
Bilbaonun son mü
dafaa hattı önünde 
yeniden şiddetli bir 
harp başladı. 

A 
I Devlet Nüshası "| 

ŞAM Alman Hariciye na
zırı Budapeştede ko
nuşmalarına d e v a m 
ediyor. 
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Atatürkün Trabzon seyahatlerinden üç intiba; solda: Atatürk Trabzonda, ortada: tzmir vapurundan Trabzonu seyrederlerken, sağda: Atatürk halk arasmda 

Kahraman Atatürk söylüyor: lAtatürk dün akşam üzeri 
Istanbulu şereflendirdiler 

Karadeniz seyahatinden avdet eden Büyük $ef 
Dolmabahçe sarayı rıiıtımında merasimle karşılandı 

"Ben icabettiği zaman en büyük 
hediyem olmak üzere Türk 
milletine canımı vereceğim,, 

Servetini millete hediye eden Atatürk, Büyük Millet 
Meclisi reisinden ve Başvekilden aldığı telgraflara 
Türkün ulvî hislerini ifade eden cevablar verdi 
Büyük Şefin 

ulviyeti 
Millet Meclisi, büyük şef Atatürkün 

gösterdikleri büyüklükler serisinin 
bir tanesmi daha deıin bir şevk ve he
yecan içinde, alkışlamak saadetini 
duydu. 

Şark vieâytelerinde bir tedkik se
yahatine çıkan Atatürk, kıymetli 
başvekilimize Trabzondan gönderdiği 
bir telgrafta samimi bir lisanla inti-
balarmı bilridiyor. Atatürkün Şark 
seyahatmde gördükleri şeylerden ve 
bilhassa askerlik ve idare hususlaıın-
daki müşîlhedelerlnden memnun olma
ları bütün ınilletin kalbini sevinç ve 
itimad ile dolduracak bir vakadır. 
Çünkü Atatürk hem çok uzakları gör
mesini bilir, hem herkesten iyi görür. 
Onun memnun olduğu yrede millet 
huzur ve itminan ile yürüycbi.Ur. 

Atatürkün bu Şark seyahati baş
ka mühim bir hâdise ile de müterafik 
bulunuyor. İsmet İnönünün Millet 
Meclisinde okuduğu vesikaya göre 
Atatürk bütün şahsî emlâk ve serve
tini hükümet hazinesine teberru et
miştir. 

Atatürk Cumlıur riyasetinde Mil
letin kalbi, hükümetin ruhu ve devle
tin mücessem timsalidir. Onun şahsî 
yalnız kendisinin değil, bütün mille
tinde malıdır. Atatürkün hakikî ser
veti, milletin kendilerine karşı besle
diği bitmez tükenmez muhabbet ve 
şükran hazinesidir. Son hareketleri 
Atatürk için pek tabiî bir hareket sa
yılabilir. Büyük adamların şıım:; 
fevkalâdelikleri, umuru tabiiye de
diğimiz hergünkü hareketler haline 
kalbetmektir. Alelade faniler naza-
nnda muhal zannolunan işler ve fe-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ankara 13 (A.A.) — Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulundur-
duklart çiflikleri ha^dtieye ihda bayurmalart dolayısile B. M. hfedişi 
reisi Abdülhedik Renda tarafından gönderilen ve B. M. Meclisinin minr-
netle dolu samimî hislerim ve derin fükranlartnı bildiren tdgrafa 
şu kcarfdığı vermişlerdir: 

Yapılan bir vazifedir. ^K.. ATATÜRK 

Reisicumhur Atatürk, Bofvekil tsmet tnönü tarafından gönderilen 
telgrafa karşı da aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 

Bafv^dl İsmet İnönü'ne 
Hatırlarsınız, Türk köylüsü Türkün efendisi olduğunu söylediğim 

zamanu Ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerdenberi çalif-
mış olan bir hadimim. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk 
köylüsüne naçizane olsa da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Mille
tin yüksek mtbnessiller heyeti bunu iyi görmüif ve kabul etmif 1er ise be
nim için en unutulmaz bir saadet hatırasını bana vermişlerdir. Bun
dan dolayı çok yüksek zevkle miHet, memleket ve Cumhuriyet hükü
metine yapmağa mecbur olduğum vazifelerden en başta, karşısında 
gösterilmiş olan teveccühten, takdirden ne kadar mütehassis olduğu
mu ifadeye muktedir değilim. Mevzuu bahsolan hediye yüksek Türk 
milletine benim asıl vermeği düfündüğüm hediye karşısında hiç bir 
kıymeti haii' değildir. Ben icabettiği zaman en büyük hediyem olmak 
üzere Türk milletine canımı vereceğim. K. ATATÜRK 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Fenerbahçe Ankaragücünü 2-0, 
G. Saray Doğansporu 5-0 yendi 

ı 

PAZARTESİ KONUŞMALARI 

Söyliyememek, 
yazamamak 
Yazan: Hasan - Âli Yücel 

(Altıncı sahifemizde okuyunuz) 

Atatürk Trabzonda askeri teftiş ediyorlar 
Geçen sah günü İzmir vapufile 

şehrimizden ayrılarak Karadenizde 
bir seyahate çıkan Büyük Önder 
Atatürk dün akşam üzeri saat 19,40 
da İstanbula avdet buyurmuşlardır. 

İzmir vapuru saat 19 a doğru Ka
radeniz boğazına vâsıl olmuş ve saat 
tam 19,45 de Dolmabahçe sarayı 
önünde demirlemiştir. 

Beraberlerinde Dahiliye VekUi ve 
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Parti genel sekreteri B. Şükrü Kajra 
ile, seyahatte kendisine refakat eden 
mebuslar olduğu halde İzmir vapu
rundan motöre rakip olan Atatürk 
Dolmabahçe sarayı rıhtımında hem
şireleri, İstanbul valisi, İstanbul ko
mutan vekili, mericez komutanı, İs
tanbul emniyet müdürü v^ diğer bir 
çok zevat tarafından karşılanmış
lardır. (Devamı 4 üncü sahifede) 

ÜJUÖTOPHMİ F Aradaki fark!. 
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[ P ü n Creceki ye Bw Satbahki Te lgra f lar | 
Hatayda tazyik sori 

haddini buldu 
Suriye hükümeti taiıriitâta devam ediyor, maltsadları 

i(arışıl(lıi( çılıarıp Tiirldere taarruz etmel(tir 
Hataydan gelen haberlere göre, tazyik son haddini bıümuştur, Suriye 

hükümeti Türkleri tedhiş için her vasıtaya baş vurmaktadır. Bu yüzden bü
yük bir heyecan vardır. Antakyada çarşılar ve dükkânlar kapalıdır. 

Türk köylerine ve Türklerebirçok taarruzlar olmuştur. Hatyada bir karışık
lık çıkarmak ve bundan istifade ederek Türklere taarruzda bulunmak iste
nildiği anlaşümaktadır. Birçok yerlerde silâhlı arap'çeteleri görülmüştür. 

Antakya 13 (Son Telgraf) — Türkiye - Hatay hududundaki tren köprüsü 
çeteler tarafmdan uçurulmuş ve ekspres bu yüzden teahhüre uğramış ve uzun 
fasıladan sonra aktarma suretile münakalât temin edilmiştir. Suriye hükü
meti tahrikâta devam etmekte ve silâh dağıtmaktadır. Fransız memurları 
bu vaziyet karşısmda hâlâ ciddî bir tedbir almamıştur. 

Bilbaonun son müdafaa 
hattında çarpışılıyor 
Asiler şehre girmek üzere 
olduklanm iddia ediyorlar 

Bilbao 12 — Lezama istasyonu ta
mamen harab olmuştur. Asilerin La-
rabezuadaki mevkileri üzerine tayya
reler uçarak bombalar atmaktadır. 
Hükümet kuvvetleri mevzüerini a;dım 
adım müdafaa etmekte ve asilere mü
him zayiat verdirmektedir. 

Bilbao halkı mezarhğm bombardı
manından çok büyük infial duymuş
tur. 

Dün düşürülen asUerin tajryaresi 
Alman mamulâtındandır. Tayyareci 
de Almandır. 

Viktoria 12 — Asiler Bilbao etrafm-
daki son mudafa hattma kadar gel
mişlerdir. Demirkuşak adı verilen bu 
hat üç sıra siperden mürekkebtir ve 
şehri kuşatmaktadır. Siperler çok i-
yi hazırlanmıştır. 

Her tarafa mitralyözler yerleştiril
miştir. Üç hat ta iyi tahkim edilmiş
tir. 

Roma 12 — Gazeteler İspanyada ö-
len 175 İtalyanın ismini muhtevi bir 
listeyi neşrediyorlar. 

Asilerin tebliği 
Salamanca 13 (A.A.) — İhtilâlcile

rin radyo istasyonu şu tabliği neşret-
mekte^r: 

Dün saat 14 de ihtilâlci kıtalar Bil
baonun son müdafîia çenberini kıra
rak Cumhuriyetçilerin tesis ettikleri 
maniaları aşıb bomba atmak suretile 
ilerliyerek Cumhuriyet kıtalanna 6 
kilometre uzunluğvmda bir cephe ü-
zerinde geriden hücum etmişlerdir. 
İhtilâlciler Bilbaoya üç kilometreden 
daha az bir mesafe dahilinde bulu
nan tepeleri işgal etmişlerdir. 

Düşmanm zayiatı gayet ağırdır. 
Kıtalanmız ilerlemeğe devam etmek
tedirler. Aragon cephesinde hükûnıet-
çUerin Huesch ve Chumilla mmtaka-
lannda tanklarm himayeside olarak 
yaptıklan taarruzlar geri püskürtül-
müştür. 

Cumhuriyetçilere aid iki bombardı
man tayyaresüe üç avcı tayyaresi ye
re düşürülmüştür. 

Marsilyada bir 
italyan kaçırıldı 
Dok amelesinin kaçırdığı 
italyanın izi bulunmadı 
Marsilya 13 (A.A.) — Panama 

cumhuriyeti memurları tarafmdan 
hudud haricine çıkarılarak bir İtal
yan vapuruna bindirilmiş olan ve 
İtalyan memurlarına teslim teslim 
edilmesi lâzım gelen İtalyan teba-
smdan Leonarde Merelli admda bir 
şahıs, Fransız dok amelesi tarafından 
kurtafılarak otomobille kaçırılmış ve 
gemi kaptanı polisi çağınp kendisini 
tevkif ettirmeğe vakit bulamamıştır. 
Firarinin izi kaybolmuştur. Vapur 
İtalyaya müteveccihen yola çıkmıştır, 

Hicaz ve Yemen 
veliahdlan 

Ankara 14 — Hicaz veliahdı evvelâ, 
Yemen veliahdi de müteakiben Anka-
rayı ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaret
lerin tarihi henüz tesbit edilmemiştir. 

Baltık memleketlerinde sıcaklar 

Riga 12 —Baltık memleketlerinde 
birdenbire şiddetli sıcaklar başlamış
tır. Termometre 45 dereceye kadar 
çıkmıştır. Sıcaklardan ve kuraklıktan 
bir çok orman yangmlan baş göster
miştir. 
A«kerî malûllerin terfihi hakkın

daki kanun kabul edildi 
Ankara 13 (Telefonla) — Askerî ma

lûllerin terfihi için askerî ve mülkî te-

kaüd kaiıununa ek kanun lâyihası 
Meclisin son toplantısmda müzakere 
edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Fransanın yeni 
teklifi 

Alman mahafili bunu 
iyi karşılamadı 

Berlin 13 (A.A.) — Yarı resmî mah-
feller yeni bir Lokamoya dair olan 
Fransız notası hakkında tefsirlerde bu
lunmakta ve bu notanm müzakerele
ri ilerletecek mahiyette yeni bir un
sur ihtiva etmediğini ve Almanyanm 
da Fransız - Çek yardım paktına mü
şabih paktlara karşı kâfi mukabil te
minat istemesinin tabiî olduğunu i-
lâve eylemektedirler. 

İspanya harbinde ölen İtalyanlar 
Roma 14 (A.A.) — Yeni bir tebliğ

de Guadaljara muharebesinde 229 
İtalyan gönüllüsünün öldüğü, ve 
123 ü zabit olmak üzere 1994 gönül
lünün yaralandığı ve 250 gönüllünün 
kaybolduğu bildirilmektedir. 

Ada dönüşünde sevgilisini 
bıçakladı 

Dün gece saat yirmi ikjye doğru 
Galatada bir yaralama vakası olmuş
tur. 

Kasımpaşada oturan Fazıl isminde 
bir gençle Hayriye ismindeki kız, be
raberce gittikleri Büyükadadan gece 
saat yirmi ikiye doğru dönmüşler ve 
Köprüye çıkmışlardır. 

Fazıl, buradan Hayriyeden ayrıl
mak istememiş ve onu teyzesinin evi
ne götürmek arzusunu izhar etmiş
tir. Hayriye bunu kabul etmeyince, 
i ^ ı l taşıdığı bıçakla kızı müteaddid 
yerlerinden yaralamıştır. 

Zabıta işe el koymuş, yaralı kız 
hastaneye kaldırılmış, Fazıl da yaka
lanmıştır. 

Hariciye ye iktisatf vekil
lerinin Bağdat seyadatı 
iki vekil çarşamba günü 

"Bağdada hareket ediyorlar 
Ankara 14 — Hariciye ve iktisat 

vekilleri çarşamba günü Toros eks-
presile Bağdada hareket edeceklerdir. 
İki vekil Bağdatta merasimle karşı
lanacaklar, Irak kralı tarafmdan ka
bul edileceklerdir. Sarayda iki veküi-
mizin şerefine bir çay ziyafeti verile
cektir. Irak hükümeti, vekillerimizin 
şprefine resmî bir ziyafet verecektir. 
Hariciye vekili B. Tevfik Rüştü Araş 
Bağdatta üç gün kaldıktan sonra 
îran hariciye veziri B. Naciülasil ile 
birlikte Tahrana gidecektir. İktisat 
vekili B. Celâl Bayar, iktisadî bazı 
meselelerin müzakeresi için Bağdat
ta bir kaç gün daha kalacaktır. 

Millet Meclisi 
Bugün yaz tatiline karar 

vermesi muhtemeldir 
Ankara 14 — Büyük Millet Meclisi, 

bugün elde mevcut müstacel işleri 
müzakere edecek ve ağlebi ihtimal 
yaz tatiline karar verecektir. Hatay 
itilâfı da bugün Mecliiste müzakere 
ve kabul edilecektir. Başvekil İsmet 
İnönünün bugün bu münasebetle mü
him bir nutuk irad etmesi bekleniyor, 

münasebetile 
Voroşilof bir tebliğ 
neşrederek vaziveti 

izah etti 
Moskova 13 (A.A.) — Tas ajansı 

bildiriyor: 
Müdafaa' komiseri B. Voroşilof aşa

ğıdaki tebliği neşretmiştir; 
«Müdafaa komiserliği nezdindeki 

askeri konsey 1 hazirandan 4 hazira
na kadar hükümet âzası huzurile 
toplanmış ve iç işleri komiserliği ta-
rafmdarı keşfedilen askerî faşist hain 
mukabil ihtilâl teşkilâtı hakkındaki 
raporımu tedkik etmiştir. Tamamen 
fesatçı olarak uzun müddet devam 
etmiş olan bu teşkilât Kızüordu için
de menfur baltalama, casusluk ve 
bozgunluk yapıyordu. Bütün Kızü
ordu, hainlerin lâyik olduğu mahke
me karannm ve âdil hükmün infa
zını öğrenerek müsterih olacaktır. 

Bunlar ve diğer arkadaşları parti 
ve hükümet zimamdarlarmm katli
ni hazırlıyorlar, millî ekonomide ve 
memleket müdafaası eserinde her 
türlü sabotajı yapıyorlar, Kızılordu-
nun bozgunluğunu ihzara tevessül 
ediyorlardı. Sovyetler birliğinin düş-
manlanna devletimizin askerî esra-
nnı satıyorlar, Kızılordunun şerefli 
kuvvetini baltalıyorlar ve umumiyet 
itibarile haricî düşmanın Sovyetler 
birliğine karşı taarruzunu tacil için 
her şeyi yapıyorlardı. 

Casuslann, faşist burjuva memle
ketler erkânı harbiyelerine doğrudan 
doğruya merbut bulunan elebaşıları 
Sovyet adaletinin lâyik oldukları ce
zasına uğramışlardır. 

Sovyet iktidarının sadık ve emin 
mesnedi olan işçi ve köylünün kızıl-
ordusu sağlam vücudünde bu yara
yı açıyor ve süratle izale ediyor. 
Düşmanlar yanlış hesap etmişlerdir. 
Kızılordunun bozgunluğunu görmi-
yeceklerdir. Kızılordu yenilmez bir 
kuvvettir ve yenilmiyecektir. Kızıl
ordu yeni sosyalist hayatını kuran 
galip bir milletin eti ve kanıdır. Bü
tün kızılordu, neferinden yüksek za
bitlerine kadar, birleşmiş ve kudret
li idi, bugün de öyledir ve daima öy
le olacaktır. Ordumuz saflarında 
yeminlerine ve vatana ihanet eden 
hainlere asla yer bulunmıyacaktır. 
Bolşevist teyakkuzunu on misli 
arttıralım, bütün sahalarda mesaî
mizi cezrî bir surette yükseltelim ve 
ıslah edelim, kendi kendimizin ten-
klcJini arttıralım ve bu suretle mil-
let düşmanlarının hareketlerinden 
çıkacak neticeleri tamamen bertaraf 
edelim.» 

Alman Haricîye Nazırının 
Budapeştede ikinci günü 
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Macar hariciye nazırının ziyafetinde 
mühim nutuklar söylendi 

Budapeşte 13 (A.A.) — B. Yon 
Neurath, ziyaretinin ikinci günün
de B. Daranyi ve sair Macar dev
let adamlan ile görüşmüştür. 

Gece Hariciye Nazırı B. de Kan-
ya resmî bir ziyafet veı-miştir. B. de 
Kanya, bu münasebetle bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demitir ki: 

Ziyaretiniz, iki millet arasındaki 
ananevî dostluğmı değişmez oldu
ğunu isbat etmiştir. Müşretek dost-
lanmız olan İtalya ve Avusturyaya 
istinad ederek Merkezî Avrupanın ve 

memleketlerimizin muslihane tekâ
mülü lehinde çalışmağa devam ede
ceğiz. 

B. Von Neurath, cevap vererek 
şöyle demiştir: 

Almanya, bilhassa Macaristan ile 
mevcut ananevî münasebetleıi de
rinleştirmek arzusundadır. Merkezî 
Avrupada katî bir uzlaşmayı elde 
etmek için bütün imkânların inkişa
fa mazhar olmasmm en büyük 
zâmâni iki milletin teşriki mesaîsidir. 

Amerikada grevler 
Yapılacak nümayişe 
karşı tedbir alınıyor 
Lansing (Amerika) 13 (A.A.) — 

300 asker bugün grevciler tairafından 
yapüması mukarrer nümayiş esna-
smda inzibatı muhafaza için Monroe-
ye hareket etmişlerdir. 

Vali Murphy polis kuvvetlerini tak
viye etmek üzere 200 kişi tutması için 
belediye rei^ne mezuniyet vermiştir, < 

İndianapolis 13 (A.A.) — İndlana 
valisi Townsend, İllinois, Michingan 
ve Ohio valilerini grevlere nihayet ve
recek formülü müzakere etmeğe da
vet etmiştir. 

New - York 13 (A.A.) — Amerikan 
musiki federasyonuna mensup 500 
çalgıcı, orkestrası olmıyan sinemala-
n protesto etmek için grev ilân et
mişlerdir. 

Federasyon, New - York'da iki, 
Brooklyn'de iki ve Bron'da iki tiyat
ronun işsiz çalgıcılara iş vermek 
maksadile birer orketsra angaje et
melerini istemektedir. 

Bankalar 
Bir Fransız nazırının 

şiddetli hücumu 
Liyon 13 (A.A.) — Dün akşam ma-

haUî sosyalist pai'tisinin verdiği ziya
fette bir nutuk söyliyen nazırlardan 
Paul Faure hükümetin halk cephesi 
proğrammm tatbikine tesadüf ettiği 
güçlükleri izah ederek demiştir ki: 

«Ziraî felâketler ve ihtiyar işçilerin 
tekaüdiyesi kanunları gibi yapılması 
icabeden İslâhat millî iktisadiyatın 
şimdiki vaziyeti dolayısile yapılama
maktadır. Yeni vandat menbalan 
bulmak lâzımdır. 

Demokrasi ve cumhuriyet turist
lerin ve bankaların tehdidi altmda-
dır. Bu vaziyet karşısında ya kapita
list teşekküller veya halk cephesi kre
di müesseselerile büyük konsosyom-
ları doğrudan doğruya murakbe et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

Belçika başvekili Amerikaya 
hareket etti 

Cherbourg 13 (A.A.) —, Başvekil 
von Zeeland Amerikaya hareket e^ 
mek üzere saat 20,30 da Brengaria va
puruna binmiştir. 

Dük de Vindsor amiral ve mareşal 
rütbelerini muhafaza ediyor 

Londra 12 — Dük de Vindsorun 
filo amiral, ordu mareşali rütbeleri-
rini muhafaza ettiği haber veriliyor . 

Şefairci mimarımız Burhan Arif 
Ongun Moskovaya {ridiyor 

İki sene evvel hükümetimiz namı
na İtalyada şehircilik kongresin^ 
gönderilen şehir mütehassısı Burhan 
Arif Ongun, ahiren Moskova şehrinin 
imar plânlannı tedkik ve Sovyet İtti-
hadmm birinci mimarî ve şehircilik 
kurultayında bir tez yapmak üzere 
hükümetimiz adına davet edilmiştir. 
Bugün hareket edecektir. Kendisine 
Güzel sanatlar akademisinden mual
lim mimar Arif Hikmet de refakat ede
cektir. 

Fransada yeni 
malî proje 

Vergilere zam veya 
yeni vergi yok 

Paris 13 (A.A.) — Pazartesi günü 
öğleden sonraki kabine içtimamda 
salı sabahı parlementoya tevdi edile
cek olan malî proje son şeklini ala
caktır. Meclis koridorlarmda dolaşan 
bir şayiaya göre yeni proje ile yeni 
bir vergi ihdas edilmemekte ve esasa 
aid bir değişiklik yapümamaktadır. 
Fakat proje bir takım resim ve vergi
lerin şimdiki şeraite göre intibakını 
ve demir yolları tarifelerinde zammi-
yat icrasını derpiş etmektedir. 

Söylendiğine göre bu proje ile ha-
silât tahminen dört milyar frank ka
dar artacaktır. 

Leninin kız kardeşi öldü 
Komünist partisi merkez 

komitesi bir tebliğ 
neşretti 

Moskava 13 (A.A.) —, Sovyetler 
birliği parti merkez komitesi kısa bir 
hastalıktan sonra dün saat 1,50 de 
ölen Mari îllinişna Ulianova hak
kında bir tebliğ neşretmiştir» 
Partinin en eski âzasından ve 
liCninin en yakın yardımcı
larından biri olan Ulianova, Sovyet
ler birliği halk komiserleri meclisi 
nezdinde Sovyet kontrol komisyonu 
bürosu âzasından idi. Müteveffiye 
ileninin kız kardeşi idi. 

Tebliğde, kendisinin Lenin - Sta-
1in eserine ve işçilere karşı olan mer-
butiyeti tebarüz ettii'Umektedir. 

Cindeki işçiler 
Çin murahhası bunlarm 

fena vaziyetini anlattı 
Cenevre 13 (A.A.) — Çin amele mu

rahhası, iş ihtilâfı hakkındaki müza
kerelere müdahale ederek Çin işÇİ' 
lerinin gayri müsaid olan iş şartları 
hakkında izahat vermiştir. 

Çin işçileri haricî memleket imtı-
yazmm kaldınlmasmı ve yeni doğa» 
mahallî endüstrüeri boğan kaçakçi' 
lığa nihayet verilmesini istemektedir
ler. ' 

Çin murahhası demiştir ki: «BU 
hâdiseler Çin iktisadiyatını mahvet
mektedir. Emperyalizm ve gizli bir 
şekilde yapılan taarruzlar Çin işçü^* 
rlnin manız kaldıkları sefaletin mü-
sebbibleridir.» 

Hatib, Butlerin Çine seyyahat etti
ği zaman bu hakikatleri anlamasını 
temenni ederek sözlerini bitirmiştir. 

Altın diş yakalandı 
Bursa hapishanesinden firar etmek 

suçundan muhakeme edildiği sırada 
orada ortadain kaybolan sabıkalılar
dan Altmdiş îsmailin ele geçmesi içiı> 
mahallî adliyesi tarafından muhtelif 
şehirler zabıtasına müracaat cdilnıişt*' 

istanbul zabıtası, Altmdiş îsmailin 
Edirnekapıda bir evde bulunduğunu 
haber almış ve'polisler tarafından bU' 
lunduğu yerde yakalanmıştır. 
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Tedkik heyetleri 
Akdeniz kıyısındaki limanlan ge

lerek orada liman tesisatını, frigorifik 
antrepo vesaireyi görmek, tedkik et
mek ve gördüklerinin neticesini bil
dirmek üzere bir heyet gönderileceği
ni gazeteler yazdılar. 

Bu gibi modem müessesat hakkile 
görülüp bilinmeden başka bir memle
kette yeni baştan icad tarikile yapıl
mak çok uzun süreceği için tedkik 
heyetlerimizin sık sık Avrupaya git
melerinden tabiî bir hadise olamaz. 
Hattâ bu tedkik seyahatlerini mem
nuniyetle karşılamak, teşvik etmek 
bir borçtur. 

Bu tedkik hareketlerinde akla ge
lebilecek bazı mülâhazalar vardır. 

Tabiîdir ki devlet bütçesi Avrupaya 
tedkik heyetleri göndermekle büyük 
»ir fedakârhk ediyor. Şimdiye kadar 
tedkik seyahatlerine sarfettiğimiz 
paraların bir istatistiği yapılmış ol
saydı zannederiz ki mühim bir yekûn 
fle karşılaşırdık. Bu parayı seve seve 
Vermemiz ve daha da bu yolda devam 
etmemiz için elde edilen neticelerle 

bir mukayese yapmak lâzım olduğunu 
kimse inkâr edemez. Eğer gördüğü
müz faide göze aldığımız fedakârhk-
la mütenasib ise müsterih olabiliriz. 

Avrupaya gönderilen tedkik heyet
leri vatana karşı ciddî bir mesuliyet 
yüklenmişlerdir. Burada yalnız mas-
J"af mevzuubahis olamaz. Çünkü bir 
tedkik heyetinin ehliyetli zatlerden 
İntihap edilmemesi, yahud, ehliyetU 
zatler olmakla beraber gittikleri yer
de tenbellik etmeleri yalnız para zi
yanı neticesini vermez. Göz önünde 
tutulan ve iyi yapılması memleketin 
yüksek menfaati icablarmdan bulu
nan teşebbüsün de akim "kalmasma 
yahud iyi netice vermemesine sebeb 
olur. İşte bu zararın para zararına 
nisbetle kat kat yüksek olduğu aşi
kârdır. 

Bizim fikrimizce, tedkik heyetleri 
meselesinde evvelâ rakkamlara müs-
tenid umumî bir istatistik tertib edi
lerek bütçe müzakereleri esnasında 
bunlar izah olunmahdır. 

Sonra, heyetlerin verdikleri rapor
lar bir mecmua halinde behemehal 
neşrolunarak milletin istifadesine arz 
edilmelidir. Çok kıymetli malûmatı 
Ve tedkikatı ihtiva etmeleri tabiî olan 
bu raporlar memleketin Garblılaşma-
sı modem hale girmesi bakımından 
kıymetli bir hazine sayılırlar. Bunlar 
muhtelif vekâletlerin evrak hazine
lerinde saklamaktan ziyade, mahrem 
olanlar müstesna, umuma neşretmek 
Ve memleketin maddi ve manevi kül
türüne bu suretle yardımda bulun
mak bir vazife sayılmalıdır. 

Akşamcı 
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Bir genç bisikletle bir kıza 
ça rpa rak yara ladı 

Mustafa isminde bir genç bisiklet
le Şişlide Hürriyet tepesinde gezerken 
Pakize adında bir kıza çarpmıştır. Pa
kize yaralanmış ve hastaneye kaldınl-
öuştır. 

Acemi bisikletçi yakalanmıştır. 

Konsolun gözünü karış t ı r ı rken 
yakalandı 

Yani adında biri dün Erenköyünde 
beraber İsmailin evine pencereden gir
miştir. Yani bir odadaki Konsolun gö
zünü karıştırırken odaya berber İs
mail girmiştir. Ev sahibi konsolun göz
lerini karıştıran hırsızın üzerine atı-
latak onun ellerini bağlamştır. Yani 
adliyeye verilmiştir. 

Eski binalar 
Sebil, medrese, 

türbeler de 
tamir edilecekler 

Çok kıymetli tarihî ve mimatî bir 
eser olan Sultanahmed medresesinin 
iç kısım, uzun senelerden beri tamir 
yüzü görmediğinden harap bir hale 
gelmiştir. Müzeler idaresi, medrese
nin tamirine karar vermiş ve bir de 
keşif yaptırmıştır. Bu keşfe göre med
rese 11 bin liraya tamir edilecektir. 
Yakında inşaata başlanacaktır. 

Sultanahmed medresesinin tamiri 
bittikten sonra müzeler idaresi, İstan-
bulda tarihî kıymeti haiz olan medre
se, türbe, sebil, çeşme, kütüphane 
gibi diğer binaları da tedricî suret
te tamir ettirecektir. Bu maksadla' 
türbelerin tamiri için bir program ha
zırlanmıştır. Bu sene üç türbe tamir 
edilecektir. 

Hayvanlar için imdadı 
sıhlıî otömolıili 

Bir Amerikalı bayan bin 
dolar göndermiş 

Hayvanları koruma cemiyeti sene
lik faaliyet raporunu neşretmiştir. Bu 
rapora nazaran cemiyetin fakir hay
van sahiplerine mahsus meccani kli
niğinde 1068 hayvan tedavi edilmiştir. 
İstanbulda hajrvanlar arasında en 
çok hastalananların köpekler olduğu 
anlaşılmıştır. 

Hayvanlan koruma cemiyetine te
davi edilmek üzere bir de vahşî ayı ge
tirilmiştir. Tedavisi çok müşkül olan 
bu ampesil hayvan az zamanda -cemi
yetin raporımdaki ifade ile- kesbi afi
yet etmiştir. Cemiyete bir de kuyru
ğu kıvrılmış tilki getirilmiştir. 

Cemiyet şoför ve vatmanm hayvan-
lata karşı daha dikkatli davranmala
rı için bazı nasihat cümlelerini havi 
birçok kartlar bastırmıştır. Bu kart
lar şoförlere ve vatmanlara dağıtü- , 
maktadır. 

Diğer taraftan hayvanlara karşı zu
lüm ve haksızlık yapıldığmı görenle
rin cemiyet merkezine telefon veya 
mektupla bildirmelerini rica eden bir 
takım levhalar bastırdmıştır. Bu lev
halar şehrin muhtelif yerlerine ve mü
esseselerine asüMaktır. 

Baytar müdürü bay Esad İstanbul 
salhanesinde kesilen ha5rvanlann di
ğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi 
evvelâ hislerini iptal ettirilmek sure-
tile itlaf edilmeleri fikrini ileri sürmüş
tür. Bu hususta lâzımgelen tedMkler 
yapılmaktadır. Bundan başka hayvan
ları himaye cemiyeti tarafından yapı
lan tedkik neticesinde bilhassa son za
manlarda halk arasında kedi ve kö
pek yavrulannm sokağa atılması âde
tinin pek fazlalaştığı görülmüştür. 

Bunım üzerine Amerikada bir ba
yan İstanbul hayvanat cemiyetine so-
kaktald hayvanları toplamak maksa-
dile bir imdadı sıhhî otomobili alnja-
sı için 1000 dolar teberru etmiştir. 
Lâkin cemiyetin malî vaziyeti böyle 
bir otomobil masrafını temin etme
diğinden henüz bu hususta bir karar 
verilmemiştir. 

Ayasofya müzesi 
esaslı tamir edilecek 

Sonradan örülmüş duvarlar kaldırılacak, 
birçok kısımlar meydana çıkarılacak 

Müzeler idaresi geçen sene Ayasof-
yamn bir kısmım ve şimal cephesinin 
sıvasmı tamir ettirmişti. Bu iş için on 
bin lira kadar bir para sarfedilmlşti. 
Bu sene de geçen sene sıvası ve bada
nası yapılmıyan cephelerin tamirine 
başlanmıştır. Bu kısımlar için yirmi 
bin Ura kadar bir masraf gideceği 
tahmin ediliyor. 

Müzeler idaresi bu tarihi binada 
meçhul olan bazı enteraSan kısımla-
n n da meydana çıkarılması için daha 
esasU tamirat yapmak istiyor. 
Eski mabedin meydana çıkanl-
ması, tarihî kıymetini tebarüz 
ettirmesi bakımından, mühim 
görülen dört tane çan kulesi vardır. 
Bu çan kuleleri, Ayasofyanm kilise
den camiye tahvil edildiği zaman ü-
zerlerine duvar örülmek suretüe or
tadan kaybedilmişti. Kulelerin mey

dana çıkarüması, Ayasofyaiım tarihî 
kıjnnetini arttıracaktır. 

Bundan başka Ayasofyanm iç tara-
fmda bulunan ve dahilde araba ve ya
ya yollarla gidilen katlar vardır. Bu 
katlar da uzun müddetten beri tamir 
edilmemişti. Müzeler idaresi gerek 
çan kulelerinin, gerek binanm için
deki katlarm ve gene sonra; da örü
len duvarlarla veyahud molozla örtü
len dehlizlerin meydana çıkanlarak 
ziyaretçileri bina hkkmda bir kat da
ha alâkalandırmak üzere binanın i-
çinde daha esaslı bir tamire esas iti-
barile karar vermiştir. 

Yapılan bu tahmine göre bu dahi
li tamirat için iki yüz bin lira kdar 
bir paraya ihtiyaç vardır. 200 bin lira-
hemen tedarik etmek kabil olmadı
ğından müzeler idaresi bu tahsisatı 
tedricî surette bütçesine koyacaktır. 

Fen memurları 
Diploma alan 25 genç 

muhtelif vazifelere 
tayin edildi 

Nafıa fen mektebinden bu sene me
zun olajı 25 genç, Nafıa Vekâleti ta
rafından memleketin muhtelif bayın
dırlık sahasındaki inşaata tayin edil
miştir. Yeni fen memurlarmm isim
lerini ve tayin edildikleri vazifeleri 
kaydediyoruz: 

İhsan Belgen Elâziz şose ve köprü 
fen memurluğuna, İhsan Kiniş Gü-
müşane şose ve köprü fen memur
luğuna. Yaşar Ören Elâziz yapı fen 
memurluğuna, Muzaffer Can Ankara 
ya'pı fen memurluğuna, Tevfik Ok
tay ve Kâzım Erbaş İstanbul yapı fen 
memurluklarma. Rüştü Çakıroğlu 
Ankara deniz inşaatı ve limanlar dai
resine, Refik Ünkan, İhsan Okan, Ce
mil Tannkulu, İsmail Alp, Hilmi Soy-
kal, Salâhaddin Özden, Taceddin Si
vas demiryolu inşaatı fen memurluk
larma, Necati Ebi Seyhan su işlerine, 
Kemal Gültekin Aydm su işlerine, 
Mustafa Yüce Türk Manisa su işleri
ne» Şevket Özerten Seyhan su işlerine, 
Mehmed Hayaltaş, Refik Erkin, Ah-
med Korunan, Rauf Ötügen, Muam
mer Bostanoğlu, Muharrem Tasnel, 
Abidin Karakuş Devlet demiryoUan 
işletmesi umum müdürlüğü emrine. 

Memleketin baymdırhk sahasmda 
vazife almak suretile hayata atüan 
genç fen memurlanna muvaffakiyet
ler düeriz. 

İki saat sonra tekra r yakalandı 
Müddetini bitirerek dün sabah ha

pishaneden çıkan Kadri admda bir 
adam Sultahahmedde bir tramvaya 
binerek Beyoğluna geçmiş, Yani is
minde birinin evine gitmiştir. 

Kadri Yaninin kızı Atinaya sarkın
tılık etmiş ve evin camlarım kırmış
tır. 

Kadri hapishaneden çıktıktan iki 
saat sonra tckrat yakalanmıştır. 

Gazi köprüsü 
Demir kısımlar on güne 
kadar gelmeğe başlıyor 

Gazi köprüsü projesinin ayaklanna 
aid kısımda yapılan son tadilâtın Na
fıa Vekâleti tarafından tasdik edUdi-
ğini ve bir haftaya kadar inşaata de
vam edileceğini yazmıştık. Köprünün 
inşası müddetine altı aylık bir müddet 
Uâve edilmiştir. Bu müddet içinde bü
tün inşaatm tamamlanması için köp
rünün inşasını üzerine alan Alman 
grupuna tebligat yapılmıştır. 

Diğer taraftan Almanyadaki fabri
kada yapılmakta olan köprünün de
mir kısımları on güne kadar gelme
ğe başlıyacaktır. Bu suretle bir taraf
tan köprü ayaklatı yapılırken, diğer 
taraftan demir kısımları ve dubaları 
yerine koymak üzere inşaata devam 
edilecektir. 

Fia t listesinden fazla p a r a isteyen 
gazinolar 

Sayfiye yerlerindeki gazino, plaj ve 
bahçelerde müşteriye satüan yiyecek 
ve içeceklere aid belediyece tasdik edil
miş fiat listeleri, haricinde daha yük
sek fiatler istendiği hakkında beledi
yeye bazı şikâyetler yapılmıştır. 

Belediye kanunimi göre bu listeler
deki fiatlerden fazla para istemek 
cezayı icap ettirdiğinden belediye 
müfettişleri dün ve evvelki gün şeh
rimizin muhtelif sayfiye yerlerindeki 
gazino ve emsalini gizlice tedkik et
mişler, fiat listesi haricinde müşteri
den fazla ücret isteyenleri tesbit et
mişlerdir. 

Ötedenberi halk tarafından bu ka
bil şikâyetlere meydan veren bu hale 
belediye katî surette nihayet vermek 
fikrindedir. 

Bir adam, baş ına kanca düşerek 
yaralandı 

İzmire hareket eden Ankara vapu
runun kancalarından biri Nusret a-
dmda bir adamm basma düşmüştür. 
Yaralanan Nusret hastaneye kaldı
rılmıştır. 

II n 
Zavallı süpürge.. 

Dedikoduyu hiç sevmem amma bun
suzda hayat olmıyor. Bir iki genç ku 
bilirim. Evlerinin bütün işlerini ken
dileri yaparlar. Meselâ ortahğı süpü
rürler. Hem de öyle elektrik süpürge-
sUe filân değU... Bizim eski, anadan 
babadan kalma sarışın süpürgeleri
mizle.. 

Elleri süpürgeden nasır tutmuş
tur. Fakat eğer siz kazaen bu avuç 
içlerindeki nasırlan görecek olursa-
mz onlar derhal izahat verirler: 

— Kürek çekmekten... Kürek çek-
ırekten ellerim böyle nasırlandı.. 

Yahud daha ileri giderler: 
— Avuçlanmdaki nasırları görüyor

sunuz... İşte fazla tenis oynamama 
bu fenalıkları da var... Raket sapı avu-
cumun içini nasır içinde bıraktı. 

Ve kürek çekmekten, tenisten. 
Raketten o kadar şikâyet ederler ki 
eğer hususî hayatlarını bilmiyorsanu 
size de inandırırlar. 

Fakat katiyen süpürgenin adını 
ağızlanna almazlar. 

— Süpürge süpürdüm de avuçlarım 
böyle oldu., demek ne münasebet?.. 

Halbuki bir genç kızın ev işlerinden 
avuçlarmda belirmiş nasırlar erkek
ler için en güzel zinettir. Her halde 
iş görmemekten puf böreği gibi şişmiş 
beyaz etleri katmerleşmiş, parmakla
rının uçlan ciğer kırmızsı manikürlü 
bir elden, avuçlarının içi ev işinden 
nasırlaşmış bir el çok daha güzeldir. 

Sonra ne garip zihniyettir. 
— Ben ortahğı süpürüyorum.. de

mek utamlacak birşey midir?. 
O süpürge ki eski evlerde bir adı 

de «Evin gelini» idi., eve yeni bir sü
pürge ahndı mı şaka olarak: 

— Eve gelin geldi., derlerdi. Ev er
kekleri aylık hesabı aybk masrafı 
gördükleri zaman arkalarına taktık
ları hamalm küfesinde sık telli, çifte 
tel dikişli iki süpürge bulunurdu. Ev 
erkeği aylık erzakı boşaltırken süpür
geleri: 

— Eve çifte gelin getirdim., diye 
küfeden çıkarırdı. Şimdi ne garibtir 
ki süpürgenin lâfını ağzımıza almağa 
utanıyoruz., zavalh süpürge... Zavallı 
«Evin gelini».. Zavalh emektar gelin... 

H. F. 
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Açık lâğımlar 
Dolapdereye doğru uza
nanların üstü kapatıldı 
Pahgaltıda Hamam arkasmda Do

lapdereye doğru uzanan ve senelerden 
beri açıkta akan lâğımlar, bir müd-
dettenberi muntazam bir Isanal içine 
almmak suretile örtülüyordu. Bu hu
sustaki inşaat bitmiştir. ^ 

Bundan başka' Kasımpaşa deresinin 
üst kısmı da kapatılmış ve evvelce çö
ken yerleri tamir edilmiştir. Bir başı 
pangaltıda olan bu uzun lâğım şebe- . 
keşi bu suretle kapanmış ve şehrin 
mühim bir kısmını tehdid eden bu 
mikrop yuvası da ortadan kalkmıştır. 

Tabanca ile arkadaş ın ı yara ladı 
Dün Uzunçarşıda Ali Osman ile ar

kadaşı Cemal arasmda kavga çıkmış
tır. Ali Osman bir aralık cebinden tar 
bancasmı çıkararak: 

— Ulan seni yakarım.. 
Diye bağırmış ve Cemalin üzerine üç 

el silâh atmıştır. Cemal kolundan vu
rulmuştur. Yaralı tedavisi için hasta
neye kaldırılmıştır. 

Ali Osman kaçmış fakat biraz son
ra yakalanmıştır. 

Bay Amcaya gföre.. 

— Ortaklıkta bir Paris modasıdır 
gidiyor bay Amca... * 

... Kimi görsem, Paris seyahatine 
hazırlandığını söylüyor... 

... Hangi ahbabın kapısını çalsam 
Parlse gittiğini haber alıyorum... 

... Vatandaşların gösterdikleri bu 
rağbet boşuna da! d ı ^ , maksat Pa
ris sergisini görmek!... 

B. A. — O halde, bizim yerli mal 
sergilerini, resim sergilerini Pai'iste 
açmalıl... 
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iktisadî ve malî hafta 
Avrupa borsalarında vaziyet -
İstanbul borsasında fiatler 

Umumî harpten sonra hemen bü
tün memleketler kâğıd para basmak 
zarureti karşısmda kalıp ta bu kâ-
ğıdlann çoğalması derecesinde eşya 
fiatleri de yükselirken, büyük küçük 
sermayedarlar kâğıd parayı elden 
çıkararak onun yerine altın, bozul-
mıyacak ticaret eşyası, gayri men
kul vesaire gibi şeyler ikame ediyorlar
dı. Bu hadiseye frenkler fuite devant 
la monnaie, yani paranın önünden 
firar diyorlardı. 

Galiba roller değişmiş; şimdi de 
fuite devant l'or, altının önünden fi
rar hadisesinden bahsediyorlar. Mil
letler arasındaki ahenk düzelmiş, 
bütçeler tevazün etmiş, infilâtion teh
likeleri zail olmuş, millî paralar 
stabilisation'a doğru veçhe almış, 
ondan mı? Hayır. Sırf Rusyanm Ik-
tisad âlemini istihfaf eder tarzda 
Londra piyasasını altınla boğmasın
dan. 

Geçen haftaki icmalimizde Rusya 
için maliyet fiatinin mevzuu bahsol-
madığını, fakat buna mukabil İngil-
terenin altın kıymetini düşürmek işi
ne gelmediğini izah etmiştik. 

İşte bu sebepten dolayı Rusyanın 
durmadan piyasaya arzettiği bütün 
altınları îngilter bel'ediyor. Bu mü
cadelede galibiyetin hangi tarafta 
kalacağını kimse kestiremez. İngil
tere bu altınlara mukabil kâğıd pa
ra ihraç etmiyor. Etse, umumî kre
di lüzumundan fazla artacak, eşya 
fiatleri yükselecektir. Onun için ha
zine, istikrazla bu altmlan satın ala
rak kısırlaştırmaktadır. 

Bu hafta zarfında İngiltere Hazi
ne nazın, daha evvlki hafta Ameri
ka Maliye Nazımım yaptığı gibi, 
parlâmentoda altın hakkında beya
natta bulunarak üç taraflı (İngilte
re, Amerika, Fransa) anlaşma ah
kâmı dairesinde muamele yapıldığı
nı ve siyaseti tadil için hiç bir sebep 
mevcut olmadığını katî bir lisan ile 
ifade etmiştir. Gerçi bu beyanat malî 
mahafili şimdilik tatmin eylemiş ise 
de bu altın istikrazlanııa ne zamana 
kadar devam edilebileceğini herkes 
merakla soruyor. 

Londrada inikad eden imparator
luk konferansında İngiliz delegeleri 
tarafından Okyanus merkezî nakli
yatında İngUtere menafiinin hima
ye ve muhafazası için büyük gayret
ler sarfolunmaktadır. Dominyonlar 
arasındaki nakliyat yalnız İngiliz 
gemüeri^tarafından değil, Amerikan, 
Japon ve hattâ Alman kumpanya
ları tarafından yapıldığı ve bu mem-
leketlerce de kumpanyalara mühim 
primler verildiği için İngilizler onla
ra rekabet edemiyor. Hattâ bu yüz
den vapur kumpanyalarından bazı
ları Aksayi Şark seferlerini tatil et
mişlerdir. İngliiz prestij ve ekono
misine mühim bir darbe teşkil eden 
bu hale nihayet vermek üzere do
minyonlar arasındaki münakalâtın 
münhasıran İngiliz bandıralı gemi
ler tarafından yapılması mevzzu ba
histir. 

Fransada malî veziyet gene ciddî 
endişeleri mucip olmağa başlamıştır. 
Ticaret Nazırmın teklifi üzerine dum-
pinge karşı tedabir ittihaz ve gümrük 
tarifesini kararnamelerle tadil sa
lâhiyetini hükümete veren bir ka
nun projesi önümüzdeki hafta zar
fında müzakere edilecektir. Mevkii 
iktidardaki hükümet iş başına gel
diği zaman vergilere katiyln zam-
miyat yapmıyacağını, hattâ bazı ver
gi nisbetlerini tenzil de edeceğini 
vadetmiş iken, zanıret karşısında 
şimdilik kaydiye ve pul harçlarım 
tezyid edeceği anlaşılıyor. 

Millî ekonomimiz 

Hafta zarfında Mardinde petrol ve 
Divrikte demir madeni keşfolunduğu 
bildirilmektedir. Bu haberler, bilhassa 
Divrik demir madeninin cevher nis-
beti hakkında verilen rakkamlar 
doğru ise, bunun, ekonomimiz içüı 
ne büyük bir kazanç teşkil ettiğim 
söylemeğe bile lüzum görmüyoruz. 
Yalnız millî noktai nazardan değil, 
bunun beynelmilel iktisadî akisleri 

de pek mühim olacaktır. 

Piyasalar: Londra piyasası gayri 
muntazamdır. Müdafaai Milliye is
tikraza karşılık olarak yeni ihdas-
olunacak vergilerin nelerden ibaret 
olacağının henüz malûm olmaması 
iş adamlannı düşündürüyor. Altm 
hakkında Hazine Nazırının temina
tına rağmen maden eshamı gerile
miştir. 

Paris zayıftır. Hafta zarfında yüz
de 3 faizli rant 59.75 franga kadar 
düşmüştür ki on senedenberi hiç bu 
kadar sukut görülmemişti. Grevler 
yüzünden Nevyork piyasası mütered
dittir. Amesterdam ve Berlin piya-
salannda da temayül gevşektir. 

İstanbul borsasında vaziyet 
Paris borsasının zaafı hafta zar

fında menkul kıymetler ve kambiyo 
borsamıza da tesir etnüş ve yüzde 
yedi buçuk faizli Türk borcu tahvUleri 
geçen haftaki kazançlarından 30, 40 
kuruş geri vermişlerdir. Fevkalâde 
amortisman hesabına piyasamızdan 
rachotlar yapılacağı hakkındaki şa
yialar elan bakidir. 

Cumartesi günü Türk bo.vcu tah-
vUeri şu fiatlerde kaldı: 

Birinci seri 18,65 lira 
İkinci seri 18,25 lira 
Üçüncü seri 18,15 lira 
İki üç aydanbfıi fiatleri 39,90 ile 

40 lira arasında tehalüf eden Anado
lu tahvilleri bu hafta zarfında biraz 
canlıhk göstererek 40,40 liraya ka
dar yükseldi. Sebebi, hariçten ithal 
olunan tahvilâtın bazı tahdidata ta
bi tutulduğu haberleridir. Bu grupa 
dahil kâğıdlann Ergani, Sivas - Er
zurum tahvilleri ile mübadelesine 
normal bir surette devam olunmak
tadır. 

Kapanış fiatleri şunlardır: 
Hisse senetleri 24,30 lira 
Tahviller 40,15 lira 
Mümessil 44,25 lira 
Haydarpaşr, tahvili 43,25 lira 
Haydarpaşa mümessil 47 lira 
Ergani, geçen haftaki 95 kuruş fi-

atini muhafaza ediyor. Sivas - Er
zurum 97 ye çıkmıştır. 

Merkez bankası 88 liradadır. 
Endüstriyel kâğıdlarıımzda deği

şiklik yoktur. Yalnız Aslan Çimen
to bir aralık 13,05 liraya kadar düş
müş iken Klotürde 13,35 lirada kal
dı. 15 haziranda verilmesi evvelce te-
karrür etmiş olan iki lira temettü 
hissesinin tevzii eylüle talik edilmesi 
bu cüzî gerilemeye sebep olmuştur. 

Türk altım 10,53 lirada geçen haf
taki fiatini tutuyor. Mısır Kredi 
Fonsiyelerinde biraz gerileme vardır: 

1903 tertibi 98 lira 
1911 tertibi 88,50 lira ediyor. 

Gazete ve m e c m u a 
sahiplerine 

Basın kurumu başkanlığından; 
1937 bütçe kanunu mucibince gazete 

ve mecmualann 1937 yılındaki kâğıt ih
tiyaçlarından 1800 ton miktarında, ha
murunda 70/100 odun olan firigranlı, 
kâğıdın tenzilâtlı olarak idhali kabul 
edilmiş ve bunun Türkiyedeki gazete ve 
mecmulara tevzi suretinin tesbiti heyeti 
vekileye bırakılmıştır. 

Dahiliye vekâletinin tebliği üzerine bu 
tevzi şeklinin bir hal suretine bağlan
ması üzerinde konuşulmak için cehri
mizde çıkan gazete ve mecmua mümes
silleri arasında bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantı için 17 Haziran 1937 
Perşembe günü saat 13,30 tarihi tesbit 
edilmiştir. İstanbulda çıkan gazete ve 
mecmua sahiplerinin o tarihte kutumun 
Beyoğlundaki merkezine ya bizzat gel-
melenni veya salâhiyettar bir mümessil 
göndermelerini rica ederiz. 

OLUM 
Mülga Sadaret Evrak müdürlüğün

den mütekaid B. Mehmed Rifat Hak
kın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 
bugün üçte Kızıltoprakta 8 numaralı 
köşkünden kaldınlarak Maltepede aile 
makberesine detoedilecektir. 

Galata yolcu 
salonu hakkında 
istanbul liman işletme idaresinden: 

Saym gazetenizin 9-6-937 tarihli nüs-
hasmm 4 üncü sahlfe, 3 üncü sütu
nunda Türk Mimarlar Cemiyetinin 
neşredüen yazısına karşılık olan aşa
ğıdaki izahatımızın ayni sütunlarda 
neşrini rica ederiz. 

I — Türk Mimarlar Cemiyeti namı
na gönderilen mektubun, cemiyetin 
ve müsabakaya iştirak eden mimarla
rımızın heyeti umumiyesinin kanaa
tine tercüman olmadığını bu mimar
lardan bir kısmından aldığımız mek
tuplardan anlamış bulunuyoruz. 

II — Müsabakaya iştirak etmek ve 
a5^i zamanda jüri heyetinde bultm-
mak gibi telif edilemiyecek iki aykırı 
vaziyetin profesör Debes'de toplan-
masma idaremizin nasıl mahal ver
diği sorulmaktadır. 

Evvelce: Profesör Debes müsabaka
ya iştirak etmemiş, fakat Devletin en 
büyük mekteplerinden birine mimarî 
profesörü olarak getirilmiş bir şah
siyet olmak itibarile müsabakaya iş
tirak edenlerin eserlerini diğer kendi 
derecesinde bulunan meslekdaşlarile 
beraber tetkike memur edilmiştir. Sa
niyen talî komite tarafından derece 
verilmemiş olan iki Türk mimarına 
ald eserlerin derece almalarını profe
sör Debes ve Tâut müştereken umu
mî jüri heyeti huzunmda müdafaa 
ederek bu iki eserin yeniden tetkiki
ni taleb etmişler ve bu tezlerini mü
dafaa ederek ilâveten bu iki Türk mi-
marınm eserlerini de derece alanlar 
arasına ithal etmişlerdir. Bu itibarla 
profesör Debes'in haksız olarak it
ham edilmesine müteessir bulunuyo
ruz. 

Salisen: Müsabakaya girenlerin jü
ride bulunmalarının ne derece doğru 
olup olmadığı prensibini pek iyi müd
rik olan idaremizin mimarlar cemiye
tine yazdiğı 7-1-1937 tarih ve 893 sa
yılı mektubunun. Mimarlar Cemiyeti
nin kongresinde okunmuş olmasını 
çok arzu ederdik. 

m — Profesör Debes kendisine ida
remiz tarafmdan böyle bir teklif ya
pılacağından haberdar dahi değildi, 
profesör Tâut'un hakikî olan sıhhî 
sebep dolayısile bu yaz çalışmıyaca-
ğmı teessürle ifade etmesi üzerine 
profesör Debes intihap edilmiştir. Bi
naenaleyh profesör Tâut'un jüride 
bulunduğu için projeyi hazırlamak
tan istinkâf ettiği iddiası da diğer 
iddialar gibi gayri varittir. Bu nokta-
nm kendisinden tetkiki de çok kolay
ken yanlış isnadlar yapılmış olması 
gayri caizdir. 

IV — Bizim asıl talep ve 
ricamız Mimarlar Cemyieti na
mına mümessil olarak jüri he
yeti âzası meyanında bulunan 
ve jüri heyetinin nasıl karar verdiği
ni yakinen bilen ve kararda imzası bu
lunan zatın mimar arkadaşlarına ha-
İnkî vaziyeti bildirmesidir. 

V — îşin teknik hususiyetlerine te
mas etmeğe lüzum görmemekteyiz. 
Çünkü ya:pacağımız projeler işin ve 
işlerimizin sahibi olan makamlarca 
görülecek, tetkik edilecek ve muvafık 
bulunduğu takdirde tetbik olunacak
tır. 

Bu itibarla vazife ve mesuliyetini 
deıuhte ettiğimiz bir işin ihzar ve tan
zimi hakkını da muhafaza etmek 
arzusundayız. 

Eçya piyangosu 
Kadıköy Türk hava kurumu şube

sinden: 27/haziran 937 pazar günü 
saat 10 da Kadıköy Hâle sineması üs
tündeki salonda noter huzurunda çe
kilecektir. Bu zengin piyangonun her 
bilet bedeli (50) kuruş olup hiç boş 
yoktur. 
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— P A R İ S 
Sergisinde 

14 TEMMUZ ŞENLİKLERİNİ 
Sabahlara kadar doya doya göre

bilecek grup tam 
1 T E M M U Z D A 

İstanbuldan hareket ediyor. 
Acele kayıd olunuz. 

30 TEJVTMUZDA 
Kalkacak büyük seyahat için yerler 
azalmıştır. Hemen kamaralarınızı 

kapatınız. Müracaat: 

N A T T A 
Beyoğlu: Tel. 44914 

Meclis reisi ve Başvekilin 
Atatürke telgrafları 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Büyük Millet Meclisi reisinin 

telgrafı 
Ankara 13 (A.A.) — Atatürk tara

fından tasarruflarında bulunan çif-
liklerin hazineye ihda buyurulması 
münasebetüe B. M. Meclisi reiiîi Mus
tafa Abdülhalik Renda üe Başvekil 
İsmet İnönü tarafından Büyük Ön
dere aşağıdaki telgraflar çekilmiştir: 

Atatürk Reisicumhur 
Trabzon Ankara Meclis 

Memleketin zirai kalkınmasına 
yardmı olmak üzere yıllardan beri 
bizzat uğraşarak yetiştirdiğiniz çif-
lilderi ve içinde bulunan fabrika, 
hayvanat, âlât ve sairenln kâffesini 
ziraatin inkişaf ve tekâmülü uğrun
da hükümetçe alınmakta olan ted
birlerin muvaffakiyetini kolaylaştır
mak gayesile ihda buyurduklan 
hakkındaki haber Kamutayda derin 
heyecan uyandırmış ve hislerinin ve 
derin teşekkürlerinin yüksek huzu
runuza sunulmasına ittifalda karar 

verilmiştir. Derin saygılarımla arze-
derim. 

B. M. Meclisi reisi 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Başvekil İsmet İnönünün telgrafı 
Atatürkün Yüce huzuruna 

15 seneden beri sebath ve biIglU 
çahşmanızın eseri olan ve her biri 
kıymetli bir mamure olan çifliklerl* 
nizi hazineye hediye buyurduğunu
zu Cumhuriyet hükümeti tazim his* 
lerüe karşüamıştır. Bu suretle da 
hükümete gösterdiğiniz yüksek mü
zaherete şükranlarımızı sunarun. 
Kıymetli eserleriniz sizin daima refa' 
hmı düşündüğünüz köylümüze nü' 
mune ve mektep olarak çok faydalı 
ve hayırlı olacaklarına imanımu var
dır. B. M. Meclisi âlicenap teberru-
ünüzü heyecan ile telâkki etti. Mil
letin hayırı ve varlığı içinde kayna
mış olan yüce varhğımzı hükümetin 
ve bütün milletin en aziz varlığı say* 
dığmı en geniş tazhıı hislerimle ar* 
zederim. ĵ 

İsmet İnönü 

Eminönü Halkevi 
Beyazıtta yapılamlyor 

Çarşıkapıda bir arsa bulundu, kaça 
'istimlâk edileblİBceöi araştırılıyor 

Cağaloğlundaki Eminönü Halkevi 
binasının genişletilmesinden vaz geçi
lerek Beyazıdda yeni bir bina yapıla
cağını yazmıştık. 

Yeni bina, şimdi Beyazıd nahiye 
müdürlüğü tarafından işgal edilen 
Cemal paşa konağı ile tramvay cadde
sindeki dükkânların bulunduğu saha 
üzerinde inşa edilecekti. Fakat son 
günlerde yapılan tedkikler neticesin
de bu sahanın müsaid olmadığı anla-
şümıştır. Evvelâ Cemal paşa konağı
nın yakınlarında bulunan ve şimdi 
inkılâp müzesi ittihaz edilen Beyazıd 
medresesi, tarihî bir bina olduğundan 
bu binanın yıktırılması doğru görül
memiştir. Halbuki bu bina ortada 
mevcud bulundukça Halkevi binası
nın burada inşasına imkân görüle
memektedir. 

Binanın, Cemal paşa konağı arsa
sının ve inkılâp müzesinin bulundu
ğu yerde yapümayıp Aksaray cadde
sine doğru uzanan ve sıra kahvele
rin bulunduğu yere yapılmasında da 
başka bir mahzur vardır: Şehir plânı 
mucibince Beyazıddan Aksaraya inen 

tramvay caddesi 15-20 metre kadaS 
geıuşletileceğinden bu suretle bu sa
ha da darlaşacaktır. 

İşte bütün bu sebeplerden ve Beya
zıdda başka müsaid bir arsa olmadı-
ğmdan Halkevinin Beyazıdda yapıl
ması müşküUeşmiştir. Btmun üzeri
ne başka müsaid bir yer aranmış ve 
Çarşıkapıda müsaid bir yer bulunmuş* 
tur. 

Bu yeni yer, Çarşıkapıda Merzifonî 
Karamustafapaşa medresesi karşısın
da İplikçi hanı ile bu hana bitişik o-
lan dükkân, fırın ve diğer binaların 
sahasıdır. Bu saha, 5000 metre murab-
bamdadır. Bir tarafı Çarşıkapıya gi
den sokağa, bir tarafı tramvay cad
desine baktığı gibi bir tarafı da Ka-
palıçarşıya bitişiktir. Bu bakımdan da 
merkezî bir vaziyettedir. Ancak Emin
önü Halkevi binasının burada yapıla
bilmesi için istimlâk edilecek binala-
ların kıymetini tayin etmek lâzım ge
liyor. İstimlâkin ucuza mal olacağı 
aiılaşılırsa o zaman bu sahanın hari
tası yapılacak ve istimlâk işine başla
nacaktır. 

I 

Atatürk dün akşam üzeri 
Istanbulu şereflendirdiler 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
-gRrabzon 13 (Hususî) — Atatürk 

Trabzondan ayrılmadan evvel üçün
cü umumî müfettiş B. Tahsin Üze
re Trabzondan çok iyi intibalarla 
ayrıldığını söyledikten sonra: 

— Trabzondan bütün şark vilâyet
lerine benim derin muhabetlerimi ve 
Türk şarkın 18 sene evvel bana 
gösterdiği itimadını daha yüksek 
ve daha feyizli kuvvet ve kudret 
membaı olarak tanıdığımı onlara 
benim tarafımdan lütfen bildiriniz, 
buyurmuşlardır. 

Üçüncü umum müfettiş B. Tah
sin Üzer, Atatürkün bu emirlerini 
derhal yerine getirmiş, Trabzon, Ka
radeniz ve Doğu illeri halkına hitap 
ederek Büyük Şefin sıcak ve müş
fik duygularına, gezdikleri yerlerde 
gördüğü intizam ve mükemmeli
yetten memnuniyetine tercüman ol
muştur. 

B. Tahsin Üzer halkla hasbihalde 
bulundu 

Trabzon 13 (Hususî) — Üçüncü 
umum müfettiş B. Tahsin Üzer, Bü
yük Önderin Trabzon seyahatlerin
den duydukları memnuniyet ve ih
tisasları etrafında bugün saat 18 de 
Halkevinde halkla bir hasbihalde bu-
lunmuştui'. 

Büyük Şefin 
ulviyeti 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
dakârlıklar, Atatürk gibi tabiatın na
dir yarattığı bir fıtrat için pek kolay 
şeylerdir. 

İşte Atatürk böyle bir kolaylıkla 
şahsî servetlerini hükümet hazinesi
ne terk eylemiştir. Bu servetin bilhas
sa çiftliklerden terekküp etmesi, hükü
metin elinde düşünülen ziraî yenilik
ler ve ıslahat için çok esaslı bir isti-
nad noktası teşkil edebilir. 

Atatürk çiftlikleri, kurak ve çoraK 
yerlerde az müddet içinde bir mu-
zice kabilinden canlanmış hayat, üm
ran ve terakki kaynaklarıdır. Modem 
bilgiye, muntazam teşkilât ve idare
ye istinad eden teşebbüslerin nasıl 
muvaffakiyetli neticelere iktiran ede
bileceklerini görmek için bu çiftlikle
rin bugünkü hallerini gözden geçir
mek kâfidir. 

Memleketi düşman istilâsından 
kurtaran, vatana istiklâlini temin e-
den Atatürk, memleket halkını eko
nomik sahada yükselterek sarsılmaz 
bir kudret ve şevketin hakiki temel
lerini atmaktadır. Atr.türk siyase
ti yalnız bugünkü ve yarınki neslin 
değil, müstakbel Türk tarihinin dai
mî bir nuru, daimî bir rehberi olarak 
temadi edecektir. Çünkü Atatürk 
kalblerimizde vatan muhabbeti ile 
beraber modem ilim aşkını metod 
dairesinde çalışmayi ve medeniyet 
ailesi aı-asında Türke lâyik mevkii 
daima bir gayret hamlesile muhafa
za etmek idealini yaratmıştır. 
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SİYASÎ İCMAL 

Anlaşma politikası 
Avrupanın küçük devletleri Millet

ler Cemiyetinin himaye ve tesirine ve 
müşterek emniyet esasına artık pek 
itimad göstermiyorlar. Kendi selâ
metlerini bitaraflıklarım sağlamlaş
tırmakta ve en yakın komşusu dev-

•îetlerle müstakimane ve dostane ge
çinmekte arıyorlar. Bunun için Bel
çika bitaraflığına dönmüştür. 

İsviçre de herhangi suretle bita
raflığının müteessir olmamasına ve 
kendisine doğrudan doğruya taallûk 
etmiyen meseleler ve noktai nazarlar 
yüzünden yanıbaşındaki devletlerle 
arası açılmamasına fevkalâde dikkat 
ediyor. Bunun için İsviçredeki gerek 
müli meclis gerek müttehid hükümet
ler meclisi Habeşistamn İtalyaya il
hakını hukukan da tanımağa karar 
vermiştir. 

Habeşistamn İtalyaya ilhakını hu
kukan tanımağa kati karar veren 
Milletler Cemiyetinin kendi merkezi
nin bulunduğu hükümetin bu kara
ra muhalif harekette bulunması kü
çük hükümetlerin ne kadar emniyet
sizlik içinde yaşadıklarım ve kendi 
başlarının çaresine bakmağa çok cid

dî çalıştıklarını isbat ediyor. 
Fransanın bir müttefiki bulunan 

Belçika kendi başının çaresine bak
mak üzere bu devletten ayrıldığı gibi 
Fransanın diğer müttefikleri de ara
daki ittifak muahedelerini hâlâ ken
dilerine malî ve silâh cihetinden bü
yük menfaatler temin eylediğinden 
dolayı feshetmemekle beraber çok ser-
bes ve müstakil politika yürütmekte
dirler. 

Bunun için Yugoslavya Fransanın 
asla hoş görmiyeceğini bildiği halde 
yalnız İtalya üe değil arası çok geç
meden Almanya ile de anlaştı ve ya
kınlaştı. Fransanın menfaatlerinden 
ilk olarak serbes ve müstakil politika 
takip eden devlet Lehistan olmuştur. 
Şimdi bu devlet Romanyayı da ayni 
yola sevketmeğe çalışıyor. 

Avrupanın şarkında ve ortasındaki 
bütün devletler politikalarım tayin hu
susunda Fransadan ziyade İngiltere-
nin politikasına ehemmiyet veriyor
lar. Çünkü İngüterenin politikası ar
kasında Fransanın yürüdüğüne artık 
kat'î kanaat hasıl etmişlerdir. 

Feyzullah Kazan 
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iltifat 

— Yahu ne dersin, bugüne kadar 
dikkat etmemiştim, şimdi yüzüne 
baktıkça sana hayran oluyorum, sen 
ne zeki, ne zarif, ne sevimli, ne kibar 
ne harikulade bir insansm!... 

— Anlamıyorum, neden bu iltifat?. 
—, Bugün tıbkı sana benzediğimi 

söylediler... 
Uçan a d a m 

Kendine kanad takıp uçmuş olan-
lat arasında Romanyalı Kostik unu
tulduğunu yazıyorlar. 

Divik köyünde oturan bu adam 
bundan 170 sene evvel köy çocukları
na uçurtmalar yaparken kendine de 
makineli bir kanad yapıp havalan
mış ve 70 metre uçtuktaiı sonra düş
müş. Adam bir d£üm tecrübeye kaUa-
çamanuş çünkü köyde herkes: 

— Deli Kostik! demeğe başlamış. 
iğilince gözü açıldı 

1917 de kardif madenlerinde çalışır
ken Levis adında bir amelenin gözle
ri kör olmuştu. 

Adamcağız geçen gün yere piposu
nu düşürmüş, eUle arayıp bulmak için 
eğümiş, eğilince de gözleri açılmış... 

Evvelâ ayaklarını, sonra günün ışı
ğım görmüş, üzerine fenalık gelip ba
yılmış, ayütmışlar ve ilk defa 1920 da 
evlendiği kansınm, hayalinde teces-
süm ettirdiği yüzünü de görmüş.. 

Dim aksiyon 
Amerikalı bay Fulleri tanır mısı

nız?.. Tanımıyorsanız yazık... Öyleyse 
yazık olmasm, takdim edeyim: 

— Bay Fuller; sabık muhasibi mes
ul, radyo makineleri yapıcısı ve satı
cısı, edip ve mütefekkir... 

Bu zat kendine bir ev yaptı; bir kaç 
saat zarfında meydana gelen bu eve 
«Dimaksiyon» ismini verdi. 

Dimaksiyon ne demktir? diye sorar-
samz. Size evi tarif edeyim, belki an-
larsımz: 

Dimaksiyonun ortasmda çelik bir 
direk var. Direğin ucu sellüloz kapU. 
Bu direkte teshin ve tenvir cihazlan 
var. Madenî plâklarla evine günün 
ışıklar aksediyor. Banyo, hamam yok. 
Bir nevi top var, bu toptan kompri
me hava ile, acaip mahlûllü, pulveri-
ze edilmiş mayi fışkmyor. Evin çöp
lerinden bir nevi gaz istihsal edüiyor, 
bu gaz teshin ve tenvir cihazmı işle
tiyor, mutfağındaki âletler, yemekle
ri kendi suyile pişiriyor. Evin döşe
mesi kauçuktur. 

Yıkanayım derken 
Stütgardda, fırmcımn kansı ev iş

lerini bitirdikten sonra hamama giıl-
yor. Hamamı da fınnın ambarı... Ora
da bir el arabası, arabanın içinde de 
bir tekne var. Kadın her zaman bu 
tekneye girip yıkanıyor... O günü de 
tekneye sıcak suyunu dolduruyor, 
soyunuyor, giriyor... Ambar biraz me-
jrilll, arabanın da bağlı olduğu ip 
çürük. Kadın girince ip kopuyor, ara
banın tekerlekleri dönüyor, kapıyı 
kırıp çıkıyor ve içkideki müşterisi ile 
çarşımn ortasına gelip duruyor... 

Oradaki halkm hayret ve kahkaha-
lanm tasavvur edersuıiz!... Kadınm 
kocasma işi haber veriyorlar, bir çar
şafla geliyor ve utancından bayılan 
karısını çarşafa sanyor, kucağına alıp 
eve götürüyorl... 

Plajlara rağbet 
başladı 

Dün Florya denize 
girenlerle dolmuştu 

Bu sene her tarafta yaz erken baş
lamıştır. Avrupanın birçok yerlerinde 
sıcaklar 30 dereceye kadar çıkmıştır. 
Haziran iptideJarmda bu kadar sıcak 
görülmediğmden halk şaşırmıştır. Dağ 
otelleri, plajlar erkenden açümıştır. 
Bilhassa Fransa ve Almanyada' sıcak
lar şiddetlidir. 

İstanbulda hava mutedildir. Gün 
arası sıcaklık 25-26 derece oluyor. Ge
celeri 17-18 dereceye kadar inmekte 
ve tali bir serinlik hüküm sürmek
tedir. Havarim müsaadesi halkm açık 
havaya rağbetini arttırmaktadır. Dün, 
pazar olmak münasebctile Boğaz, 
Adalar, Kadıköy, Floryada müthiş ka
labalık vardı. Floryada denize giren
ler birdenbire çoğalmıştır. Dün plaj 
kamilen dolmuştu. 

Diğer taraftan sayfiyelere de akm 
vardır. Bu sene adalar çok rağbette
dir. Hemen hemen boş ev kalmamış gi
bidir. Boğaza da diğer senelerden faz
la rağbet vardır. Anadolu yakasmda 
Erenköy, Suadiye, Bostancı tarafla
rında, yeni inşaata rağmen, boş yer 
azdır. 

Boyabad Halkevi sosyal ydrdım şubesi tarcfından 25 çocuk giydirilmiştir. 
Yukandaki resimde Parti, Halkevi başkanlarilc sosyal yardım şubesi başkam 
ve üyeleri ve giydinlen çocuklardan bir kısmı görünüyor. 

İzmir hapishanesîndeki msuhkûm-
1ar hafr iyat ta çalışmağa başladı lar 

İzmir 12 — İzmir hapishanesindeki 
mahkûmlar İzmir hafriyatında' çalış
mağa başlamışlardır. 

Boşanmayı 
azaltmak için.. 
Amerikalılar evlenme 

hususunda bazı kayıdlar 
koymak istiyorlar 

Amerika, her hususta ve her saha
da bir rekor memleketidir. Rekor yap
mak ve diğer hemcinslerine tefevvuk 
etmek Amerikalüar için bir ideal teş-
kü eder. Bu haleti ruhiyede bulunan 
Amerikalüar evlenme ve boşanmada 
ihtiyar Avrupa memleketlerinin eri-
şemiyecekleri bir sürat rekoru tesis 
etmişlerdi. 

Bir barda, bir eğlence yerinde, ve 
bir tesadüf neticesi olarak talıışan be
kâr bir çift, akrabalannm, anne ve 
bablai'inın riza ve muvafakatlannı al
mağa lüzum görmedan ve daha' aşk 
sarhoşluklan zail olmadan bir otomo-
büe atlai'lar, son süratle, civar köy
lerden birinin evlenme memurunu, 
gece yarısı da olsa büe tatlı uykusun
dan uyandıra:rak beş dakika zarfmda 
evleniverirlerdi. Evlenme masrafı, 
harç parası olarak alınan iki dolardan 
ibaretti. 

İlk tanışma ve sevişme dakikala-
n n m sarhoşluğu altmda yapüan bu 
rekor evlenmelerin tabii yarım ola
maz. Aradan iki üç ay geçmeden çılr 
gmca bir tehalükle evlenmiş olan çift
lerin boşanmak için mahkemeye baş 
vurduldan ve mahkeme boşanma ka-
rarlannı süratle veımek hususunda 
bir rekor yapan Reno şehrine akm 
akm gittikleri görülmektedir. 

Amerika mebuslanndan bazılan bu 
halin fenalıklarını takdir ederek Nev-
York vilâyeti meclisine evlenmede sü
rat rekoruna bir gem vuracak kanunî 
bir teklifte bulunmuşltmiır. Bu teklif 
mucibince evlenme isteyen çiftler, es
kisi gibi beş dakikada evlenemiyecek-
lerdir. Hayatlarım birieştirmek için 
evlenme bürolarına baş vuracak çiftle
re düşünüp taşınmak ve ilk sarhoş
luklan zail olmak için 72 saat müh
let verilecek, bu mühlet bittikten son
ra evlenmekte israr ederlerse nikâhla
rı kıyılacaktır. 

Bu kanun teklifi, Nev-York mecli
sinde müzakere edildiği zaman söz a-
lan azadan biri, kanunu müdafaa e-
derken «insanlar akıllı oftnazlarsa on
ları akıllı davranmağa icbar etmek lâ
zımdır» demiştir. 

Bu takyidin yalnız Nev-York vilâye
ti hududları için olduğunu hatîrlat-
mak lâzımdır. Beş dakikada evlenmek 
istiyen bu çift, meramına ermek için 
Hudson nehrinin köprüsünü geçmek 
kâfidir. Zira Hudson nehri geçilip bir
az gidildikten sonra evlenmenin der-

İi 

Çocuklar arasında: 8 

Hem çalışan hem de 
mektebe giden çocuk 
Kazandığım para ile anneme bir 

entarilik aldığım gün... „ 
Bugün de ça

lışan, hayatım 
kan ter içinde 
kazanan, hem 
de mektebe de
vam eden bir 
küçüğün fikir
lerini dinliye-
ceksiniz.. 

Fazlı Çalış
kan, 11 yaşm-
da.. hem gaze
te satarak para 
kazamyor, hem 
de mektebe gi
diyor. Üç sene
lik gazete mü-
vezzii, dördüncü 
sımftan beşe 
geçmiş., 

FazU Çalışka-

Gazete satarak 
mektebe devam 

eden beşinci snıf-
taki Fazlı Çalışkan 

hal akdedi!'̂ ^ 
necticuv v; 
dir. 

f cvt-\ r« ı ! • • - "a ye Con-
•ack kabJ-

nı matbaa önünde gazetenin çıkma
sını beklerken Buldum. Sınıfımı ikin
cilikle geçmiş olan bu hakikaten ça
lışkan çocuğa sordum: 

— Hem gazete satıyorsun, hem de 
mektebe gidiyorsun., güçlük çekmi
yor musun? 

Hayattan hiç korkmadığı anlaşılan 
bir sesle: 

— Yoooo.. dedi, neden güçlük çe
keyim?... Sabahleyin erkenden kalkı
yorum. Sabah gazetelerini ahyorum. 
Mektep zamanına kadar satıyorum., 
sonra öğleyin çıkıyoı-um. akşam ga
zetelerini alıyorum. Bir müddet satı
yorum, tekrar mektebe gidiyorum. 
Mektebten çıkınca yine satıyorum. 
Sonra derslerime çaUşıyorum. Başka 
türlü yapmama imkân yok.. Madem
ki bize paı-a lâzım, okumak, mektebe 
gitmek, kitap almak hep para ile 
olur. Bunun için bir yandan çaüşıyo-
rum, bir yandan da okuyorum, ba
bam da gazete müvezzii... Onun da 
bu işte çaJışmasmm bana büjrük fay
dası oluyor. Gazeteleri o alıyor, ben 
satabildiğim kadar satıyorum. Mek-
teb zamam gelince gazeteleri ona ve
riyorum. Mektepten çılanca yine alı
yorum. Tatü günlerinde sabahtan ak
şama kadar x^aX rahat gazete satı
yorum. 

— Hayatmdan memı:un musun? 
— Tabiî memnunum... Hem çalışı

yorum, hem okuyorum, hem de biraz 
para biriktiriyorum. 

— Demek para da biriktiri3rorsun?. 
— Tabiî., benim de İş bankam kum

baram var. Kazancımdan kendime 
günde beş kuruş ayırıyorum. Bu beş 
kuruşla geçiniyorum. 

— Ne yapıyorsun bu beş kuruşla? 
— Sabahleyin evden çıkarken kar

nımı doyuruyorum amma insan öğle
ye kadar acıkıyor.. Çünkü çok koşu
yorum. Yemek çabuk hazmoluyör.. 
onun için öğleyin beş kuruşla karm-
mı doyuruyorum. 

— Hayatta en büyük zevkin nedir? 
— Para kazanmak, okumak, para 

biriktirmek... 
— Büyüdüğün zaman ne olacak

sın?. 
— Makine mühendisi... Koltuğum 

altmda gazetelerle bir resim çıkart
tım. Büyüyüp makine mühendisi, 
zengin,rahat bir adam olduğum za
man bu resme bakacağım: 

«Hey gidi günler hey, bir zamajılar 
böyle gazete satardık» diyeceğim.. İn-
şaallah.. bmm yapmak için çalışıyo
rum. 

— Hayatta en büyük korkun nedir? 
— otomobillerden, tıumvaylardan, 

arabalardan, çok korkuyorum. 
Çünkü bizi hep kaldırımlarda 
duranlar, tramvaylarda gidenler 
çağırırlar. Koşup gazete yetiştir
mek için çok dikkatli olmak lâzımdır., 
insanın karşısına bü' otomyobil, bir 
tramvay çıkıverir.. 

— Hangi günler dalıa çok sevinir
sin? 

— Mektepte derslerimi bildiğim 
günler... Sonra gazetelerde mühim 
havadisler olduğu gün., o gün gazete-

Mükâfatlı anket 
20 çocuğun muhtelif meseleler 

hakkında fikirlerini neşredeceğiz. 
Karilerimiz bunlardan hangi nu
maralısını en çok beğendiğini bil
direceklerdir. Fikirleri en çok be
ğenilen ankete rey verenler ara
sında birinciye 25, ikinciye 15, 
üçüncüye 10 lira, on üçüncüye 
kadar birer İş bankası kumbara
sı, ellinciye kadar birer kitap, yü
züncüye kadar birer «ev hesabı 
defteri» hediye edUecektir. 

1er çok satıhr... Biz de çok kazanınz.. 
—. Hayatta en çok dikkat ettiğin 

şey nedir? 
— Vakit kaybetmemek., çünkü be

nim için vaktin çok kıymeti var., va
kit buldukça ya çahşır para kazam-
rım, ya çalışır dersllerimi hazırlarım. 
Düşünün, ben mektebe ne şaıtlarla 
geliyorum. Bir sene suufta kalsam 
işim berbaddır. 

— En çok neyi ayıp buluı-sun? 
— Dilenmeği... Hayatta bundan da* 

ha ayıp biraey göreraiyorum. İnsan 
kör olsa, topal, sakat, ne olursa olsun 
yine bir iş yapabilir, çahşabüir.. baş
kasının önünde avuç açmak ve hiç 
çalışmadan para istemek!... Çok ajap.. 

— Zengin çocuğu olmak ister mi 
idin? 1 

— Hem çok isterdim, hem istemez
dim.. İsterdim, çünkü insan küçükken 
çalışmağa ihtiyacı olmazsa rahat ra
hat derslerine bakar. İstediği gibi 
eğlenir.. Bunun için isterdim. Bir yan
dan da istemiyorum. Küçükken çar 
lışmak çok İyi.. İnsan hem para ka-
zanmanm yolunu öğreniyor. Para ka
zanmanın lezzetini tatıyor. Sonra pi
şiyor., her işteki iyiyi fenajn anhyor. 

— En çok nelerden hoşlamrsın? 
— Kendi kazandığım para ile an

neme, babama birşey aldığım za
man.. . Meselâ Bayramda anneme 
bir entarilik kestirsem artık benden 
memnunu olmaz... 

— Insanalrda en çok neye şaşar
sın? 

— Yiyecek yemekleri, üstleri başla-
11 olduğu halde, kazandan yerinde 
olduğu halde derdli görünenlere çok 
şaşarım. Bak bana hem kazamyorunv 
hem çalışıyorum. Hem de hayatına 
dan çok memnunum., ne olacak? Ça>-
hşmak fena şey mi? Dünyanm en 
zevkli şeyi.. 

Sonra neye şaşaıım bilir misiniz? 
Bugün kazanan, kazancmm hepsini 
yiyen insanlara.. Amma bizler gibi 
kazancı pek azsa ona bir diyeceğim 
yok.» 

Bu akılh ve çalışkan çocuğu daha 
fazla meşgul etmek onım ekmeğine 
mani olmak demekti. Suallerimi bu
rada kestim. O: 

— Yazıyor!., diye uçai'casına koşa* 
rak uzaklaştı. H. F. 

$ofiirö flidıklamış! 
Şoför de otobüsün idare

sini şaşırmış, araba 
devrilmiş 

Aâ^na 12 — Burada garip bir oto
mobil kazası olmuştur. 

Bir umumî evde bulunan kadınlar 
Adaiıa mezbahasma gitmek üzere bif 
otobüse binmişlerdir. Kadınlardan bi
ri fena halde sarhoş olduğu halde şo
förün yamna oturmuştur. Bu kadm 
şoförün saçlarını karıştumağa, kendi
sini de gıdıklamağa başlamıştır. 

Gıdıklanan şoför otobüsün idaresi
ni şaşırmıştır. Biraz sonra otobüs dev
rilmiştir. Şoförün saçlarmı karışturan 
ve kendisini pıdıklıyarak kazaya se
bep olan kadın yakalanmıştır. 
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S O Y L İ Y E M E M E K , Y A Z A M A M A K 
Pek saydığım bir profesör, muhte

lif fakültelerden toplanımş yazılı im
tihan kâğıdlan (izerinde yaptığı bir 
incelemeden bahsediyordu. Diyordu 
ki bu kâğıdlann çoğunda ifade zaafı 
yar; herhangi bir fikri, mantıkh bir 
yürüyüşle, okuyanın anlayışma sevk-

. edememek zaafı. Bunda edebiyat tah
sil eden gençlerin mühim bir kısmı 
dahi istisna yapmamakta. 

Bu görüş, her halde doğu idi. Ga
zetelere verilmiş ilânlar, sinemalar-
daki tercüme cümlelerden resmî, hu
susî yazılara kadar buna bol bol te
sadüf ediyoruz. 

Bir kaç misali vermekte fayda var
dır sanınm: 

« .... Halkevinden; 
« ... günü ... saatte evimizin ... deki 

merkez binasında bir toplantı yapı
lacaktır. 

« 1 — Konferans: .... mevzuunda 
( ) tarafından. 

«2 — Bu toplantıya herkes gele
bilir.» 

Rakkamlan görünce derhal, bu 
toplantıda iki şey yapılacağı hatıra 
gelmez mi? Hayır... Toplantıda birşey 
yapılacak; konferans verilecektir. Bu
nu söyledikten sonra birinci satırda, 
yapılacak bir toplantıdan bahsetme
ğe ne lüzum vardır? 

Zannediyorum ki ilân edilmek is
tenilen hususu, filân gün ve filân sa
atte filân yerde şu mevzu üzerine bir 
konferans verileceği ve bu konferan
sa herkesin gelebileceğidir. Bunu 
olduğu gibi söylemekte ne mahzur 
var, bilinemez. 

Bir de itina ile yazıldığı, okunduğu 
zaman zihnimizin çektiği sıkıntıdan 
kolayca anlaşılan bir raporun ilk 
cümlesini alayım: 

«Millî endüstrinin bünyesini ifade 
eden son rakkamlardan görülüyor ki, 
1935 yılında ziraat mahsulleri endüs
trisi, endüstri şubeleri içinde henüz 
%..., tekstil endüstrisi % ... gibi bü
yük bir pay almaktadır.» 

Bu cümleyi okuduktan sonra dü
şündüm; Millî endüstrinin bünyesini 
ifade eden son rakkamlar ne demek
tir? Rakkam, bir İşi. bir bünyenin ça-
hşma nisbetlerinl gösterir. Fakat bu 
çalışmalann esasını teşkil eden varh-
ğı nasıl ifade eder, anlıyamadım. «Son 
rakkamlardan görülüj^or ki» tarzında 
bir cümlede doğruluk ve yanlışhğım 
düşündürmeğe bile imkân bırakma
dan türkçeden başka bir dil çeşnisi 
vermiyor mu? Hele «Endüstri şubeleri 
İçinde henüz gibi büyük bir pay 
almaktadır.» sözünü bütün gayretim
le çalıştığıırt halde bir türlü mânalan-
dıramadım. 

Yine bu raporda bir takım yabancı 
gelimeler var ki onlan burada teşhir 
etmekten kendimi alamıyacağım: 

«Sektör, tekstil, endeks, envestis-
man^ karakteristik, stürktür, anorga
nik, bâz, kalifiye, prodüktivite, etüd, 
kantin, montaj, kaptaj, sentral, rol, 

pozisyon, kombinezon, lilddite...» 
Tek tek gördüğünüz bu kelimeleri, 

yazıda kullanınca öyle bir dil manza
rası beliriyor ki bunu bazı Türk olmı-
yan Unsurların konuşmalarına ben
zetmemek elden gelmez. Uslûb, Veysî 
Nergisinin dilinde gördüğümüz katı
şıklığın alafranga bir örneğinden baş
ka birşey değil. Türk sanayiinin ku
ruluşunu, bunda gösterilen büyük ba
şarıları zevk ile, göğsümüz kabararak 
okurken Türk sanayiinden daha az 
bir türkçe ile karşılaşmak insana ne 
kadar hüzün veriyor? Türk dili, Türk 
sanayiinden, niçin, daha az millî ol
sun?... 

Millî kültürümüzün temeli, dildir. 
Onun bu halini görüp acı duymamak 
imkânsızdır. Çünkü insan oğlu, ke
lime ile düşünür. Kelimeleri, cümle 
yapılışı kendinden olınıyan bir dille 
konuşup yazarak kendi dilinde dü
şünmek kabil midir? Medenî dillerde 
küçük bir imlâ yanlışını bUe affetmez
ler, bu yolda en küçük bir aldırma-
mazlığa müsaade etmezler. O kadar 
ki ifadesi düzgün olmıyan, gramer ve 
nahiv hatası bulunan bir yazı, içinde
ki fikirler doğru bile olsa her hangi 
bir imtihanda muvaffak sıyılmaz. 

Halbuki bizde yazıya ve dile karşı 
büyük bir lâubalilik var. Öyle de olur, 
böyle de olur diyip geçiyoruz. Şakalar 
bile tekrar edile edile ciddîleşir. Dün
yanın alayını üstüne çektiği halde 
Mon cher, aramıza böyle girmemiş 
midir? Bu yabancı unsurların pasaort-
larını vize(!) etmekte çok dikkatli 
davranmalıyız. Bence, kendi dilimiz
de karşılığı aranmadan bir yabancı 
kelimeyi alıp kullanmak, zekâ tenbel-
liğinden gelen bir kayıtsızlıktır. Eğer 
o kelimenin tam karşılığını bulamı-
yorsak onu başka bir tarzda ifade 
edebilir miyim diye kendimizi zorla
mamız lâzım gelmez mi? Bu emeğe 
katlanmadığımız takdirde bütün iş
lerimizi iltizama veya başkalanmn 
ihtisasına bırakmış gibi olmaz mıjnz? 

Bana öyle geliyor ki bizde dil düşün
ce şuurunu uyandıracak, bu sahada 
Millî duyguyu canlandıracak ilk ve 
en esaslı yol, mektepten geçer. Türk
çe dersi ve söyleyip yazma bakımın
dan diğer bütün dersler, millî dil şu
urunu vermek İçin en kullanışlı bir 
vasıta olmalıdır. Halbuki vaziyet, 
hiç de insana rahat verici bir halde 
değildir. 

Talebe, çok konuşturularak, çok 
yazdınlarak ana dillerinin zevkine 
varacak, onu iyi söyleyip ijri yazabüe-
ceklerdir. Sınıflardaki talebe çokluğu 
söyletmek imkânını çok kereler hoca
dan almış bulunuyor. Senede iki veya 
üç defa derse kalkan bir talebe, oku
ma zamanının arta kalan kısrmnda 
daimî bir susma halindedir. Yazıh va
zifeye gelince, yine ayni sebeblerle, 

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Hasan - Âli Yücel 

Mahkeme salonlarında 
10 lira kazanmak için 

kadının yüzünü kesmiş! 
Ceza mahkemesinde görülen dava bitti, 

l(ararın tefiıiml başita gline bıraidldı 
üçüncü ceza mahkemesinde, on li

ra kazanmak için ustura ile bir kadm-
cağızm suratmı parçalamaktan suçlu 
Rasim admda bir -delikanlmın mu
hakemesi yapılıyor. Davacı, Mürşide 
admda genç bir kadın. Suçlular, Mür-
şidenin kocası Mehmed ile onun pa
ra ile kiraladığı Rasim adında bir de
likanlı ve Rasimi bulmak için vasıta 
olan Nusret adında bir adam. Muha
keme günü Mehmedle Nusret mahke
meye gelmemişlerdi. DaVacı Mürşide 
ile suçlu Rasim salonda yerlerine geç
tiler. Tahkikat evrakına nazaran vaka 
şöyle olmuş: 

Küçükpazar civannda oturan Meh
med ile karısı Mürşide ötedenberi sık 
sık kavga' ediyorlarmış. Bir gün evde 
gene büyük bir kavga etmişler ve Mür
şide artık bu hayata tahammül ede-
miyerek kocasının evini bırakıp akra
balarından birinin yamna gitmiş. Bir 
müddet sonra Mehmed karısı üe ba-
nşmak istemiş, araya adamlar koy
muş, nihayet Mürşideyi ikna ederek 
tekrar eve almış. Fakat bu barışıklık 
pek uzun sürmemiş. Karı ile koca an
cak on yedi gün bir arada oturabil-
mişler. On yedinci gün gene büyük 
bir kavga olmuş ve Mürşide bu defa 
bir daha dönmemek üzere tekrar ko
casını bırakıp evden çıkmış. Kadmm 
bu ayrılışı Mehmedi fena halde sinir
lendirmiş, aradan birkaç gün geçtik
ten sonra Mürşideyi tekrar eve getir
mek için gene araya vasıtalar koya
rak bir hayli uğraşmışsa da kadın bü
tün teklifleri reddederek eve dönme
miştir. 

Kadının bu katî kararı ve inadı Meh
medi son derece hiddetlendirmiş ve 
karısından intikam alarak hiddetini 
yenmeğe karar vermiş. Kendi kendi
ne: 

— Benim yanımda durmıyan kadı-
nm başkasına da hayri olmasm. Onun 
suratını parçalıyarak güzelliğini bo
zarsam artık başka kocaya da vara
maz.. 

Diye plânını hazırlainış. Fakat bu 
işi kendisi yaparsa Mürşide tarafm-
dan tanınarak yakalanması muhak
kak olduğundan plârimm tatbikinde 
Mürşidenin tanıyamıyacağı bir adam 
bulmağı kararlaştırmış ve ahbaplarm-
dan Nusret admda birine baş vurarak 
para mukabilinde Mürşideyi yarala;-
mak için birini bulmasını tenbih et
miş. 

Nusret tanıdıkları arasmda bu işi 
yapacak şöyle gözü pek bir delikanlı 

ararken Rasim aidmda biri çıkmif ve: 
— On lira verirseniz ben bu İşi ya

parım.. ^ 
Diye Mürşideyi yaralamağa talip 

olmuş. Nusret hemen Rasimi alıp Meh> 
medin yanma götürmüş, yapacaklan 
işi uzui) uzadıya konuşarak kararlaş
tırdıktan sonra Rasim bir ustura alıp 
cebine yerleştirmiş ve vazifesini bitir
dikten sonra ücretini almak üzera 
ayrılmış. 

Kocasından ayrüdıktan sonra ken
dini geçindirmek için çalışmağa mec
bur kalan Mürşide her sabah işe gidi
yor ve akşamlan akrabaSuun evlnfl 
dönüyormuş. Bımun için kadmı so
kakta yakalamak mümkün. Fakat Rar* 
sim bu kadım tanımadığı için araya 
birinin daha girmesi lâzım geliyor. 
Mehmed bu ciheti de halletmiş. Ken
di mahallelerinde oturan ve Mürşide
yi iyice tanıyan küçük bir kıptı ço-
cuğunım eline birkaç para vererek: 

— Sokakta Mürşide ablalu görünce 
bu adama göster ve sen bırak git., 
diye tenbih edip Rasimin yanma kat
mış. 

Kararlaştmlan gün akşam üzeri 
Rasimle küçük çocuk sokakta Mürşi
denin geçeceği yolda beklemeğe baş
lamışlar, bir müddet sonra evine gel
mekte olan Mürşide karşıdan görü
nünce çocuk hemen Rastme göster
miş ve savuşmuş. Bımdan sonrasmı 
Mürşideden dinliyelim: 

— Bay reis., diyor. Kocamın ben
den intikam almak istediğini işitiyor
dum. Bunun için korka korka soka
ğa çıkıyordum. Vaka günü de eve gi
diyordum. -Rasimi göstererek- soka-
ğm köşesinde bu adam önüme çıktı 
ve birdenbir eüzerime atılarak ustura 
ile suratımı parçaladı ve kaçtı. Yara
larımdan kan fışkınyor, suratım ateş 
gibi yanıyordu. Can acısile haykıra-
rak polise koştum, vakayı anlattım ve 
bu işin kocam Mehmed tarafından 
yaptınldığından emin olduğumu söy-
llyerek beni yaralıyanm da eşkâlini 
tarif ettim. Polisler beni hastaneye 
kaldırdılar. Sonra bvmları yakalamış
lar. Rasimi bana gösterdikleri zaman 
derhal tanıdım. Ben on beş gün has
tanede tedavi edildikten sonra çıktım. 
Fakat yüzümde yaranın yeri kaldı. 

Mürşidenin kocası Mehmedle suç 
ortağı Nusret geçen celsede bu iddia
ları tamamUe inkâr etmişlerdi. Bu de
fa da vakalım kahramanı Rasim: 

— Yalandır bay reis. Benim böyle 
şeylerden haberim yoktur. Bu kadın 

KADIN KÖŞESİ 

Dantel bluz 

^ • ^ * ^ * 

Bu sene dantel elbise ve bluzlar çok 
giyiliyor. Resmimizde zarif bir dantd 
bluz görünüyor. 
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Büyücülük yapan bir kadın 
yakalandı 

Eyüpte Feride adında bir kadının 
büyücülük yaparak bir takım saf in-
sanlann parasmı çektiğini polis haber 
almıştır. 

Dün polis memurlairı ansızın bu eve 
girmişler, Ferideyi genç bir kadına 
büyü yaparken suç üstünde yakalar 
mışlardır. 
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herhalde beni başkasma benzetiyor.. 
Diye suçunu inkâr etti. Dinlenen 

şahidlerin ifadeleri ve zabıtanın tah
kikat evrakı üç suçlunun da aleyhin
de idi. Müddeiumumi muavini B. Fe
ridun iddianamesini okuyarak Mürşi
deyi taammüden ustura ile 15 gün has
talığını mucip olacak ve sabit iz bıra
kacak şekilde Rasimin yaraladığı ve 
kendisini bu suçu işlemeğe Mehme-
din azmettirdiği, Nusretin de Rasimi 
tedarike vasıta olmak suretile suçun 
husulüne yardım ettiği kanunî delil
lerle sabit olduğundan bunlardan Ra
simin ceza kanununun 457 maddesi 
delâletile 456 inci maddenin ikinci fık
rası, Mehmed ve Nusretin de kanunun 
64 ve 65 inci maddeleri delâletile 456 
ve 457 nci maddelerin ikinci fıkrasına 
göre ve suçun ikaı tarzı ve cürmün 
mahiyeti itibarile şiddetlendirici se
bepler göz önünde tutularak cezalan
dırılmalarını istedi. Mahkeme, kara-
rmı bildirmek üzere muhakemeyi baş
ka güne bıraktı. 

EscJ Mahmud Kccrakurd 

SON GECE! 
Ne anî karar veren, ne sert karak

terli bir adam bu yarabbü... 
— Siz ha?... 
Biran susuyorlar... Kısa bir sükût... 

Yüzbaşı hayret ve heyecanla Rumen 
mülâziminin yüzüne bakıyor. Dudak-
lannda mınldanır gibi bir ses... 

— Demek beni götürürsünüz?.. 
— İsterseniz eğeri... 
— Fakat yolumuzmı büyük bir kıs

mı ordulannızm İşgal ettiği saha
dan geçiyor... 

— Nerden geçerse geçslnl... îlk İne
ceğim yer îbralldir... 

— Fakatı... 
— Yüzbaşı; söz veriyonım size!... 

Ben namuslu bir askerimi... 
Faruk, biran kara gözlerini karşı

da bir noktaya dikerek şöyle bir da-
İdka düşünüyor... Sonra başım kaldı-
nyor... 

— Peki Mösyö Polivas; lütfen be
ni burada telefon başmda bekleyin I... 
Şimdi bir otomobile atlıyarak hava 
kumandanı üe görüşmeğe gidiyorum. 
On dakika sonra sizi arıyacağunl... 

— Olurl... 

Tefrika No. 66 

Duvarda; asılı büyük bir saat o sı
rada ağır ağır altıyı vurmaktadır. 

Yağmur devam ediyor... 
*** 

On beş dakika sonra... Zabitan lo-
kantasmm telefonu çalıyor, hava' ku
mandanlığından Mösyö Polivasl isti
yorlar... Polivas telefonım başmda-
dır... Kısa, kesik, askerce bir konuş
ma!... 

— Alo... Mösyö Polivas siz misiniz?. 
— Evet benimi... 
— Ben yüzbaşı Farukl... 
— Buynml... 
— Derhal hareket ediyoruz. Kuman

dan müsaade etti. 
— Âlâ!... 
— Şimdi bir otomobile atlıyarak 

tayyare meydanma gellnlzl... 
— Geliyorum!... 
O kadar... Telefon kapanıyor... 

««« 
Odesa tayyare meydanmdayız... 

Karşı tepeler yavaş yavaş kararmak
tadır... Hangarlann önünde harekete 
hazır tek satıhlı bir tayyare duruyor.,. 
Tayyarenin içinde, bi|lbljjpe d ü j p p 

İki ordunım, iki ayn milletten zabi
ti!.. 

Yağmur oluklardan boşanırcasma 
yağmaktadır... Tepemizde hırçm bir 
rüzgâr... Saat yedi... 

— Hazır mısmız yüzbaşı?... 
— Hazırım!... 
— Kalkıyoruz... 
—r Hay hay!... 
O sırada hangarlar tarafından ge

len bir motosiklet, rüzgâr gibi uçarak 
tayyarenin önünde duruyor... Genç 
bir Alman mülâzimi!... Elinde bir kâ-
ğıd var... Püotun yanma yaklaşıyor... 

— Mösyö Polivas; şimal rasad istas
yonu, cenubu şarkî İstikametinde sisle 
karışık kuvvetli bir rüzgâr esmekte 
olduğımu haber veriyor... Şimal yolu
nu takip edeceksiniz!... 

Tek, lâkayıd ve soğuk bir cevap!... 
— Pekâlâ!... 
Diyor ve hemen başmı geri çevire

rek sesleniyor.. 
— Kalkıyoruz yüzbaşıl... 
— Kalkalım!... 
Boğuk bir ses... ' 
— Kontaktı... < 

Kulaklarımız birdenbire, bir top 
patlayışı gibi bir takım kanşık, sert 
uğultularia doluyor... Gözümüzü açıp 
kapamağa vaMt yok... Tayyare, yağ
murun altmda; kanadlarmdan sular 
sızan genç bir kartal yavrusu gibi bir 

j 0 g ^ havalaıuvermlştlı. 2kl tarafa 

yalpa vurarak yükseliyor... 
Bakıyoruz... Ka;ranlık bir bulut kü

mesinin içine girdi. İşte, ufukların ar
kasında yavaş yavaş kaybolup gidi
yor. 

*** 

Ibrail 
Sabah oluyor ...Bütün şehir derin 

bir uykuda... Yağmurun şırıltısından 
başka tek bir ses yok... İşte gene Gra-
dlnapublika meydanı ve Mihaileskula-
nn evli... Kaldırunlarm üzerinde yı-
kıhr gibi Uerliyen bir gölge Mihailes-
kularm evinin kapısına doğru yürü
yor. .. Köşedeki sokak fenerinin ziyası 
altında, gecenin bu meçhul yolcusu
nu derhal tanıyoruz... Yüzbaşı Fa
ruk!... Tâ İliklerinin İçine kadar ıs
lanmıştır. Titriyor... Sapsan bir yüz, 
ışıksız gözleri... 

Kapmm önüne geliyor... Tam vu
racağı su-ada kapı birdenbire açüıyor 
ve Maryora çılgın gibi haykırarak ken
dini onun kolları araşma atıyor... 

— Nerede kaldmız Faruk bey, ne
rede kaldınız?... 

Hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağ
lamaktadır... 

— Heyecandan, ıztıraptan öldüm, 
mahvoldum... 

Faruk, onu siyah saçlanndajı okşı-
yarak, parmaklanndan öperek İçert 
giriyor... * 

— Anlatacağım sana hepsini yav
rum, sabret!.,. ^ 

Ağır ağır merdivenlerden çıkıyor
lar... Yüzbaşı bitkin bir halde... Tit
riyor. .. 

— Üşüyüorum Mariya, donuyo
rum!... Hastalanacağım galiba!... 

— Yürüyün, yürüyün, çabuk yürü
yün!... 

Faruğun çeneleri birbirine vum-
yor... 

— Kemiklerimin içine kadar ıslan
dım. Üstüme bütün gece durmadan 
yağmur yağdı. 

Nihayet odadan içeri giriyorlai'--
Kız, hemen zabitin kaputvmu, caketi-
ni çıkarıyor. Sonra büyük bir koltu
ğu sobanm yanma doğru sürüklüyor, 
Faruk koltuğun üzerine yıkılıyor... 
Hâlâ zangır zangır çeneleri tiremek-
tedir. Sapsarı bir yüz... Kız hemeo 
dizlerini bükerek tahtalann üzerine 
çöküyor... îçin için ağlamaktadır... 

— Uzatın bana ayaklarınızı Faruİ 
beyi... 

— Bırak Mariya ben çıkanrım!... 
— Ayaklannızı uzatın diyorum ri-

ze!... Sırsıklam çizmeleriniz, hasta
lanacaksınız!... 

— Mariya, utanıyorum yapma!..-
Kız dinlemiyor... Onu birdenbire 

göğsünden iterek bu ıslak, çamurlu 
çizmelerin topuklarına yapışıyor» 
bütün hızile çekip çıkarıyor onları... 

(Arkası var) 
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Amerikada radyosuz kimse kalmadı 
Son istatistiklere göre doksan sekiz 

milyon kişi radyo dinliyormuş 
Radyo artistleri, sinema artistlerini gölgede 

bırakacak kadar çok para kazanıyorlar 

r 

Radyo gittikçe artan bir süratle bü
tün dünyaya yaüıyor. Hele bazı mem
leketlerde radyo artık mobilya gibi, 
tabak, bardak gibi evin zarurî eşyası 
araşma girmiş bulımuyor. 

Bu memleketlerin başmda Amerika 
gelmektedir. Amerikada radyo bugün 
o kadar salgın bir hale gelmiştir ki 
radyosu olmıyan aileye tesa:düf etmek 
hayli güçtür. Her evin asgraî bir 
radyosu vardır. Bazı evlerde birkaç 
radyo blunuyor. Bunun sebebi de rad
yoların çok mütenevvi modelelerinin 
yapılmış olmasıdır. Yalnız kısa dalga-
h istasyonları alan, sadece uzun veya 
orta dalgalı istasyonları dinliyen rad
yolar çok rağbet görmektedir. Bun
larla dinlenen istasyonlardan sesler 
daha net, daha parazitsiz ve daha ta
biî gelmektedir. 

Otomobillerde radyo 
Amerikada bugün radyo bir hasta

lık halindedir. Biraz gezip hava almak 
üzere evinden sokağa çıkarken radyo
sunu kapıyan Amerikalı kapısmm ö-
nünde bekliyen otomobile bindiği za
man motorunu işletmeden evvel oto
mobilinin radyosunu açmakta, dinle
mek istediği istasyonu bulup, sesi net
leştirdikten onra hareket etmektedir. 
Yani Amerikalılar yolda bile radyosuz 
duramıyacak bir hale geldiler. 

Amerikada nüfus kesafetile otomo
bil kesafeti biribirine nisbet edilince 
her aileye bir otomobil düştüğü ma
lûmdur. Yani aşağı yukal-ı her aile
nin bir otomobili bulunur. 937 senesi 
başında 4,350,000 otomobilde radyo 
vardı. Şimdi fabrikalar otomobil imal 
ederken satışa çıkarmadan evvel mu
hakkak bir radyo ile teçhiz ediyorlai*. 
Çünkü acenteler radyosuz otomobil
lere müşteri bulmakta çok müşkilât 
çekiyorlarmış. 

Radyoların ucuzluğu 
Amerikada radyonvm bu kadar ta-

ammüm etmesinin en başta gelen se
bebi radyolarm çok ucuz olmasıdır. 
Mükemmel bir radyo dört veya beş 
dolara satm almabilmektedir. Yani 
bizim paramızla beş altı lirayı gözden 
çıkardınız mı, bütün dünyayı dinli
yen mükemmel bir kulağa sahib olu
yorsunuz, demektir. 

Tutulan son istatistiklere göre, A-
merikada radyo dinleyicilerinin adedi 
98 milyona baliğ olmuş. Demek ki kun
daktaki çocuklar ve sağırlar müstes
na, bütün halk radyo merkezlerinin 
sadık dinleyicUeridirler. 

Amerikada en iyi arkadaş radyodur. 
Bir kere radyo istasyoıüan 18-20 saat 
mütemadi neşriyat yaparlar. Pro
gramlan çok zengindir. En bşta' hal-
km eğlence İhtiyacı göz önünde tutul
muştur. Musiki ve komediler pro
gramlarda en mühim mevkii işgal o-
derler. 

Halkı alâkadar eden haberler 
Bundan başka Amerikan radyo Is-

"Ittihad ve Terakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 
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Mebuslardan bir kısmı, Talât paşanın 
Enver paşayı kabineden çıkaracağını 

tahmin ediyorlardı fakat... 

Amerikada genç bir çocuk radyoda bir masal anlatıyor 
tasyonlan daima halkı alâkaxlar eden, 
onlarm ihtiyaçlarma cevab veren mar 
lûmat neşrederler. Meselâ halk bugün 
etin kllosımım kaça satüdığmı, ekmek 
fitalerinln artıp artmadığım, vesaiti 
nakliye tarifelerini, şehre yeni gelmiş 
bir tiyatro kumpanyasmı ve sair işe 
yanyan malûmatı hep radyodan öğ
renir. Radyolar son derece doğru ma
lûmat verirler. Piyasa: haberleri, tica
rî istatistikler neşrederi»:. Tıraş ve 
ukalâlık yoktur. 

Yeni bir artist sınıfı 
Amerikan halkmm radyoya göster

diği rağbet ve alâka Amerikada radyo 
artisti diye bir sınıfm vücud bulması
na sebeb olmuştur. Bllhaissa komik 
artistler çok seviliyorlar. Onım için 
Amerika radyolannda komedi ve ko
mikler çok mühim bir yer tutmakta
dır. Bunlarm arasmda sinema artist
leri kadar, hattâ onlardan daha faz
la kazananlar var. Bu artistler yüksek 
ücretlerle 15-20 hafta için mukavele 
ile angaje ediliyorlar. 

Jack Benny admdaM komik Ameri
kan radyo dinleyicileri tarafmdan o 
kadar rağbetle karşüannuştır ki bir 
radyo istasyonu bu komikle seneliği 
bir mlİ3ron dolara üç senelik bir kon
trat yapmıştır. 

Bizim îstalıbuldaki sinöna merak-
hlannm da pek iyi tamdığı meşhur 
sinema aktörü Eddle Cantor sinemayı 
bırakmış, radyo İçin altı seneUk bir 
mukavele imzalamıştır. Haftada tam 
15 bin dolar alacak. Yani bizim pa
ramızla haftada 19 bin küsur lira!.. 

Zaten sinema artistleri yavaş yavaş 

radyoyu tercih etmeğe başladüar. Ger
çi sinema: artistleri de çok para ka
zanmaktadırlar. Fakat onlarm işi 
radyo artistleri gibi devamlı değUdir. 
Senede ancak üç dört ay çalışarak 
filim çeviriyorlar ve bütün seneyi bun
dan kazandıkları para ile geçirirler. 
Halbuki radyo artistlerine bütün se
ne iş vardır ve haftalıkları bu suretle 
çok mühim bir yekûn tutmaktadır. 

Sanatkârların kazana ' 
Diğer tarftaiı Amerikan radyo istas-

yonlarmda çalışan orkestra sanatkâr
ları da dehşetli para kazanıyorlar. 
Hepsi tanınmış ve muktedir ada:mlar-
dır. Radyo onların kazancını da iki 
misline çıkardı. Bunlar şimdiye kadar 
kış mevsiminde haftada 90-100 dolar 
kazamp yeizm boş gezerlerken radyo
da bir sene haftalığı 130-150 dolar üc
retle çalışıyorlar. Orkestra şeflerinin 
aldığı para şaşüacak kadar fa;zladır. 
Caz artistlerinin vaziyetleri de böyle
dir. 

Amerika radyo istasyonları bir ta
raftan neşriyat yaparken diğer ta
raftan inşa ettikleri mükemmel tiyat
ro salonlarmda radyo artistlerini ve 
oyunları ucuzca halka da se3rrettir-
mektedirler. National Broading Com-
pany'nin tiyatrosuna 1936 senesinde 
800 bin seyirci gelmiştir. 

Amerikada halkm radyo artistleri
ne gösterdiği bu büyük alâka üzerine 
şimdi radyo kumpanyaları müdürleri 
her tarafa adamlar çıkararak radyo
ya elverişli yeni artist keşfetmeğe ça-
hşıyorlar. Yani sinema artistleri gibi 
çimdi de radyo artistleri aranmakta
dır. Amerikan radyo artistleri sinema 
artistlerinden daha fazla mektup al
makta imişler. 

Halk tarafmdan bu kadar tutulan 
radyoda bakalım daha nasıl değişik
likler göreceğiz!?.. 

İş bulmak İçin 
C/^n uzun düfünecek yerde 

AKŞAM gazetetine bir 

Vâdyomm kar̂ ıamda 

Gözlerimle gördüm ki, bir jandarma 
çavuşu veya onbaşısı, hemen hemen 
lâyüsel bir kır serdarıdır! Keyfine ve 
faidcsine göre iş görür, kontrolsuz ve 
teftişsizdir.. İstediği gibi zabıt vara

kası tutar, istediği gibi hükme âlet olur. 
Bunun bu kadar nafizüttesir olduğu
nu gören köylüler, amaline vesatat 
dan başka kurtuluş olmadığmı öğren
mekte gecikmezler. Kadimdenberi 
köylülerdeki mütereddid cevaplar, ka
çamaklı ifadeler, mahza emniyet ve 
istinad edecek bir melcei adalet bula-
madıklarındandır. Kasabadaki jan
darma zabiti de kontrolsuz ve teftiş
sizdir. 

Eğer biraz ahlâkça da zayif ise 
bütün keyfî icraaatm yegâne sahip 
ve malikidir. Nizamın, kanunun, 
usıüün bu gibi teftişsiz ve haksızlı
ğa karşı şiddetli bir cezanın mele-
küssiyane gibi durmadığı yerlerde 
bir heyuladan fazla tesir ve hükmü 
yoktur. Burada büyük Frederike 
karşı bir değirmencinin: «Benim de 
Berlinde hâkimim vardır!» sözünü 
hatırlamamak ve bizim köylüye bu 
emniyeti veremediğimizden dolayı 
rnejoıs olmamak mümkün değildir...» 
Harbin sonuna doğru da'hilî bir 

ihtilâlden korkmuşlardı 
Çok dikate şayan oln bu mektupta 

verilen tafsilât, harbin ikinci sene
sinde, henüz daha iztırabın ve 
sefaletin artmadığı ve harbin netice
sinden ümit kesilmediği bir zaman
da İzmir vilâyetinin dahUî vaziyeti 
bu şekilde tasvir edilirken, harbin 
sonlarına doğru, 1918 senesinde 
memleketin umumî manzarasını ve 
idare teşkilâtının ne kadar elîm bir 
safhaya girdiğini tasavvur etmek güç 
değildir. Bu vaziyet, öyle bir hale 
gelmişti ki vilâyetlerdeki idare adam-
lan ellerindeki derme çatma beş, on 
jandarma Ue kasabaların bile asa
yişini temin etmeğe muvaffak ola-
rmyorlardı. Memleketin bir çok yer
lerinde bütün o havaliyi haraca ke
sen eşkiya reisleri avenelerile bera
ber hükümet konağına giriyorlar, 
fakat kendilerine bir tek söz söy
lenmesine imkân bulunamıyordu! 

Bu vaziyet karşısında, hayatından 
emin olmıyan halkın, bütün bu hal
lerden mesul gördüğü hükümete 
karşı bir rabıta beslemesini bekle
mek abesti. Başta Talât paşa oldu
ğu halde bütün hükümet ricali, har
bin sonlanna doğnı cephelerdeki 
bozgunluğa inzimam edecek dahilî 
bir ihtilâl çıkacağından çok korku
yorlardı. 

İnzibat kuvvetlerini arttırdılar 
Bu korku o dereceye gelmişti ki 

Talât, Enver, Cemal paşalar, halkm 
ve hattâ halka iltihak edecek firarîle 
rin, gayri memnun unsurların; bazı 
askerî küvetlerin yardımını da te
min ederek gerek kendi şahıslan 
aleyhinde, gerek bütün «İttihad ve 
Terakki» ye müteveccih olarak umu
mî bir ihtilâlin bir suikad şeklin
de tezahür edeceğini düşündüler. Bu 
itibarla İstanbuldaki inzibat kuv
vetlerini bir kat daha takviye et
meğe lüzum gördüler. Gerek polis 
müdürlüğünde, gerek ciheti askeri
yede mevcut olan polis ve askerden 
mürekkep muhtelit (kıtal munta-
zıra) larm mikdarı arttırıldı. Bunlar, 
şehirde en küçük bir asayişsizlik ve 
intizamsızlığı derhal tenkil edecek şe-
küde hareket etmek emir ve salâhi
yetini almışlardı. 

«tttihad ve Terakki» liderierinin bu 
endişleri yalnız hariçten gelecek bir 
tehlikeden mütevellit değildi. Sene-
lerdenberi birbirine -karşı rekabet 
eden bu şahsiyetler, vaziyetin muh
telif inkişaflarına göre içlerinden 
her birinin diğeri aleyhine bir hare
kete geçmesi ihtimalini de düşünü
yorlardı. Bu takdirde Talât, Enver, 
Cemal paşalardan her biri - vaziyeti 
kendisine daha müsait bulur ve da
ha evvel davranırsa - rakiplerini 
cebren devirebilirdi. Her üçünün de 
zihnini kurcalıyan bu endişe, arala
rında karşılıklı emniyetsizliği doğur
muştu. 

Bu endişeli ve korkulu günlerde 
her ümidin kaybolduğundan doğan 
yeis ve ümitsizlik, sadrâzamla ar
kadaşlarının itidalini bozuyor, şu 
veya bu şeküde gerek memlekete, doğ
rudan doğruya şahıslarına gelecek 
tehlike karşısında alınacak tedbirler 
hakkında selâmetle düşünmelerine 
imkân bırakmıyordu. 

B. Fatihi ile ao-kadaşları yeni bir 
fırka toplantısı istiyorlardı 

Bundan başka bütün halk tabaka
larında günden güne artan şikâ
yetler üzerine meclisi mebusanda da 
asabi bir hava esmeğe başladı. B. Fettıl 
ile arkadaşkvnnın muarız vaziyetine 
iştirak etmiycn ve dört senedenberi 
hükümetin her türlü icraatına, mem
lekette hüküm süren sefalet ve iztı-
raba ses çıkarmıyan, meclisin ekse
riyeti, artık harpten beklenen bütün 
ümitlerin yıkılıp gittiği böyle bir 
zamanda hükümetin meclise gelip 
hesap vermesi lâzımgeldiği kanaatin
de idi. Meclise hâkim olan bu ha
leti ruhiye, B. Fethi ile arkadaşları 
etrafında toplanan grup içinde da
ha şiddetli bir şokildc tezrhür edi
yordu. 

B. Fethi ile arkadaşları, memleke
tin bu umumî çökmesi karşısında, 
belki son bir kurtuluş çaresi bulu
nur ve cephelerdeki mağlûbiyet kar
şısında İtilâf dcvletlerile daha mü
sait şartlar içinde bir sulh yapılabi
lir ümidile hükümeti istifaya sevk 
edecek bir fırka grupu toplantısı 
yaptırmak istedüer. Bu arzudan Ta
lât paşa derhal haberdar oldu. 

Sadrâzam, bundan bir ay evvel 
kabineye alacağı yeni nazırlar vesi-
lesile yaptırdığı pavti toplantısını 
biraz da kendisi hazırlamıştı. O za
man Enver paşaya «mecliste muanz 
bir kuvvet teşekkül etmiştir» hissini 
vermek için B. Fethi Ue arkadaşla-
nnm parti toplantısı arzusunu ilti
zam eden Talât paşa, bu sefer böy
le bir toplaıitının daha tehlikeli bir 
netice vermesi ihtimalini düşündü. 
Çünkü arada geçen bir aylık müddet, 
hadiseler üzerme büyük tesirler yap
mış, musibetler, felâketler bir kat 
daha artmış, son ümitler de artık 
büsbütün zayıflpjnıştı. Bu düşünce 
ile hareket eden Talât paşa, bu se
ferki fırka toplantısına mâni ola-
mıyacağmı takdir etmekle beraber, 
mebuslara karşı uysal davranmanın 
doğru olmadığına da karar verdi. 

Talât paşa, Enver paşayı kabineden 
çıkaracak mı? 

Son günlerde cephelerdeki vaziyet 
çok fena bü- şekle girdiği için, me
buslar arasmda Talât paşamn isti
fa ederek Enver paşayı açıkta bıra
kacak yeni bir kabiııe teşlûl etmek 
üzere bulunduğu söyleniyordu. Hat
tâ bazı mebuslar, içtimaa davet et
tiği fırka gıupunda Talât paşanın 
Enver paşayı kabineden çıkarmağa 
karar verdiğini tebliğ edeceğini de 
iddia edecek kadar ileri gidiyorlardı. 

Böyle bir tahmin ile toplanacak 
olan fırka grupunun çok şiddetli 
münakaşalara sahne olacağını, Ta
lât paşa, Enver paşanın kabineden 
çekileceğini tebliğ etse büe, bu be
yanatının gruptaki asabiyeti dağı-
tamıyacağuıı ve kabinenin umumî 
siyasetinin şiddetle hırpalanacağını 
lieri sürüyorlardı. Bir çok mebuslar, 
B. Fethi, B. Hüseyin Kadri ve bil
hassa bundan evvelki fırka toplan
tısında Kara Kemalin iaşe nazırlığı
na tayini hal'Janda Talât paşaya şid
detle hücum eden Lâzistan mebusu 
B. Ziya Mollanın da gene fırsattan 
istifade ederek bu hücuma iştirak 
edeceğini söylüyOiiardı. 

B. Ziya Molla: «İnanma böyle şey 
olmaz!» diyor 

Nihayet aradan çok zaman geç
meden parti toplantısı yapıldı. Lâ
zistan mebusunun yanında oturan 
Kastamonu mebusu B. Hasan Feh
mi (üç sene evvel vefat etmiştir) B. 
Ziya Mollaya dönerek: 

(Arkası var) 
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A K S A S P O R 
Fener Ankaragücûnü 

2-0 yendi 
Maç genel merkezin tebliği 

üâ:erine Taksim stadında yapıldı 

> •*^^'i' 

Fenerbahçe - Ankarag^cü maçmda Hüsameddine gelen yavaş bir top 

Fııtbol federasyonunun İstanbul a-
jaiilığı vasıtasile gazetelere verdiği 
tebliğde millî küme maçlarmm Fener
bahçe - Ankaragücü karşılaşmasmın 
Fenerbahçe stadmda, Galatasaray -
Doğanspor karşılaşr.,masının ise Tak-
cira stadında yapılacağı ilân edilmişti 

Federasyon reisinin bu ilânile 
sıcak bir günde iki maçtan birini er
ken saate düşürmek gibi bir şey dü-
ş'.indüğünü kendisinden öğrenmiş bu-
huıuyoruz. Fakat federasyon reisi An-
kavada iken Ankaragücüne maçm fi-
Jcstür mucibince Taksim stadmda ya,-
P'lacağım 2 hazirmda bilclirmiş ol

masından dolaj^ Ankaragücü bu d^i-
şikliğe itiı-az etmiş ve genel merkez 
dün sabala saat onda Fenerbahçe ku
lübüne tebliğ edilen yıldırım telgra-
file «Federasyonun 2 haziran tarihli 
kararı mucibince maçın Taksim sta
dmda yapılması lâzım geldiğini» bil
dirmiştir. 

Vaziyetten haberdar olımca Fener
bahçe idaresi telâşe düşmüşler, futbol-
cülerin ayrı ayn peşine düşerek bun
ların saat dörtte Taksim stadmda bu
lunabilmesini temin etmişlerdir. Fa
kat bu arada ne olmuşsa, vaziyeti bil-
miyerek Fenerbahçe stadma akın e-
den bir kısım halka olmuştur. 

Bunlar yaptıkları masraf dışında 
Taksim stadındaki maça yetişememiş-
1er veya yarısına yetişebilmişlerdir. Bu 
suretle mutazarrır olan Fenerbahçe 
taraftarları, nihayet Taksimde oyna
nan maçın 2-0 Fenerbahçe lehine bit
tiğini gördükleri veya öğrendikleri za-
ma'n müteselli olmuşlardır. 

Saat tam dörtte «acaba Fenerbah
çe tam kadro ile çıkabilecek mi?» meı-
rakma düşen Fenerbahçe taıaftarlan 
iki takımı sahada karşı karşıya gör
dükleri zaman ceza dola)asüe oynıya-

. mıyan Fikret ve sakat bulunan Niyar 
ziden mahrum olarak şu şekilde ol
duklarını gördüler: 

Hüsameddin - YaŞar, Lebib - Bsad, 
Aytan, Reşad - Naci, Namık, AH Riza, 
Şaban, Orhan. 

Ankaragücü de tam kadrosu ile İdi. 
Hakem Nuri Bosut. 
Oyıma Fenerbahçeliler başladı. Ve 

derhal Ankara nısıf sahîisma yerieşti-
1er. Hücumlar biribirini takib ediyor
du. Bu sırada Namık kaleci ile karşı 
kaı-şıya kaJdığı halde topu avuta attı. 
Bu tazyik on dakika kadar devam et
ti. Sol tribün şampiycmadaki puan dü-
şüncesile olacak, müt^nadiyen Anka
ralıları teşvik ediyordu. 

Orhan müstesna, Fenerbahçenin di
ğer dört muhacimi bozuk bir oyunla 
bu teşvik eden klüb taraftarlanna 
ümid veriyorlardı. Orhan, hücum hat
tında daha ilk oyununu oynamasma! 
rağmen, Ankara müdafaası için top 
sol tarafta her geçişte tehlikeli olu
yordu. 

Devre ortalannda' Güc müdafilCTin-
den birinin hata ve tereddüdünden 
istifade eden Orhan topu kaptı ve bl-
yaz sürdükten sonra çok güzel bir vu

ruşla Fenerbahçenin ilk golünü kay
detti. 

Bu gol, geçen hafta bu takıma yeni
lerek iki puaiı kaybeden ve ancak bu 
kaybedilen puanlarm Ankaragücü-
nün galibiyetile telâfi edilebileceğini 
düşünen sol tribünü yeise düşürdü. ^ 

Eğer bu golden sonra Fenerbahçe 
hücum hattı bilhassa üç orta bir par
ça iyi bir oyım oynamış ve muavin hat-
tmm hazırladığı fırsatlardan istifade 
etmiş olsaydı, birkaç gol daha kay
dedebilirdi. Son beş dakikada; Güçlü
ler de birkaç tehlikeli hücum yaptüar-
sa da semeresiz kaldı ve devre 1-OSan 
lacivertlilerin lehine neticelendi. 

İkinci devreye Ankaralılar canlı 
başladı. Fenrliler de bilâkis durgundu. 
İlk beş dakika' hep Güçlülerin hücu-
mile geçti. Hele bir hücumda Hüsa
meddin muhakkak denebilecek bir gol 
kurtardı. Tehlikeyi sezen San laci
vertliler tekrar canladılar. Ve oyunu 
Güç nısıf sahasma geçirdiler. Fakat 
bir türlü gol çıkatamıyorlardı. Bu taz
yik kaşısmda geçen haftaki Galatasa-
raym galibleri neticeden ümid kesin
ce işi favula döktüler. Bu sırada ha
kem kasdî ha5*eketinden dolayı Muta
yı ojomdan çıkardı. Ve Ankaralılar 
oyuna on kişi devam etmek mecburi- . 
yetinde kaldılar. 

Güçlüler on kişi kalmalarına rağ
men tehlikeli hücumlara' başladılar. 
Bu hücumlar arasında Hüsameddinln 
birkaç kurtanşmı kaydetmek lâzım
dır. 

Yine bir hücumda Aytandan güzel 
bir pas alan Naci, çok nefis bir sütle 
ikinci golü de kaydetti. Galibiyeti si-
gortalıyan bu gol, Galatasaray gali
biyetile mağrur Ankaralüarm ve An
karalılardan galibiyet bekliyen sol 
tribünü büsbütün bozdu ve oyun da 
2-0 Fenerbahçenin lehine neticelendi. 

Fenerbahçede Hüsameddin, müda-
filer ve'muavin hattı vazifelerini iyi 
yaptı. Hücum hattmda Orhan müs
tesna', diğer dördü fena oynamakta 
biribirlerile yanş ettüer. 

Ankaralılar için Galatasaray maçı-
nm yorgunluğundan sonra bir de Ra-
pidle oynamak büyük bir hata' idi. Fe
nerbahçe gibi millî kümenin başmda 
gitmekte olan bir talamla maç yapa
cak bir klübün böyle hafta ortasmdai 
Viyanalılar gibi ezici bir takımla maç 
yapmak bizce bir idarecilik noksanı
dır. M. Kemal 

Viyanalılar Demirsporu 
5 - 2 yendiler 

Ankara 13 (Akşam) — Rapid takı
mı son karşılaşmasım bugün Demlı> 
sporla yaptı ve maçı 5-2 kazandı Vi
yanalılar birinci devreyi 4-2 gallb va
ziyette bitirdiler. Ve ikinci devrede 
ancak bir gol çıkai-dılar. Rapid yanıv 
M trenle İstaûbvla lıarglsât gdâC£kti& 

Vasatî aldıkları 
puanlar 

Millî küme takımlarımn şim
diye kadar her maçta vasati ola
rak aldıklan puanlan aşağıya 
yazıyoruz: 

i 

Galatasara 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Güneş 
Gençlerbirliğl 
Ankaragücü 
Doğanspor 
Üçok 
* 

ATLETİZM 

2.50 
2.45 
2.27 
2.10 
2.— 
1.76 
1.71 
I J O 

Doğanspor Galatasaraya 
5-0 yenildi 

Sarı kırmızılılar ilk devrede üç, 
ikincide iki gol yaptılar 

Fenerbahçe atletleri 
Kurtuluşu 85 - 69 

mağlûp ettiler 
Dün sabah Fener stadmda karşı

laşan Fenerbahçe, Kurtuluş atletle
ri senelik müsabakalaıını yapmışlar
dır. Son zamanlarda atletizme ehem
miyet vermeğe başlıyan Fenerbahçe 
klübü bu müsabakalara genç atlet
lerle iştirak etmiş ve umumiyetle iyi 
dereceler alarak kuvvetli rakibini 16 
puan farkla mağlûp etmiştir ki bu 
netice çok şayanı memnuniyettir. Fe
nerbahçe gibi çok güzel bir sahaya 
malik olan bir klübün iyi atletler ye
tiştirmemesi cidden çok yazıktı. 

Dünkü müsabakalann teknik ne
ticeleri şunlardır: 

100 metre: Corciadis (Kurtuluş, 
Cihad (F. B.) derece 12.2. 

200 metre: Ömer (F. B.), Cihad 
(F. B.) derece 24.4. 

400 metre: Fürüzan (F. B.), Mam-
buri (Kurtuluş) derece 54. 

800 metre: Konstantis (Kurtuluş), 
Priolos, derece 21.2. 

Yüksek: Necdet (F. B.), Ancus 
(Kurtuluş) 1.69. 

Uzun: Enver (F. B.), Sadi (F. B.) 
6.14. 

Cirit: Necdet (F. B.) 47. 
Bu müsabakalardan maada ayni 

yerde İstanbul atletizm ajarüığı ta
rafından tertip edilen ve bütün at
letlere açık olan müsabakalar yapıl
mıştır. 

Bu müsabakalann yapılacağı ev
velden katî olarak tesbit edilmediği 
için bazı atletlerimiz iştirak edeme
mişlerdir. 

Fakat bazı tanınmış atletlerimi
zin de müsabaka yerine kadar gel
dikleri halde seyirci olmadığı için ko
şulara girmiyerek sadece antreneman 
yaptıklarmı hayretle gördük. Müsar 
bakalan istihfaf eden arkadaşlarm 
bu hareketleri cidden çok çirkindi. 

Bu müsabakalarda ahnan derece
ler ilk müsabakalardan daha iyidir: 

100 metre: Kâmran (Güneş) Qİ2İs 
(Pera) derece 12.2. 

200 metre: Galip (G. S.), Gizis 
(Pera) derece 24.6. 

400 metre: Papayorgi (Pera), Fa
ruk (G. S.) derece 54.8. 

800 metre: Mehmed (Güneş), Cev
det (İstanbulspor) derece 2.11.2. 

1500 metre: İbrahim (G. S.), Hak
kı (O. S.) derece 4.38. 

Yüksek: Pulat (O. S.) 1.78. 
Uzun: Pulat (G. S.) 6.21. 
Gülle: Etem (O. S.) 12.05. 
Ajanlık tarafından tertip olunan 

bu müsabakalar beş hafta muntaza
man devam edecektir, önümüzdeki 
haftaki müsabakalarda daha iyi de
receler alınacağım tahmin ediyoruz. 

Atlef 

Kaybettikleri 
puanlar 

Milli küme takmdannm şim
diye kadar kaybettikleri puaoı 
sırasile aşağıya yazıyoruz: 

Galatasara 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 
Güneş 
Gençlerblrllği 
Ankaragücü 
Doğanspor 
Üçok 

Galatasaray - Doğanspor maçında İzmir kalesi önünde bir karışıklık 
Dün Taksim stadmda Fenerbah

çe - Ankaragücü maçmdan. sonra Oa 
latasaray - Doğanspor maçı Kemal 
Halimin idaresinde yapıldı. 

Galatasaray takımuıda hayli de
ğişiklik vardı: 

Avni - Reşad, Lûtfi - Ekrem, Hü
seyin, Suavi - Necdet, Süleyman, Eş-
fak. Salim Bülend. 

Doğanspor takımı ise şöyle idi: 
İbrahim - İsmail, Adnan - Kaya, 

Nurullah, Reşad - Yusuf, Mehmed, 
Hahd, Hüseyin, Sabri. 

Maç başladıktan biraz sonra bir 
Galatasaray akımnda Doğanspor mü-
dafilerinden biri topu durdurdu ve 
kalecisine pas vermek istedi. Bu pa
sı verirken yanında bekUyen Gala
tasaray muhacimlerinin tehlikeli ola
bileceklerini hesapliyamadı. Hafif 
bir şekilde kaleciye gönderdiği top 
ayağmdan henüz çıkmış ve daha ka-
lecijri bulmamıştı ki Galatasaray sol 
içi Salim arkadan ok gibi fırladı, to
pu yakaladı ve ağlara taktı. 

Galatasarayın daha ilk dakikalar
da ve sıkıntı çekmeden yaptığı bu 
gol Doğansporululann san kırmızı-' 
ülann hâkimiyeti altına girmesini 
tesri etti. Esasen bir gün evvel Gü
neşle yaptığı maçtan yorgan olan ve 
noksan bir kadro ile oymyan Do-
ğansporlulann er geç Galatasarayın 
tazyiki altma gireceği tahmin edile
bilirdi. Fakat kendi hatalarile yap-
tırdıklan gol bu işi çabuklaştırdı. 

Galatasaraym devam eden akmla-
n neticesinde bir müddet sonra sol
dan gelen topu Eşfak durdurmadan 
güzel ve yerden bir şüt çekerek ikin
ci defa İzmir kalesine soktu. 

Galatasarayın çok ezici bir 05Tin 
çıkarmamasına rağmen Doğanspo-
run oyun tarzmdan, İzmirlilerin teh
likeli mukabelelerde bıüunamıyacak-
ları anlaşılıyordu. Doğansporlular 
Galatasarayın akınlarım ellerinden 
geldiği kadar kesmeğe uğraşıyorlar 
ve ancak münferid ve tesirsiz akın
lar yapabiliyorlardı. 

Devrenin ortalannda sağ açık mev
kiinde bir p£is alan Sülejonan topu 
Doğanspor kalesi yakmlanna kadar 
sürdü, onu karşılayabilecek vaziyet
te kalan bir tek Doğansporlu oyun
cunun üstüne giderek hiç olmazsa 
rahat şüt çekmesine mâni olması lâ-
zımgelirken böyle yapmadı, Süley
man ilerledikçe o da kaleye doğru 
çeküdi, Süleyman gol menziline gi
rince güzel ve rahat bir sütle Galata
sara jan üçüncü golünü de ya] »ti. 

Devre 3-0 Galatasaray lehine bitti . 
İkinci devrede, bilhassa sonunda 

Galatasaray ilk devredeki kadar hâ
kim oynamamakla beraber üç gol 
farkın verdiği rahatlığı kaybetmedi. 
Bu devrede, aralannda pek iyi anla-
şamıyan muhacimler, ancak Salimin 
sürati sayesinde yapılabilen iki golle 
sayı adedini beşe çıkardılar. 

Doğansporlular ancak oyunun son-
lanna doğru harekete geçtiler ve 
Galatasaray kalesine bir kaç tehli
ke geçirttiler, fakat beceriksizlikleri 
yüzünden bir sayı olsun yapmağa 
muvaffak olamadılar. Maç 5 - 0 bitti. 

Galatasaraylılar daima üstün bir 
ojom 03mamakla beraber zevkli bir 
oyun çıkaramadılar. İhtimal bun
da karşılanndaki hasmın da pek 
zayıf kalması âmil oldu. Sadun Galip 

Millî küme takımlarının puan vaziyeti 

, F. BabÇ9 
G. Saray 
Beşiktaş 
D. Spor 
A. Gücü 
O. BirUği 

Güneş 
Üçok 

Maç Kay-anç Berabere Kayıp Attığı Yediği Puan 
11 
10 
11 
14 
13 
11 
10 
14 

7 
6 
5 
4 
4 
S 
S 
2 

2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
3 

2 
1 
2 
8 
7 
5 
4 
9 

28 
32 
20 
28 
26 
22 
27 
26 

14 
20 
14 
48 
34 
19 
19 
41 

27 
23 
25 
24 
23 
22 
21 
21 

Doğanspoı; kalecisi bir Galatasaray akmım keserken 
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Her Akşam 
Bir Hikâye Devrilen çamlar J 

Hayâtımda çok patavatsız, çok çara 
deviren insan gördüm. Fakat şu arka
daşım Şakir kadar patavatsızmı, Şa-
Mr derecesinde bol çam devirenini 
görmedim. Hazret patavatsızlık ve 
çam devirme şampiyonudur. 

Geçen gün Şakirle^ beni dostlan-
mızdan bay Şeref çağırdı. Kalktık 
gittik. Şerefin kansı Kadriye yaşmuı 
epice ilerlemesine rağmen gençliğe, 
genç görünmeğe son derece merak-
Ldır. Şakakla;rı çoktan beyazlaşan 
saçlarını büyük bir itina ile boyama
ğı hiç bir zaman ihmal etmez. Yüzü 
epice buruşmasına rağmen dehşetli 
boyanır. 

Sofraya oturduk. Ödüm kopuyor Şa
kir bir halt edecek diye. Biraz sonra 
korktuğum başıma geldi. Şakir: 

— Şu yaşı ilerlemiş kadınların bo
yanmasına öyle bir içerlerim ki., yaşı 
İlerlemiş bir kadmm boyanması eski
miş, pillim pillim bir kunduranm va
kitsiz gıcırdamasına; benzer... 

Diye bir vecize savurdu. Kadriye-
nin yüzüne baktım. Sapsarı., lâfı de
ğiştirmek istedim: Araya söz karıştır
dım. Lâkin benim eşek arkadaşım: 

— Dur yahu., dedi, lâfı ağzımda bı
rakma., efendim ne diyordum., yaşlan-* 
mış kadınların süslenmesinden bahse
diyordum değil mi? Bu hasbalan eli
me verseler bir kaşık suda boğarım., 
hele bazıları buruşuklannın arasına 
bir takım pudralar boyalar sürerler., 
şakaklarmdaki beyaz saçları boyar
lar.. 

Baktım. Kadriye oldukça belli bir 
sinirlilikle çatalını elinden bıraktı. 
Ben sofranm altmdan arkadaşım Şa-
kirin ayağma hafifçe vurdum. Mak
sadım bu küçük tekme ile onu ikaz et
mekti. Lâkin bizimki hiç tınmadı.. 

— Hole dedi, böyle yaşını başını al
mış, fakat gözü gençlik çöplüğünde 
olan kartaloz tavuklarm kendilerin
den küçük genç âşıklara tutulmaları 
yok mu?. 

Demez mi? Eyvahltır olsun bü
tün tanıdıkları bilirlerdi ki, Kadri-
de Kadriyeden en aşağı 15 yaş küçük
tür. Şakirin: 

«Gözü gençlik çöplüğünde kalan 
kartaloz tavuklarm kendilerinden 
genç âşıklara tutulmaları..» sözü üze
rine Kadriye mosmor kesildi. 

Ben sofranın altından bu sefer Sa
tirin ayağma adamakıllı hızlı bir tek
me yerleştirdim. Fakat ne gezer? Şa
kir buna da aldırış etmedi... 

Sıkmtıdan, vaziyetin müşküUüğün-
den leblebi kadar terler döküyordum. 
Arkadaşım olack herif daha ilk nefes
te iki kocaman çam devirmişti. Şakir 
bir nefes aldı: 

— Bir de neye sinirlenirim biUr mi
siniz?. 

Diye başladı., heyecanla yüzüne ba
kıyordum. Ne söyliyecekti acaba? Ge
ne ne halt karıştıracaktı? Ne yumurt-
lıyacaktı?.. 

O tekrarladı: 
— Bir de neye sinirlenirim bilir mi

siniz?. Küıbık kocalara... Hele bazı 
budalalar karılarından gündelik alır-
larmış.. 

Derdemez bittim. Çünkü ev sahibi 
bay Şerefin kılıbıklığı, kansından gün
delik aldığı pek meşhurdu. Bu söz ü-
zerine Şeref de, kansı da bembeyaz 
kesildiler. Ben sofranm altmdan Şa
kirin ayağma müthiş bir tekme daha 
yerleştirdim. Kendine gelsin diye.. 

Fakat tekmeyi vurur vurmaz Şakir: 

— Ah., ah., diye haykırdı... Vay aya-
ğun!... 

Sonra bana döndü: 
— Delirdin mi yahu,, dedi., ikide 

bir ayağıma ne vuruyorsun öyle... Vur
manın sebebi ne?. 

Eyvahlar olsun, düşünün benim ora
daki vaziyetimi.. Şakir olacak herif 
bana niçin ikide bir ayağına vurdu
ğumu soruyordu. Niçin tekmeleri attı
ğımı nasü söylerim?. O İsrar ediyor
du: 

— Söyle., söyle niçin ayağıma vu
ruyorsun?.. Herhalde bunun bir sebe
bi olmalı., söylesene.. 

Bayılmamak için kendimi zor zapte-
diyordum. Nihayet bulduğum yalanı 
kekeliyerek söyledim: 

— Dalmışım., ayağımı sallıyordum. 
Fafkmda olmadan sana vurmuşum... 

Salar kafasmı iki tarafa salladı, ba
na: 

— Çocuksun vallahi, dedi, hiç sof
ra altmda ayak sallanır mı?. 

Ben hiddetimden, farkmda olmak-
sızm ağzımla üç defa: 

— Çık., çık., çık.. 
Yapmışım., bu sefer Şakir ona tu

tuldu: 
— Niçin ağzınla «çık, çık, çık» ya

pıyorsun yahu., söylesene.. 
Boynumu büktüm: 
— Hiç., dedim., öyle ağzımdan çık-

ü.. 
Şakir: 
— Allah Allah., dedi, bu akşam se

nin üstünde bir budalalık var., ayağı
ma vurdun da bir hikâye aklıma gel
di.. 

O böyle başlar başlamaz ka» tepe
me çıktı. Gene kaç çam devirecekti 
acaba? Şakir devam etti: 

— Efendim gayet patavatsız, çam 
deviren bir adam varmış.. Bu patavat
sız adata bizim gibi bir arkadaşile be
raber bir ziyafete gitmiş., bu ziyafette 
patavatsız mütemadiyen pot kırar du-
rurmuş.. arkadaşı da tıpkı bunun ba
na yaptığı gibi masa altından adamı 
dürtermiş., patavatsız çamları devir
miş devirmiş sonra da arkadaşına dön
müş: 

— Beni ikide bir ne dürtüyorsun ya
hu!., diye arkadaşına terslenmiş., fa
kat siz patavatsız adamın eşekliği
ne bakm ki, o kadar dürtmelerden 
birşey anlıyamamış.. 

Şimdi, sanki ben de ikide bir çam 
deviriyormuşum gibi bu masanın al
tmdan beni tekmeliyor... Kartaloz ka-
dınlarm saçlarını boyamasından bah
sederim., tekme atar., sanki bayan 
Kâdriyenin saçlai'i boyalı imiş gibi... 
Kartaloz kadmların genç âşığı oldu
ğundan bahsederim. Gene tekmeyi 
yerleştirir., sanki bayan Kadriyenin 
kendisinden küçük âşığı varmış gi
bi., ben karüarmdan gündelik alan 
budala kılıbıklardan bahsederim. Tek
meyi vurur, sanki Şeref karısından 
gündelik alıyormuş gibi.. > 

Ben de, Şeref de, Kadriye de bay
gınlıklar geçiriyorduk. Nihayet Şaki
rin bacağına masanın 
çimdik yerleştirdim. 

Bu sefer: 
— Of., diye sıçradı, 

çimdiğe mi başladm? 
ğm tuttu. Her lâfm başında bir tekme 
attın... Şimdi de bu çimdik cilvesi baş
ladı., amma adammışsın be,, seninle 
bir yere gitmek caiz değil vallahi.. 

(Bir yıldız) 

altından bir 

yahu şimdi de 
. Evvelâ katırlı-

Pazartesi 
konuşmaları 

(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 
bunlar pek az veriliyor ve verildiğin
den daha az düzeltilebiliyor. 
Türkçe dersinde bütün sene, üç beş 
vazife yazdırılan bir çocuk, derste not 
tutmak gibi iyi kullanıldığı takdirde 
çok faydalı olacak bir yazma imkâ
nından da mahrum edilirse iyi yazı 
yazmıya hangi vasıta ile alıştırüabiiir, 
bilemem. 

İnzibatlı bir zekâ ve düşünüş temri
ni, daimî surette mür.fail kalan ve öy
le bırakılan dimağlar İçin ne büyük ve 
ne lüzumlu bir ihtiyaçtır. Herhangi 
bir dimağın içine girip orada geçen 
düşünme işini görmeğe imkân yok
tur. Bunu ancak sözle ve yazile anlı-
yabiliriz. Bir insan, dilsiz ve elleri 
kötürüm olmadıkça, iyi düşünüyorsa 
ille ve ille güzel konuşur ve güzel ya
zar. Güzel konuşamıyan, güzel yaza-
mıyan bir adam, hatasızca hükmede
bilirsiniz ki, iyi muhakeme edemiyor 
ve iyi düşünemiyor. 

İyi söylemek, edalı söylemek değil; 
iyi yazmak, süslü yazmak değildir. 
Berrak ve açık düşünmek ile işe baş
lamalıdır. Bunun İçin ilk yapılacak 
şey, kelimelerin manalarını hududlan 
belli bir şekilde bilmektir, İki kelime 
arasındaki küçük mana farklanna 
kadar ilerlememiş bir zihin, kelimele
rin mimarisi demek olan düşünme ku
ruluşunu yapmıya hiç bir zaman mu
vaffak olamaz. Açık düşünmek, açık 
söylemek ve açık yazmak; işte geli
şen ve işliyen bir dimağın ana vasıf
ları!... 

Hasan - Âli Yücel 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: 
Plâkla Türk musikisi, 12,50: Havadis, 
13,05 Muhtelif plâk neşriyatı, 14 son. 

Akşam neşriyatı — 18,30: Plâkla 
dans musikisi, 19,30: Afrika' av hatıra
ları: S. Selâhaddin Cihanoğlu tarafm-
dan, 20: Rifat ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarküarı, 
20,30: Ömer Riza; tarafından arapça 
söylev, 20,45: Safiye ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 
22,15: 'Ajans ve borsa haberleri ve er
tesi günün prigramı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçaları, 23: 
Son. 
Ecnebi istasyonların bu akşamki en 

müntehap programı 
Hilversum (Saat 20,10) - 301 - Hay-

dnin eserleri. Londra (Saat 20,15) 
- 342 - Mozart - Bach - Debussy, Vi
yana (Saat 21,25) - 506,8 - Yeni Sen
fonik eserler, Blechbaser tarfmdan, 
Varşova (Saat 22,00) - 1339 - Cimaro-
sa - Larson - Faure - Liszt, Budapeşte 
(Saat 22,30) - 550 - Norveçli Şantöz 
Nanci Nas tarafından şarkı konseri, 
Frankfurt (Saat 24,00) - 251 - d'İndy 
Liszt - Respigli. 

Dans musikisi 
Toulouse (Saat 23,00) - 329 - Poste 

Parisien (Saat 22,10) - 313 - British -
National (Saat 20,20 - Saat 23,15) -
1500 - Roma (Saat 23,15) - 369 - Mila
no (Saat 23,50) - 421 - Budapeşte (Sa
at 23,05) - 550 - Varşova (Saat 23,10) 
- 1339-

KUBILAV HAN 
Yazan: İskender F. SertelH No. 80 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 
934/41 
1 — Ölen veı terekesine Hâkimliği mizce el konulup adiyen tasfiyesine 

karar verilen Kadıköyünde Söğütlü çeşmet caddesinde Ekrem Muhtar Odun 
Deposu namile maruf mahalde ticaret eden Doktor Ekrem Muhtarın terekesi 
mevcuduna yetişmediğinden kanunu medeninin 576 inci maddesi mucibince 
İflâs kaidelerine tevfikan Hâkimliğimiz ce tasfiyesine karar verilmiş ve 11/6/ 
937 tarihinde iflâs açılmıştır. Bu karar hakkmda iddiası olanlann kanun yol
larına müracaatları, 

2 — Şimdiye kadar deftere geçirilen ve geçirilmeyen alacaklılar ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklanm ve bu istihkaklannı t&rihi ilândan 
itibaren bir ay içinde Hâkimliğimize gelerek yeniden kaydettiı-meleri ve de
lillerini tevdi eylemeleri, 

3 — Hilâfına hareket cezayı mes'uli yeti müstelzim olmak üzere ölünün 
borçlularının ayni müddet içinde kendi lerini ve borçlanm bildirmeleri. 

4 — Ölünün mallanın her ne suret le ve ne sıfatla olursa olsun ellerinde 
bulunduranlann o maUar üzerindeki haklan mahfuz kalmak şartile bunları 
aynı müddet içinde Hâkimliğimiz emrine tevdi eylemeleri vs eylemezlerse 
makbul mazeretleri bulunmadıkça cezayı mes'uliyete uğnyacaklardır, 

5 — Alacaklıların ilk alacaklılar toplantı günü olan 15 Temmuzz 957 Per
şembe günü saat 14 de Hâkimliğimizde bulunmaları ilân olunur. (3346) 

Bu akşam I 

Nöbetçi eczaneler 
Şi^li: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Taksim: İstiklâl caddesinde Ke
mal Rebul, Beyoğlu: Tünelde Mat-
koviç, Yüksekkaldınmda Veniko-
pulo, Galata: Topçular caddesin
de Merkez, Kasımpaşa: Vasıf, Has-
köy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Yemişte Bensason, Heybeli-
ada: Halk, Büyükada: Halk, Fa
tih: Saraçhanede İbrahim Halil, 
Karagümrük: Mehmed Fuad, Ba
kırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Ta-
tabya, Yeniköy, Emirgân, Rume-
Uhisanndaki eczaneler, Aksaray: 
Yenikapıda Sanm, Beşiktaş: Sü
leyman Recep, Kadıköy: İskele 
caddesinde Sotiryadis, Yeldeğirme^ 
ninde Üçler, Üsküdar: Ömer Ke
nan, Fener: Balatta Merkez, Be-
yazıd: Cemil, Küçükpazar: Yorgi, 
Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Cağaloğlunda 
Ahdülkadir, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, 

Cin - Kinin alacağı kızın Pekinde 
eşi yoktu. Kubilâyın oğlu, nnüstakbel 

zevcesini İlk defa görecekti 
Kubilây birdenbire ihtiyar vezire 

döndü: 
— Tiyen-Foyu nereden hatırlattın 

bana şimdi, Semga? Onun saraydan 
kaybolduğu gündenberi uğursuzluk
lar biribirini kovalarcasma etrafımı
zı sardı. Her gün bir can sıkıcı hâdi
se, her saat bir mihıasebetsiz haberle 
karşılaşıyoııız... Dün gece gene Ti
yen-Foyu rüyamda gördüm. Ayakla
nma kapanarak benden af diledi.. 
Kendisinin suçsuz olarak öldürüldü
ğünü söyledi. Acaba hakikaten suçu 
yok mıydı onun? 

— Tiyen-Fo hakkında Kora pren
sinin gönderdiği mektup mahkeme 
evrakı arasında saklıdır, hakanım! 
Kora prensi Pekine yürümek için 
Tiyen-Fodan talimat beklediğini ya
zıyordu. Rfcıhkeme uzun boylu tahki
kattan sonra idamına karar verdi. 

— Gökçin de çarçabuk bu karan 
tasdik etti., benim Japon seferinden 
dönmemi bile beklemedi. 

— Bekliyemezdi hakanım! Çünkü 
bütün hâdiseler Tiyen-Fonun mah
kûmiyetini icab ettirmişti. Ve ortalık 
çok galeyanda idi. 

— Böyle olmakla beraber, şimdi 
sen de onun idamla cezalandırılacak 
kadar büyük bir suç işlemediğini ile
ri sürüyorsun! Bugün Tiyen-Fo yaşa
mış olsaydı. Kora isyanının içyüzünü 
ondan öğrenmek mümkün olacaktı. 

— Tekinboğa da bu düşünce ile Ti-
yen-Fonım idam kararma iştirak et
memişti. 

— Çok doğru yapmış. Bence ilerisi
ni düşünen ve gören bir hâkim., 

Semga Bahadır, Kubilâym biı-az 
sükûnet bulduğunu görünce: 

— Hakanım! dedi.. Şi-Yama işinin 
tahkikini Tekinboğaya havale buyur-
sanız, fena olmaz sanırım. 

— Tekinboğaya senin de itimadın 
var, değil mi?. 

— Kendimden fazla., 
— Pekâlâ. Kendisine söyle., bu iş 

hakkında kimseye birşey sezdirmeden 
tahkikata başlasm, 

Semga Bahadır, Tekinboğayı gör
mek üzere hakanın yanmdan çıktı. 

*** 

Pekinde bir açk gecesi.. 
Kubilây, oğlu Cin-Kin'i tekrar Ko

raya göndermek niyetinde idi. 
Fakat: 
— Hazır gelmişken Cin-Kin'i bir kız

la nişanlamak isterim. 
Demişti. 
KubUây oğlunun münasebetsiz bir 

kadma gönlünü kaptırmasından endi
şe ediyordu. 

Kubilây bu sırada Şanga'nm güzel 
kızını hatırlamıştı. 

Şanga zindana atıldığı zaman kızı 
(Ti-ma-şing) çok küçük bir çocuktu. 

Aradan yıllar geçince Ti-ma büyü
müş, güzelleşmiş ve evlenme çağma 
gelmişti. 

Çinlilerde garip biı- âdet vardı: 
Hapse girip çıkan bir adamm kızı

nı almazlar, ve oğluna kız vermez
lerdi, 

Şanga zindandan çıktığı günden
beri güzel kızma uygun bir koca bu
lamamıştı. 

Kubilây ihtiyar vezirine Şanga'nm 
kızmdan bahsederken: 

— Onu Cin-K[ine almak niyetinde
yim. 

Demişti. 
Semga Bahadır hakanm bu niyeti

ni bozmak fikrinde idi: 
— Bir mahkûmun kızile prens Cin-

Kin nasü evlenebüir? Koskoca Pekin 
şehrinde prense kız mı yok, haka
nım?. 

Dedi. Kubilây kararmı bozmak is
temiyordu: 

— Şanga çok namuslu bir adam
dır. Zindana hırsızhk, adahı öldür
mek gibi suçlarmdan girmiş değildir. 
Bana gelince, Moğollann Çin âdetle
rini kabul ettiğinden haberdaı- deği
lim. Cln-Kin, Cengizin torunudur. İs
tediği yerde istediği adamm kızmı ala
bilir. Ti-ma çok güzel ve oğluma çok 
iyi eş olacak bir kıza benziyor. 

Semga Bahadır, hakanın kararını 

bozmağa muvaffak olamayınca sus
muştu. 

Şanga siyasî bir cürümden mah
kûm olmuştu. j 

Zindandan çıktıktan sonra yerliler 
onu eskisinden daha çok sevmeğe ve: 
«Bizim için başmı yaktın!» diyerek 
kendisini ve ailesini teselli etmişlerdi. 

Şanga zindanda ailesile beraber yatr 
mıştı. İşte Şanganın kızına bu nokta
dan itimad etmiyorlardı. 

«Böyle bir kız nasıl bir yuva kura- ., 
bihr?» 

Endişesi, Çin delikanlılarını onun
la evlenmekten menediyordu. 

Kubilây han bu fikrini oğlıma aça
rak: 

— Seni Şanganın kızile evlendire
ceğim! dedi. 

Cin-Kin, Şanganm kızını görme
mişti. Fakat, Cindeki kızların en gü
zeli olduğunu duymuştu. Babasına, 
kendisini düşündüğünden ötürü teşek
kür etti. Başka birşey söylemedi. 

Kubilây sadece bu teklifle kalma
mış, adamları vasıtasile Şanganın şe
hirdeki aüe hayatmı da tahkik ettir
miş ve müsbet netice almıştı. 

Bu işi soruşturan memurlar, haka
na: ^ 

— Şanga ve ailesi çok namuslu in
sanlardır. Onlara herkesin saygısı var
dır. Ti-manm yüzünde hiç bir erkeğin 
göz izi yoktur. 

Dediler. 
Kubilây bu neticeden çok mem

nundu. Oğlu Koraya dönmeden dü
ğününü yapmak maksadUe bir gün 
Şangayı saraya davet etti.. 

— Kızını oğluma almak niyetinde
yim, Şanga! 

Diyerek kendisine iltifat etti. 
Şanga imparatorun bu teklifi karşı-

smda sevincinden söyliyecek söz bu
lamadı. Yerlere eğilerek: 

— Kızım sizindir, hakanım! diye 
cevap vermişti, 

1 » * * 

Cin-Kin o akşam ilk defa -alacağı kı-
zm 3rüzünü görmek üzere- Şanganın 
evine uğramıştı. 

Cin-Kin o gün avdan dönüyordu.. 
Yanında iki genç maiyet zabiti var

dı. 
Cin-Kin arkadaşlannı savdıktan 

sonra, ŞangaUm kapısı önünde dur
du. Şanga, Cin-Kinin maiyet zabitle-
rile birlikte avdan döndüğünü uzak
tan görmüştü. 

Şanga kapıya koştu.. 
Prensi karşıladı. 
Uşaklar Cin-Kin'in atını tuttular.. 
Cin-Kin atından atladı., bahçeye 

girdi. 
Ve Şangaya: 
— Yolda su bulamadık, dedi, hara

retten içim yandı. Bana bir bardak su 
verir misiniz?. 

Şanganın bahçesi çok güzeldi. 
Cin-Kin bahçede bir kameryenin 

altmda oturdu. 
Şanga içeriye koştu.. 
— Ti-ma.. nerdesin? Evimize müs

takbel damadım uğurlar getirdi. 
Diyerek kızma Cin-Kinin geldiği

ni müjdeledi. 
Ti-ma prensi birkaç kere uzaktan 

ve bilhassa Koradan dönerken gör
müştü. 

Zaten Pekinde Cin-Kini tanımıyan 
yoktu. 

Prens av meraklısıydı., küçüklü-
ğündcnberi hemen hergün ava gider, 
bu münasebetle Pekin sokaklarında 
hergün görünürdü. 

Biraz sonra, Şangaiıın güzel kızı, 
elinde bir gümüş tepsi İçinde çarça
buk hazırlanmış bir bardak şerbet tu-
tarak kameryenin altma geldi. 

Cin-Kin'in o dakikaya kadar kafa
sında yerleşen bir şüphe vardı: 

— Acaba Ti-ma, babamın söylediği 
kadar güzel bir kız mıdır?. 

Güzel Ti-ma bahar çiçeği kadar in
ce ve zarifti., prensi başı ve gülen göz-
lerile selâmlıyarak gümüş, tepsiyi u-
zattı. 

(Arkası vaı) 
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S E F A L i N 
m ve Dl$ 

ağrıları 

GRİP-NEZLE 
ve 

Bütün 
ağrılara 

karşı 

SEFALİN 
kullanınız 
Bütün bu neş*emi S E F A L İ N ' e medyunum. 

Yaz günlerini rahat geçirmek İsterseniz evinizde 
muhakkak bir kutu SEFALİN bnlundurunuz. 

Eczanelerden 1 İlk ve 12 lik ambalajlarını araymız. 

EN SON 

MAMULÂTIMI2 

"TECRÜBE 
EDERSENİZ, 

DAİMA 

KULLANA*^ 
CAKSINIZ/ 

NASm İLACI 

DOKTOR 
Amerikada uzun tetkikat neticesi 

olarak bulduğu bir formüldür. 

KAN2UK NASIR İLÂCI 
En esld nasırlan bile kökünden 
çıkarır. Ciddi ve şayanı itimat bir 

nasır ilâcıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

[ Emniyet Sandığı ilânlan I 
Sekiz Taksitte Satılık 

Apartıman ve Yalı 
Semti 

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kum
baracı sokak eski 78, 80, 82 yeni 
104, 106, 106/1, 106/2 No. ü 

Tophane Firuzağa, Hasanağa Bah-
çeçıkmazı eski 7 yeni 9 No. U 

Galatada Yenicami eski Balıkpaza-
n caddesi eski 23, 25, 27, 27 mü-
yeni 29/2, 31, 33, 35, 37, 39 No. h 
Beyoğlu Meşı-utiyet mahallesi Meh-
tab sokak eski 17 yeni 21 No. U 

Büyükdere Büyükdere caddesi eski 
121 yeni 120 No. ü 

Boğaziçi Yeniköy Osmanreis sokak 
eski 313 yeni 361 No. lı 

Cinsi 
Muhammen 
kıymeti 

Lira 

m Dr. AHMED ASIM ONUR m 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba- » 
ren. 

3 üncü sınıfda ameliyat ücreti 
alınmaz. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile 
fıtık, apandisit, basur ve diğer 
ameliyeler için çok ehven hususi 
fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. III - 115 

Telefon - 42221 

Altı daireli, üç dükkanlı, üç 
dairesinde banyo var. Su, e-
lektrik ve havagaziıü havi 
kagir apartıman. 14500 
Üç buçuk katta üç daire, iki
şer odayı müştemü bir apar-
tımanın tamamı. (Su, elek
trik, ve kuyusu vardır.) 3800 
Dört katta 25 oda, üç mağa
za, bir baraka ve su, elektri
ği havi bir hanın tamamı. 15000 
Üç buçuk katta üç daire, al
tışar oda, banyo, su ve elek-
tiriği havi bir apartımanın 
tamamı. 9000 
İki katta iki daire, oııbir oda, 
banyo, su, elektriği havi 
bahçeli ve kayıkhaneli bir 
yalının tamarm. 4500 
İki katta on üç oda ve deru-
nunda yarım masura maile-
ziz, elektrik ve Terkos suyu
nu havi sahilhane. 3500 

Kullanılmış bir şömine 
aranıyor 

Eski konaklardan çıkmış veya 
orada mevcut sağlam ve iyi bir şö
mine aramyor. (Akşam) ilân me
murluğuna müracaat. Teî. 24240 

1 —. Arttırma 30 Haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 13 ten 
15 e kadar yapılacak ve gayrimenkuUer en çok verenin üstünde kalacaktır. 

2 — Arttırmaya girm.ek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin-
de pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Bedelin dörtte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
İpotekli kalır. (3329) 

Kapalı zarf usullle eksiltme ilânı. 
istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve 

ihale Komisyonundan: 
'1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlan iş tahminen 35-38 forma Be

lediyeler istatistiği ile 5-7 forma talimin olunan Muhasebei Husuiyeler ista
tistiğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 750, Muhasebei Hususiye istatis
tiğinin 500 olacaktır. 

2 — Her iki eserin 16 sahifelik beher forması için 40 ar liradan tahmin olu
nan baskı bedeli 1800 liradır. 

3 — EksUtme 18/Haziran/937 cuma günü saat 14,30 da Umum müdürlük 
binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarile % 7,5 muvakkat teminat vesikasmm eksiltme 
açılmadan bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. Şartname 
Komisyon kâtipliğinden istenebilir. Numuneler dairede görülebUir. 

(1409) (3129)' 

KUABARAK 

Hava Yolları Devlet işletme idaresinden 
1 — Ankara - İstanbul arasında 7/6/937 «dahil» den itibaren , 
A — Cumartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde: 

Kalkış Varış 
S. D. S. D. 

Anka adan 9 10 50 
İstanbuldan 15 30 17 20 

B — Cumartesi günleri: 
Ankaradan 15 30 17 20 

İstanbula 
Ankaraya günlük seferlerimiz vardır. 

İstanbula günlük bir seferrimiz vardır. 
Cumartesi günü İstanbuldan Anka
raya avdet seferimiz yoktur. 

8 50 Ankaraya ilâve seferimiz valrdır. 
C — Pazartesi günleri: 

İstanbuldan: 7 
2 — Acentelerimiz: 

Ankarada — P. T. T. Genel Direktörlüğü binasmda, 
İstanbulda — Karaköy P. T. T. binasmda, 

3 — Yolcularımızı ücretsiz nakil eden idare otobüslerinin acentelerdea 
meydanlara hareket saatleri: 
"A — Ankarada - «Cumartesi hariç» Saat 8,30 da, 

Ankarada - Cumartesi günü - » 15 te, 
B — İstabulda - «Cumartesi hariç» 14,30 da, 

istanbulda - Pazartesi günü - » 6 da. 
4 — Pazar günleri - Yeşilköy, Ankarada şehir gezintisi uçuşlattmız aynoa 

s£ym yolcularımıza ilân olunur. (1441» (3192) 

Türk hava kurumu satmlama komisyonundan: 
100,000 adet yer ürünü cetveli bastırılacaktır. Eksiltmesi açık olarai 14 

haziran 937 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
İstekliler şartnamesini piyango direktörlüğü muhasebesmde hergün göre

bilirler. (3265), .TÜRKİYE î i BANKAS.U 
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s_;candinavian Near 
East Agceny 

Galata Tahir han 3 üncS kal 
Tel: 44991 - 2 - 3 

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

Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan ^rk ve Karadeniz 
başlıca Hmanlan arasında 15 günde bir 
azimet ve evdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg TO 
Oslodan beklenen vapurlar. 

Nordland vapuru 14 Hazirana doğru 
1. W. Wink vapuru 16 Hazirana doğru 
Birkland vapuru 26 Hazirana doğru 
Yakmda Istanbuldan Hamburg Roter-

dam . Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslo, limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

1. w . Wink vapuru 1 7 Hazirana doğru 
Nordland vapuru I 5 Hazirana doğru 
Birkland vapuru 26 Hazirana doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

3 üncü katta kâin acentalıgma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

D" OSMAN ÖNER 
İdrar yolları, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLİK SSUh^.r^. 

Muayene : Eminönü Arptcılar Caddesi, 
Arpacılar Han saat 12 - t9 a kadar 

Ev : Parmıkkapı Mis sok. No. 18 Cim Ap. 
HergOn saat 8 - 12 ye kadar 

Salı, Perşembe, Cuma günleri bedava 

ANTİKA ALIYORUM 
Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba

kır, Beykoz vesair işlerle eski yağlıboya 
tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve 
biblolar, bronz heykeller, her nevi sa
lon tezyinat eşyası alıyorum. 

Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski 
Polonya sokağında Merkez apartımam 
(1 ) numaralı dairede Mimar Knol. 

-Laborant Aranıyor 
Anadoluda bir Maden Şirketin

de çalışmak üzere kimyadan anlar 
bir Türk genci aranmaktadır. İste
yenlerin Galatada Çinili Rıhtım 
Hanı karşısında Şarap İskelesi so
kağında Muradiye Hanının 5 nci 

^ ^ " katma müracaat etmeleri. ^^^ 

Son derece müessir '^\j\ ^^ntayii kuUamniz 

co 

^ ^ 1 ^ I 

Sivri sinekier, şüpheli ve . 
tesirsiz mavüerie alay ederler • 
FLİT, bütün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kuüanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem-
melen ifa eder. İnsana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakikî 
ve yegâne Flit atdığmıza emin olmak için; siyah ku
şaklı VBvasker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. Tadı 

.'"ek 

r > j 

Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 
Umumi dapoM: J. Knıpn, lıUafenl. Galata. Voyvoda Han 1 

5vıt 
?''<bı «fgı 

d a h a ç a b u k • eder 

^ a < « 

Meke Va Prnaı 

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

Avrupanm en yüksek marka h ÇATAL KAŞIK ve BIÇAK
LARINDAN farksız ve hatta onlara faiktır. Alpakadan ya
pılan BAŞKURT mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek 
kadar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, 
E C R İ L M E Z , KIRILMAZ, PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli 
Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yanın
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve BI-

. ÇAKLARI YAPIUYOR. 
Balkanlarda dahi e$i olmayan 

Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap
mağa davet ediyoruz. 

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

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

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI MİDE EKŞİLİK ve 

YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 

Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. 
MİDE ve SARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. 

içilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiç bir 
mümasil müstahzar tutamaz. 

M A Z O N isim H O R O Z markasına dikkat 

6ÜNB/LiiVA6MURA CüVBNMB 

k ym///mm^ //// ^/// /^^^/i 

Kapalı zarfla eksiltme ilânı 
İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 

ve ihale Komisyonundan: 
1 — Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65-72 forma genel nu-

usf sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitaptır. Beherinden 2 ŞM: bin adet 
bastınlacaktır. 

2 — Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 Ura üzerinden 
2520 Ihadır. Muvakkat teminat olarak 189 lirahk banka mektubu veya tah
vil verilecektir. 

3 — Eksiltme 1937 senesi Temmuzunun 2 inci cuma günü saat 14,30 da 
genel direktörlük binasmda kurulacak olan komisyonda açüacaktır. ı 

4 — % 7,5 muvakkat teminat vesika sile teklif mektupları eksütme açılma
dan bir &aat evvel komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. Bu baptaki şartna
me komisyon kâtipliğinden istenebilir. Numune dairede görülebilir. 

(1472) (3237)] 

Iktisad Vekâleti İç Ticaret Umum Miidlirlliûlinden: 
30 İkinci Teşrin 1930 tarihli kanun bükümlerine tevfikan Turkiyede çalı$-> 

masına izin verilmiş olan ecnebi şirketlerden Amerika tabiiyetli (Foks Ega Keşa 
Ink) şirketi unvanının (Tüventit Çenturi Foks Film Korporeyşin Twentieth Çen« 
tury Fox Film Corporation) e tebdiline tasfiyecine ve taafiye memurluğuna da 
tstanbulda Galatada Bahtiyar Hanında Avukat Nesim Saget'in tayinine karar 
verildiği bildirilmiş ve bu hususa ait lâzım gelen evrak vekâlete verilmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla bu şirketle alâkau olan^ 
lann avukat Nesim Sages'e ve icabmda iktisad vekâletine müracaat etmeleri ilân 
olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Tampon sünger kâğıdı 
Teskereük kâğıd 
Küçük karbon kâğıdı 
Büyük » » 
Karcrenaj kâğıd 
Takrirlik kâğıd 
İnce makine kâğıdı 
Kaim makine kâğıdı 
Müsveddelik kâğıd No. 9 
Çizgili » No. 6 
Çizgili > No. 2 
Tel raptiye küçük 
Battal çizgili kâğıd 
Tel raptiye büyük 
San köşe raptiyesi 

45000 Tabaka 
1500 Top 
4000 Kutu 
2000 j> 

750 Top 
2000 Top 
8000 » 
6000 » 
4000 t 

15000 > 
4000 t 
3000 Kutn 
1500 Top 
4000 Kutu 
1000 » 

I — Numuneleri mevcut yukanda cins ve miktan yazılı (15) kalem kır
tasiye pazarlıkla satın almacaktır. 

n — Pazarhk 30/VI/1937 tarihine raathyan Çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübeyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte adı geçen komlsjrona gelmeleri ilân olunur. (3317) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 — Belediye Buz FabrikasmdaM suyım selâbet derecesi 0-1 Fransız sertlik 

derecesine düşürecek ve saatte asgarî 1500 litre su tasfiye edecek bir atlel) 
tasfiye cihazı açık eksiltme ile satm almacaktır, 

2 — Muhammen bedtdi Yediyüz lir£^dır. 
3 — Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4 — İhalesi Haziranın 28 inci pazar t e i günü saSıt on beşte belediye encü

meninde yapüacaktır. 
5 — Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. İsteyenler oradan paıa-

sız alabilirler. 
6'— İsteklilerin ihale günü mua3ryen saate kadar teminait makbuzlaıı 

ile birlikte Belediye Encümenine ya şahsen veyahut teklif yapmak suretlle 
n^üraıcaatlan ilân olımur. (3254) 

DEVAİR ve M Ü E S S E S A T 
DİREKTÖRLERİ ve LEVAZIM REİSLERİNE : 

Odun yerine yakılmak, kömür sobalarım tutuşturmak, ç«ma}v ve hamam 
suya kaynatmak için hususî ambalajlı kereste parçaları enürlerinîze hazır

lanmıştır. Azapkapı Kalafat caddesi No. 4 Tel: 49188 

İstanbul Defterdarlığından". 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinin Hüdavendigâr caddesinde 38, 40, 42 

No. İl Karesi oteli altındaki kıraethane ve salonım Dörtte bir payının tekraı 
yetmiş ikide on dört payı parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile sekjz 
yüz kırk lira bedel mukabilinde açık arttırma usulile satılacaktır. İstekli
lerin 17/6/937 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Mili! 
Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (T.Î.) (8133) 

Ticaret Dershanesi 
Haftada iki akşam derıe gdcrck, 4 «y lonra mubaı^Mci şahadetname-
sini almak için, SuU&nahmed, Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Tica
ret dertanesin^ baş nrup çabak bir program alıma. Huw«î dtw d< verflir^ 
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İHİ^MİMAT 
Hak ik fb i r .. FRIGIOAIRE " ©-malJk" 
olduğunuz zamana size 5 SENELİK 

R E S M Î ^ B İ R ' T E M İ N A T Ş E H A O E T N A M E S İ 

verilir.. Bu sehadetname. kabiliyeti ve 
salâhiyeti memleketimiz piyasasında 

n ve rubuarsılık tecrübe sahibi 
bir müessese tarafmdan^Jmza 

Imiştir. GENERAL MOTORS'un 
amûlatı oian FRIGIOAIRE soğuk 
ava dolabı ile verilen teminat,' 
bozulan aksamın tamirini değil / 

soğutmayı tevlit eden cihazın 
Y E T İ U M U M J Y E S İ N İ N 
E Ğ İ Ş T İ R İ L M E S İ N İ 
E K E F F Ü L E D E R . 

Soğuk hava dolabı alır
ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat i s t e m e ğ i 
u n u t m a y ı n ı z . 

BÜTÜN S A T I E ŞUBELERİNDE lQXhjCLCİ0\i^^ 

;5TANBUL 

Z/V\iR 

BEYKOZ-
ı:<ını»ıu»^^fiı 

HER FİATDA H A R İ K U L A D E 

Ç O C U K v e E R K E K K U M O U R A L A R I 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Diş Macunlarının incisi 

KO H1N o R 
Diş Macunudur. 

Eunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler, 

izmir satış şubesi: Bay Ahmet BuJdanloğ-Iu 

Ejnnîyet ve itimad ile çarpıntı, 
bayılmalar, heyecan ve bütün 

sinir nöbetlerine 

KARDOL 
Kullanınız. 

Kulağiinıza kı jpe olsun! 

SOKAKTA BİR 
KONUŞMA 

— Nasıl oldu?.. Kızınızın düğün ha
zırlıklarını bitirebildiniz mi? 

— Ne gezer, damad dünyayı gezmiş, 
zevkini enceltmiş bir genç olduğu için 
bir türlü kendisine beyendirecek cihazı 
nerede yaptırabileceğimi düğünmekten 
iş görmeğe vakit bulamıyorum. Artık 
Londraya sipariş vermeye karar verdim. 

— Çıldırdın mı birader?... Acaba 
döviz alabilecek misin, alsan da orada 
kuş mu kondracaklar. Ben de senin da
madın kadar müşkilpesendim. Ben de 
çok düşündüm. Fakat Beyoğlunda Gala-
tMaray Lisesi karşısında 178 No. lu 
meşhur DAVİD'in mağazasını gezdik
ten sonra fikrim değişti. Kızımın ve oğ
lumun bütün cihazını oradan çok çabuk 
ve Avrupa mamulâtına faik bir halde 
tedarik edebildim. Sen de oraya bir git, 
eminim benim gibi yapacaksın. 

— Pijamaların, gömleklerin, iç ça
maşırların ve fevkalâde rop dö şambrlar 
ile kadın için kimonolar, kombinezon
lar, çamaşırlar ve Radyo marka ipek 
çorapların zengin çeşitlerini orada bula
bilecek miyim?..1 

— Fazlasile... 

NEVROZİN 
Kullanmakla kabiidir! 

Bir hamlede nezle ve grip! geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZİN 

almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'î Tesir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Hakikî ÇAM kokulu 
EREN KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf, ve sinirleri bozuk olarjların 
kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. 

Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyası 

banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 

Tanınmış eczane ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır 
Evliya Zade Nureddin Ecza alât ve Itriyat deposu - istanbul 
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