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Başvekil ile Dahiliye ve Hariciye 
vekilleri dün Ankaraya gittiler 

Atatürk, başvekilimizle, vekilleri 
Haydarpaşa rıhtımından uğurladılar 

Başvekilimiz bu sabah Ankaraya varacak ve 
akşam üzeri Sivas yolile l\/lalatya ve Elâzize giderek 

Tuncelinde alınan tedbirleri teftiş edecektir 

Atatürk ile Başvekilin Floryada çekilen bir resmi 
İki gündenberi şehrimizde bulu

nan Başvekil İsmet İnönü dün ak
şam beraberinde Dahiliye VekUi B. 
Şükrü Kaya, Hariciye Vekili B. Tev
sik Rüştü Araş olduğu halde Hay-
darpaşadan saat 19,30 da kalkan hu
susî bir trenle Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Dön öğle yemeğini Parkotelde yi
yen Başvekil İsmet İnönü öğledeR 
sonra Reisicumhur Atatürke mülâki 
olmuş, ve akşama kadar Büyük Şe
fin nezdlerinde kalmışlardır. Bu es
nada Atatürk Dahiliye ve Hariciye 
Vekillerini de kabul buyurmuşlardır. 

Reisicumhur Atatürk, Başvekil İs
met İnönü, Dahiliye ve Ha' jiye Ve
killeri akşam üzeri Sakarya motö-
rüne rakip olmuşlar, motik- saat 
19,25 de Haydarpaşa nhtımma ya
naşmış, burada Atatürk, Başvekil 
îsmet İnönü ve Vekiller, İstanbul 

Atatürk, Vekilleri Hayd arpaşada teşyi ediyorlar 
vali ve l>elediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, general Fahreddin, Ali 
Said, Cemil Cahid, İhsan, İstambul-

da bulunan mebuslar, ve üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel, İstanbul po-

(Devaım 4 üncü sahifede) 

Yeni Sakarya köprüsü 
Yakında nafıa vakili tarafından 

büyük merasimle açılacak 
izmit (Akşam) 

— Kocaeli ile Bolu 
vilâyetlerini bir
birine bağlıyan şo
sede Sakarya üze
rinde büyük bir 
köprü yapılmıştır. 
Köprünün uzun
luğu 108,68 metre
dir. Köprü iki kam
yon yanyana geçe
bilecek genişlikte
dir. Bu köprünün 
yapılması civar köy
lüleri ve halkı çok 
sevindirmiştir. 

Büyük himmet
lerle yapılan bu 
köprü, betonarme 
muazzam bir eser-
dir. Köprünün 

(Uevamt 4 üncü 
sahifede) Yeni köprüden ild görünttf 

Bağdad seyahati 
Hariciye ve Iktisad vekilleri 

yarın hareket ediyorlar 
Ankara 16 (Telefon) — Hariciye 

vekili B. Tevfik Rüştü Arasm Bağ
dad, Tahran ve Moskovaya yapacağı 
seyahat bir ay sürecektir. Evvelce de 
bildirdiğim gibi Hariciye vekilimde 
İktisad vekili B. Celâl Bayar Cuma 
günü Toros ekspresile hareket 
edeceklerdir. Vekillerimiz Cumartesi 
günü Musulda bulımacakİEû: ve gece
yi Musulda geçirdikten sonra Psuıar 
sabahı otomobille Kerkuke ve oradan 
da trenle Bağdada gideceklerdir. Ve
killerimizi Musul ve Kerkükte istik
bal için MusuUulaı tarafmdaiı par
lak bir istikbal programı hazırlanmış
tır. Hariciye vekilimiz Bağdad, Tah
ran ve Moskovada üçer gün kalacak-
tur. 

Türkiye - Polonya ticaret anlaşma»! 
17 Temmuza kadar uzatıldı 
Ankara 16 (Telefon); — Polonya ile 

aramızdaki ticaret anlaşması Tem
muzun 17 sine kada): yeniden bir ay 
müddetle uzatüm^tır. Diĵ er taraftan 
ymi ticaret anlatması mtiıakerelcıl-
06 devam edilmektedir. 

Tuncelîndekî asîler her 
taraftan muhasara edildi 
Telkinata kapılanlardan bir kısmı 

hükümete dehalet ettiler 
Asırlardanberi iptidaî hayat yaşıyan bura 

halkı medeniyet nuruna kavuşuyor 
Tuncelinde başlıyan harekât de

vam ediyor. Meselenin mahiyeti şu
dur: Hükümet Tuncelinde yeni bir vi
lâyet teşkil ederek esaslı İslahat yap
mak, bu havili halkmı medeniyetin 
kudretinden istifade ettirmek isti
yordu. Tuncelindeki umumî müfet
tişlik bu maksadla ica ĵ eden tedbir
leri almıştı. 

Halk hükümetin bu şefaatkârane 
hareketini iyi karşılamış, yol yapılma-
smı, yeni binalar tesisini memnuni
yetle telâkki etmiştir. Fakat bu sıra
da da' cenuptan gelen bazı entrikacı
lar bir takım şeyhleri kandırmışlar
dır. Bunlar «400 senedenberi kimseye 
teslim olmıyan Dersimlilcr nasıl bir 
müfettişe boyun eğerler. Bu size yakı
şır mı?» gibi cahiller üzerinde tesir 
yapacak sözler söyliyerek tahriklerde 
bulunmuşlardır. 

Cahil bazı şeyhler, bilhassa aşiret 
reislerinden Riza bu telkinata kapıl
mışlardır. Bunlar hükümetin mülâye-
metle hareket etmesini zaaf telâkki 
etmişler, «Hükümetin kuvveti yok. 
kuvveti olsa üzerimize gönderirdi» ka-
iMİinden bir takım telldnatta buUm-
muşlardır. 

Bunım üzerine başlanılan İslahat 
hareketinin durdurulmasmı, yol, ye
ni binalar yapümamasım istemişler
dir. Bunlar yapılan nasihatlere de ku
lak asmamışlardır. Hattâ bir gece tn 
karakoluna baskın yapmışlar, bir 
köprüyü yıkmışlar, Mazkirdde baaa 
taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Bu hâdiseler üzerine derhal icap 
eden tedbirler almmıştır. Asiler hükü
metin kuvveti karşısında Kutu dare-
sile Sultanbaba dağlarma! sığınmış
lardır. Buraları 3000 metre yükseldik
te çok sarp yerlerdir. Birçok mağara
lar, ormanlar ve akar sular vardır. 

AsUer eski zainanlarda hâdiseler çı
kardıkça buralara kaçar ve hükümet 
kuvvetleri çekildikten sonra tekrar 
faaliyete geçerlerdi. Hükümet bu de
fa işi esaslı tutmuştur. AsUer İcâmilen 
muhasara edildikten sonra tayyare
ler uçatak beyannameler atmışlardır. 
Bu beyannamelerle hükümete deha
lete davet edilmişlerdir. Beyanname
ler üzerine Yusfan şirketi reisi Ka-
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Tunceli ile civar Tİlâyetleti 
gösterir harita 

mer ve diğer l)azı reisler hükilmet4 
teslim olmuşlardur. Bunlar ElâzizdA 
serbes bulunuyorlar. f 

Diğer bazı reMer 5000 kadar cahil 
Idmse ile isyanda İsrar etmektedir. Htt« 
kûmet çok basiretlcârane bir suretta 
hareket etmektedir. Dağlardaki asi
lerden itaat etmiyenlerin tenkili için 
icap eden tedbirler alınmıştır. Fakat 
bımlarm da teslim olacaklan ümid 
ediliyor. 

Hüicûmet bu mmtakada yapmağı 
kararlaştırdığı İslahata; devam edec^-
tir. Bura halkı iptidaî yaşajrıştan Icur-
tanlacak, medenî hayata kavuşacak
tır. 

Kadıköy suyu 
Satın alınma mukavelesi 

bugün Ankarada 
imzalancak 

Ankara 16 (Telefon) — Kadıköy su 
şirketinin satm alınması mukavelesi 
yann (bugün) Nafia vekâleti ile şir
ket mümessilleri arasmda imzalana
caktır. Satış bedeli olan 400,000 lira 
senede 40 bin lira verilmek suretile 
10 senede ödenecektir. 

^ Yeni romanınız beni çok müteessir etti üstat!. 
•- Çok santimantalsiniz monşerL 

lilit tCOTÖJ^Erih ^^^^' ^ ^ ^ ^ hocasıyunl.. 
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[ P i ı n Creceki ve B n Sa>lba.hki Telgra,f la,r ) 
Asiler kafile kafile 

teslim oluyorlar 
Başhyan harekât, kan dokülmeksizin 

inkişaf etmektedir 
Henüz teslim olmıyan İki aşiret reisi de 

bugünlerde dehalet edeceklerdir 
Ankara 16 — Kutuderesi ile Sultanbaba dağı arasında çember içine alı

nan âsilere karşı tarama harekâtı kan dokülmeksizin devam ve inkişaf edi
yor. Âsiler kafile kafile dehalet ediyor ve teslim oluyorlar. Teslim olan ser
gerdeler arasmda Haydaranh Kamer Hızır, Demenanlı Cebrail, YusufhanU 
Kanber ve Rehber vardır. Sergerde Seyyid Rızanın idaresinde Kutuderesine 
sığınmış olan âsi döküntülerinin miktarı 1000 - 1500 silâhlı tahmin edilmek
tedir. Henüz dehalet etmiyen yalnız iki aşiret reisi kalmıştır. Teslim olan âsi
ler, aldatıldıklarım ve cumhuriyet hükümetinin merhamet ve atıfetine sı-
ğmdıklarmı beyan ediyorlar, henüz t^Iim olmıyan iki aşiret reisinin bir iki 
güne kadar dehalet etmeleri bekleniyor. Askerlerimizin sarp ve çetin dağlarda 
gösterdikleri kahramanlık ve manevra kabiliyeti her türlü takdirin fevkin-
dedir. Tayyarelerimiz, bu harekât esnasmda çok muvaffakiyetli bir faaliyet 
gösteriyorlar. 

Fransız meclîsînde son 
müzakere nasıl oldu ? 
Komünistler son dakikada hükümete 
salâhiyet veren lâyihayı kabul ettiler 

Paris 16 (A.A.) — Parlâmento 247 
reye karşı 346 rey ile hükümete hu
susî malî salâhiyet vei'en kanun lâ
yihasını kabul etmiştir. Lâyiha, 
Reynaud ve Flandinin tendiklerine 
cevaben Blum tarafından söylenen 
ve komünistleri halk cephesi siyase
tini takip etmeğe davet eden mühey-
yiç bir nutuktan sonra kabul edil
miştir. 

tiâyiha reye konmadan biraz ev
vel komünistler tarzı hareketlerini 
değiştirmişler ve hükümet tarafm-
dan teklif edilen projeyi kabul et
mişlerdir. 

Paris 16 — Parlâmentodaki 
müzakereler esnasında Maliye 
Nazırı Vincent Auriol, hükümetin 
1924, 1926 ve 1935 senelerinde umu
mî kredi aleyhinde ayni hücumlara 
mamz kalmış olduğunu söylemiş, 50 
milyar franktan fazla bir servetin 
ecnebi memleketlere gitmiş olduğu
nu hatırlatmış, umumî krediyi mü
dafaa ve bundan sonra kalkınmağa 
teşebbüs etmek lâzımgeldiğini kay
detmiştir. 

Muhaliflerden ve eski nazırlardan 
maliye mütehassısı Paul Reynaud, 
hükümetin, «iştira kudreti» nazari
yesinin muvaffakıyetsizlikle netice
lendiğini kaydetmiştir. 

«Hükümet, parayı kıymetten dü
şürdü. Fakat sermayelerin avdetine 
rjüsaade etmediği için takib ettiği si
yasetin malî ve iktisadî menfaatle
rini kaybetti.» demiştir. 

Blum, hükümetin frangın kıymeti
ni muhafaza ve kambiyo muraka
besinden tevakki edeceğine ve rant
ların devlet eshamile mecburî tah
viline kalkışmıyacağına dair bir ta
dil teklifi kabul etmiştir. Başvekil 
bundan sonra bir nutuk söyliyerek 
projeyi muhik göstermiş ve siyasî se
beplerden dolayı bir hafta zarfında 
borsada vukua gelen hareketleri ha
tırlatmıştır. 

Blum, bütçe güçlüklerinin harice 
giden 50 milyardan ileri geldiğini 
kaydetmiş ve bazı resim ve vergile
rin yeniden tanzimini derpiş ettiği
ni söylemiştir. Fakat buna muka
bil yevmiyeler arttırılacak ve bu de
ğişiklikler halk cephesinin siyasetine 
uygun olacaktır. 

Bu sözlerden sonra celse bir kaç 
dakika tatil edilmiş ve müteakip cel
sede komünistler halk cephesinde
ki ittihadın bozulmaması için hükü
mete tam salâhiyet vermeğe razı 
olduklarını bildirmişlerdir. Bundan 
sonra reye geçilmiştir. 
Komünist ler teminat mı a ld ı la r? 

Paris 16 (A.A.) — Burada herkes 
komünistlerin son dakikada ne se
beple hükümet lehinde rey vermeği 
kararlaştırmış oldukları sualini irad 
etmektedir. Bazı siyasî mahafil, ko
münistlerin hükümetten siyasî ve 
malî bir takım teminat almış olduk-
lanm ve bu teminat neticesinin şim
diden tahmini kabil olmadığını be
yan etmektedirler. 

Tıb talebe yurdu 
Dahilî talimatnameye 

bir fıkra eklendi 
Ankara 16 (^Telefon) — Leylî 

Tıp talebe yurdu dahilî talimatna
mesine vekiller heyetince eklenen bir 
fıkraya göre, Türk Irkına ve Türk 
ktiltürüne mensub olan ecnebi ti'oi-
iyetindeki talebeler ücretli veya üc
retsiz olarak yurda kabul edilecek
lerdir. 

Ücretsiz talebeden mecburî hizmet 
taahhtid senedi almmıyacaktır. Ancak 
bunlardan imtihanda muvaffak oia-
mıyanlar yurddan çıkarılacaklardır. 
Ücretli olarak kabul edilen talebeden 
her sene için üç taksitte 300 lira tah
lil ve yurd ücreti alınacaktır. Taksit
lerini muntazam tediye etmiyen tale
beler de yurddan çıkarılacaklardır. 

İnönü vapuru yüzdürülecek 
İçinde yangın çıkan İnönü vapuru

nun karaya oturtulduğunu yazmış
tık. Yangın tamamen sönmüştür. 
Şimdi vapur yüzdürülecektir. Dün d» 
yazdığımız gibi nüfusça zayiat yok
tur. Yalnız gemideki yükten bir kısmı 
harab olmuştur. Yangının neden çık
tığı hakkında tahikikat yapılıyor. 

miinasetıetleri 
Temaslar memnuniyeti 

mucib şekilde neticelendi 
Ankara 16 (Telefon) — İtalyanlar

la aramızdaki ticarî münasebetlerin 
arttınlmasmı temin için iki hükü
met arasmda burada yapılan temaslar 
memnuniyeti mucib bir şekilde neti
celenmiş ve İtalyanlardan yeni 
maddeler için kontenjan alınmıştır. 

Kontenjan alman maddeler arasın
da yumurta, deri, balık I;uru üzüm 
palamut, sanayide, kullanılan balık 
yağı, Afyon vesaire vardır. Bunlar 1 
milyon lirayı bulmaktadır. 

Küçük itilâf Bafvekillerinin 
toplantısı 

Belgrad 16 (A.A.) — Gazeteler, 
Çelfoslcvakya Başvekili Hodzanm 
BükreçteM ikameti hakkmda haber
ler ne^etmekte ve Yugoslav - Rur 
men ve Çekoslovak Başvekilleri ara
smda yakında Tuna üzerinde vuku-
bulacak mülakatın ehemmiyetini te
barüz ettirmektedir. 

Hatay bayramı 
istiklâli kutlamak için 

büyük hazırlıklar yapılıyor 
Adana 16 — Hatay da yapılacak 

olan istiklâl bayramı şenlikleri için 
hazırlıklar ilerilemekte, tertip komi
tesi faaliyetine devam etmektedir. 

10 haziranda yapılması kararlaş
tırılan şenliklerin tehirine sebep Ce
nevre anlaşmasmm henüz resmen 
üân edilmemiş olmasıdır. Fakat şen
lik yapılmıyacağı hakkında çıkanlan 
şayialar asılsızdır. 

Gece şenlikleri için kurtuluş sevin
cinin tezahüratını havaya aksettire
cek renkli hava fişekleri ısmarlanmış-
tır. 

İskenderun ye H a l a y d a 
konsoloslarımız olacak 

Ankara 16 — Hükümet Antakyaya 
bir başkonsolos, İskenderuna da bir 
konsolos vekili tayinine karar ver
miştir. 

Ziraî ka lk ınma 
Vekâlet yeni bir program 

hazırladı 
Ankara 16 (Telefon) — Ziraat ve

kâleti, yeni bir kalkınma' programı 
hazırlamaktadır. Hayvancılığın üre
mesi ve ıslah işleri bu programda 
büyük bir yer alacaktır. 

Ziraî kombinalar hakkında evvelce 
hazırlanan programın tatbiki şimdi
lik geri bırakılmıştır. Bu işi için ayrı
lan 3 milyon lira hazırlanacak yeni 
programın masraflarına karşılık tu
tulacaktır. 

Ziraat vekâleti erkânı arasında ba
zı değişiklikler yapüacağı hakkında 
haberler dolaşmaktadır. Salâhiyet-
tarlardan aldığım malûmata göre bu 
haberlerin aslı yoktur. 

Mektepler imiz 
450 bin lira ile yeni bina 

ve tamirat yapılacak 
Ankara 16 (Telefon) — Maarif ve

kâleti için alınan 450 bin lira fevkalâ
de tahsisatla Afyon, Diyarıbekir, Kars, 
Trabzon, Tokad, İstanbul, Edirne ve 
Kastamonuda yeni inşaat yapılacak 
ve mevcud mektepler esaslı surette 
genişletilecektir. Bu yerleden bazıla-
rmda yeni mektep binaları da vücude 
getirilecektir. 

Bundan başka sekiz vilâyette de 
tamir edilecek mektepler vardır. Bu 
iş için de ayrıca lüzumu kadar para 
ayrılmıştır. 

Suriye ve Llibnanla 
emjâkjşlerj 

Bir heyetimiz dün Beyruta 
hareket etti 

Ankara 16 (Telefon) — Suriye ve 
Lübnan ile aramızda ihtilaflı kalan 
emlâk işlerini müzakere ve intaç et
mek üzere Hariciye vekâletinden B. 
Basri Rızanın riyasetinde bir heyeti
miz bugün Toros ekspresile Beyruta 
müteveccihen hareket etmiştir. Nü
fus umum müdürü B. Muhtar ve Aîa-
liye vekâleti hukuk müşaviri B. Cafer 
müşavir âza olarak heyete dahildirler. 

Edirnekapı halkını telâşa 
düşüren bîr sandık 

Meğer sandığın içinde insan cesedi 
değil, bir kurt köpeği leşi varmış! 

Mardinde infilâk 
Mardin 16 — Dün sabah Server 

oteli altındaki garajda bir lehimcinin 
dikkatsizliği yüzünden yangm çıkmış, 
garajda bulunan 500 teneke benzin 
infilâk etmiştir. İnfilâktan şehir sar-
ttlmıştır. Otel, gara] ve üç kamyon 
yandı. Nüfusça zayiat yoktur. 

Letonya Hariciye nazın 
Moskovada 

Moskova 17 — Letonya hariciye na
zırı Vanters buraya gelmiş ve mera
simle karşılanmıştır. Misafir hariciye 
nazınmn şerefine bir ziyafet verilmiş
tir. Letonya hariciye nazın, B. Stalin 
ve Sovyet icra heyti reisi B. Molotof 
ile mülakat etmiştir. 

Dün Edirnekapı surları haricinde
ki hendekler içinde bir hâdise olmuş 
polislerle bir jandarma karakolu efra
dı bu vaka ile saatlerce meşgul olmuş
tur. Hâdisenin cereyajı şekli şudur: 

Topkapı - Edirnekapı asfalt şosesi 
üzerinde ilerlemekte olan bir yük ara
bası, hendeklerin önüne geldiği bü* sı
rada, arabacı yere atlamış ve araba
sında bulunan bir tahta sandığı aşa
ğı indirmiştir. 

Günün tenha saatinde arabacı bir 
sağına, bir soluna bakınmış, kendini 
gören kimse olmadığım hissedince 
bu sandığı hendeğin içine yuvarlayı-
vermiştir. 

Arabacı bu işi gördükten az sonra 
tekrar geldiği istikamete arabasını 
sürmüş, geçip gitmiştir. 

Arabacının bütün bu yaptıklanm 
gören bir teR kişi olmuştur. O da; 
o sırada kale üzerinde kuytu bir yer
de oturmakta olan Edirnekapılı Ali
dir. 

Ali, arbacı gittikten sonra, olduğu 
yerden kalkmış, hendeğin bulundu
ğu yere inmiş ve burada bir tahta 
sandık görmüştür. Sandık gayet 
muntazam bir haldedir. Üzerinden 
demir çemberle sıkı sıkı sanlmış bir 
vaziyettedir. 

Ali, sandığa biraz yaklaşınca, şid
detli bir taaffün ile karşılaşmış, bu
raya bir ölü atıldığını hissederek bu
radaki bostan sahiplerini haberdar 

etmekle beaber, Karagümrük zabıta
sı ve jandarma karakol kumandan
lığına da malûmat vermiştir. 

Sandığın bulunduğu yere gelen 
jandarma ve polisler. Aliyi sorguya 
çekmişler ayni zamanda sandığı bı
rakan arabacıyı, aynldığı istikamette 
takibe çıkımşlardır. 

Arabacı rahat ve huzur ile işini 
bitirdiğine emin olarak Topkapı ile
risinde asfalt yol üzerinde ilerlemek
te bulunduğu bir sırada zabıta me
murları tarafından durdurulmuş ve 
sandığın bulunduğu hendek başına 
getirilmiştir. 

Arabacı Hasan; bu mahfuz sandı-
ğm içindekinin bir köpek ölüsü ol
duğunu söyleyince; oradakiler bu 
adamın yalan söylediğine kail ol
muşlardır. 

Niyahet, sandığın etrafındaki de
mir çemberler ve sandık Hasana aç
tırılmış, içinde kocaman bir kurt kö
peğinin leşi görülmüştür. 

O civar halkım, polis ve jandar
mayı saatlerce işgal eden bu hadise 
üzerine arabacı hakkında zabıtayı 
işgal ve halka heyecan vermek 
suçlarından takibata girişilmiş ve bu 
kurt köpeğinin kime ait olduğu ara
bacıdan sorulmuştur. ' 

Arabacı; bu köpeğin kendisine ait 
olduğunu ve Çatalcadan buraya öte
beri getirdiği sırada bu köpek ölüsü
nü de getirerek hendeğe attığını 
söylemiştir. 

Dünya vaziye-
tinde iyilik 

Alman erkânı harbiye 
reisi Parise gitti 

Paris 17 — Alman erkânıharbiyei 
umumiye reisi general Bek dün ak
şam Parise gelmiş ve istasyonda Fran
sız erkânıharbiyei umumiye reisi ge
neral Gamelen ile Fra,nsız erkânı har-
biyesi tarafından karşılanmışlardır, 

Paris 16 (A.A.) —i B. Von Neu-
rathm Londrayı ve Alman Erkânı 
harbiye reisi general Beckin Farisi 
ziyaretlerini Fransız matbuatı bey
nelmilel vaziyette yeni bir unsur 
âlârneti addetmektedir. 

«Petit Parisien» diyor ki: «Harp
ten beri ilk defa olarak Almanyamn 
yüksek askerî ricalinden biri Fran-
saya gelmektedir. Bu hal, siyasî va-
ziyaretteki gerginliğin zevaline alâ
mettir. 

General Beckin Farisi ziyareti, ar
tık bundan böyle Almanyamn mün-
ferid vaziyette kalanuyacağını gös
termektedir. B. Von Neurathın Lon
drayı ziyareti ise Almanyamn mün-
ferid vaziyetten çıkmak hususunda
ki bu arzusunun daha bariz bir alâ
metidir. 

Sinopta bir idam 
Sinop 16 (A.A.) — Dokuz yaşında 

bir çocuğu kirleten ve babasını feci 
surette öldüren Ayancığın Haramşah 
köyünden Mehmed hakkında Bü
yük Millet Meclisince tasdik edilen 
ölüm cezası bugün hükümet önünde 
infaz edilmiştir. 

Bilbao elan muka^ 
vemet ediyor 

Hükümet kuvvetleri mev
zilerini muhafaza ediyor 

Bilbao 16 (A.A.) — «Havas ajansı 
muhabirinden» Bask milisleri, San 
Domingo ve Archanda tepelerinde 
şiddetli bir mukavemet göstermekte
dirler^ Asiler, Bask payitahtına 1800 
metre mesafede bulunuyorlar. Asile
rin mevzileri evvelki günkü mevzile
rin aynidir. 

Bulgar kral ın ın b i r oğlu oldu 
Sofya 16 (A.A.) — Bugün Kralm 

bir erkek çocuğu doğması, yüz bir 
pare top ateşi üe üân edilmiştir. 
Bütün resmî daireler ve evler dona
tılmıştır. Bütün kiliselerin çanları çal
maktadır, 

Gümrükler umum müdürü 
Gümrükler umum müdürü B. Mah-

mud nedim bu sabahki Ankara treni-
le şehrimize gelmiştir, 

B. Mahmud Nedim evvelâ turizm 
kongresinde bulunacak, müteakiben 
Fransa ve Belçikada gümrükler üze
rinde tetkikat yapacaktır. Gümrük
ler umum müdürünün bu seyahati 
iki ay kadar sürecektir. 

Sovyet Rusyada 
yeni tevkifler 

Bu husnsta yeniden bir 
takım haberler dolaşıyor 

Sovyet Rusyada tevkiflere dair ye
niden bir çok menbalardan haberler 
gelmiştir. Bu haberlerin hulâsası 
şunlaı-dır: 

Mareşal Tukaçevskinin Alman ge
nerali Fritsch ile münasebette bulun
duğu tahakkuk etmiştir. Kurşuna di
zilmesine sebep budur. Mareşal Bluc-
her Uzak Şarktaki vazifesinden geri 
ahnmıştır. Karahanın ve diğer bir 
çok kimselerin tevkif edildiği tekrar 
söyleniyor. Şarkî Siberyada 28 kişinin 
kurşuna dizildiği iddia ediliyor. Bu 
haberlerin ihtiyatla karşılanması lâ
zımdır. 

Diğer taraftan Troçki Temps gaze
tesinin Meksiko muhabirile mülaka
tında idam edilen Tukaçevski. Yakir 
ve Korkun büyük hizmetlerinden 
bahsetmiş, bunların rekabete kurbaı^ 
gittiklerini söylemiştir. 

Moskova 17 — Mareşal Voroşilol 
son casusluk şebekesinin keşfinden 
sonra ölmüş olan Kamarniçin yerine 
ordu siyasî şubesi şefliğine komiseıî 
Smimofu tayin etmiştir. 

Minskten bildirildiğine göre sabıls 
ziraat nazırı Golodeç ile Minsk komü
nist partisi idare heyeti azaları tev
kif edilmişlerdir. Bunlar casusluk ve 
sabotaj yapmakla müttehcm olan V6f 
45 âzası bulunan bir Troçkîst şebeke
ye mensuptular. 
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Kendisile evlenmiyen 
erkepi yaralamış! 

Mahkeme sekiz ay hapsine 
karar verdi 

Dün asliye dördüncü ceza mahk»-
tnesinde garib bir yaralama davasına 
bakılmıştır. Topkapı civarmda otu
ran davacı Yaninin anlattığına naaar 
ran ayni mahallede oturan ve iki d« 
çocuğu bulunan Marika admdal M» 
kadm son zamanlarda Yaniye karıp 
garib vaziyetler takmmıya başlaüm 
ve bir kaç defa da Yani ile konuşarak 
kendisini sesvdiğini, evlenmek istedi
ğini söylemiştir. Fakat Yani bu teklif
leri reddetmiştir. 

Marika bu şekilde teklif ve ısraTla-
n n m bir netice vermediğini görüne» 
bîr gün akşam üzeri evine gitmekta 
rtan Yaninin yolunu bekliyerek önü
ne çıkmış ve gene her zamanki gibiı 

~- Ben seni seviyorum. Her hald» 
benimle evlenmelisin.. 

Demiştir. Yani bu teklifi de redde
dince Marika birdenbire koynundan 
sivri bir makas çıkararak Yaninin ü-
zerine atılmış ve makasla adamcağı
zın suratını parçalamıştır. Vakayl 
müteakib Yani polise müracaat etmiç 
va Marika yakalanarak adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Dördüncü ceza mahkemesinde mev-
kufen yapüan muhakemesinde Mari
ka suçunu inkâra kalkışmışsa da ya
pılan tahkikat ve şahidlerin ifadelo-
rile suçu sabit olduğundan Marikanın 
sekiz ay hapsine karar verilmiştir. 

İç sahiplerine iyi muamele edilecek 
Kızıltoprak belediyesi erazi tahak

kuk memurluğunda bazı memurların 
iş sahiplerine fena muamele yaptıkla-
n hakkmda belediye reisliğine b a a 
şikâyetler yapılmıştır. Bu şikâyetler 
üzerine belediye müfettişleri tahkikat 
yapmışlar, neticede yapılan şikâyet
lerin doğruluğu tahakkuk etmiştir. 

Belediye, iş sahiplerine dürüst mu
amele yapan memurları cezalandırdı
ğı gibi bütün şubelere yaptığı bir ta-
nıimde belediye memuıiarmm halkm 
bütün müracaatlarını hüsnü suretle 
karşüamalarım ve bu kabil şikâyetle
re meydan vermemelerini ehemmiyet
le büdirmistir. 

Tahlisiye umum müdürünün 
teftiç seyahat i 

Evvelki gün Karaideniz umanlarım 
teftiş etmeğe giden Tahlisiye umum 
müdürü B. Necmeddin, on beş gün 
sonra şehrimize gelecek, bundan son
ra Marmara ve Akdeniz Umanlarım 
teftiş edecektir. 

Bu teftişlerden maksad, liman • • 
sahillerimizde fener, sis düdüğü, tahr 
lisiye vesaiti gibi ihtiyaçlan tesbit et
mektir. Tahlisiye umum müdürü bu 
tahsisatın hangi limanlara ne suret
le dağıtılacağı karalaştınlacaktır. 
Bu sene behemehal sahillerin enmiyet 
tertibatı bir kat daha kuvvetlendiri
lecektir. 

Erik toplarken ağaç tan düştü 
Bey kozda oturan 10 yaşlarmda Ca-

ttıil isminde bir çocuk erik toplamak 
üzere bir ağaca çıkmış, bir aralık mu
vazenesini kaybederek düşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. Cemil tedavi al-
tma alınmıştır. -

T ramvay işçilerine elbise 
Tramvay şirketi, kondüktör, vat-

Olan ve emsah müstahdeminine önü
müzdeki ay başmda yazlık elbise ver
meyi kararlaştırmıştır. Elbiseler, açık 
hâki renk olacaktır. 

Lokanta, Gazinolar 
Kontrol için yeni 
bir talimatname 

hazırlandı 
Lokanta, gaSsino, birahane gibi yi

yecek, içecek satsın yerlerin gerek ida
rî, gerek süıhî bakımdan kontrolleri 
için şimdiye kadar tutulan yol, arzu 
edildiği kadar iyi netice vermemişti. 
Belediye bu gibi yerler için yeni bir 
talimatname hazırlamıştır. Bu tali
matname 1 ağustos tarihiıjden itiba
ren tatbik edilmeğe başlanacaktır. 

Talimatname, hem belediye hekim
lerini, hem de belediye zabıta memur
larım bu gibi yerlerin murakabe ve 
teftişine memur etmiştir. Talimatnar 
me tatbik edilir edilmez sık sık bu mü
esseseler teftiş edilecek ve teftiş neti
celeri bir raporla alâkadar makamla
ra bildirilecektir. Her müessesede mev-
cud bulunan teftiş raporuna teftiş ne
ticesi yazılacaktır. Bu teftiş defterleri, 
o müessesenin belediye usul ve tali-
matma uygun hareket edip etmediği
ni gösterecektir. 

Yeşilköyde heroin 
fabrikası 

imalâthane sahibi Mustafa 
ile arkadaşı Baha 

yakalandılar 
Gümrük muhalfaza kumandanlığı 

memurları Yeşilköyde bir heroin ima
lâthanesi meydana çıkarmışlardır. 
Şevketiye mahallesinde bir köşkte 
kurulan bu imalâthane, Mustafa is
minde bii'inin idaresindedir. Memur
lar evvelki gece yarısmdan bir saat 
evvel köşke girmişler, ve Mustafayı 
iş üzerinde cüi'mümeşhud halinde yar 
kalamışlardır. Köşk tedMk edilince, 
içinde elektrikli mükemmel tertibat 
yapılmış olduğu, bu tertibat sayesin
de herşeyin istenüdiği zaman gizlene
bileceği meydana çıkaMmıştır. 

Mustafanm Baha isminde bir de 
arkadaşı olduğu tesbit edilerek o da 
yakalanmış, alât ve edevat da müsa
dere edilmiştir. 

T ramvay kapı lar ın ın açılıp " 
kapanmas ı 

Tramvay kazalannm önüne geçmek 
üzere alman tedbirler airasmda son 
günlerde tramvay büetçüerinin istas
yondan hareket edince tramvay kapı-
larmı kilidlemeleri için emir verilmiş
tir. Tehlikeyi önlemek noktai nazarın
dan bu emir çok yerindedir. Ancak, her 
istasyonda blletçiler, yolcu kalabalığı 
arasından çıkarak arabanın arka ka
pılarını açıp kapamağa' imkâüı bula
madıklarından tramvaylara inip bin
mek çok güçleşmiştir. Birçok istas
yonlarda binmek istiyen yolcular ba-
samaklaTa asılarak biletçinin kapıyı 
açmasmı beklemektedirler. Bazan da 
kapüar açılmadan tramvay hareket 
etmektedir. Bu vaziyetin de kazalara 
sebebiyet vereceği muhakkak olduğım-
dan istasyonlarda kapılann munta
zaman açüıp kapanması hususunda 
alâkadarlann lâzım gelen tedbiri al-
malan lâzımdır. 

Mobilye fabrikası 
yangını tahkikatı 

Tahkikata göre işte kasd 
yoktur ihmal vardır 

Beyazıdda Çadırcılar içinde bir mo
bilye fabrikasmdaiı çıkan yangmı dün 
yazımştık. Yangın etrafmda şu mü
temmim malûmat almmıştır. 

«Abdülvehab»ın sahip bulunduğu 
«Eskişehir» mobilye fabrikasından çı
kan ateş, vaktinde itfaiyenin haber-
dat edilmemiş olması yüzünden bü
yümüş ve bitişiğindeki 10 küçük hır
davatçı dükkânı tamamen yanmış-
tu:. 

Yangın yerine giden Beyazıd Nahi
ye müdürü B. Naim, tahkikatı bizzat 
idare etmiş, fabrika sahibi Abdülve-
habm şehılmizde olmaması dolayısile 
kardeşi Osman ve gece orada yatan 
bekçi Hasan ile Süreyya isminde bir 
çocuk sorguya çekilmişlerdir. 

Bunlar ateşin neden çıktığım bil
mediklerini söylemişlerdir. Fabrika-
nm iki kumpanyaya! (9000) liraya si
gortalı olduğu anlaşılmıştır. Halbuki 
fabrikanın içindeki makinelerin kıy
metlerinin daha fazla olduğu anlaşü-
mıştır. Bu şekilde kasd ihtimalleri or 
tadan kalkmış, dikkatsizlik yüzünden 
yangının çıktığı kanaati tahassül 
etmiştir. 

Fabrikanm gece bekçisi ile Süreyya 
ismindeki çocuk ikametgâh ve temi
nata raptedilmişlerdir. Tahkikat ileri-
letilmektedir. 

12 teneke yağ 
Açıkgöz adam çabuk 

yakalandı 
Kemal admda bir adaln Balıkpaza-

nnda yağ ticareti yapan Periklinin 
dükkâmnm önünden geçerken bir 
müşterinin Pirikliden 12 teneke yağ 
satın aldığını ve bu müşterinin erte
si gün yağlan taşıtmak üzere hamal 
göndereceğini işitmiştir. 

Bu alış verişi dikkatle dinleyen Ke
mal ertesi sabah Periklinin dükkânı
na giderek kendi^nin bir gün evvel 
yağ alan müşteri tarafından gönde
rildiğini ve yağlan götürmek üzere 
geldiğini söylemiştir. 

Hiç birşeyden haberi oLmıyan Pe-
rikli de buna! inanarak 12 teneke yağı 
Kemale teslim etmiştir. Bir müddet 
sonra asü müşteri yağlarım almak 
üzere haber gönderince Kemalin do-
landıncılığı meydana çıkmış ve zabı
taya haber verilmiştir. Zabıta derhal 
Kemâli yakalamış ve çaldığı yağlan 
satmağa vakit bıüamadığmdan hepsi 
de sakladığı yerde bulunarak müsade
re edilmiştir. 

Suçlu Kemal asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmiş ve 
suçu sabit olduğundan beş ay hapsi
ne karar verümiştir. Ancak dolandır
dığı yağlar müsadere edilmiş oldu
ğundan hapis cezası üç aya indiril
miştir. 

Prolesör operatör Burhaneddin in 
tedkik seyahat i 

Profesör operatc» Burhaneddin 
meslekine aid tetkikat için Avrupaya 
gitmiştir. Tetkik seyahati bir buçuk 
ay kadar sürecektir. 

İŞ kanunu 
Alınan ilk 

neticeler tedkik 
ediliyor 

îş kanununım evvelld günden itiba
ren tatbikine başlanması münasebe-
tile yirmi dört saatten beri kanunun 
tatbikatından alman netic^er hak
kmda tedkikatta bulunmak üzere 
dün iş müfettişleri, üçüncü mmtaka 
amirliğinde B. Halûkun reisliği altm-
da toplanmışlardır. Müfettişler, şeh
rimizin muhtelif mmtakalarmm iş 
kanununun şümulü içinde bulunan 
müesseseleri teftiş etmişler, verilen 
beyannamelerin hükümlerine göre iş 
veren ile işçi arasmdaki münasebet
lerin ne surette tanzim edildiğini ya
kından tedkik etmişlerdir. 

Dün de bazı müessese sahipleri iş 
mmtaka' amirliğine müracaat etmiş
ler, kanunun ne suretle tatbik edile
ceğine dair bazı izahat istemişlerdir. 
Müfettişler, bugün de teftişlerine de
vam edeceklerdir. 
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Tütün deposunda 
bir hadise 

Zabıta müdahale ederek 
alâkadarlar hakkında 

takibata girişti 
î ş kanunu evvelki günden itibardı 

mevkü meriyete girmiştir. Kanun icar 
batmdan ohnak üzere işçüerle pat
ronlar arasındaki ihtüâflarm iş büro
su tarafından halledUmesi icap edi
yor. Fakat dün cereyan eden bir hâ
dise, zabıtanm da müdahalesini icap 
ettirmiştir. 

Beşiktaşta bir tütün deposu işçileri 
sabahleyin işlerine erken başlatıldı-
ğmdan bahisle patronla münazaaya 
koyuhnuşlardır. Bunun üzerine zabı
ta işe el koymuş, alâkadarlar hakkm
da kanunî takibata girişilmiştir. 

İş kanımu tatbikatı dolayısile zu
huru muhtemel hâdiselerde zabıta m e -
murlannm lâzım gelen tahkikat ev-
rakmı tanzim etmeleri, cezaî bir cihet 
varsa kanımî muameleye tevessül et
meleri, cezaî cihet yoksa yapüacak mü-
racaatlann iş bürosuna havale et
meleri zabıtaya tebliğ edilmiştir. 

Konservatuar münakaşa şar tna
mesinde bazı değişiklik yapı lacak 

Şehzadebaşmda yapılması ksırar-
laştırılan konservatuar binasınm pro
jesi, Alman miman tarafmdan yapü-
mıştı. Binanın ihtiyaca göre biraz da
ha genişletilmesi, bilhassa tiyatro ve 
konser salonlarma verilecek aksi şa
da tertibatmm daha esaslı surette 
projeye Uâvesi münasip görüldüğünr 
den konservatuar münakaşa şartna
mesinin tadili muvafık görülmüştür. 
Bu itibarla bu tadilât tamamlanma
dan münakaşa da ilân edümiyecektir. 

Sah te üç dişıçi 
Sıhhiye idaresi üe zabıtanm müş

tereken yaptıklan takibat neticesinde 
diplomalı olmadıkları halde altın ve 
kemik imal eden üç dişçi yakalanmış, 
kullandıkları altınlarm da hileli oldu
ğu görülmüştür. 

Musikiye dair» 
«Musikî ruhıuı gıdasıdır» derler. 

Fakat musikî ayni zamanda midenin 
de gıdası imiş, bu hikmet ancak son 
zamanlarda anlaşılabilmiş... Şikako-
ntın meşhur âlimlerinden biri bir tec
rübe yapmış, hayvanlara musiki din
letmiş... Bilhassa inekl», koyunlar ve 
keçiler üzerinde musikînin çok büyük 
tesiri varmış., bilhassa bu hayvanlar 
klâsik eserlerden ve cazbanddan son 
derece hoşIaıuytHİannış. Cazband 
dinUym ineklmn, koyunların, keçlr 
lerin sütleri artıyormuş, fazla süt v ^ 
riyorlamuş.. 

Bu tecrübenin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilmiyorum. Faka* 
eğer doğru ise süt istihsalâtını arttır
mak için çok iyi bir usul doğrusu... 

İneklere saman, ot vereceğimia 
yerde, çal Bethoveni, çal Vagneri, çal 
Şuberti... Ondan sonra sağ hayvan
ları... 

Artık musiki yüzünden tstanbulda 
oluklardan süt akıyor, caddelerde s d 
halinde süt... O vakit çeşmelerin önü 
tepetenha.. yalnız sakalar ve suya ih
tiyacı olanlar çeşmelerin önünde gö
rünüyor., bir çeşmenin yakininde tek 
bir sütçüye rashyamıyorsunuz. Hal
ka ne zamandanberi teiniz, hilesiz, 
su katılmamış süt içirmek için çare
ler arıyoruz. Zannederim ki musiki 
sayesinde bunu temin etmek kaUl 
olacak.. 

Fakat şu musikî de çok garib şey., 
bundan evvel meşhur bir doktoru
muz musildnin hazım üzerine büyük 
bir tesiri olduğunu söylemişti. 

Bu da güzel bir şey... İnsan taüısi-
le, tuzlusile, böreği ile baklavasile U-
ka basa doyduktan sonra hazım için 
kahve içmeğe, yahut karbonat, mey-
va tuzu filân almağa da lüzum yok... 
Koy gramofona plâğı., çal Marinella-
yı, çal yeni rumbalardan birini., beş 
dakika sonra bütün o börekler, bak
lavalar hazmolsun.. gene meşhur bir 
sinir hekimi musikînin galeyan hali
ne gelen s inir le üzerinde çok iyi bir 
tesir yaptığını söylüyordu. Gördünüz 
mü artık kan koca kavgalarına da 
çare bulundu. Eve biraz geç gelip te 
bayam son derece dinirli mi buldu
nuz. Hemen gramofona konuşunuz ve 
çalmağa başlasm: 

«Marinelââââââ!..» 
H. F. 
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Celâl Sahirin kabrini 
ziyaret 

Celâl Sahirin ölümünün yıl dönü
mü münasebetile önümüzdeki cumar
tesi günü kendisini sevenler Bakır-
köydeki kabrini ziyaret edeceklerdir. 
Sü-keeiden 2,55 trenile hareket edile
cektir. 

Şirketin 17,55 vapuru için b i r 
müracaa t 

Akşamları köprüden doğru Yeniköy 
postasmı yapan 17,55 vapuru bundan 
evvel Beşiktaş iskelesine uğruycHrdu. 
İlkbahar tarifesinde bu vapurun Be-
şiktaşa uğramaması, Kabataş, Beşik
taş gibi yerlerdeki daire ve müessese
lerde çalışan ve Boğazda oturan me
mur ve işçileri müşkül mevkie düşür
müştür. Bu memurlar, köprüden bti 
vapura yetişemiyeceklerini üeri süre
rek yaz tarifesi hazırlandığı bu sıra
da 17,55 vapurunun Beşiktaş iskeled-
ne de uğraması için Şirketi Hayriye-
ye müracaat etmişlerdir. Şirketi Hay
riye, bu müraca:atı tedkike başlamif-
tur. 

Bay Amcaya fföre. 

— Hiç kimseye benzemiyen bir ta
biatı var adamcağızın bay Amca... 

... Meselâ öğle yemıcği saatinde cif
te telli oynarl.. 

... Herkes akşam yemeğine otuıur-
keu o clmnastlk yapar!.. 

... Tam uyku saatinde kalkar, dans 
ederi.. 

... Biçare genç, oynattı galiba!.. 
B. A. — Hayır oynatmamış, hay»» 

tim radyo neşvriyatına uydurmuşu 
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SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ YOZO 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl IRTEM — Tercüme iktibas hakkımahfuzdur! 
, Tefrika No. 900 

Sahip mollanın İlmiye rütbesinin 
nnülkiyeye tahvili hakkında bir irade 
Selânikte nht ım üstündeki Fransız 

postanesi bu irsalâtın başlı bir vasıta
sı idi. Selanik eşraf ailelerine mensup 
gençlerden Rahmi, Mithat Şükrü, Sü
reyya beyler, Selanik merkez düyunu-
umumiye müdürü Mehmed Salih bey, 
darülmuallimin müdürü İsmail Ma
hir, resmî rüştiye mektebi müdürü 
ulemadan Hacı Şülorü, binbaşı Ahmed 
Enverî, istihkâm mülâzimi Hüseyin 
efendiler, menfilerden Leskovikli Ra
uf ve Selânikli Osman beyler tüccardan 
bazılarile el ele vererek İstibdad aley
hinde Selânikte yerleşmiş cereyanı 
kuvvetlendiriyorlardı. Rahmi beyin 
amcası eşraftan Rifat beyin riyasetin
de binbaşı Ahmed Enverî, Mithat Şük
rü beyin amca oğlu Kudret beylerle 
Leskovikli Rauf beyden mürekkep bir 
idare heyeti teşkil olunmuştu. 

Bu heyet (Terakki ve İttihad cemi
yeti Selanik şubesi) mühürile Paris-
le muhabere ediyordu. (1) 

İstibdad aleyhinde Avrupada neşre
dilen ve Fransız postasile (post res-
tant) olarak gelen evrakın tevziine 
bu heyetin teşekkülünden sonra germi 
verilmişti. 

Selanik vali maiyetine memur iken 
Yunan muharebesine tekaddüm eden 
aylarda benim de aıkadaşlarla bu pos
taneye gittiğim olurdu; bazımız civar
da nöbette durur, görülen polisleri iş
gal ederken diğer bazımız da postane
den evrakı alırdık. 

Vali Rıza paşa böyle şeylerin hiç 
üstüne düşmezdi. Onun zamanında 
bu evrak hükümet konağında bile 
gençler tarafından hemen, hemen 
açık okunabilir, teati olunurdu. 

Fakat bir gece bu evraktan bir des
tesi Hamidiye caddesindeki vali ko
nağına bırakıldı. Bu lüzumsuz cüret 
üzerine mesele tabiatile büyüdü. 

Yıldızca Jön Türklerin kendilerin
de bu cüreti bulmaları zaten İstan-
buldan menkûben Selâııiğe gönderil
miş olan vali Rıza paşanın müsama
hasına hamlolundu. Selâniğe mahsu-
sen hafiyeler gönderildi. Orada da 
tazyikler arttı. 

Yıldızda bir hususî tahkikat komis
yonu teşkil edilmişti. Bu komisyonun 
vazifesi memleket haricinde evrakı 
muzırra neşrile memlekete sokmağa 
çalışanlar, şüpheli görülenler, firari-
lik, Jön Türklük dolayısile mahkûm 
edilmek istenilenler hakkında tahki
kat icrasile deliller toplamak idi. Bu 
deliller ekseriya bir jurnaldan ibaret 
kalırdı! 

Vicahen muhakeme - mahkûm de
mek daha doğru olur! - edileceklerin 
çoğu Taşkışla divaıııharbine sevke-
dilirdi. Gıyaben mahkûm edilecekler 
hakkında bu komisyondan tanzim 
olunan evrak heyeti ittihamiyeye ve
rilirdi.^ 

Heyeti ittihamiye buıılari birer it-
tihamname ile İstanbul cinayet mah
kemesine sevkeder, bu mahkeme «fi
rarilere» on gün mühlet verir, muha
kemeyi hafi icra ederek bunları gıya
ben sarayın arzusuna göre idama, 
müebbed küreğe, müebbed kalebend-
liğe mahkûm eylerdi. 

Komisyonda, ınahkemede iş gören
lere atiyeler eksik olmazdı. İstanbul-
da bazı kalem erbabı (âsârı muzırra) 
neşrile «sâi bilfesat» olmak ittüıamile 
mahkemeye tevdi olunmuş, mahke
mece nefilerine hüküm verilmişti. 
İbnülemin Mahmud Kemal bey Her-
sekli Arif Hikmet bey divanına yaz
dığı mukaddimede bu meselede Arif 
Hikmet beyin hareket tarzını şöyle 
İzah ediyor: 

İlmî kemalâtile istikamet ve adale
ti herkesçe müsellem olan Arif Hik
met bey bu sırada temyiz ceza daire
sinde idi. 

Bu mesele temyizen tetkik olunur
ken Arif Hikmet bey: 

— Bir katili mahkûm etmek için 
katil aletini görmek lâzımgelir. Bu
nun gibi ncfyine hükmedilenin de 
fesad aletini görmek icab eder. Âsârı 
muzırre ne imiş? Ortaya konsun, gö
relim. Birer, birer tetkik edelim. Sa
hibinin «sâl bîlfesad» olduğuna vic
danen kanaat hasıl eyliyelim; ondan 

(1) M. Raufj Itühad ve Terakki ce-
niyeti ne idi), 

sonra bir hüküm verelim. Böyle kör-
körüne hüküm olmaz. Ahkemülhâki-
min bizden sorar! 

Der. Mahkeme âzası bu sözleri işit
memiş gibi davranırlar. Hikmet bey 
sözlerini talâkatle tekrar eder. Niha
yet azadan biri: 

— Canım bey! Âsân muzırre deni
len varakpareler tetkik edilip te mu
zır olmadığı tebeyyün etse bu haki
kati kim ortaya koyabilecek? Acaba 
o yiğit nerede? 

Diyerek Abdülhamid devrinde bir 
çok hâkimlerin karakter ve zihniyet
lerini meydana vunır! 

Hikmet bey de kendinin: 
Anılmaz oldu icabatı hürriyet 

muhakimde! 
Esaret hükmünü icra meğer 

hükkâma düşmüştür! 
Beytini okuyarak ve ehli zamane 

lanetler ederek mahkemeden çıkar. 
Emniyet ettiği bazı sadık ehibba-

sına mülâki olunca da mahkemede 
geçen hali yana yakıla anlatarak: 

— Zalimlerin kafalarını ezemiyo
ruz! Elimizden bir iş gelmiyor! Kanı
mız kummuş! MütehaiTik meyyit 
haline gelmişiz, berbad olmuşuz! 

Diye derin teessürünü izhar eyler. 
Arif Hikmet beyin mahkemede söy

lediği sözlerin jurnal edilmemiş, ken
disi de şiddetli bir istibdad darbesine 
uğramamış bulımma^ı o günler için 
sırf tesadüfi ve istisnaî bir mazhari
yet sayılabilir!. Yoksa jurnalcılar her
hangi bir sözden ve en masumane 
irad edilmiş mülâhazalardan işlerine 
geldiği gibi mânalar çıkararak hemen 
can yakmağa kalkışmaktan çekin
mezlerdi. 

Mabeyin başkâtibi Tahsin paşa ha
tıratında anlatıyor: 

Piri zade Sahib Molla bey haşin mi
zaçlı, tok sözlü, düşündüklerini açık 
söyler, efkâr ve hissiyatını saklamağa 
lüzum görmez bir zat idi. Abdülha
mid Sahib Molladan hoşlanmazdı. 

Ferid paşa sadaretinin son günle
rinde idi. Abdülhamidin itibar ettiği 
jurnalcılardan biri Sahib Mollanın 
Selanik bankası sermayedarlarından 
Metr Salem vasıtasile Avrupadan 
«evrakı fesadiye» celbetmekte olduğu
nu ihbar etti. Bu jurnal derhal tesi
rini gösterdi. 

Çerkeş Mehmed, Tatar Şakir pa
şalar Molla beyin yalısında taharri-
yat icrasına memur edildiler. 

Şakir paşa böyle işlerde fazla işgü
zarlık gösterir, kıyasıya ileriye gider
di. Bulunan evrak mübalâğalı maru
zat ile padişaha takdim olundu. 

Şûrayi Devlet mülkiye dairesi âza
sından olan Sahib Mollanın ilmiye 
rütbesi mülkiyeye tahvil ile bir mu-
tasarnflığa izamına irade çıktı. Bu 
irade derhal Babıâliye tebliğ olundu. 
Fakat Sahib Mollanın faziletlerini 
takdir edenler ikinci bir irade istih-
salüıe muvaffak oldular. İkinci bir 
tahkikat yapıldı. Molla beyin işgüzar
lığa kurban gideceği meydana çıktı. 

Tahsin paşa bu neticeyi arzetti. Sa
hip Molla hakkındaki tezkerenin ge
ri almmasına irade çıktı. 

Bu irade de sadrazama tebliğ olundu. 
Fakat o gün perşembe idi. Ferid 

paşa ilk iradeyi icraya koyduğunu, 
daireler artık kapanımş olduğu için 
bunu aratıp çıkarmak kabil olamıya-
cağını, Molla beyin gönderileceği mu
tasarrıflık için istizan tezkeresinin 
mabeyine takdim edildiğini bildirdi. 

Ertesi günü cuma olmasına rağ
men Tahsin paşa teşrifat dairesini 
açtırttı, birinci tezkereyi geri getirtti; 
istizan tezkeresini aynen Babıâliye 
iade etti. Bu suretle Sahib Molla bey 
de ib'ad ve nefiden kurtuldu. Şey-
hislâm Cemaleddin efendinin oğlu 
B, Ahmed Muhtar dört numaralı 
(İntakı hak) risalesinde Sahib Mol
lanın affını istihsale kendisinin de 
karıştığını bildiriyor: (Bir gün mülki
ye daiersinde yanmda oturan Zühdü 
bey yavaşça B. Muhtara: 

— Sahib bey hakkındaki iradeyi 
haber aldınız mı? 

Der. B. Muhtar haberi olmadığmı 
söyler. Sahib Molla bey yerinde otur
muş, bir kâğıd okuyordu. 

(Arkası var) 

B O R S A 

iş. B. Hamiline 9,80 
î» Müessis 77,— 

T.C. Merkez 

İstanbul 16 Haziran 1937 
(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 

Esham ve Tahvilât 

ist. dahilî 95,— 
Kuponsuz 1933 
istikrazı 95, 
Onitürkl 18,60,— 

» II 18,25,— 
» III 18,10—, 

Mümessil I 44,20 
» II 40,10 
» III 

iş Bankası 9,80 

Bankası 
Anadolu his. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihat değir. 
Şark » 

8 7 , -
24,10 
6,30 
9,50 

13,20 
1 0 , -
0,80 

Başvekil 

Para (Çek fiatleri) 

Paris 17,71,50 
Londra 626,— 
Nev York 78,75, -
Milâno 14,99,20 
Atina 87,30,— 
Cenevre 3,44,36 
Brüksel 4,67,37 
Amsterdam 1,43,45 
Sofya 63,89,75 

Prag 
Berlin 
Madrid 
Beljrrad 
Z'oti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

22,62,30 
1,96,75 

13,89,75 
34,50,50 

4,16,30 
3,98,56 

107,18,84 
23,98,50 

ISTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

16/6/937 

F t A T L E R 

C İ N S İ Aşağı Yukarı 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 30 5 35 
» sert 5 10 ,6 5 

Arpa 3 20 
Çavdar 3 30 4 5 
Mısır 4 20 5 1 
Kuşyemi çuvallı ^ı ^ 9 10 

» dökme 8 25 — — 
Susam i 5 ,— — — 
Pamuk 41 50 
Peynir 25 — 27 6 
Kaşar 40 — 50 — 
Susam yağı 43 — 48 — 

G E L E N 

Buğda 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 
Kepek 
Tiftik 
Yapak 
Peynir 
Kaşar 
Susam 

280 Ton 
15 » 

120 » 
12 
15 
10 
15 
11 

7 
14 

G İ D E N 

iç fındık 
Tiftik 
Yapak 

3 Ton 
9 » 
6 » 

D I Ş F İ A T L E R 

Buğday: Liverpul 5,93 Kr. 
» : Şikago 5,17 » 
» : Vinipek 5,69 » 

Arpa: Anvers 5, 9 » 
Mısır: Londra 3,57 » 
Keten T. : Londra 7,93 » 
Fındık G. : Hamburg 94,48 » 
Fındık L. : Hamburg 94,48 » 

Bu akşam 
^ 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Nec

det, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baro-
nakyan, Bostanbaştnda İtimad, 
Galata: İsmet, Kasımpaşa: Mü-
eyyed, Hasköy: Nişim Aseo, Emin
önü: Beşir Kemal Mahmud Ce-
vad, Heybeliada: Tomadis, Bü-
yükada: Merkez, Fatih: Üniversi
te, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Hilâl,' Sarıyer: Osman, 
Tarabya, Yeniköy Emirgân Ru-
melihisanndaki eczaneler. Aksa' 
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşik
taş: Süleyman Receb, Kadıköy: 
Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
İskele caddesinde Saadet, Üskü
dar: İmrahor, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Beyazıd: Asadoryan, 
Küçükpazar: Necati, Samatya: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: 
Topkapda Nazım. 

"Hematekt,, satışı 
ile iştigal e d e n bay Recep 
Hüseyinin (Akşam) gazetesi 
müdür lüğüne müracaa t etme
si rica olunur. 

GÜLHANE MÜSAMERELERİ 
18/6/937 cuma günü saat 17,30 da 

Güihanenin on ikinci müsameresi icra 
edileceğinden meslelcdaşların bu top* 
lantıya teşrifleri rica olunuru. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
lis müdürü Salih Kılıç ve diğer 
zevat tarafından karşılanmışlardır. 

Atatürk rıhtıma çıkmış ve bura
da Başvekil İsmet İnönü ile Harici
ye ve Dahiliye Vekillerinin ellerini 
sıktıktan sonra tekrar Sakarya mo-
törüne rakip olarak Dolmabahçe sa
rayına avdet bujTirmuşlardır. 

Başvekil İsmet İnönü, Dahiliye Ve
kili B. Şükrü Kaya, Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rüştü Araş kendilerini kar-
şılıyanlarla beraber gara girmişler 
ve burada beklemekte olan hususî 
trene binerek teşyie gelenlerin ve hal
kın alkışları arasında Ankaraya mü
teveccihen hareket etmişlerdir. 

Başvekil İsmet İnönü bu sabah 
Ankaraya vasıl olacaklar, ve akşam 
hususî trenle şark seyahatlerine çıka
caklardır. 

Başvekilimiz Sivas yolile Malat
ya ve Elâzize gidecekler ve Tunceli 
vilâyetinde hükümetçe alman ted
birleri yakından teftiş edeceklerdir. 
Başvekilimize bu seyahatlerinde Da
hiliye Vekili ve Parti genel sekrete
ri B. Şükrü Kavanm da refakat et
mesi muhtemeldir. 

Salcarya l(öpcüsü 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

açılma töreni programı tesbit edil
miştir. Aldığım malûmata göre nafıa 
vekili B. Ali Çetinkaya köprünün açı
lış töreninde bizzat hazır bulunacak
tır. Tören 20 haziranda yapılacak
tır. İzmitten ve Boludan birçok heyet
ler törene geleceklerdir. Tören günü 
İzmitten hareket edecek hususî bir 
tren nafia vekilini Arifiyede karşılı-
yacak ve buradan hep birUkte Ada-
pazarına gidilecektir. Vekil Adapaza-
rında merasimle karşılanacak, Parti 
binasında bir müddet istirahat ettik
ten sonra Sakarya köprüsüne hare
ket edilecektir. Törene Kocaeli valisi 
B. Hâmid Oskay tarafından verilecek 
bir söylevle başlanacak bunu mütea-
kib Kocaeli baş mühendisi bay İsmail 
Devletkuşu tarafından köprü hakkın
da izahat verilecektir. 

Ekmek ucuzlıyacak mı? 
Zahire borsasındaki fiat temev-

vüçlerine göre buğday fiatleri indiği 
için uzun müddettenberi ekmek fi-
atlerindeki istikrar değişecektir. 

Ekmek fiatlerinin gelecek haftadan 
itibaren ucuzlıyacağı muhakkak gö
rülüyor. 

Otelcilerin kazanç vergisi hakkın
daki teklifi vekâlete bildirildi 
Ticaret odası, otellerin gayri safi 

iradları üzerinden tahsil edilen ka
zanç vergilerinin yüzde otuz beşten, 
yirmi beşe indirilmesi hakkındaki 
otelcilerin teklifini makul bulmuş 
ve Vekâlete bildirmiştir. 

İki ecnebi profesör cumartes i 
güllü şehrimize geliyorlar 

Beynelmilel Tıb tarih cemiyeti 
reisi profesör Gomoni ile profesör 
Royer önüıpüzdeki cumartesi günü 
şehrimize gelecekler ve Etıbba odası, 
Türk tarih cemiyeti ve Üniversite 
mümessilleri tarafından karşılana
caklardır. 

Profesörler İbni Sina ihtifalinde 
bulunacaklardır. 

Eminönü Halkevinden: 
Akhisar Orta okulunun 1936 - 1937 

desr yılında talebe tarafından [yapılan 
resimlerin teşhiri için 1 7 / 6 / 9 3 7 per
şembe gününden itibaren Evimizin Ca-
ğaloğlundaki binasında bir resim ser
gisi açılmıştır. Arzu esenlere sergi her 
gün saat (13,30) dan (19) a kadar 
açıktır. Herkes gelebilir. 

Trabzonda 
Atatürk günü 
Halkevinde nutuklar 

söylendi, coşkun 
tezahürat yapıldı 

Trabzon 16 (Hususî) — Atatürkü^ 
Trabzonu teşrifleri münasobetile bü» 
yük bir sevinç heyecanı içinde dalga» 
lanan Trabzonlular, Büyük Önderin 
buradan ayrılmalarından sonra dahi 
günlerce heyecanlarınm hızını bir 
türlü zaptedememişlerdir. 

Dün, bu vesile ile Halkevinde taşkın 
tezahürler yapıldı. Trabzon kadınları 
namına söz alan Trabzonlu bir hatib 
bayan, bütün dinleyicileri coşturan 
bir nutuk söyledi. Bunu Atatürk için 
yaizılmış şiirler, hitabelelr takib etti. 

Bundan sonra üçüncü umumî mü
fettiş Tahsin Üzer hitabet yerine ge
çerek halkın derin şevk ve heyecaiııni 
Trabzon halkının bu rejime ve onun 
kahraman Büyük Önderine bağlılı
ğının kuvvet ve kıymetini kendine 
hâs bir telâkatla anlatırken Atatür-
kün bu temiz sahil halkına olan sev
icilerini izah ettiler. 

Tahsin Üzerin sözleri sık sık alkış
larla kesiliyor, salondaki şevk ve he
yecan dışarıya aksediyordu. 

Trabzonlu bir genç Büyük Kurtan-
cmm Trabzona ilk teşrifleri olan 25 
eylülün Atatürk günü olarak kabu
lünü teklif etti ve bu teklif alkışlarla 
kabul edildi. 

Bundan sonra Atatürkün Trabzon
da bıraktığı intibaları, «Büyük Tarih 
Trabzonda» namile bir kitap şekline 
getirilmesi kararlaştırıldı. 

Yeni an t repolar 
Eski Mumhane antrepolarının yı

kılması işi dün tamamile neticelen
miştir. Yeni antrepoların inşası bu
günlerde münakaşaya vazedilecektir. 

Yerli mal lar sergisi 
27 Temmuzda Galatasarayda açı

lacak Yerli Mallar sergisinin plânı 
tamamlannuştır. Bugünden itiba
ren sergideki yerlerin taksimine baş
lanacaktır. 

Bir Yunan vapuru Selimiye açık
lar ında İ talyan vapuruna ' çarpt ı 

Limanımızda dün bir deniz kaza
sı olmuştur. Yunan bandıralı bir 
vapur, Selimiye açıklarında İtalyan 
bandıralı Margero vapuruna çarp
mıştır. İki vapur da oldukça mühim 
surette yaralanmıştır. 

Liman idaresi tahkikat yapmak 
üzere Yunan vapurunu seferden alı
koymuştur. 

İsveç orta elçisi Yunanis tana gitti 
İsveç orta elçisi B. "VVinther, Yu

nanistana gitmiştir. Kendisi bazı 
ticarî müzakelerde bulunmak üze
re bir müddet Yunanistanda kala
caktır. 

Gaybubeti esnasında sefaret işle-
ılni maslahatgüzar vekili sıfatile B. 
de Tamm, tedvir edecektir, 

Çin Maliye nazır ı Par is ten 
Amer ikaya gidiyx)r 

Paris 16 (A.A.) — Çin Maliye Na
zırı Dr. Kung, bu sabah Parise gel
miştir. Nazır, Pariste ancak bir kaç 
saat kalacaktır. Bundan sonra Cher-
burg'a hareket ederek Amerikaya 
gitmek üzere vapura binecektir. 

Belediyenin aldığı ruhsat iye 
harç lar ı 

Hafta tatilinden istisna edilen mü
esseselerden belediyenin aldığı ruhsa
tiye harçlarının noksan olarak tahak-, 
kuk ettirildiği görülmüştür. Belediye,, 
son tarifede kabul edilen esaslara gö
re ruhsatiye harçlannın hesap edile
rek tahakkuk ettirilmesini ve bir yan
lışlığa meydan verilmemesini alâka
darlara tebliğ etmiştir. 

Bu akşam! Bu akşam! 
Tepebaşı Bahçesinin 
YAZ SAHNESİ 
GARDEN'in bütün ve yeni 

programile açılıyor. 
Her keseye elverişli 

mutedil fiatlarla 

Nefis Konsümasyonlar 
Cumartesi ve Pazar günleri: 
Saat 17,1/2 ta MATİNE 

Bakit 'köyde arteziyen kuyular ı 
açı lmasına başlanıyor 

Bakırköy ve civarına su vermek üze
re belediye buralarda' arteziyen kuyu
ları açacaktır. Kuyuların açılacağı 
mıntakanm istimlâk muamelesi tapu
ca da bitmiştir. Kuyular bu hafta için
de açılacak ve bir ay sonra Bakırköy 
susuzluktan kurtulmuş olacaktır. 

Bakırköyünden sonra Büyükadada 
crteziyen kuyuları açılacaktır. 

Fırıncıların şikâyeti 
Ekmeklerde aranılan glotcn mik-

darının bulunmaması yüzünden be» 
lediyenin fırıncıları şiddetle teczijf 
etmesi üzerine fırıncılar, ticaret od* 
sına şikâyette bulunmuşlardır. 



SİYASÎ İCMAL 

Macaristandaki konuşma 
'Almanya Hariciye Nazın Baron 

,İVon Neurath Balkanlardan dönerken 
"Peşteyi de ziyaret eyledi. Burada iki 
"buçuk gün kaMı. Macaristan Başve
kili ve Hariciye Nazın ile iki devletin 
arasındaki münasebetlere ve umumi 
politikaya aid meseleler ve Orta Av-
rupanın vaziyeti üzerinde görüşmüŞ' 
ierdir. Bu görüşmelerde iktisadî mese
leler üzerinde durulmamıştır. Çünkü 
'Almanya Macaristanın bütün mah
sulünü satın almaktadır. 

Bu suretle Macaristanın umumî 
ihracatının yüzde yetmiş beşi Alman-
yaya gidiyor. İki memleket arasında 
iktisadî iş birliği ancak bu kadar 
olabilir. Peştedeki görüşmelerin neti
cesine dair neşrolunan resmî tebliğde 
Alman ve Macar devlet adamlannm 
Orta Avrupada bir blok tesis edilme
mesi hususunda mutabık kaldtklan 
ehemmiyetle kaydedilmiştir. 

Bu bloktan maksad Çekoslovakya-
nın Küçük itilâf zümresine dahil olan 
ve olmıyan Orta Avrupannı bütün 
küçük hükümetlerinin arasında tesi
sine çalıştığı iktisadî ve siyasî bloktur. 
Böyle bir teşekkül parlâmentolan ay-

n ve bir derece müstakü memleketler
den terekküp eden eski Habsburg hü
kümdarlığının alttndaJci siyası kiiUe 
bir derece benziyecektir. Büyük birer 
devlet bulunan Almanya ile İtalyanın 
Orta Avrupa işlerinden uzak bulun
durulması maksadüe vücude getirilen 
bu proje Orta Avrupadaki siyasî cere
yan ve hareketlerin en mühimmi bu
lunuyordu. Şimdi Macaristan bu ta
savvuru kabul etmemek hususunda 
Almanyaya söz vermiş oluyor. Maca
ristanın girmiyeceği bir teşekküle 
Avusturyanın ve diğer devletlerin gir
mesi melhuz değildir. Bunlar girseler 
bile matlûp olan Orta Avrupanın yek-
pareliği temin edümiş olmıyacakttr. 

Almanya Hariciye Nazın evvelce 
Yugoslavyanm fikrini ve Balkanlar
daki vaziyeti öğrenmeden Macaristan-
la blok meselesi üzerinde kati olarak 
görüşmeği siyasî tabiyeye uygun bul
mamıştı. Bunun için Macaristan Al
manyaya diğer memleketlerden daha 
yakın olduğu halde Budapeşteyi ziya
reti en sonraya bıraknuştı. Sonunda 
istediği neticeyi elde etmiş görünüyor. 

FeyzuUah Kazan 

İğneye iplik geçirebiliyor m u ? 
Londranın Royal Hospital, yani bir 

zamanlar «Hastahanei hümayun» de
dikleri, bu gün bizim «Kral hasta
nesi» diye tercih edeceğimiz hastane
nin baş doktoru Sesil Reynold, genç 
bir Amerikalıyı Londraya çağırdı. Bu 
çocuğa Amerikalılar «Radyum güzeli 
genç» diyorlar. 

Radyum - Pat Marki, türkçesi köy 
güzeli gencin ismidir - 13 yaşındadır. 
Kaliforniyalıdır. Gözsüz her şejri gö
ren bir insandır. 

Doktor Reynold, 1934 de Kalifor-
J îyada iken bu acayib insainı tanıdı 
Ve o zaman tıp âleminin bu nazarsız 
gence nazarı dikkatini celbetti; çün
kü Pat Markinin yaptıklan mucize 
gibi şeylerdir. Eğer evvel zamanda ol
saydı. Peygamber diye tanılırdı. 

Meselâ: 
Pat'in gözlerine pamuk koyuyor

lar, siyah, kalın bir bezle bağlıyorlar, 
bezin etrafına balmumu sıvıyorlar. 
En kuvvetli bir ışık bile süzülmüyor.,. 
Buna rağmen Pat-Pataşonun ku
lakları çınlasm - en karışık el yazısı-
'̂ ı okuyor, yanına gelenlerin ne giy-
tliklerini, ne renk giyindiklerini söy
lüyor. 

Bu kadar da değil: Kuvvetli bir 
?Jnatörle, gözleri anlattığımız şekil
ce bağlı olduğu halde bilardo oynu
yor ve partiyi kazanıyor. 

Ping - Pong da aynı ustalığı gös
teriyor. Bilmem bilir misiniz, ben bil-
*iiem, hadiseyi anlatan gazete yazı-

Telgraf yüz yaşında 
Telgraf icad edileüdenberi, tarihi-

*ü her millet kendine göre anlatıyor. 
Buna şaşmaymız. Bütün otomobil, 
tayyare de böyledir, İngilize sorar
sanız tayyare ile otomobili icad eden 
İngiliz, Fransıza sorarsanız Fransız, 
Almana sorarsanız Almandır. 

Telgrafa gelince: İngilizler 1887 de 
Şarl Vatston adında bir İngiliz tara
fından icad edilmiştir... Filvaki us
tanın evrakı p.rasında, Paddington 
ile Sug arasına kurulan c.ltı tel ile 
muhavere cereyan ettiği yazılıdır. 
, Şu halde telgraf yüzbaşmdadır. 

Kutube yakın bir köprü 
Şimalî îsveçte. Kutup dairesinin 

80 kilo metre kadar yakininde, İsveç 
nıühendisleri simanarme bir köprü 
l'urdular. Bu köprü Kaliks nehri üs
tündedir. 

Kalilss nehri Kebnekais dağlarm-
^ajı çıkar. Bu dağlar İsveçin en yük-

^ k dağlarıdır. Nehir 340 kilometre 
'̂ oyu aktıktan sonra Botni körfezine 
dökülür. Yazın 140 metre genişliğin-
üedir. Kışın bu genişlik artar. İşte 
simDjıarme köprü bu nehrin üstüne 
kuruldu... iki ayağı, buzların en çok 
tazyik ettiği iki noktadadır. 

Seyyahlar, bu buz diyarındaki ha-
'^kulâde köprüye hayran oluyorlar, 
'^öprü, İsveç tekniğinin şaheser bir 
iıümunesidir. 

yor, Ping - Pong oyununda kuvvetli 
bir nüfuzu nazar lazımmış... 

Pat Marki altı kişilik bir otomobili 
en kalabalık caddelerde mükemmel 
idare etti ve yanındal oturan şoför 
bir kere bile müdahaleye lüzum gör
medi. Pat «Dur» «Yavaş» «Geç» işa
retlerini görüyordu. - Gözleri yazdığı
mız gibi kapalı, bağlı olduğu halde, 
her sefer tekrar etmiyelim - çekingi 
göstermiyor. En karışık, dolambaçlı 
virajları alıyordu. [Tabiri otomobil 
kullananlara sorunuz] . 

Bu harikayı nasıl izah etmeli, yani 
etraflı nasıl anlatmalı?. 

Doktor Reynold mühim bir tecrübe 
yapacak. O diyor M: 

— Güneşin ışıkları Patın alnından 
nüfuz ediyor, alın kemiklerinden ge
çiyor, görme cihazmı aydınlatıyor, bu 
suretle Pat, gözleri kapalı olduğu hal-
c'.e önünü görüyor. 

Anladmz ya, Pat alnı ile görüyor... 
Olmaz demeyiniz, olmaz olmaz deme 
olmaiz olmaz... Patın alnı bağlanmca 
görmüyor muş... 

Hele bekliyelim, Londra; Kral hasta
nesinin baş doktoru fenni tecrübesini 
yapsın, son sözünü söylesin. Ancak 
kendisine - son sözünü söylemeden ön
ce birşey tavsiye edelim: Pata bir di-
Uş iğnesile biraz iplik versin ve ipliği 
iğnenin deliğine geçinnesini söylesin. 

Bakiüım iğneye ipliği geçirebiliyor 
mu?. Çünkü bunu en açık gözler bile 
kolaylılda yapamaz!... 

Yalnız Amerika mı? 
Evet, yalnız Amerika mı? Sade 

Amerikalı mı? Her garabet, dikkat ga
rabet değil, garabet Amerikalılara 
mahsus, onların inhisarında değildir 
3'a... Arnavutlukta Amerikalıların 
bin bir katlı binalarile rekabet edemi-
ycceklerini anlayınca, onlara başka 
bakımdan benzemeğe başladılar. Ame-
rikaUlar, Teksasda 15 yaşından küçük 
çocuklarla herhangi bir eşya mü
badelesini yasak etti. Arnavutluk da 
ceza kanununa bir madde ilâve etti: 
Ramazan günlerinde resmî devairde 
bay Bayram, bayram günlerinde de 
evlerde bay Ramazan aranması ya
saktır. 

Nüyork-Marsey gazetesi yazdığı için, 
kaydi ihtiyatla telâkki ediniz... 

Kâğıddan ev 

Aklan çifçilerinden bay Stenman 
orijinal bir ev yaptı. Bu ev kamilen 
kâğıttandır. Eşyası da kâğıttandır. 
Her duvar, 215 gazete kalmhğında-
dır, üstüne vernik sürülmüştür. 1922 
de yapılan ev, birçok fırtınalara, 
yağmurlara göğüs germiştir... 

Bay Stenman evinde otururken, 
bundan yirmi sene evvel intişar et
miş olan makale ve havadisleri de 
okuyor ve bunun zevkli olduğunu 
söylüyor... 

Mahkeme huzurunda 
Ondiilâsyon 

Belediye doktoru berberin 
aklî muayenesine 

lüzum gördü 
izmir (Akşam) — İzmirde berber 

B. Muhaırem, kadın ondülâsyonu 
için hazırladığı ilâçlarda süblime gi
bi yasaık mayi kullandığından işten 
menedilmiş ve adliyeye verilmiştir. 
B; Muharrem, muhakeme edUirken, 
kullandığı ilâçlarm zararsız olduğu
nu söylemiş, hattâ mahkeme heyeti 
önünde bir kızm saçlarına ondülâs-
yon yapacağmı bildirmiş, teyin edi
lecek ehlivukufun da hazır bulundu
rulmasını istemiştir. 

Verilen karara göre bu tecrübede 
sulh ceza; hâkimi B. Naci, kimyager 
Selâhaddin ve doktor Saip hazır bu
lunmuşlardır, berber, Ester admda 
bir Musevi kızı bulmuştu. Bu kızın 
saçlarına ondülâsyon yapacağını söy-
liyerek: 

— İşte bu ilaçlan kullanacağım. 
Bunlar hep zararsız şeylerdir. Sübli
me de tehlikesiz bir zehirdir. Huzu-
ı-unuzda! biraz içebilirim. 

Demiş ve hakikaten biraz süblüme 
içmiştir. Heyet, ondülâsyon ameliyesi 
lyanda îken belediye baş hekimliği 
ııamma B. Saip, müdahale etmiş. 
Esteri yarım ondüleli saçlarile maki
ne altından kaldırarak bütün ilaçlan, 
tahlü ettirmek üzere almış, zehirden 
başka bir şey olmıyan süblimejö. iç
mesi sebebile berber Muharremin de 
akli muayenesine lüzum göstermiş
tir. 

Elektrik santralleri 
Eğe mıntakasi için Çal 

kazasındaki şelâle 
tedkik ediliyor 

izmir (Akşam) — Beş senelik ik
tisadi kalkınma programına göre Ege 
mmtakasmda tesis edilecek hidro 
elektrik santralı için tedkiklere de-
vain olunmaktadır. Şimdiye kadar 
büyük ve küçük Menderes ve Gediz 
nuntakalarmdaki sular tedkik olun
muştur. Çal kazasında büyük bir şe
lâle vardır. Bu şelâlenin yanı başmda 
hidro elektrik santralının kurul
ması kararlaştırılmış gibidir. Fakat 
şelâle sularınm yazın en sıcak gün
lerindeki mikdarmın tedkikine lüzum 
görülmüştür. Diğer mmtakalarda da 
yazm su mikdarlan tesbit edilecek
tir. 

Çal kazası dahilindeki şelâleden is
tifade mümkün olduğu takdirde ay-
j-ıca baraj inşasına lüzum kalmıya-
cak ve masraftan mühim mikdarda 
tasarruf etmek mümkün olacaktır. 
Hidro elektrik santralmm inşasm-
don sonra Ege mıntakasi, köylerine 
varmcıyaya kadar elektrik cereyanı
na kavuşacaktır. Elektrik kilovat üc
retinin halka 2,5-3 kuruştan verüe-
bileceği tahmin ediliyor. 

Manisada futbol maçı 
Manisa 14 (Akşam) — Bu hafta yar 

pılan lig maçmda Salihli ile Yıldınm-
spor klüpleri karşılaşmıştır. Saha had-
dmdan fazla seyircilerle dolmuş ve 
her iki taraf ayni kadrolarmı muha
faza etmiştir. İlk devrede Salihli Yıl
dırıma bir gol yapmış ve ikinci devre
de Yüdırım biribiri üzerine iki gol ya
parak bire karşı iki sayı galip gelmiş
tir. 

Bir sene içinde ne kadar sebze ve 
meyva sarfedildi? 

Belediye tarafından yapılan bir is
tatistiğe göre İstaiıbulda bir sene için
de 2,310,132 lira kıymetinde sebze ve 
3,993,950 lira kıymetinde de meyva 
sarfedilmiştir. Bu suretle İstanbul 
halkı bir sene içinde 6,304,082 hra seb
ze ve meyva için vermiştir. 

Kuru meyva ve sebze bu yekûndan 
hariçtir. Bu miktara belediyenm al
dığı harç ve resimler de dahildir. 

tki kurşun hırsızı yakalandı 
Muhtelif medrese ve cami üzerle

rindeki kurşunları çaldıklan için 
Mustafa ve Ahmed isimlerinde iki sar 
bıkaîı bir müddetten beri aranmakta 
idiler. Her ikisi de dün yakalanmış VB 
adliyeye verilmiştir. 

Çocuklar arasında: 17 

''Babam şimendiferci amma 
benim gözüm denizdCnn 

'' Gece mehtapta kendi gemimde 
aya karşı keman çalmak.. „ 

Cüneyd Kut 
küçücük odası
nı dalgalı deniz
lerin, yelkenli
lerin, martile-
rin, irili ufaklı 
vapurlann re-
simlerile dol
durmuştu. Bü
tün bunlardan 
Güneydin deni
ze, denizciliğe 
çok hevesi ol
duğu anlaşılı
yordu. 

Sordum: 
— Cüneyd... 

Bu dalgah, fır
tınalı denizle-
riiı, yelkenlile
rin, maı-tilerin 
resimlerini oda- Güneyd Kut 
na her halde boş yere asmamışsın-
dır.. yoksa denizci mi olacaksın?. 

— Evet., bütün aı-zularım denizci 
olmak., meselâ meşhur bir kaptan... 
Babam şimendiferci amma benim 
gözüm denizde... Bahriyeli olmaktan 
başka hiç bir şey düşünmüyorum... 

— Sen bizim meşhur denizcileri
mizden kimleri bilirsin?... 

— Hepsini.. Barbaros, Turgut reis, 
Piri reis., hepsini bilirim. 

Cüneyd Kut, bu meşhur denizcUe-
rin haytına dair bana âdeta konfe
rans verdi. Denize, vapuriara ait de
nizci ıstılahlarile öyle şeyler anlattı 
ki şaştım kaldım. 

Karşımda küçük bir Âbidin Daver 
konuşuyor sandım. Birdenbire aklı
na gelmiş gibi: 

— Durun., dedi, size idare ettiğim 
gemimi göstereyim... 

—I Vay., daha bu yaştan gemi ida
resine de başladın mı?. 

Banyo dairesine girdik. Banyoyu 
Cüneyd küçük bir deniz olarak kul
lanıyor. Bu mini milli denizin bir 
kenarında 03runcaktan bir vapur var,, 

Cüneyd Kut hemen vapurun düğ
mesini kurdu, kurdu. Küçük gemi 
banyonun içinde döne döne yüzme
ğe başladı. 

Bu esnada heyecandan kendisini 
zaptedeı»iyen küçük kaptan: 

— İskele., sancak!, diye bağın-
yoı-du.. 

Bu sefer de Cüneydm denizinin 
yamnda konuşmağa başladık. 

— Denizci olunca ne yapacaksm 
bakalım... 

— Bütün dünya denizlerini dola
şacağım, haritada gördüğüm ne ka
dar deniz varsa hepsini gezeceğim, 
hepsine gideceğim. 

Gözleri büyük bir hasretle par
ladı: 

— Ah, dedi, deniz subasn olduğum 
zaman Yavuza girsem.. Yavuzu gör
mek için ne kadar çalıştım. Nihayet 
babam beni götürdü, Yavuzu gez
dik. Yavuza girdikten sonra çıkmak 
istemedim. O kadar hoşuma gitti. İş
te bunun için büyüyünce Yavuza 
subay olmak istiyorum ya... 

Cüneyd «Yavuz» derken gözleri 
ışıldıyordu. 

—^Merak etme., dedim., sen deniz su
bayı olduğun zaman bizim Yavuz gi
bi bir kaç gemimiz daha olur... Söy
le bakalım en ziyade nelerden hoş
lanırsın?. Sinemaya gider misin? 

— Deniz filimleri olunca gide
rim.. «44 Numaralı tahtelbahir» 1 
gördüm. Çok beğendim., denize alt 
bir filim olunca dayanamam doğ
rusu... 

Sonra Cumhuriyet bayramında 
askerlerimiz, hele bahriyeliler geçer
ken altaşlamaktan avuçlarım pat
lar... 

Bir kenarda bir keman duruyor
du. Sordum: 

— Bunu kim çaUyor?. 
Cüneyd Kut: 
— Ben., dedi. 
— Demek musikiyi de seviyorsuiL. 

ğU... Denizin zevki başka..« 

Mükâfatlı anket 
20 çocuğun muhtelif meseleler 

hakkmda 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. 

— Evet amma;, deniz kadar d&-
— Olmasım istediğin en büyük 

emel ne?... 
—. Altımda bir gemi olsun., ben 

de kaptan olayım., büyük denizlere 
açılayım., gece mehtaba karşı ge
mimin güvertesinde keman çalayım.. 

— Peki ya o esnada muharebe var
sa., düşman gemileri yaklaşmışsa.. 

— O zaman da keman çalmam., 
top atanm. Torpil atanm.. 

— Musikide nasıl eserleri scviyor-
smı?.. 

— Öyle ağır eserleri pek seviyo
rum., daha hafif parçalar da hoşuma 
gidiyor... 

— En nefret ettiğin şey nedir? 
Tereddütsüz cevap verdi: 
— Yalan söylemek... 
Bundan sonra büyük bir ciddiyet

le ilâve etti: 
— Bir denizci katiyen yalan söyle

mez... 
— En sevdiğin şey nedir? 
— İnsanlarda mı?.. Doğruluk, ce

saret, okumak, çok şey bilmek, vata
nını sevmek, temizlik, tutumlu ol
mak... 

— Sen tutumlumusun? 
— Elime ne geçse kumbarama ata

nm.. bakalım bu senekl İş bankası 
kumbara piyangosundan bir şey ka* 
zanacak mıyım. Ben talihli çocu
ğum., annem babam öyle söylüyor., 
belki de kazanmm.. 

—. En güzel mektep tatili nasıl 
geçirilir? 

— Gidersin deniz kenanna.. sa
bahleyin bir boy denize girersin.. yH' 
zersin, gelir, öğle yemeğini yersin., 
ondan sonra akşam üstü bir boy 
daha denize giresln.. gene 3rüzersln.. 
bu tatil yüzmeği adam akılU öğrene
ceğim, karar verdim. 

— Hayatta en korktuğun şey ne
dir?. 

— Bir şey olur da emelime kavu-, 
şamam diye korkuyorum, öyle ya.. 
en sevdiğim emelime kavuşamazsam 
çok üzülürüm. İşte bundan korku
yorum. 

— Ders kitaplanndan başka romsa» 
filân okuyor musunuz? 

— Okurum., seyahat romanlannı 
çok okurum. Hele Jüi Vem'in ro-
manlan, «Deniz altında yirmi bin 
fersah», «Kaptan Hartasın seyahati», 
«Kaptan Gran'nm çocuklan...... 
Bunlan hep okudum.. ' 

Seyahat romanlan, seyahat hikâ
yeleri okurken âdeta oralara gitmiş 
kadar olurum. Seyahat çok iyi şey... 

— En çok sevdiğin ders, 
— Coğrafya... 
Cüneyd Kuta ne sorsam cevabın

da mutlaka denize, denizciliğe, se
yahate ait bir şey bulunuyordu. 

Eski bir hâkim vefat etti 
Eski ve değerli adliye memurların

dan Elbistan ağır ceza mahkemesi 
reisi B. Şevket bir müddetten beri td* 
ĉ .avi altında bulunduğu Cerrahpaşa 
hastanesinde vefat etmiştir. 

Evvelki gün B. Şevketin cenazesi 
merasimle hastaneden kaldmlarak 
Topkapı mezarlığma gömülmüştür. 
Cenaze merasiminde İstanbul müdde
iumumisi B. Hikmet Önad, bir çok 
Ldllye memurları polis ve jandarma
lar bulunmuştur. 
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Izmirde paylaşılamıyan 
çocuk münakaşası 

Şadiyi doğurtan ebe: "Fabrikatör 
yanılıyor,, diyor 

İzmir 14 (Akşam) — Sekiz sene ev
vel Bursaida Uludağda kaybolan fab
rikatör B. Mehmedin oğlu Sadi hak
kındaki tahkikata devam edilmekte
dir. Buca nahiyesi ile İzmirde, günün 
kahramanı halinde dolaşan baytar 
B. Azizin oğlu Şadl hal^kmda efkârı 
umumiyede muhteUf mütalealar yü
rütülmektedir. Bursalı fabrikatör B. 
Mehmedin, herhangi bir şahsa aid 
başka bir çocuğu Istemiyerek Buca 
nahiyesinde baytar B. Azizin oğlu 
Şadinin, kendi çocuğu olduğunda la-
rai- etmesi, şayanı dikkat görülüyor. 
Çocuklardan birinin admm (Sadi), 
diğerinin (Sadi) olması da şayanı 
dikkattir. 

Bursada tutulan ve vaktile Sadiyi 
kaçuan şahsm kardeşi Hüseyinin, ta
mire hiç gelmediği söyleniyor. Hüse
yinin, kaçırılan küçük Sadinin Bu-
cada baytar B. Azizin nezdinde bu-
lımduğımu ihbar etmiş olması ve B. 
Azizin evinde Sadi yerine (Sadi) adın
da bir çocuk bulunması, bu çocuğun 
da kaçırılan Sadiye fevkalâde benze
mesi gibi vakalar ve müşabehetler, 
herkeste bu mesele için şüpheler 
uyandırmıştır. 

Küçük Sadinin 1929 yılında Ulu-
dağdan kaçınldığı iddia ediliyor. 
Baytar B. Aziz ise Sadi adındaki oğ
lunun 1927 umumî nüfus tahririnde 
yanmda bulunduğunu ve nüfusa ya-
mnda iken yazıldığım söylüyor. Tah
kikatı yapan Buca nahiye müdürlü
ğü, İzmir nüfus müdürlüğünden 
1927 senesine aid tahrir fişlerini iste
mişti. B. Azize aid tahrir fişinn bu
lunması, bütün hakikati meydana; 
çıkaracaktı. Fakat nüfus müdürlüğü 
verdiği cevabta, aradan on sene müd
det geçtiği için dahiliye vekâletinin 
emrile 1927 senesi nüfus tahririne 
aid bütün fişlerin yakılmış olduğu
nu bildirmiştir. Bu suretle umumî 
nüfus tahriri fişlerinden beklenen 
haikikatin, meydana çıkması imkân
sız bir hale girmiştir. Fakat nahiye 
müdürlüğünün yapmakta olduğu 
tahkikat, gene hakikati meydana çı
karacaktır. Bu tahkikatın, iki taraf
tan biri lehine neticeleneceği hak
kında şimdiden bir şey söylenemez. 
Binaenaleyh mesele, adliyeye intikal 
edecek ve neticede adliyenin verece
ği karar muteber olacaktır. 

Bursalı fabrikatör B. Mehmedin 
kansı olduğunu söyliyen Bn. Beytiye, 
tahkikat neticesini beklemekte ve 
Buca nahiyesinde İkamet etmekte
dir. Fabrikatör B. Mehmedin akra
basından B. Refik adında bir zat da 
Bursadan İzmire gelmiştir. Bu zat: 

— Sadinin, Bucada baytar B. Azl-
«in yanında bulunduğunu bize söy-

Fransada öldürülen 
iki faşist düşmanı 

Cinayetin siyasî olduğu anlaşılıyor 
katiller henüz bulunamadılar 

Ebe bayan Saffet 

liyen Hüseyin, çocuğun kim vasıta-
slle baytar B. Azize gönderildiğini de 
haber verdi. Şimdi, çocuğu getireni 
arıyoruz. Bugünlerde bulacağız. 

Demiştir. Fabrikatör B. Mehmedin, 
avukatile birlikte İzmire geleceği söy
leniyor. 

Buca nahiye müdürlüğü tarafın
dan yapılmakta olan tahkikat, ara
nan iki şahidin daha bulunup ifade
leri alındıktan sonra sona erecektir. 

Baytar B. Azizin oğlu Şadiyi do
ğurtan ebe Bn. Saffet Sadi ile görüş
tüm. Şadinin, baytar B. Azizin oğlu 
olduğunu söyliyerek 24 eylül 1340 
çarşamba günü doğduğunu söyledi, 
ve dedi ki: 

— Bu çocuk hakkındaki iddialar 
asılsızdır. Baytar Azizin, ölen çocu
ğundan bahsediyorlar. Ölen çocuk, 
Şadiden sonra doğmuş ve ölmüştür. 
İsim müşabehetine gelince, rahmetli 
kocam, baytar B. Azizle çok İyi arka
daştı. Bımun için çocuğa, zevcimin 
admı verdi. Zevcimin adı Ali Sadi 
idi. Evlâdını anyan fabrikatör B. 
Mehmede de hak vermemek mümkün 
değildir. Çünkü bir babadır ve kay
bettiği çocuğımu tabiatile a;rıyacak-
tır amma aradığı çocuk, Sadi değil
dir. 

f VAHŞİ BİR KIZ SEVDİM 

I
Esat Mahmut 
Pek yakında çıkıyor. 
Inkılâb Kitabevl 

Fransada, B. Musolininin en büyük 
dûçmanlanndan ve İtalyan faşist 
aleyhtan rüesadan Karlo Rosselly ile 
kardeşi Sabatino Rossellinin esraren
giz bir surette öldüıüldüklerinl dün 
yazmıştık. Son posta ile gelen Fransız 
gazeteleri, siyasî bir mahiyet verdik
leri bu cinayet tafsilâtile sahifelerini 
dolduruyorlar. Cinayet, Bagnolles 
kaphcalan ile Alençon şehri arasında 
bir orman civarında ika edilmiş ve fa-
fdst aleyhtan İtalyan Karlo Rosselly 
İle kardeşi Floranse Üniversitesi tarih 
profesörü Nello bıçakla öldürülmüş
lerdir. 

Maktul iki kardeşin cesetleri, cina
yet yapıldıktan 48 saat sonra keşfe
dildikleri cihetle, zabıta tahkikata 
geç başlamış ve bu suretle katiller ta-
mamlle izlerini kaybettirmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Cinayet yerinde, 
üzerinde R harfi seçilen ve kana bu
lanmış bir hançerle, iki çift gözlük 
ye maktullerin otomobilinde iki met
relik bir fitile bağlı bir bomba bulun
muştur. 

Bombadan anlaşıldığına göre katil
ler, Rosselly kardeşleri öldürdükten 
sonra otomobili hav.ıya uçurmak is
temişler, bunun için de bombanın fi
tilini ateşlemişlerdir. Fakat cinayet 
gecesi yağan şiddetli yağmur fitUi 
söndürmüş ve bombanın patlamasına 
ve otomobili havaya uçurmasına mâ
ni olmuştur. 

Fransız gazeteleri, iki maktulün si
yasî hüviyetlerine bakarak bu cinaye
tin siyasî maksatlarla ika edilmiş ol
duğunu müttefikan yazıyorlar. Tah
kikata vazıyed eden Fransız zabıta ve 
adliyesinin de kanaati bu merkezde
dir. Katillerin, maktullerin paralarım 
almamaları ve yalnız Karlonun cüz
danındaki evrakı almaları da bu ka
naati kuvvetlendiriyor. 

Maktuller kimlerdir 
Karlo Rosselly 38 yaşında bir poli

tikacı idi. Kendisi aslen Floransalı 
idi. Ailesi çok zengindi. Bir İngiliz 
kadınile evlenmiş ve üç çocuğu dün
yaya gelmişti. Kendisi, bundan on se
ne evvel İtalyan sosyalist fırkasına 
Intisab etmiş, İtalyan sosyalist fırka
sı reisi Mateottinin katlinden sonra 
siyasî faaliyetine hız vermiş, gene 
İtalyan sosyalistlerinden Turattjryi 
kaçırmıştı. Bu sebepten dolayı, İtal
yan adliyesi tarafından Lipari adası
na sürgüne gönderilmişti. 

Karlo Rosselly, yanında eski İtal
yan başvekili Nittiniıı oğlu ve diğer 
bir menfa arkadaşı bulunduğu halde, 
zevcesinin tedarik ve temin etmiş ol
duğu çok yollu bir motörbotla Lipari 
adasından menfa muhafızlannm kur
şun yağmum altında Tunusa kaçmış 

oradan da Fransaya ütica etmiştir. 
Karlo Parise geldikten sonra Juş-

tice et liberte namında, faşist aleyh
tan bir gazete neşrine başlamıştır. 

Karlo, zengin bir adam olduğu ci
hetle, geçen seneler muhtelif İtalyan 
şehirlerine gayet yükseklerden atılan 
ve faşist rjimine karşı şiddetli hücum-
lan ihtiva eden beyannameleri atan 
tayyareleri tedarik etmiş, B. Musoli-
niye karşı suikast yapmak istemiş 
olanlara para ve silâh vermişti. Ken
disi İtalyada faşist rejimini yıkmak 
için B. Musoliniyi hedef ittihaz etmek 
lâzımgeldiğini söylüyordu. 

İspanyada çarpışıyor 
İspanyada dahilî harp başlayınca 

Katalonya rüesasile temasa girmiş, 
İspanya hükümeti saflarında harp 
eden demokrat İtalyanlardan bir 
müfreze teşkil ederek Katalonyaya 
gitmiş, ve orada göğsünden ağır su
rette yaralanrmştı. Karlo yarası teda
vi edildikten sonra İspanya anarşist-
lerile arası açıldığı cihetle, Fransaya 
dönmüş, ve İspanya cephesinde kap
tığı flebit hastalığını tedavi etmek 
için haziranın başında Bagnolles kap-
hcalarına gitmiş ve o civarda öldürül
müştür. 

Sabatino'nun hayatı 
Kardeşi Sabatinoya gelince, büyük 

kardeşinden iki yaş daha küçüktü. O 
da Floransnda doğmuş ve dört ço
cuk babası olmuştu. Floransa Üni
versitesinde tarih profesörü idi. Kar
deşi Karlonun faşist aleyhtan siyasî 
faaliyetine iştirak etmiyordu. Kendi
si, 6 haziranda, büyük kardeşini gör
mek için kalkıp Parise gelmiş, apar-
tımanmda bir gün kalmış, sonra Bag
nolles kaplıcalarına giderek ona ilti
hak etmiş ve kardeşile beı*aber Alen
çon şehrinden hususî otomobillerUe 
dönüşte, ormsn kenannda hançerle 
öldürülmüştür. 

Fransız zabıta ve adliyesinin cina
yet yerinde yaptıkları keşfe göre cina
yet şu şekilde ika edilmiş olmak lâ
zımdır. Katiller, faşist aleyhtarım 
vurmak için adım adım takib ediyor 
ve münasip fırsat kolluyorlardı. İki 
kardeşin tenezzüh için hususî oto-
mobillerile Bagnollesden Alençon şeh
rine gitmeleri ve gidilecek yolun or
manlar arasından geçmesi, katillere 
aradıkları fırsatı vermiştir. Katiller, 
ormanın içinden geçen dar yolun or
tasında otomobillerini durdurarak 
güya motorunun bozulduğu vaziyeti
ni almışlar ve karşıdan gelmekte olan 
Rosselly kardeşlere hem yolu kapa
mışlar, hem de yardım istemişlerdir. 

İki kardeş kendilerine kunılan tu-

KADiN KÖSESI 

Aya 
V( 

kkâbo 
çamı t sı 

Siyah podosüetten ayakkabı ile 
çantası. 
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Eaad Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
Sevdiği adamın kollan arasında, 

eridiğini, söndüğünü, yavaş yavaş 
kendini kaybederek meçhul bir ka
ranlığa doğru gittiğini anhyor!.. Bu 
anda, bütün benliğini bir alev gibi 
saran garib, izahı güç bir sarsıhşla 
başı dönüyor... Gözleri buğulanmak
tadır!.. Dudaklannda yalmz, sesten 
ziyade iniltiye benziyen bir titreyiş 
var!.. 

— Yapmayın; yapmayın Faruk 
bey!.: Yazık olacak ikimize de!.. 

— Yazık olacak!.. Belki doğru... Fa
kat kaç para eder?.. Faydasız bir çır
pmış bu!.. İş işten geçmiştir!.. Bu va
ziyete düşmüş genç vücutlerin ihtiras 
ye arzusunu ancak bir mucize durdu
rabilir!.. 

Çok geç!.. Bu anda ikiniz de, yaşa
dığınız dünyadan çıkıp, ba^ka bir 
dünyaya, başka bir âleme giriyorsu
nuz şimdi!.. Hiç bir kuvvetin, hiç bir 
kudret ve mantığın hüküm sürmedi
ği bir âlem!.. Heyecandan, ihtiras ve 
arzudan yapılma bir dünya!.. Bu dün
yaya kimse hükmedemez kızım!.. 

Tefrika No. 69 

Maryora; damarlarında kalan son 
mukavemet kudretinin de damla 
damla tükendiğini hissetmektedir... 
Artık büjrük bir tevekkülle boynunu 
büküyor... ve sonra gözlerini yuma
rak, büsbütün kendini sevdiği adamın 
kolları arasına bırakıyor!.. Tam bir 
teslimiyet!.. 

Aradan bü- dakilca geçmemiştir da
ha!.. Sabahın karanhğı içinde birden
bire bomba gibi patlıyan boğuk bir 
ses duyuyoruz: 

— Mariya!.. Mariya!.. 
Hala uyanmış, bağırmaktadır... Bir 

mucize mi bu acaba?.. 
— Mariya!.. Mariya!.. 
Kız, yıldınmla vurulmuş gibi yerin

den fırlıyor... Boğazında düğümlenen 
bir hınltı!.. 

— Geliyorum hala geliyorum!.. 
Yakaları açılan ipek kimonoyu, çıp

lak vücudüne sararak yataktan atlı
yor... Terliklerini bile ayağına geçire
cek vakit yok!.. Koşuyor... Çıplak, 
küçük ayaklarile, halılann üzerinde 
yassı ve yuvarlak gölgeler çizerek ko

şuyor!.. 
Geliyonım!.. Geliyorum hala!.. 

Oda., sofa., ve kırmızı ışıklar!.. uaa.. soıa.. ve Kırmızı ışiKiar!.. 
Kapıdan bir rüzgâr hızile çıkıp gi

diyor!.. 
««» 

İkinci kisım!» 
Bir çok aylardan sonra! 

Harbi umumî bitiyor!.. 
1918 senesidir... Harbi umuminin 

son günlerini yaşıyoruz... Rusya ar
tık tamamüe inhilâl etmiş bulunu
yor... «Brest Litvorsk» muahedesi 
aktedilmek üzeredir... Türk ordulan 
Kafkasya dağlanna doğru ilerliyor... 
Balkanlarda vaziyet tamamile lehimi
ze inkişaf etmiştir. Fakat garp cephe
sinden henüz malûmat yok!.. Nihaî 
zafer, ancak garp cephesinde kazanı
labileceği için, bütün dikkatimiz vazi
yetimizin bu sahada iyi olmasına rağ
men o tarafa dikilmiştir!.. Müttefiki
miz Almanlar, acaba ne yapıyorlar?.. 
Gelen haberler hiç biribirini tutmu
yor!.. Günlerimiz, yan neşe, yarı he
yecan Içmde geçmektedir!.. Bilhassa 
son zamanlai'da yeni yeni emii'ler ve
riliyor... Taburlar, alaylar, fırkalar 
mütemadiyen yer ve cephe değiştirip 
duıııyorlar... Herkes nereye gideceği

ni, ne olacağını, bu işin içinden nasıl 
çıkılacağını bümiyor... Elhasıl; endi
şe, merak, heyecan dolu günler yaşı
yoruz... 

Romanya cephesi eski halini muha
faza etmektedir. Tam bir sessizlik!.. 
Alman karargâhı umumîsi bir kaç 
gün evvel ansızın Odesadan tekrar 
îbralle taşındı. Karargâhı umumînin 
İbraile nakledilmiş olmasına rağmen 
gelen kuvvetler aşağı yukavı mevcu
du bJr hayli eksik olan bir Alman fır
kasından ibarettir. 

Almanlar, fırkayı durup dururken 
niçin İbraile getirdUer? Herkes biri-
birine bunu soıoıyor şimdi!.. Acaba 
geniş mikyasta bir taarruza mı geçi
lecek ki, tam mevcutlu bir Türk kol
ordusu varken bir de Alman alayı 
ilâve edildi... Yoksa Türkleri başka 
bir cepheye mi nakledecekler?.. Hiç 
kimse bir şey bümiyor!.. Şehirde her 
gün rengini ve şeklini değiştiren bir 
sürü dedikodu... Yalnız son bir iki 
gündür, Alman karargâhı ile Türk 
kolordusu kumandanlığı arasında 
mütemadi bir hareket ve faaliyet gö
ze çarpıyor... Bir şeyler var muhak
kak; fakat nedir, ne oluyoruz, kimse
nin bildiği yok!.. 

Türkler gidiyorlar!.. 
Güneşli bir sabah... Bütün İbrail, 

ortasına bomba düşmüş boş bir mey-

zaktan habersiz olarak otomobilden 
inince hançerle tecavüze uğramışlar
dır. İki kardeşin vücutlerinin muhte
lif yerlerinde müteaddid hançer ya
raları görülmüştür. 

Katiller, bu cinayeti işledikten son
ra cesetleri ayaklarından sürükliye-
rek ormanın görünmiyen bir kena
rında üsüste bırakmışlar sonra Ros
selly kardeşlerin otomobillerine bom
ba koyarak fitilledikten sonra kaç
mışlardır. 

Katiller kaç kişi! 
Zabıtaya göre katUler dört kişi ol

mak lâzımdır. Zira Rosselly kardeşler 
bir baskına uğramalanna rağmen 
güçlü kuvvetli adamlardı. Esasen o 
civardan geçen iki kişi de cinayet ye
rinden biraz ötede siyah iki otomobil 
Ve içinde de dört kişi gördüklerini 
söylemişlerdir. Fransız zabıtası bü
tün araştırmalarına rağmen katille
rin izlerini bulmağa ve hüviyetlerini 
tesbit etmeğe muvaffak olamamış
lardır. Fransız zabıtasının tahııoinle-
rine göre katillerden birinin de yara
lanmış olması ihtimali vardır. 

Paris-Soir gazetesi, maktul Karlo
nun arkadaşlanndan birinin beyana
tını neşrediyor. Bu beyanata göre, 
Zanata namında firari bir İtalyan 
bahriyelisi, faşistler taı-afından Kar-
loyu para mukabüinde öldürmeğe 
memur edilmiştir. Bu, Zanatanın Kar-
loya vaki itirafatUe meydana çıkmış
tır. Zanata 1936 senesiııdenberi orta
dan kaybolmuştur. 

Bir rivayet 
întransigeant gazetesine göre Kar

lo Rosselly İtalya hükümeti tarafın
dan affedilmiş olduğu cihetle, yakın
da İtalyaya dönmek niyetinde idi. 
Hattâ Karlo, yemek yemeğe âdet 
edinmiş olduğu lokantada bu niyeti
ni izhar ediyordu.İntransigeant bu hâ
diseye Istinad ederek cinayetin, ter-
ketmek üzere bulunduğu arkadaş-
lan tarafından işlenmiş olduğu ihti
malini de ileri sürüyor. Fakat bu ih
timal zayıftır. 

dan gibi sarsıhyor... Halk sokaklara 
dökülmüştür!.. Herkesm ağzında he
yecanlı bir söz dolaşıyor... 

«— Türkler gidiyor!.. Türkler gi
diyor!..» 

Nereye gidiyor, ne vakit ve niçin 
gidiyor Türkler?.. Bunu bilen yok... 
Yalnız heyecanlı haberler durmadan 
biribirini kovalamaktadır... 

«— Türklerin yerine Almanlar ka
lıyormuş!..» 

«— Büyük bir Türk vapuru bu sa
bah Tunaya girmiş!..» ^ 

«— Yarma kadar İbrailde hiç bir 
Türk askeri kalmıyacakmış!..» 

Bütün bu haberler, bü- elektrik ce
reyanı süratile, şehri baştan başa do
laşıyor. .. Halk büyük bir teessür için
de sokaklara dökülmektedir. İbrailde 
Türklerin gidip yerine Almanların ka
lacağı umumî bir üzüntü uyandırmış
tır... Herkes bu haberimin doğıoı çık
mamasını diliyor... H-yecan son had
dine vasıl olmuştur!.. 

Sabah saat on... Şehrin bütün so-
kaklan, asker eşyası t?.şıyan nakliye 
arabaları, otomobiller, kamyonlarla 
doldu... Müthiş bir faaliyet var... Türk 
kolordusunun bütün ağırlıkları, Tu
naya doğm taşmıyor... Haberler ta
hakkuk etmektedir: Türkler gidiyor..". 

(Arf;a.sı varj 
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Lokanta müşterileri de ayrıca 
tedkike değer insanlardır? 

Ankara, Haziran 1937 
Ankarada, evi olmıyanlar ve yahud 

ki muayyen saatlerde evlerinden u-
Zûk bulunanla!- için yemek yiyecek 
yerler mahduttur. 

Ankarapalas, Karpiç, Çiflik lokan
tası ve bir de «Baba», halkı keselerine 
ve zevklerine göre âdeta sınıflara tak
sim etmişlerdir. Her birinin sabit müş
terileri vardır. Onlara, mutad yemek 
saatlerinde, ellerinizle koymuş gibi 
buralarda, sofra başında raslarsımz. 

Gelip geçici olanlar da, o günkü te
sadüfe göre o yerli müşteriler tarafın
dan, alışık oldukları lokantalara sü
rüklenirler. Bazan da, maslahat icabı, 
filân veya falan zatı görmek için, o-
nun müdavim bulunduğu lokantaya 
gidilir. Bu suretle, öğleyin «Çiflik»de 
gözgöze görünen şahıs, akşam Kar-
piç'de, ertesi günü de Ankarapalasta-
dır. 

Lokanta müşterisi de ayrıca tedki
ke değer insandır. 

Frenklerin «kimlerle düşüp kalktı
ğını bildir, sana, senin kim olduğımu 
söyliyeyim..» darbı meseli yok mu? 
Onu: «Ne yediğüü bana bildir, sana:, 
senin kim olduğunu söyüyeyim!» şek
line döküp, korkmadan, aldanmadan 
tekrar edebilirsiniz. 

İnsanlarm mizaçlanna, lokanta lis
telerinden intihap ettikleri yemek her
halde çok kuvvetli bir deUldir. 

Bir öğle yemeğinde, rakı içen adam
la, bira, maden suyu ve yahud ki, sa
de su içen adamlar arasında güzel bir 
tasnif yapar, her biri hakkmda az çok 
isabetli hükümler verebilirsiniz. Ke
za, kuzunun yağlı tarafını ısmarlıyan 
îuiamla, et lokmasının yavan olması
nı garsona hassaten tenbih edeni bir 
tutmanıza imkân yoktur. 

Listeyi dakikalarca elinde tuttuğu 
halde bir türlü kai-ar kılamıyan zat 
ile, listeye bakmağa bile lüzum gör-
nıeksizin, garsona: 

— Bana bir et yemeği getir., ne o-
lursa olsvm!.. emrini veren.. 

Yahud da: 
— Salça ister misiniz?. 
Sualine aldırış bile etmiyen müşte-

^yi ajmi fasileden addedemezsiniz. 
Çatal, bıçağı, su bardağmı uzım 

ttzun muayene ederek, kemali itina 
ile tekrar tekrar silen titiz müşteri ile, 
kirii sofra bezinin üzerine yuvarla
man hiyar dilimini parmaklarile tu
tup şifa niyetine ağzına' atan lâkayıd 
adam, ayni masada yanyana otur-
duklan halde başka başka' tıynetler-
<ie, başka başka mizaçlardadırlar. 

Lüks lokantaların müşterUerini de 
zümrelere ayırmak lâzımgelir. Bu 
zümrelerden bir tanesini, aile ve mu
hit görgüsü ve sosyal mevki dolajn-
sile zaten başka yerde yemek yiyemi-
yenler teşkil eder. Bunlann tedkike 
değer cihetleri pek yoktur. Tavırlan 
o kadar serbes ve tabiîdir ki, nazan 
dikkati bile celbetmez. 

İkinci zümreye gelince bunlar, M-
barhğa üzenen, gösterişe bayılan, 
snob'lardır. Yanlarına sokulup da: 

— Vay, siz burada mı idiniz?. 
Gibi bir sual soracak olursanız, der

hal size midelerinin nezaketinden, 
başka lokahtalarda yağların berbad-
hğmdan, muhitin bayağüığmdan bah
seder, hattâ «Bu lotanta bile» kendi
lerini tatmin edemediği halde bura
ya lütfen, tenezzülen devam etmek
te bulunduklanu imadan çekinmez
ler. 

Siz, bir aralık duraklarda, pek ya
fandan tanıdığuuz bu zatm, babası 
ûm evinde daha düne kadar, kuyruk 
yağında pişmiş yer fasulyesi yediğini 
hatırladığınızı taVrmızla ihsas edecek 
olursanız, o derhal sizi bastırmak 
oiaksadile, garsona tereyağh kuş kon
maz ısmarlar, arkasmdan da' gene 
size dönerek: 

— O kadar iyi yapamıyorlar amma, 
^idem o tizim ağır sebzeleri hazme
demiyor... der. 

•*« 
Ankarapalasm yemeği de, servisi de, 

doğrusu birinci derecede olduğu hal
de, neden bilmem., orada, bilhassa öğ
leyin yemek yiyenler, bana, leylî mek
teplerin, tatil günlerinde gidecek yer
beri olmıyan, bekâr talebesini hatır
latır. 

Müşteriler öyle seyrek, o kadar bi-
ribirlerinden uzak ve sessiz, sadasız-
dırlar. Bir sofradan ötekine ağır adım
larla yavaş yavaş sokulan, siyah elbi
seli, müşekkel ve müheykel sofracıba-
şı (metr dotel) bay Fontana boğazına 
düşkün bir katolik papazını andıran 
tombul simasile orada keyifli bir öğ
le yemeğine değil de, bir âyini ruha-
rüye riyaset ediyor gibidir. 

Bu derece ağır başlılıktan hoşlan-
mıyan, yahud ki, usananlar, bay Kar-
piçin, tarihe geçecek kaidar kıdem 
kesbeden güler yüzünü görmek, direk
tör bay Süreyya-Serj'nin ilaramma 
nail olmak için oraya giderler. 

Çiflik lokantası ötekilere nisbetle 
fiatçe mutedUdir. Burası, bir vakitler 
Beyoğlunda Turan'ı idare ederken pek 
çok ahba:p edinmiş olan bay Osma-
nın idaresine mevdudur. 

Bay Osman, bir lâhze bile ayrüma-
dığı kasasmın başmdan her gelen 
müşteriye -o gün siftah gelmiş olsa 
bile- adile hitap ederek, hafızasının da 
hesabı kaidar kuvvetli olduğunu gös
termek merakındadır. 

Eski ve vefakâr bir aşina ile berar 
ber, temiz, ucuz ve leziz yemek bul
mak istiyenler Çiflik lokantasımn 
sabah, akşam müdavimidirler. 

Akşamcılai'in penahl olalı İbrahim 
babanm lokantası başlıbaşına bir 
âlemdir. Kafası zengin, fakat keseleri 
yufka olan mütefekkirini sâbirîn 
burada: toplanırlar. 

«Baba» feleğin germüserdini gör
müş, çemberinden dokuz defa geçmiş, 
ehli dil, zarif, rindi meşrep, şair bir 
adamdır. 

Sütbesüt İstanbul uşağı olduğunu 
söylemeğe bile İfizvun yok. Bu, onun 
şivesinden, hal ve tavrından, merak
larından derhal alılaşüır. 

Ufacık dükkânında neler yoktur, 
neler! Cam bir havuzun içinde, mis
lini başka yerde göremiyeceğiniz iri
likte kırmızı balıklar, kafeste muhab
bet kuşları, kanaryalar, saka kuşlan.. 

Duvarda, Hollandalı primitif res
samların fırçasmdan çıkmış hissini 
veren acaip manzaralar, meselâ Kâ-
ğıdhane köprüsünü Versay sarajrüe 
ve îsviçredeki Leman gölü ile birleş
tirmek harikasmı başarmıştır. 

«Baba» Romanyalı meslektaşları
mızın ziyaretlerile Balkanlarda da 
şöhret almıştır. 

Burasını, Parisin Montmartre ma
hallesindeki üdeba lokantalarına ben
zetmek mümkündür. 

Sadri Ertem başta olmak üzere, An-
karadki kalem erbabının ekserisi Ba
banın müdavimleridir. Sabahaddin 
Âlinin son eserinin en güzel tenkidi
ni, Behçet Kemalin ve yahud M, yeni 
yeni parlamağa başlıyan genç istidad-
lardan biri olan «Kâmran»ın son şi
irini burada dinliyebilirsiniz. 

Bazan, samimî ve tekellüften aSa-
de bir muhit tahassürü duyan, diğer 
lokantaların müdavimleri de buraya 
düşerler; ve her seferinde memnun 
aynlırlar. 

Rind olduğu kadar kaiıaat ve tevek
kül ehlî bulıman İbrahim babaya bir 
gün sordum: 

— Nasıl? Buradan memnun mu
sun?. 

— Çok şükür., dedi. Yalnız, Boğaz-
içinde, deniz kenarında, Cenabıhak 
bana bir ev nasip etse de, yazlan bir 
iki ay, şöyle gidip de Boğaz havan al
sam!... 

Gördünüz mü şair adamı?.. 
Ercümend ETcrem T ALO 

İş bulmak İçin 
Uzun uzun düşünecek yerde 

AKŞAM gazetesine bir 

KÜÇÜK İLÂN koydtarunat, 

3 defası 100 kuruş 

Eskişehirde kadın 
viizlinden bir cinayet 

Bekçi Mehmed adında biri 
genç bir kunduracıyı 

öldürdü 
Eskişehir 15 (Akşam) — Pazar gü

nü şehrimizde feci bir cinayet olmuş, 
bir genç tabanca ile öldürülmüştür. 
Tahkikatıma göre cinayet şu şekilde 
ika edilmiştir: 

Kunduracı Ali adında biri, pazar 
günü Aşağı Odunpazarındaki bir 
kahvehaneye sarhoş bir halde gir
miş, soğuk bir bardak su içtikten 
sonra evine gitmek üzere yola çık
mıştır. 

Alhıin bir kardeşi vardır. Ali, an
nesi ile arası biraz açık olduğu ci
hetle eve muntazam gitmezdi. O ge
ce, kardeşi. Alinin eve gelmesini te
min etmiş ve annesile barıştımııştır. 

İki kardeş annelerile berber ye
mek yedikten sonra yatmak üzere 
odalarına çekilmişlerdir. Bir arahk 
Ali, yatağından fırlamış, sokağa çık
mak için gitmeğe başlamış, annesin
den de nüfus tezkeresini istemiştir. 

Annesi, Alinin Zehı-a namında bir 
kadınla düşüp kalktığım bildiğinden 
nüfus tezkeresini vermemiş, fakat 
dışarıya çıkmasına da mâni olama
mıştır. 

Ali, evden dışarı fırlayınca doğru
ca dostu Zebranın evine gitmiş, ka
pıyı çalmıştır. Zehra kapıya çıkmış 
karşısında dostu Aliyi görünce: 

— Haydi git, bir daha evime uğ
rama, sen beni aldattın ve başka bir 
kızla nişanlandın demiş, kapıyı Ali
nin yüzüne kapamıştır. 

Ali sevgilisinin bu hareketine ve 
sözlerine fena halde lazmış, eve gir
mek için pencereden içeriye atlamış
tır. Alinin içeriye atladığım gören 
Zehra, derhal sokağa fırlıyarak var 
kuvvetile: 

— Yangın var, imdat! diye bağır
mağa başlamıştır. 

Bekçi Mehmed adında biri Zeh-
ramn evine girmiş, beraberce çay 
içmiş, tatU tatlı konuşmuştur. Ali, 
pencereden içeriye atlarken Mehmed, 
Zehramn evinde bulunuyordu. Ali
nin eve atlîtdığım görünce, karyola-
nm altına saklanmıştır. Zehramn 
sokağa fırlıyarak: «Yangm var, im
dat» diye bağırmağa başladığını du
yan Ali arkasından sokağa fırlamak 
istemiş, fakat Mehmed, saklandığı 
yerden tabancasını Alinin üzerine çe
virerek kurşun sıkmağa başlamıştır. 

Tabanca kurşunları, Aliye isabet 
ederek karanlık sokakta, cansız ola
rak yere sermiştir. 

Zehramn feryatlarım ve tabanca 
seslerini duyan komşular, sokağa fır
lamışlar ve Aliyi kapının önünde 
öldürülmüş olarak bulmuşlardır. 

Zehra, Alİ3rt, kimin vurduğunu söy
lemek istememiş: «Ali kendini vur
du» demekte ısrar etmiş ve bu cina
yet esrarengiz bir şekil almıştır. 

Fakat tahkikata el koyan nöbetçi 
müddeiumumi muavini B. Besim, ce
sedi morga kaldn-mış, fethi meyyit 
ameliyesi yaptu'mıştır. Otopsi neti
cesinde. Alinin arkadan beynine isa
bet eden bir kurşunla öldürüldüğü 
meydana çıkmış ve Zehramn, Alinin 
kendi kendisini vurduğu iddiasım 
çürütmüştür. Hasıl olan şüphe üze
rine Mehmed, sorguya çekilmiş ve 
üzerindeki iki tabancadan binle ateş 
edildiği görlümüştür. 

Bekçi Mehmed, öd tabancayı ni
çin kullandığı sualine, muknl bir 
cevap verememiş ve kendisi tevkif 
edilmiştir. 

Adliye ve zabıta, cinayet etrafında 
tahkikatı derlnleştiriyorlar. 

Azigiıı bir öküz bir kadının 
karnını defti 

tzmir (Akşam) — Buca nahiyesi
nin Belenbaşı köyünde azgın bir ökû« 
Ayşe adında genç bir kadmm kanu
ni deşmiştir, Bağırsaklan yere dökü
len genç kadm, Memleket hastanesi
ne kaldınlmıştır. 

Konyada bataklıklar kurutuluyor 
Konya (Akşam) — Şehrimizde at

ma menbaı olan bataklık çukurlan 
doldurmak için mecburî çahşmamn 
tatbikine başlanmış ve 18 Mayıstan 
bugüne kadar Kcmya şehri dahi
linde 7293 metre murabbaı çukur 
doldurulmuş ve kapatılmıştır. Bu İşte 
kullanılan 87S mükellff ?mele terhla 
edilmiştir. ^ 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Yazan: Mustafa Ragfib Es-atlı Tefrika No. 124_ 

Talât paşa Ziya mollaya: "Havdl haydi, 
boşboğazlık etmei„ dedi 

Mahmud Şevket paşanın bu eski 
yaveri, harbin çok fena idare edil
diğini ve işin bidayetindenberi hükü
metin bu vahameti hiç hesaba katmı-
yarak bir mirasyedi gibi memleketin 
umumî kuvvetlerini israf ettiğini, va
ziyet bu şekle girmeden memleketi 
maruz kaldığı bu felâketten kurtara
cak imkânlar aranmadığım tebarüz 
ettirdikten sonra artık umumî siyase
ti iflâs eden bir hükümetin mevkiini 
hâlâ bırakmak istememesini dürüst 
bir hareket olmadığını söyliyecek ka
dar hücumlarda bulundu. Karesi me
busunun bu ağır ittihamları karşısın
da Talât paşa itidalini muhafaza ede-
miyerek bağırdı: 

— Sözünü geriye al, söylediklerini 
kulağın işitsin! 

Salonda şiddetli ve asabî bir hava 
esiyordu.. Talât paşaya taraftar olan 
mebuslarla hükümete muanz olan 
grup arasında sert bir mücadele 
kopmak üzere idi. Belki de mebuslar, 
biribirine girecek derecede boğuşma
ğa başlıyacaklardı.. 

B. Hüseyin Kadri, böyle vahim va
ziyete seb^ vermeği, bu tehlikeli za
manda, doğru bulmadı. Gerek Talât 
paşayı, gerek taraftarlarım teskin et
mek için şöyle bir cevap verdi: 

— Mîiksadımı yanlış anladımz. 
Memleketin umumî vaziyeti karşısm-
da müteessir oldum, onun için tarihi 
vazifeniz bitmiştir. Çekilmeniz lâzım
dır. Demek istiyorum. 

Talât pafa mebuslara şiddetle 
mukabele etti 

Gerçi Karesi mebusunun bu mu
kabelesi üzerine bir dakika evvelki 
asabî hava biraz dağümıştı. Fakat Ta
lât paşa mebuslara; karşı gevşek dav
randığım hissettirmemek için şöyle 
kestirme ve şiddetli bir mukabelede 
bulundu: 

— Burada hiç birirüzin sözlerine 
fazla ehemmiyet verecek vaziyette de
ğilim! Burası meclis değildir, fırka 
grupudur. Bir fırka, herşeyden evvel 
liderinin talimatı dahilinde hareket 
etmeğe mecburdur. Yakmda meclis 
toplanacaktır. Bu itirazatmıa orada 
söylersirüz. Ben de kendimi müdafaa 
ederim: Mecliste, halk da hakem olur. 
Sizlerin burada söyliyeceğinlz sözler
le hiç birşey yapmıyacağım. Bunu iyi
ce bilmelisiniz!» dedi ve artık hiç bir 
söz dinjemek istemediğini gösterir 
bir tarzda riyaset makammı terketti.. 

Talât paşa;, bu hareektUe içtimaa 
nihayet vermiş oluyordu. İşe bu su
retle Enver paşanm kabineden ayn-
lacağını sadrazamm tebliğ edeceği 
tahmin edilen bu gürültülü fırka top
lantısı da bu suretle nihayet bulmuş
tu. 

Koridorlarda muhtelif fikirler 
münakaşa ediliyor.. 

Fırka içtimamdaiı çıkan mebuslar 
koridorlarda, odalarda küçük, küçük 
gruplar halinde birleşmişler, kendi 
aralarında münakaşalar yapıyorlardı. 
Hiç kimse, sadrazamm mebusları teh-
did edercesine bu kadar şiddetli söı 
söylemesini doğru bulmamıştı. Bil
hassa B, Fethi ile arkadaşları, artık 
«İttihad ve Terakki» partisi içinde ça-
lışmanm makul olmadığım ve meclis
te bir blok yaparak münferid surette 
hareket etmek lâzım geldiğini ileri sü-
rüyorlardr. 

Bir kısım mebuslar da; sadrazamm 
bile vaziyetin vehametini saklamadı-
ğma göre; memleketin daha zlya;de ha
rap olmaması ve istilâya uğramama
sı için harbe nihayet verecek, behe
mehal bir teşebbüste bulunmak lâzım 
geleseğini aralarında düşünüyorlardı. 
Bu mebuslann fikrine göre, harbi ilân 
ve idare eden bir hükümetin sulhe ta
lip olamıyacağım, böyle bir teşebbüs
te bulunsa bile muhasım devletlerce 
kabul edilemiyeceği muhakkaktı. 

Bunun için mebuslardan mürekkep 
bir heyetin, ayan azasından bazılan-
nm, meselâ Ahmed Riza bey gibi hü
kümetin bugünkü icraatma muana, 
fakat «îttihad ve Terakki» sahasmda 
mazisi ve hizmeti görülenlerin iştira-
kile doğrudan doğruya padişaha mü
racaat edilerek padişah vasıtasile Tal&t 

paşanın istifaya davet edilmesi ve ye
ni bir kabine teşkil olunması gibi mü
talâalar da bazı mebuslarm dilinde do. 
laşıyordu. Bütün bu dedikodu ve mü
nakaşalar, artık Talât paşa hüküme
tinin eskisi gibi müttehid bir ekseri
yete istinad edecek vaziyeti kaybetti
ğini gösteriyordu. 

Fakat Talât paşa Ue arkadaşlan 
için hiç de müsbet olmıyan bu mü
talâalar, mebuslardan büyük bir ek-' 
seriyet arasında hâkim değildi: Bu me
buslann çoğu, liderlerinin son sert ve 
asabi ifadesinin, B. Fethi ile arkadaş- -
lan gibi bir zümreye karşı kuUamldı-
ğını biliyorlar. İşin sonuna kadar hü
kümeti iktidar mevkiinde muhafaza 
etmek lâzım geldiği fikrini müdafaa 
ediyorlardı. 

«Hasan Fehmi hocanın kulağına 
ne fısıldadın?..» 

Bu dedikodular devam ederken meo 
lis hatiplerinden biri bu gruplardan 
biri arasmda bulunan, fakat bütün 
bu biribirini tutmıyan münakaşalara 
iştirak etmiyen Lâzistan mebusu B. 
Ziya Mollanm yanına geldi ve sadra
zamın kendisini arattığını söyledi. 

B. Ziya Molla, Talât paşayı riya
set odasmm kapısı önünde buldu. Lâ
zistan mebusu, sadrazanu meclis in
tizar odasma götürdükten sonra kar
şı karşıya bir koltuğa oturarak ko-
nuşma;ğa başladüar. Tlâta paşa dedi 
ki:' 

— Hasan Fehmi hocamn kulağma 
ne fısüdadın? Bana gizli söyliyeceğin 
nedir?. 

B. Ziya MoUa, dudaklaTmdan bırab-
madiği tebessümü muhafaza ederek 
cevap verdi: 

— Anlatayım: Bımdan evvelki mec
lisin Muhtar paşa hükümeti tarafm-
dan sed edileceği gündü. Burada, de
niz kenarında bir sandal vardı. Ben, 
bu sandal içine iki usta kayıkçı Lâı 
koymuştum. Meclis kapanır kapan
maz, hiç bit sıfatımız kalmıyacağı için, 
hükümetin bizi yakalaması ihtimalini 
düşünerek, bu iki Lâz buradan beni 
kaçıracaklardı. Ben tam sandala bi
neceğim sırada siz bana: «Ne telâç 
ediyorsun? Ne var?» dedirüz. Maamar 
fih böyle kaçmağa teşebbüs etmemelc 
le beraber, siz benden daha çok telâş-
h idiniz. Bunu hatırlıjror musunuz?. 

Talât paşa, B. Ziya MoUamn bu 
mukaddemesile ne söyliyeceğine me* 
rak etmekle beraber cevap verdi: 

— Evet hatırüyorum, E sonra.. 
— Siz bana: «Aldırmal MoUa, meş

rutiyet ağacı bu gibi hâdiselerle sulaı-
mr, gübrelenir. Daha ziyade büyür. 
Enverden mektup aldım. Nerede iM 
Bingaziden gelir, bımlarm hepsinin 
canına okur!» demiştiniz., o vakit Eio-
vcre büyük mikyasta rabtı ümid edi
yordunuz. Öyle değU mi? Nihayet o 
Enver geldi, ne oldu? Günün birinde 
Harbiye Na;zırı oldu; başkumandan 
oldu. Dünyalaıa fethedecekti. Bütün 
kalbinizi ona rabtettiniz, bütün salâ
hiyetleri ona verdiniz. Verdiniz amma 
ortada gördüklerimizden başka bü| 
şey yapmadı!. 

«Haydi, haydi boşboğazlık e tmels 
Talât paşa, B. Ziya! Mollanm bu iza-

hatuıa şu cevabı verdi: 
— Geldi de yapmadı mı o vakit?. 

Enver, buraya gelince soıin korkı^ 
da kaçmak istediğin hükümeti bastır 
rarak (Babıâli baskınuu kasdediycn:)] 
yerlerinden atmadı mı?. 

B. Ziya Molla: 
— Paşam, mugalataya lüzum rai 

mı ya?. İşin sonımu söylesene al. Ben 
artık hâlâ Enver paşanm bugün dar 
ha ne yapabüeceğiıü bir türlü anlamir 
yorum. Bunu sen bana gizlice şurada 
anlatsana a.. Görüyorum ki, sen ca^ 
dan hâlâ vaz geçemiyorsun. İçtim»-
dan evvel de Hasan Fehmiye bunlan 
söylemiştim: <Atamaz, vaz geçemea!> 
demiştim. 

Talât paşa, bu zeM ve müstehzi 
mebusun soğukkanlılıkla söylediği 
bu sözlere cam sıkılmakla beraber, ha
fifçe gülerek cevap verdi: 

— Haydi, haydi boşbuğazlık etmel. 
Dedi ve odadan çıkıp gitti. 

(Arkası var)] 



s a 
ÖâhİfeS A K Ş A M 17 Haziran 1937 

Karımla alışveriş etmesini sevmem.. 
^ Sevmediğim bir tek şey varsa, o da 
kanmla alış verişe çılsmaktır. Bir 
mağazaya girerken, irili ufaklı bütün 
satıcılann kendisini aldatacaklarına 
inan besliyerek girer; sanki mağaza 
sahibinden kapıcısına kadar, onu al
datmak için evvelden söz birliği et
mişlerdir... 

Bunım için dükkân satıcılarından 
korkar... Bir saat üç çe3a'ek saat pa
zarlık ettikten sonra yanm metre 
basma almamak rekoıımu kırmıştır... 

İki koltuk almak için dükkâna gir
diğimiz zaman, bize eşyalan göstere
cek memura evvelden acıdım. Ufak 

Alışkanlık 

— Cambaz günün birinde dişçilik 
etmeğe kalkarsa işte böyle olur... 

VİCDAN 
Köşedeki yemişçi üçüncü defa 

çocuğun babasına geldi, şikâyet 

X^ ' -—• Oğlunuz Bugün de ÎM elma 
* çaldı... 

Babası: 
— Ben ona gösteririm! dedi. 
Akşam oğlunu karşısına aldı ve 

•»İöyle öğjlt verdi: 
— Oğlum, hu^ızlık fena şeydir, 

nanunussuzluktur, hem ne olur
sa olsun vicdanm dile gelip: «Ço
cuk, yemişçi görüyor!» diye bağur-
madı mı?.. 

İdare 
Kocası her gece meyhaneye gidiyor 

veya eve gelip içiyordu. 
Bir gün karısı dedi ki: 
— Yazık değil mi rakıya verdiğin 

paraya?.. Şu musibeti bir kaç kadeh 
az içsen, paltonım içine bir kürk kap-
latırdın... İdareli ol biraz. 

O akşam adam oturdu, bir kadeh 
İçti;.. Karısı: 

— Gördün mü, dedi, hiç değilse bu 
gece kırk elli kuruş kâr ettin... 

Adam güldü: 
— Korkma kan, bu gidişle sana dal 

bir kürk manto alacağım!.. Hele sen 
bir kadeh daha ver, ben paltoma kür
kü sana kürk manto aldıktan sonra 
kaplatırım!.. 

İsim 
Muhabir havadis veriyor, fakat isim 

yazmıyordu. Meselâ; dün bir cinayet 
oldu, maktul öldü, katil yakalandı 
diyor, katil ile maktulün kim oldu-
ğımu bildirmiyordu. Bunun üzerine 
yan işleri müdürü bir mektup yazdı: 

— Bir daha havadislerinizde isim 
yazmazsamz vazifenizden affedile
ceksiniz 1 dedi. 

Üç gün sonra muhabirden şu ha
vadis geldi: 

— Dün buı-ada müthiş bir kasırga 
oldu, bir eve yıldınm düştü. Ev sahi
bi ile iki kedisini öldürdü. Kedilerin 
İsmi Samuria Tekirdir!.. 

Korku 
;tiz kırk kiloluk bir adam 

kansmm cenazesi töreninden dönü
yordu. 

Bir evin önünden geçerken basma 
bir süpürge sopası düşünce adam 
ellerini havaya kaldındı: 

— Yarabbi, dedi, karıma ne yaptın 
j ed l kat gökteki cennete çıkardın!.. 

tefek, vazifesever, açıkgöz bir adam
dı. •• -̂  

Bana çok rahat görünen, çok rahat 
gibi gelen enli bir koltuğu önümüze 
sürdü: 

— Bu modeli çok beğenirler bayan 
dedi... İstediğiniz rengi de var, donuk 
altın şansı, soluk mavi, koyu kurşu
ni... 

Kanm kesip attı: 
— Kiremit rengini tercih ederdim... 

Renk hususunda titiz davranmak ge
rek... 

Yirmi dakika sonra ufak tefek, va
zifesever, zeki satıcı izin istedi, ceke
tini çıkardı. Ateş basmıştı, alnından 
ter damlıyordu. Ateşçi körüğü gibi 
nefes alaralî, dokuzuncu bir koltuk 
daha gösterdi. Soluk soluğa: 

— Buna kimsenin bir diyeceği ola
maz... dedi. 

Ben karımın kulağına mırıldan
dım: 

— Altın sarısı, soluk mavi, koyu 
kurştmi... 

Kanm koltuğun etrafında döner
ken, satıcı yanıma sokuldu: 

— Teşekkür ederim! dedi.. 
Karım uzun bir inceleme sonucu: 
— Fena değil, dedi. Hattâ iyi, çok 

İyi... 
Satıcı, işkencesi bitti sanısına ka

pılarak ceketini giydi; daha doğrusu 
giymek üzere bir kolunu geçirdi; ka
nm: 

— Ancak... diye devam etti. 
Satıcı ceketini gene çıkardı, öteki 

kolunu geçirmekten vazgeçti... 
Ne de olsa erkek erkeğe yardım 

eder. Bu gayretle: 
—Kancığım dedim, koyu kahve ren

gi bir koltuk alsak... Bu renk, güzle
rinin rengine de uygundur ... 

Kanm dikkatle yüzüme baktı: 
.— Sahi mi? 
— Elbette; bunun için de koyu kah

ve renge bayılırım. 
Bir işaret çaktım, satıcı önümüze 

koyu kahve rengi bir koltuk sürdü. 
Karım sordu: 
— Sağlam, dayanıklı mı? 
— Elbette bayan, tonmlannızın 

torunlan oturabilir. 
— Acaba rengi solmaz mı? 
— Katİ3ryen bayan. 
Bana döndü: 
— Alalım değil mi kocacığım?. 
— Alalım karıcığım. 
Satıcıya adresimizi verdim, koltuk

la beraber faturasını da yollamasını 
söyledim... 

— Haydi kancığım gidelim artık. 

I DELİ Mİ 7 
Adam kan ter içinde Sakarya sine

masının pasajına girdi, sinemamn 
kapısından biraz evvelki sol merdi
venden çıktı, asabiye mütehassısı 
Dr. Ahmed Şükrü Dimenin ziline 
bastı. 

Kapıyı açan gözlüklü bayana sor
du: 

— Doktor burada mı?.. 
— Burada! 
Adam ayni telâşla doktorun odası

na girdi ve soluk soluğa tekrar sordu: 
— Doktor, tedavi ettiğiniz hasta

lardan biri tamamile akhnı kaybedip 
başı boş kaldı mı?.. Azgın bir deli ha
linde geziyor mu?.. 

Doktor Ahmed Şükrü Dimen, bu 
gibi sorgulara ahşkan bir mütehassıs 
gibi gülümsedi: 

— Neye sordunuz?.. 
— Biri karımı kaçırmış ta. . . 

içine doğmuş 

— Daha gidemeyiz, bir de örtü lâ
zım, akim nerede? 

Ceketini giyen satıcı gene çıkardı: 
— Her renk örtülük kumaşlarımız 

var diye başladı, beyaz, siyah, krem, 
koyu ve açık lâciverd, pembe, yeşil, 
eflâtun... İsterseniz allı alınız, ister
seniz morlu... 

Bu hikâyeyi bir Fransız mecmuası 
bir İngiliz mecmuasından tercüme et
miş... Mizahın ise yerli olması mat
luptur. Eğer hikâye bizim yerli mah
sul olsaydı, satıcı ilâve ederdi: 

— İsterseniz sarılı verelim!.. 

İkisi bir 

— iki şey iyi dans etmenize engdl 
oluyor. 

— Bunlar nedir? 
— Ayaklarınız!.. 

^ 

PİPO 
Bütün gece içti, eğlendi, sabah

ladı. Sabaha karşı biraz kendini 
toplar gibi oldu, piposunu yaktı, 
evinin yolunu tuttu. Geldi, hiç 
değilse bir çeyrek kadar piposile 
kapışım açmağa uğraştı. Neden 
sonra yanlışlığın farkuıa vardı: 

— Hay Allah belâmı versin, de
di, bütün gece piyo yerine 
anahtarımı içmişim öyleyse... 

— Çocukluğumdanberi piyano ile 
başım hoş değildir, işte bu kadar!,. 

Rötar 
Hat boyımda kızlar soyunmağa 

başlıyorlar, tam gömleklerini çıkara-
caklan sırada bir tren geçiyor... Kız
lar ondan sonra denizde görünüyor
lar, yalnız başlan göıünüyor... 

İlk defa sinemaya gelen biri bunu 
seyrediyordu. Birinci seans bitti, adan} 
ikinci seansa kaldı. Gene ayni şey... 
Tam tren geçerken kızlar kayboluyor, 
sonra denizde başlan görünüyor. Bir 
üçüncü seansı daha seyretti, gene 
ajmi şey... Son seans bitti, adam çık
mıyor. Garsonlardan biri gelİ3?or ve 
soruyor: 

— Ne bekliyorsunuz?.. 
— Elbette bir seferinde tren bir kaç 

dakika gecikir, rötar yapar diye bek
liyorum! .. 

Kim imiş?» 
öğretmen coşmuş anlatıyor: 
— Gül mağrurdur. Başı her zaman 

diktir, kimseye yüz vermez, çiçeklerin 
diktatörü gibi herkese kafa tutar, 
herkese üstten bakar. Menekşe ise çi
çeklerin kölesidir; alçak gönüllüdür, 
mutevazıdır... Meselâ yolda bir ka
dın görürsünüz, başı dik, göğsü ka-
bank, dik başU yürür; arkasından, 
bakarsınız, boynu bükük, yerlerde sü
rünerek biri geliyor. Bu kimdh'?.. 

Çocuklardan biri atıldı: r 
— Kocası!.. 

Sıkılma 
Adam elbiseyi ısmarladı, provasını 

yaptı ve dedi ki: 
— İyi ama ben bu elbisenin parası

nı üç aydan evvel veremem... 
Terzi gülümsedi: 
— Zarar yok, siz haklısınız... 
— Elbise ne zaman hazır olur?., 
^ Üç ay sonra?,, 

[ Perşembe musahabeleri") 
Rusyada Sovfyet talim ve terbiyesi 

Evvelce çarlık Rusyasını iki defa 
ziyaret etmiştim. Petersburgda, Mos-
kovada, Kiyefte, Odesada mektepleri, 
akademileri, enstitüleri gezmiş gör
müştüm. İhtilâlden sonra Rusyayı 
görmek henüz nasib olmadı. Yeni re
jimin leh ve aleyhinde pek çok şey
ler okudum. İnsan her okuduğuna 
inanmak istemiyor. Hak ve hakikati 
öğrenmek için bitarafları dinlemek 
lâzım. 

Geçen gün Fransız mecmualann-
daıı birinde (Edouard Herriot) nun, 
Soviyet Rusyasmda yaptığı bir tetkik 
seyahatine dair Pariste 1933 yılı ikin-
cikânununda verdiği bir konferansı 
elime geçti. Hem jrüksek bir edip, 
hem büyük bir siyaset adamı olan 
bu zatm müşahedelerini çok istifade
li bulduğum için Rusyada fikir hare
ketlerine ait kısmını dilimize çevir
dim. 

(E. Herriot) şöyle anlatıyor: 
«Rusyada göze çarpan maddî faali

yetin yamnda, fikrî hayatın da ayni 
hararetle Uerilemekte olduğuna şa-
hid oldum. Yeni neslin talim ve terbi
yesine çok büyük bir ehemmiyet ve
rilmekte olduğunu gördüm. Soviyet-
1er hükümeti terbiye vazifesini devlete 
mal etmek suretile eski rejimi büsbü
tün değiştirdi. 

Ben bu yeni rejim mekteplerinin 
bazılarını 1922 de ziyaret etmiştim. 
İçlerinden bir tanesi (Tolstoi) un 
prensipleri üzerine kurulmuştu. O 
mektepte çocuklar ha}rvanlara bakı
yor, bu suretle hilkatin yarattığı mah-
lûkatı sevmeyi, onlara acımayı ve yar
dım etmeyi öğreniyorlardı. 

Rusyada çocuk yuvalarını pek be
ğendim. Bunların şehirlerde olduğu 
gibi kasabalarda ve köylerde çok mü
kemmellerini gördüm. Üç yaşından 
yedisine kadar çocuklar orada büyük 
bir şefkat ve büyük bir ihtimam gö
rüyorlar. Resmî istatistiklere nazaran 
Rusyada çocuk yuvalanna devam 
eden yavrularm 1927-28 yılında ade
di üç yüz sekiz bin imiş, 1931-32 jalın-
da ise bu aded iki milyon yedi yüz 
bin olmuştur. 

İlk tedrisat tabiî oı-ada da mecbu
ridir. Mektep rejimi üç devreye aynl-
mıştır. İlk mektep tahsil müddeti 
dört sene sekiz yaşmdan on bir yaşı
na (on bir dahil) orta mektep üç se
ne on iki yaşmdan on dört yaşına, li
se tahsili üç sene on beş yaşından on 
yedi yaşına kadardır. (On yedi dahil). 

Şehirlerde ve amele gruplarının bu-
lunduklan kasabalarda mecburî tah
sil yedi senedir. 

Soviyet pedagojisi (Marx) ve (Le-
nine) in kurduklan esastan mülhem 
olarak daima polytechinque) terbiye 
tabirini kullanıyorlar ve bu tabirden 
ilim nazariyatı üe sanat tatbikatının 
ihtilâtmdan husule gelen bir talim ve 
terbiye sistemi kasdediyorlar. 

Daha 1897 de Lenine bu fikri der-
meyan etmişti: 

«Mesai faydalı semere vermesi için 
talim ve terbiye Ue hernahenk olmalı 
umumî kültürle, meslekî kültür biri-
birini tamamlamalı» diyordu. 

Rusyada yüksek tahsil yahuz ilmî 
mesaiye tahsis edilmiş olan Üniversi
telerde, enstitülerde ve akademilerde 
yapılır. Oralardan mümtaz ve müte
hassıs bir zümre yetişir. Yedi senelik 
ilk ve orta mekteplerden sonra geniş 
mikyasta fermî tahsil veren (Techni-
cum) 1er teşkilâtı vaizdir. 
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Profesör (Svadkovski) bir eserinde: 
«Umumî kültüre istinad eden bir 

ihtisasın ancak kıymeti olabileceğini 
yakînen müşaihede ettik» diyor ki, ben 
de bu prensipin doğru olduğunu zan
nediyorum. 

Fakat ondan başka bazı (mudil) 
karışık makineleri kullanmak için 
amele için ayrıca bir tahsil müessese
si kurmak lâzımgelmiş, onun için de 
yedi senelik ilk ve orta tahsili mütea-
kıb (Ecole d'Usine) tezgâh mektep
leri açmışlar. 

Ruslar cehalete karşı büyük bir 
harp ilân etmişlerdü'. Şehirlisi gibi 
köylüsü de okuyor. Bütün amele 
klüplerinin asri birer kütüphanesi 
olduğu gibi, köylerde de okuma oda
ları vardır. Tahsil ve terbiye için va
sıta yalnız mektepler değildir. Bütün 
büyük şehirlerde çocuk tiyatrolan 
vardır. Leningradda güzel bir genç 
seyirciler tiyatrosu gördüm. Sinema 
ve radyodan terbiye hususımda en 
çok istifade eden Ruslardır diyebili
rim. Ne yapıp yapıp Rusya dahilinde 
okuyup yzama bilmiyen bırakmıyar 
caklar. 

Şu istatistiklere de bir göz atahm: 
1928 de Rusyada ilk mekteplere de

vam eden çocuklann adedi: On mil
yon imiş. 1932 de bu aded on dokuz 
milyon olmuş! 1928 de Rusyada orta 
mekteplere devam eden çocuklann 
adedi: Bir milyon altı yüz bin, 1932 
de bu aded dört milyon üç yüz elli bin 
olmuş! 

Mecburî olan yedi senelik ilk ve or
ta mektep tahsilini şimdi on seneye 
çıkarmak istiyorlar. 

Soviyet Rusyası ilk ve orta tahsili 
yetmiş muhtelif milletin dilinde ver
mektedir. 

Soviyet Rusyasmm talim ve terbi
yede yaptığı mühim bir ıslahat ta 
programlardaki dersleri hafifletmek 
olmuştur. Rusyada mekteplerde en 
ehemmiyetli dersler tarih, coğrafya 
ve beden terbiyesidir. Ruslar Türkleı; 
gibi mazilerine çok bağlıdırlar. Onım 
için tarihe karşı âdeta bir meclûbi-
yet göstermektedirler. Maziye hürme
ti olan yeni Ruslar Moskovada Krem-
len sarayına yerleştikten sonra ora
da tarihî kıymeti olan hiç bir şeyi yok 
etmemişlerdir. 

Rusyada bütün matbaalar faali
yettedir. Durmamasıya makineler 
halkın talim ve terbiyesine yanyan 
kitaplar, risaleler basıyorlar. Ondan 
başka bir taraftan da Fransız edebi
yatına, klâsiklerine ait eserlerin ter
cümelerini neşrediyorlar. 

Rusyada hatırası hüımetle sakla
nan ve en çok sevilen edib (Pouch-
kine) dir. Onun hür fikirleri, cüret-
kârlıklan çok takdir edilmektedir. 
Ondan sonra gene hür fikirleri dola-
yısile Sibiryaya sürülen (Dostoîevs-
ky) yi de seviyorlar. Fakat bugün bü
tün Rus edebiyatımn mümessili sajm-
lan (Maxim Gîorki) dir. Yeni yetişen 
Rus ediplerinin o habası gibidir. Onla
rı daima etrafına toplar ve onlara 
memleket mazisini anlatır. Onlara 
içtimaî dersler verir.» 

(E. Herriot) konferansının bir kıs
mım Rusyada güzel sanatlere tahsis 
ediyor ve neticede «Ruslar çalışıyor 
ve bilerek çahşıyor. Bunu görmek ve 
sonra kendimizle onlan mukayese et
mek lâzımdır. Mukayeseden ancak 
kendinden emin olmıyanlar kaçınır.» 
diyor. Selim S u n Tarcan 

Eskişehir hallcevinde temsil 

Eskişehir '(Akşam) — Şehrimiz Hal|kevinde Kızılayj menfaatine «Ana» ' 
piyesi muvaffakiyetle temsil edilmiştir. Bu işi üzerlerine alan amatörler, 
yok alkışlanmışlardır. Yukanki klişemiz, temsilden bir sahneyi gösteriyor. 



Son günlerin mühim lıadiseieri 

Büyük Şef Atatürkün evveUd gün Floryaya yaptığı gtmıüye ait bir kaç enstantane 

Atatü^ün Trabzon seyahatine ait ikiintiba: Motorinle Büyük Şefi istikbale 
koşan halk, Atatürk karaya çıktıktan sonra 

Son zamanlarda tanzim edilen Edimoıin güzel bir mesiresi: Sarayi^ 

If̂ Vnrpıiıı ai jaıiflan çok rağbet grüyor. Tukanda yanş sahasmdaki 
kalabalık {örünüyo]̂  

Daşvtkü İnnet tnönü MeoUstd 
inttUın nutkum İnil e<leşrkm 

Innır ki2 enstitüsünden bu sene meran olan talebe, müdürleri 
p. Hasible birlikte 
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O A K S A S P O R o 
inhisardan bahseden kim! 

Hatırlatalım ki hücuın ederken müdafaayı llımai 
etmemek, gülünç olmamak için en tedbirli harekettir 

Bazı kiınseler vardır ki yanların
da «yağmur» dan bahsedilse «yağ
murdan göl olur, gölde ördek bulu
nur» diye «yağmur» kelimesinden 
«ördek» mânasını çıkarırlar ve gene 
bazı yazıcılar vardır ki her hangi bir 
meselenin taıhlil veya münakaşasm-
da hafif ve zayıf iddialarım «vatan, 
millet, gençlik» gibi büyük ve mu
kaddes kelimelerin kuvvetine daya
narak yürütmek isterler. Çünkü 
bunlar küçük ve basit kelimelerle 
kuvvetli iddialarda bulunabilmek 
kudretini haiz değildirler. 

Geçen gün, Fenerbahçe - Güneş 
muhtelitinin şimdiye kadar oynadı
ğı ecnebi takımlara karşı daima mu
vaffak olduğunu, bunu gören iki klüp 
futbol seksiyonlarınm bu takımı 
daha iyi hazırlıyarak gelecek mevsim
de Balkanlarda ve Orta Avrupada 
bir turneye çıkmak kararını verdik
lerini bir havadis olaraık yazmıştık.' 
Bunu yazarken de böyle kuvvetli bir 
muhtelitin elde bulundurulmasının 
faydalarından bahsetmiş ve bu me-
yanda bu muhtelitin millî veya tem
silî takımların teşkiline bir kolaylık 
olacağım da hatırlatarak: 

«Bu takımın bir veya bir kaç ojnın-
cusu diğer klüplerden - eğer varsa -
daha iyUeri ile değiştirildiği takdir
de temsilî takım kolayhkla meyda
na çıkıverecektir» demiştik. 

F. O. isimli bir muharrir hemen 
kaleme sarılarak «millî takımın iki 
klübün âzalanna bırakılamaz!» gibi 
şatafatü bir başlığın altında bir şey
ler söylemeğe heveslenmiş. 

İnhisardan ve millî takımın iki 
klüpten teşkil edileceğinden bahse
den kim? 

Yazısı gazetelere geçecek bir kim
senin artık türkçeyl öğrenmesi çağı 
geçmiş olmalıdır amma biz gene öğ
retmeğe çalışalım: 

Önümüzde sık sık gördüğümüz 
bir muhtelit var demişiz. Böyle bir 
takımın mevcut oluşu temsilî takım 
teşkiline bir kolaylık olur demlşla. 
Bu takımın bir veya bir kaç oyucu
su diğer klüplerden - eğer varsa -
daha iyileri ile değiştiıildiği takdirde 
temsilî takım kolaylıkla meydana çı
kar demişiz. Yani ortada kuvvetli 
bir muhtelit var. Bu muhtelitte ak-
sıyan oyuncu var mı? Var. Kaç kişi? 
Bir veya bir kaç, üç veya beş. Güzeli 
Bu aksıyanlardan daha iyileri var 
mı? Var. Kimler? Karagümrükten 
Ali, Fener Yılmazdan Hasan, Samsun 
Halkspordan Hüseyin, Trabzon îd-
man Ocağından Ahmed. Âlâ! Değiş
tir muhtelitteki aksıyanlan bu daha 
lyilerile. Değiştirilmiyen yedi oyun
cudan daha iyisi var mı? Yok. Onlan 
da bırak yerinde. İşte sana millî ta
kım. Elimizdeki muhtelit kadrosu bu 
işi yapmaklığımızı kolaylaştırdı im? 
Kolaylaştırdı. Millî takım iki kltib» 
mi inhisar etti? Hayır. 

O halde nereden çıkıyor «Türk fut
bolunu istihfaf», «iki klübü Trük fut
bolunun fevkinde görmek», «millî 
takımı klüplerin inhisanna tevdi et
mek!» 

Dedik ya, yağmur - ördek va zayıf 
iddüan büyiik kelimelerin kuvvetile 
yürütmek meselesi!... 

««« 
Bununla beraber, işin hakikatini 

böylece tebarüz ettirdikten sonra ge-
l»IIm bazı teknik noktalara: 

i 1 — Farzedelim ki Eskişehir De-
miı-sopr takımı, Türkiyenin en iyi 
on bir futbolcusunu kendisinde top
lamış. Millî takım teşkili için bu on 
birden daha iyisi bulunmuyor. Millî 
takım bu on bir oyuncudan yapılır
sa bütün Türk futbolu istihfafını 
edilmiş olacak, yoksa inhisal- yapmı-
yalım diye millî takım mı fena teş
kil edilecek. 

2 — Bütün dünyanın futboldekl 
bilgisini takdirle tasdik ettiği meşhur 
Hugo MeisI bir vakitler bir tek klüp 
takımını Viyanayı temsilen îstanbu-
Ja göndermedi mi? Hattâ bu şekildç 

başka memleketlere giden Viyana ta-
kımlan da yok mu? 

3 — İtalya, bugün en muvaffak 
takımlardan olan mülî takımım, Bo-
logna'yı esas tutarak yapmıyor mu? 

4 — Futbolun üstadı olan İııgÜiz-
1er daha bir iki sene evvel millî ta
kımlarının Arsenali esas alarak teş
kil etmediler mi? 

5 — Muharririn kendisi kabul et
tiği gibi bir vakitler Türk millî ta-
kıımnı Fenerbahçe - Galatasaray 
ojruncuları teşkil etmiyorlar miydi? 

Bu vesile Ue gene teknik bir nok
taya temas edelim: 

Bir vakitler millî takım, ferden 
en iyi oyuncular oldukları için Fe
nerbahçe ve Galatasaray futbolcüle-
rinden yapılırdı. Bu takım istenildi
ği kadar muvaffak olamazdı. Çün
kü daha teknik olan Fenerli futbol-
cülerin oyun tarzı, teknikten ziyade 
gayretli, enerjik olan Galatasaray
lıların oyun tarzile imtizaç ede
mezdi: 

Galatasaraylılann, enerjisi hasım 
kalesini sardığı zaman Fenerlüerin 
tekniği ona yetişemezdi ve Fenerli
lerin tekniği ilerilediği vakit Gala
tasaraylıların enerjisi hasım kalesi
ni çoktan aşımş olurdu. Bunun için 
millî veya temsilî takımlann teşki
linde kuvvetli takımlar veya muhte
litler esas tutulmakla beraber ele-
manlann oyun tarzlannda da bir 
yakınlık, bir uygunluk, bir beraber
lik aramak en doğru harekettir. Şu
nu da ilâve edelim ki bugün Fe
nerbahçe - Güneş muhtelitinin en 
kuvvetli muhtelitlerden oluşu, bu iki 
kulüp futbolcülerinin oyun tarzlan-
mn taktik ve teknik noktalardan 
çok iyi imtizaç etmesindendir. 

Bu da bittikten sonra biraz da 
muharririn mizaha mevzu teşkil ede
cek cümlelerine dokunalım: 

«Fenerbahçe - Güneş muhtelitinin 
Rapidi yenmesi hiç şüphe yoktur ki 
herkesi sevindirmiştir» diyen muhar
rir yazısmın sonunda «bir kaç 05am-
cusu, (oyuncusundan olacak!) mah
rum bir ecnebi takıma karşı alman 
netice» demekle kendi sevincinin pek 
samimî olmadığını meydana koyuyor. 

Sonra başkalarmın klüpçülük et
tiğini söyliyen muhaiTir: (Bilhassa 
Galatasaraym senelerce yetiştirdiği 
oyuncular yalnız memleketin her ta
rafına dağılmakla kalmamışlar, hat
tâ başka bir klübe de «futbolcu de
posu» vazifesi görmüştür) ve gene 
(eski Galatasaraym bir parçası olan 
Güneş takımlanna) demekle ne 
yapmak istiyor ve bir millî takım teş
kili meselesinde bu iki klübü ve hu
susiyetlerini niçin ortaya sürmek lü
zumunu görüyor? Bunda ne fevkalâ
delik var? 

Bütün Türk gençliği klüplerin 
sporcu deposudur ve Galatasaray 
lisesinde okuyanlann mutlaka Gala
tasaraylı, Kadıköyde oturanlann 
mutlaka Fenerli, Beykozda yaşıyan-
lann mutlaka Beykozlu olması mec
buriyeti yoktur. Misal mi isteniyor? 
İşte Galatasaray takımı: 

Avni - Reşad, Lûtfi - Ekrem, Sa
lim, Suavl - Necdet, Süleyman, Eş-
fak, Haşim. Bülend. 

Bunlardan Reşad İzmirden, Lût
fi gene İzmirden, Ekrem Fenerbah-
çeden. Salim Trabzondan, Necdet Al-
tmordudan, Süleyman Fenerbahçe-
den Galatasaray takımına gelmiş
lerdir. 

Hatırlatalım ki hücuma geçerken 
müdafaayı ihmal etmemek, mahcup 
olmamak için en tedbirli bir hareket
tir. Sadun Galip 

Bu haftaki maçlar içİn tzlmiriden 
Fehmi veya Muştala gelecek 
Bu hafta yapılacak Oençlerblıü-

ği - Güneş ve Galatasaray maçları 
için İzmirden Fehmi veya Mustafa 
hakem olarak gelecektir, 

Maamaflh Fehmlnin gatlrllmeal 
daha kuvvetli bir ihtimal dalıU^ 
dedri. 

Galatasaraylıların kazan
maları lâzım olan bir 

maç!. Gençler birliği... 
Güneş ve Fenerbahçenin • İzmir 

mağlûbiyetleri, Galatasarayı millî 
kümede en iyi vaziyete çıkarmış bu
lunuyordu. Fakat son Ankaragücü 
mağlûbiyeti de Galatasarayhlann iki 
puan kaybetmesine sebep olmuş, 
Fenerle arasındaki üç puan farkı bir 
puana indirmiştir. 

Şimdi bu haftaki Ankara Gençler-
birliği maçı Galatasaraylılar için 
millî küme şampiyonasında aşılması 
mecburî bir mânla olmuştur. Çünkü 
mağlûbiyet veya beraberlik Fener-
bahçeyi kazandıracak, san kırmızı
lıların da şampiyonadaki ümitlerini 
bir dereceye kadar kırmış olacaktır. 
Genç Galatasaraylılar bu takmu ken
di stadlannda mağlûp etmişlerse 
de bu galebe pek te kolay olmamış, 
Ankaragücü mağlûbiyeti de bu ma
çın neticesi üzerinde şüpheler uyan
dırmıştır. 

Ankaralılar, şurası muhakkak ki 
son zamanlarda ihmal edilmez bir 
kuvvet olduklarını aldıklan neticeler
le göstermişlerdir. 

Sarı kırmızılılara gelince: Onla
rın takımlannı gençleştirmek husu
sundaki isabetlerinden bu sütunlar
da defaatle bahsettik. 

Yalnız şu var ki gençlerde galibi
yet gururu sporda çok tehlikeli bir 
şeydir. Yalnız gençlerde demiye-
lim; bu, her zamaîı için sporda fena 
neticeler doğurur. Hasmı benimse
memenin, nasıl olsa yeneriz düşünce
sinin neticesi beklenmiyen mağlûbi
yetlerdir. Yukanda da kaydettiğimiz 
gibi tecrübesiz gençlerde bu, daha 
fena neticeler veriyor. 

Nitekim Galatasarayhlar bu gu
rurladır ki Ankaragücü karşısında 
mağlûp olarak şampiyonadaki bü
yük avantajlannı kaybettiler. 

Şuı-ada gene bir noktaya işaret 
edelim: San kırmızılıların en kuv
vetli taraflan hücum hatlandır. En 
zayıf taraflan da müdafaalandır. 

Eğer millî kümenm başmdanberi 
şöyle bir cedvele bakacak olursak 
müdafanın zaafı derhal meydana 
çıkar. 

Şampiyonanın başında giden îs-
tanbulun dört klübünün Ankara 
Gençlerbirliği de dahil olmak üzere 
en fazla gol yiyenin Galatasaray ol
duğunu görürüz. Buna mukabU en 
fazla gol çıkaran Galatasaı-ay mü-
hacimelridir. Onım içindir ki eğer 
Galatasaray muhacimleri galibiyet
lerin verdiği gumrla bir parça işi 
ihmal ederlerse netice mağlûbiyettir. 
Çünkü arkalannda her zaman gçfl 
yiyebilecek, gol yapabilecek bil» mtİr 
dafaa vardır. 

Bu hafta yapılacak olan Gençler-
bii'liği maçı san kırmızüılara çok 
tehlikelidir. Hücum hatlarmda Ga
latasaray müdafaasım yara/ıak v0 
gol yapacak oyuncular bulunmak
tadır. 

Bu maçı kazanmak için bühassa 
san kırmızıhlann hücum hatlanıun 
çok çahşması lâzımdır. HususlI» 
Gençlerbirüğinin başta giden dört la-
tanbul klübünün araşma gürmesi, 
îstanbulda yapacağı maçlardan biri
ni kazanmasUe kabil olabileceği da, 
her halde Gençlerbirliği futbol
cülerinin düşünmedikleri ve bil
medikleri bir şey değUdlr. 

Mağlûbiyet veya beraberlik jMi. 
yapar? Zl 

Eğer Galatasarayhlar bu maçta 
beraberlikle karşılaşacak olurlarsa 
gelecek Fenerbahçe - Galatasaray 
maçı müsavi puanlarla yapılacak de
mektir. 

O maçın neticesi hakkındaki talı-
nünlerlmlzl daha sonra yazacağımıza 
göre şurada kısaca kaydedelim ki 
Fenerbahçenin kuvvetli tarafını da-
ha ziyade müdafaa hatlan tenkil 
ettiği ve hücum hatlan da Galataaa-
ray müdafaasını aşmaları kolay ot< 
duğu için müsavi puanlaıla yapıUk ' 
oajc olan karşılaşma sân kırmızI]^ 
lar aley!ıinedlr. 

Eğer netlc0 mağlûbİTee Dlunsa 
şampiyonluk Oalataıarayülar İçin 

Inegölde büyük güreş 
müsabakaları yapıldı 

Dinarlı Mehmed Karadağlı Dimit-
riyi, başpehlivan Hüseyin Afyonlu 

Süleymanı yendiler 

Dinarlı Mehmed ve Karadğh Dimitri 

İnegöl (Akşam)] — în^ö l İd
man Yurdunun tertip ettiği serbei 
ye yağh güreş müsabakalan bu pa
zar günü Halkevi spor sahasmda ya
pıldı. Bu büyük ve iddialı müsabar 
kayı 5 binden fazla insan seyretti v» 
ümidin fevkinde hasılat temin edü-
di. İdman Yurdunun bandoslls gür 
reşlere başlandı. Evvelâ; baş müsa^ 
bakalan oldu. 44 prfüivan güreşti 

Deste güreşine çıkan 6 pehlivan 
arasında KaracabeyU Hayrl kendin
den daha çok ağır pehlivanlann sır
tım yere getirerek alkışlandı. 

Küçük orta güreşinde en hara
retli safha da Bursah Hüseyin ile 
KadimUI Salih arasmda oldu. îrl ya-
pıh Hüsejrin; Salih pehllvam yendi. 

Büyük orta; Ankarada çok iyi 
güreştikten sonra Türkiye üçüncüsü 
olan Yanm Dünya Afyonlu Süley

man, Flaş namı Ue anılan İsmail Ua 
güreşti. Uzun ve ezici bir güreşten 
sonra Süleyman; İsmaili yendi. 

Bundan sonra serbes güreşe Bur
sa Acar İdman Yurdundan dünya 
güreş üçüncüsü MersinU Ahmedln 
kardeşi Mustafa ve arkadaşı arasm* 
da yapüan gösteriş müsabakası zevk
le seyredildi ve çok alkışlandüar. 

Bundan sonra herkesin bin bir he
yecanla beklediği Dinarh Mehmed 
üe Karadağ pehlivanlanndan Dimit
ri sahada güreştUer. 40 dakika sü
ren çok heyecanh ve güzel bir gü
reşten sonra Dinarh Mehmed bir 
tayyare oyunile hasmınm sırtmı yo-
re getirdi. 

Serbes güreşte Türkiye baş pehll
vam Hüseyin üe Afyonlu Yarım Dün
ya Süle5mıan güreştUer. Hüseyin 10 
dakikada Afyonluyu malûp etti. 

Aydınspor, Dsnizlisporu 4 - O mağlup etti 

Aydın (Akşam) —i DenızU sporculan, başlarmda DenizU lise direktörü ve 
öğretnıenleri olduğu hald» Aydına gelerek Aydm sporcularUe karşılaşmış
lardır. Çk)k samimi geçen müsabaka neticesinde Aydınspor takımı, sıfıra kar-
fi dört golle Denizlispor takımma galip gelmiştir. Maçı B. Naim idare etmiş
tir. Resmimizde İUE şehir futbolculan, Aydm valisi B. Salim Özdemirln etra-
fmda toplanmış olarak görünüyorlar. 

uzak bir ihtimal olur. Hattâ ikincilik 
bUe şüpheli bir vaziyet alır. 

Bunlar gösteriyor ki yukanda da 
kaydetlğlmiz gibi bu maçı Galatasa
rayhlar muhakkak kazanmahdırlar 
ki milli küme şampiyonasmda ijri bir 
vaziyette yürüyebUsInler. 

Bu hafta eğer bu maç san kırmı
zıhlann mağlûbiyetile neticelenecek 
olursa arkadan oynıyacaklan Fener
bahçe, Oüneş, Beşiktaş maçlarmı 
kazanmak çok güç olur. Tecrübesiz 
gençler enerjilerile muvaffak olur
lar. Fakat gençlerin moralinin bo-
zulmaa çok fenadır ve düzelmesi 
güçtür. 

Görülüyor ki Gtençlerbirliğl maçı 
san kırmızılılar için bir Sırat köp-
rüsüdüf, • 

M. Kemâl 

Fahri tekrar Ankaraya mi 
dönüyor 

Ankaradan îstanbıUa gelerek İs-
tanbulspora girdiği söylenen Anka-
ragüçlü Fahrinin klübünden olan 
ilişiğini kesemedlği cihetle tekrar 
Ankaraya döneceği söylenmektedir. 
Geçen hafta Ankaragücünden Fe-
nerbahçeye karşı bile oynamış ol
ması da bu haberi kuvvetlendirmek
tedir. 

llhami döndü 
Basketbol federasyonu namına 

tedkikat yapmak üzere Avrupaya gi
den basketbolcü İlhaml, tedkik se
yahatinden dönnıüştüi'. Kendisi biP 
rapor hazırhyacak ve federasyona 
verecektir. Bunun üzerinedir ki fe
derasyon programım yapacaktır. 
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Her Akşam 
Bir Hikâye 

^0sgm 

Bedrinin şekerleri... 
ım^t^m 

'^ 

Hey gidi koca Bedri hey... Bir va
kitler bizi dairede ne kadar eğlendi
rildi. Daha o zaman gençtik. Hepi
miz de bekârdık. Nerede akşam, ora
da sabah. «Bu gece Modaya gidelim, 
orada kalalım» kalırız. «Bu gece Ada
ya gidelim, orada kalalım» gider ka
lırız. Başıboş, kayıdsız bir hayat.. 

Dairedeki arkadaşlar arasında Bed
ri başlıbaşma bir tipti. Saatte bir 
Bedriye takılmasak âdeta rahat ede
mezdik. Bedri kendi halinde, mahcup, 
lâkin kızdı mı fena halde köpüren iyi 
bir adamcağızdı. 

Bir aralık Bedri sigarayı bırakma
ğa kalktı. Sigara yerine daireye türlü 
türlü yemişlerle geliyordu. Elindeki 
minimini kese kâğıdlarınm içinde fın
dık, üzümler, sam fıstıkları, tuzlu ve
ya tuzsuz bademler, kabak çekirdek
leri, sakız leblebileri veya san leble
biler bulunurdu. 

Bizim en büyük zevkimiz Bedriyi 
ievrak götürmek bahanesile müdürün 
yanma göndermek, hemen küçük ke
se kâğıdını açmak fındık üzümleri, ce
viz içlerini, şam fıstıklarını, tuzlu ba
demleri ve saireyi paylaşmaktı. 

Bedri odaya rönüp de kesekâğıdınm 
bomboş halini görünce bu facia kar
şısında küplere biner, fena halde kı
zardı. 

O kızıp köpürdükçe de biz kahkaha
dan çatlardık. Bedri yemişlerinin ye
nildiğini görünce çaresiz odacı ile bir 
paket sigara aldırır: 

— Bugün gene sigarayı bırakamı-
yacağım.. 

Diye püfürdenirdi. Ertesi günü ge
ne bir takım yemişlerle daireye gelir, 
bu sefer yemişleri daha gizli bir ye
re saklardı. Lâkin dairedeki bütün 
genç memurlar derhal birer Şarlok 
Holmes kesilir, on dakika sonra esrar
engiz yemişlerin izi bulunur, minimi
ni kesekâğıdınm üzerindeki esrar per
desi kaldırılır, fıstıklar, bademler kap-
kapanın elinde kalırdı. Bedri gene ke
sekâğıdınm dibine dari ekildiğini gö
rür görmez: 

— Bademlerim., sâkıa leblebilerim... 
Diye etrafta fır dönerdi.. Artık onun 

telâşı karşısında biz keka.. Bedriye 
bakıp gelkeyfim gel.. 

Nihayet havalar adamakıllı ısındı. 
Bir haziran günü karar verdik. O haf
taki tatili hep birden Adada geçire
cektik. Hepimiz yanlanmızda birer 
güzel ai'kadaş da getirebilecektik.. 
Bedri nazlandı: 

— Ben gelemem., dedi, bir kere ben 
öyle güzel arkadaşı nerede bulaca
ğım... 

Bedrinin gelmemesi yan yanya ne
şemizi azaltacaktı. 

İsrar ettik: 
— Kambersiz düğün olmaz... îlle 

geleceksin.. 
Fakat Bedri: 
— Canım gelsem bile gezintiyi bur

numdan getireceksiniz. Gene yemiş
lerimi filân yiyeceksiniz.. 

Bizde teminat vermeler: 
— Katiyen yemeyiz., yemişlerin se

nin olsun.. 
Nihayet Bedriyi kandırmak kabil 

Oldu. Geleceğine dair söz verdi... Er
tesi tatil günü hepimiz köprü üstün
de birleştik. Bütün arkadaşlarm ya
rımda birer şık ve güzel bayan vardı. 
Sanki bütün gençler yanlannda gü-
lel bir arkadaş getirmek hususun
da biribirlerile rekabete girişmiş gibi 
idiler. 

Herkes biribirine güzel aıkadaşlan-
«u: 

— Amcazadem.. 
— Halazadem. 
— Teyzezadem.. 
Diye takdim ediyordu. Fakat her

kes de halazadelerin, teyzezadelerin, 
amcazadelerin mânasını çok iyi anlı
yordu. Yalnız Bedri yapayalnız gel
mişti. Koltuğunun altma bir sevgili 
kolu yerine bir şeker kutusu yerleştir
mişti. 

— O ne Bedri?... 
Diye sorduk. Kutunun içindeklleri-

nin ne olduğunu söylemeden önce: 
~ Bakın., dedi, yemiyeceğinize dair 

söz yermiştiniz., hatırınızda bulun
sun... Kutunun içindekiler şeker., ma
lûm ya sigarayı bırakmağa karar ver
dim... 

Bütün arkadaşlar biribirmize şey
tan şeytan baktık., gözlerimizle işaret 
edeıek biıibirlmize Bedrinin şeker ku
tusunu ^öst/Tdik.,Yavaşça aramızda 

^^aCİM^ \ 

fısıldadık: 
— Şeker getirmiş.. Bedri şeker getir

miş.. 
— Hazır olun şeker var.. 
Fakat Ada vâpurunım zamanını 

yanlış hesap etmiştik. Yirmi beş da
kika iskelede beklemek mecburiyeti 
vardı. Arkadaşlar ve amcazedeleri 
bekleme salonuna girdiler. Bedri de 
şekerlerinin istikbalini tehlikeye koy
mamak için bekleme salonunun bir kö
şesine büzülmüş, oturuyordu. Bir ata
lık: 

— Ben bir gazete alayım., diyerek 
dışanya çıktı. Bir de ne görelim? Şe
ker kutusunu oturduğu yerde ımut-
mamış mı?.. Aman... 

— Çocuklar Bedri şeker kutusunu 
unutmuş.. . 

— Yapışın kutuya.. 
Bir saniye içinde kutunun üstün

deki kâğıd yu-tıldı, kapağını kaldmp 
birer tarafa attık. Kutımun içinde hep
si çikolatalı şekerler... Tabiî avuçla-
rmı dolduran, Bedri gelmeden evvel 
yiyebilmek için, .çikolataları ağzına 
atıyor... Şekerleri nasü yuttuğumu
zun farkında bile olmadık.. 

Nihayet Bedri elinde gazete sallana 
sallanâ geldi. Biz şekerleri henüz yut
muş, fıkır fıkır gülüyorduk. Bedri ku
tunun kapağını parçalanmış görünce 
kimbillr ne hallere gelecekti. Fakat 
hayret.. Bedri kutunun halini gördü. 
Amma kılı bile kıpırdamadı. Ve sanki 
hiç farkında değilmiş gibi geldi, eski 
yerine oturdu, gazetesini açtı. Biz hay
retten abdallaşmıştık. Nihayet daya
namadık: 

— Bedri., dedik., kutuya, şeker ku
tusuna baksana.. 

Baktı, sanki o dakikada görmüş gi
bi: 

—^A.. dedi., şekerleri yediniz mi?. 
— Yedik ya;., kızmadın mı?. 
— Neden kızacakmışım?.. Afiyet 

olsun... 
Şaşkmlıktan çıldınyorduk... Bedri 

âdeta bi2dmle alay eder gibi bir vazi
yetle: 

— Aşkolsun., dedi., bana iki üç tane 
olsım bırakmamışsınız.. 

İçimizden biri cevap verdi: 
— Bıraktık, bıraktık., kutuda üç 

şeker kaldı.. 
Bedri 
— Ya teşekkür ederim.. 
Derken öteden a:rkadaşlardan biri

nin amcazadesi: 
— A bay Bedri., dedi., ben hiç ye

medim şekerlerinizden.. 
Bedri müthiş bir nezaketle: 
— Aman rica ederim, istirham ede

rim buyrunuz.. diye şekerleri uzattı.. 
genç kadın kıpkırmızı dudakları ara-
smdan çikolataları midesine indirdi. 
Bedri âdeta memnundu. Biz «belki di
yorduk, yânımızda kadınlar var., u-
tandı da, her zamanki gibi kızamadı, 
küplere binmedi, fakat kimbilir şim-

J di içinden kendisini nasıl yiyor... 
Yirmi beş dakika bekledikten son

ra vapura bindik. Açıldık., fakat Mo
dayı geçtikten sonra hepimizin kar
omda birer sancı., hepimiz kıvranıyo
ruz. Ve «Aman bize ne oldu?» diye 
konuşmağa başladık., şimdi yarım sa
at evvel bülbül gibi öten, şakrayan 
genç kadmlar elleri karınlarında yüz
lerini ekşitmişlerdi.. hele bizim arka
daşlar berbad oluyorlardı., yalnız Bed
ri rahattı., püfür püfür güvertede do
laşıp duruyordu., bizim böyle kıvran
dığımızı görünce: 

— Canım., dedi, o kadar müshil şe
kerini yiyecek ne vardı?.. 

Biz şaşaladık: 
— Ne müshil şekeri?... 
— Biliyorsunuz ya., ben eczacı mek

tebinden mezunum... Müshili öyle ko
yu koyu alamam., dün gece kuvvetli 
bir müshil ilâcile kendime bir kutu çi
kolata yaptım., en kuvvetli müshil, fa
kat çikolata ile karışınca lezzeti hiç 
belli olmuyor... Siz onu avuç avuç yi
yip bitirmişsiniz.. 

Hiddetimizden deli divane olduk. 
Bedriye çatmağa kalktık. Lâkin o: 

— Canım ben size rica ederim şu 
müshiUerimi yiyip bitiriniz., diye mi 
yalvardım. Yahud kutumu açıp kıy
metli şekerlerimi yerken bana: 

— Bunun içinde ne var?., diye sor
dunuz mu?. 

Bedrinin sözü doğru idi. Bir müd
det sonra halimiz büsbütün fecileşti. 
Halbuki koca vapurda topu topu iki 100 
numara vardı., artık biz bu iki helâ-

İf Haziran 937 Perşembe 

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 Spor musahabe
leri: Eşref Şefik tarafından. 20 Sadi 
ve ai'kadaşları tarafından Türk mu-
sildsi ve Halk şarküan. 20,30 Ömer 
Rıza tarafmdan Arabca söylev. 20,45 
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve Halk şarkıları (Saat aya
rı) 21,15 Orkestra: 22,15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün prog-
rcjnı. 22,30 Plâkla sololar opera ve 
operet parçalan. 23 Son. 

Ecnebi istasyonların bu akşamki en 
müntehap programı 

Milano (368) saat 22 «Fedora»; 
Opera. Hottens (443) 21 Donizettinin 
«Lucia di Lammermoor» operası. 
Frankfurt (251) 21,10 Smetana: «Sa
tılmış Gelin» opera. Nis (253) 21,80 
Konser. Monako (405) 22,10 Muhtelif 
konser. Lüksemburg (1293) 22,45 Sen
fonik konser. Breslav (316) 24 Klaas: 
«Büyük Senfoni» Varşova (1339) 23,80 
Orieg: «Sonata». Berlin (356) 21,10 
Şanslar Gecesi. Breslav (816) 21,10 
Valsler gecesi. Hamburg (332) 21,10 
Haziran geceleri. 

Dans musikisi 

Peşte (549) saat 23, Viyana (507) 
23,20, Breslav (316) 23,30, Marsilya 
(400) 24, Londra (kısa dalga) 18,30 -
21 - 0,20. 
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KUBÎLAV HAN 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 83 

CİLDİN GIDASI 
BULUNDU 

Her jey gibi cild de büyük bir tekâ
mül devresi geçirir. Her genç kız ve 
kadının kendisine mahsus parlak bir 
devri vardır. Bu zamanlarda cild ga
yet parlak çok düzgün cazip bir hal 
alır. Cilde bütün bu güzelliği veren cil
din ikinci tabakasında bulunan hücey-
lelerin bünyeden aldıkları gıda ile 
mümkündür. Bünye bu gıdayı zamanla 
veremez olur. Cildde buruşuklar, leke
ler ve buna mümasil arızalar görülür. 
Cild bütün güzelliğini kaybeder. Gaip 
olan kuvveti iade etmek ancak bünye
nin hüceyrelere verdiği gıda ile müm
kündür. 

Büyük kabiliyetli eller bunun da ça
resini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan 
gece kremi, yağsız Hasan kar kremi, 
cildin ihtiyacı olan bu gıdanın tamamı
nı ve özünü ihtiva eder. 

Her Bayan gece yatarken yarım yağlı 
Hasan gece kremini v e gündüzleri yağ
sız Hasan kar kremini, yüzlerine bü
yük bir itina ile sürerek cildin güzelli
ğini kazanırlar. Buruşuklar, lekeler ta-
mamile zail olur, bu kremler artık her 
Bayanın tabiî bir ihtiyacı haline girmiş
tir. Cildin güzelliği bu kremlerle tema
di eder. Çünki esas olan hüceıyreleri bu 
kremler beslemektedir. Cildinizi bu 
kremlerden mahrum etmeyiniz, saym 
bayanlar. 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı-
hr. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususî tenzilât yapılır. 

nın kapısında kadınlı erkekli nöbet 
bekliyorduk., vaziyetleri pek feci olan
lar kapının önünde tepinerek içerideki 
atkadaşına sesleniyordu: 

— Çabuk ol yahu., çabuk ol., yoksa 
şimdi!... 

Velhasıl o gün Ada gezintisi bi
ze zehir zemberek oldu. İçimizde yal
nız bir kişi eğlendi: Bedri. 

t Bir yıldız* 

Düğün alayı büyük mabedin kapısı 
önünde durmuştu. Lâhur hükümda
rının yeni evlilere verdiği bir e lmas 

hediyenin dünyada eşi yoktu.. 
— Bu çocuklarm babası ben olur

sam, anası da sen olacaksın, Ti-Ma! 
Ben verdiğim sözden geri dönmem. 
Sen, burada geçen bu kısa saatler 
içinde bana uzun yılların sevgi bağ-
larile yaklaşmış ve kalbimin içine 
kolaylıkla girmişsin! Aile yuvamızı 
seninle birlikte kuracağız., ve çocuk-
lanrmzı sen doğuracak ve sen büyü
teceksin! 

Ti-Ma başını Cin-Kinin omuzuna 
dayadı., elindeki çöpü yere attı.. Yer
deki çizgileri ayağının ucUe bozdu. 

Cin-Kin sevinçle soruyordu: 
— Beni aldatnuyorsun, değil mi 

Ti-Ma? Yarın evlenince çocuklarımız 
olacak., büyüyecekler ve bana fayda
lı olacaklar, değü mi? 

Ti-Ma gözlerini süzerek: 
— Evet, dedi, yalan söylemiyonım. 

Ve Cengizin torunlarına ana olacağı
mı düşündükçe seviniyorum. Bana bu 
saadeti idrak ettirecek Tannma beş 
çift öküz adağım olsun. 

Cin - Kin evleniyor? 
Aradan beş hafta geçmişti. 
Pekin sarayında düğün hazırlıkları 

yapıUyordu. Cin-Kinle güzel Ti-Mamn 
evleneceğini duymıyan kimse kalma
mıştı. 

Cin-Kin düğün hazırlıkları arasm-
da, Şi-Yamanın masumiyetine dair 
sevgilisinin ilk gece kameriye altında 
söylediği sözleri unutmuyordu. 

Tekinboğa tahkikatını bitirmişti. 
Pekinde Şi-Yama aleyhinde söz söy-

liyen bir ferd yoktu. Koralıların hiç 
biri Şi-Yamayı tanımıyordu. Kubilâ-
yin Şi-Yama adında bir gözdesi oldu
ğunu uzaktan duymuşlar, fakat hü
viyeti hakkında bir fikir edinememiş
lerdi. 

Tekinboğa Kubilâya: 
— Bu kadın masumdur, hakamm! 

Kora prensine yardım eden düşman
lar saraydadır, fakat, kendilerini o 
kadar iyi gizliyorlar ki., bulmak kabil 
olamıyor. 

Demişti. 
KubUây, Korada bulunan Moğol 

kumandanlarından Akboğaya: 
«Oğlum Cin-Kini evlendiriyorum. 

Oraya dönmesi belki biraz gecikecek
tir. Kora isyanının bastınlmasma se
ni memur ettim. Gayretini beklerim.» 

Mfcalinde kısa bir mektup gönder
miş ve Kora işini de ihmal etmemişti. 

Kubilây civardaki dost hükümetleri 
krallannı ve müstakil kebile reisleri
ni düğüne davet etmişti. Uygur, Tan-
gut, Moğol beyleri, Hint prensleri ve 
bütün Çin asilzadeleri davetli olarak 
Pekine geliyorlardı. 

Pekinde bü3mk zengin konaklan 
davetlilere açılmıştı. Pekin şehri o 
günkü kadar kalabalık olmamıştı. 
Çok maruf ve hatırı sayılır davetliler 
sarayda ayrılan dairelere yerleştirili
yordu. 

Pekin şehrine tahminen on bin ki
şiden fazla davetli gelmişti. 

Şimal prenslerile Hind hükümdar-
lan ve prensleri çok kalabalık maiyet-
lerile gelmişlerdi. Moya, Lâhur, Kiş-
mir prenslerinin maiyetlerinde üçer 
yüz kişiden fazla adam vardı. 

Şehir baştanbaşa renkli kumaşlar 
ve çiçeklerle donanmıştı. Büyük cad
delere hahlar serilmişti. Şehrin kapı
larından giren davetliler bu halılar 
üzerinden yürüyerek ilkönce saraya 
giderler, hediyelerini hakana takdim 
ederler ve Kubilâyla oğlunu tebrik 
ettikten sonra, kendilerine ayrılan 
dairelere ve konaklara yerleştirilirler
di. 

Gelen hediyeler arasında göze çar
pan, hat tâ gözleri kamaştıranlan da 
vardı. Lâhur mahrac?.sı Kubilâya se
kiz fil, iki yüz papağan, bir fil yükü 
ipekli kumaş, yirmi cariye getirmiş
ti. Kişmir hükümdan beş fil, elli ta
vus kuşu, yirmi kaplan, bir torba in
ci takdim etmişti. 

Lâhur hükümdanmn bunlardan 
başka gelinin göğsüne merasim sıra
sında taktığı bir elmas parçasının yer
yüzünde eşi olmadığı da dillerde do
laşıyordu. 

o gün saray önünde hazırlanan 
tahtırevanlara yalnız hükümdarlar; 
binmişti. Diğer davetliler hükümdar
ları takib ediyor, ve davetlilerin arka
sından saray erkânı gidiyordu. Zırhlı 
ve mızraklı Moğol askerleri iki yan
dan bu muazzam alayı çevirmişti. 

Alay büyük Buda mabedine gidi
yordu. ' 

Kubilây artık resmen budist ol
muştu.. 

Cin-Kin de babasına uyarak Buda 
dinini ı^bul etmişti. Nikâh derasimi-
ni Buda rahipleri yapacak ve çiftler 
Budanm bin bir elli büyük heykeli 
önünde diz çökecekler, biribirlerine 
sadakat yemini ederek başrahip taı a-
fmdan takdis edileceklerdi. 

Davetliler arasında islâm âleminde 
tanınmış büyük hocalar ve meşhur 
âlimler de vardı. 

Müslümanlar, Kubilây hanın mu
hitini budistler sardığı için Buda di
nini kabul etmek mecburiyetinde kal
dığını biliyorlar ve onun torunlarının 
müslümanlığı kabul edeceğine mu
hakkak nazarile bakıyorlardı. Çünkü 
Türk ve Moğol kabileleri uzun yıl
lar (Ulu tanrı) diye güneşe taptıkla
rı halde şimdi, bu kadar zeki bir mil
letin taştan heykeller önünde diz çök
mesi hiç bir havsalaya çığmıyacak 
garabetlerdendi. 

Zaten müslümanlık Cengiz hr.na 
bile bütün dinlerden daha mülayim 
gelmemiş miydi? Timoçin bir gün: 

«— Eğer bir dine girmek lâzımge-
lirse, müslüman dinini kabul ediniz!» 

Demişti. Moğol prensleri Karaku-
rumda kalmış olsalardı, muhakkak ki 
hepsi de müslüman olm-du. Kaıaku-
ruma gelen hocalar, diğer dinlerin 
rahiplerinden çok daha âlim kimse
lerdi. Fakat, Kubilây payitaht ola?ak 
Pekin şehrini intihab ederek Cinde 
yerleştikten sonra, müslümanlann 
tesirinden uzr.k kalarak Buda )ahip-
lerinin nüfuzu altına gi)mişti. 

O tarihlerde Buda dini Cinde çok 
yayılmıştı. En ufak bir köyde bile bir 
Buda mabedi ile bir rahip bulunur ve 
bu rahipler her gün halka Budanm 
mucizelerinden, büyüklüklerinden ve 
faziletlerinden bahsederlerdi. 

Alay büyük Buda mabedinin mu
azzam kapısı önünde durmuştu. 

Cin-Kinle güzel Ti-Ma yanyana bir 
filin üstünde oturmuşlardı. Mabcd 
kapısı önünde ilkönce Kubüâyın tah
tırevanı durdu., hükümdarlar Kubi
lâyla birlikte indiler., arkadan Cin-
Kin ve karısı daha arkadan sıra ile 
bütün davetliler inerek mabede gir
diler. Buda rahipleri hükümdarları 
ve diğer davetlileri kapıdan karşıla
yıp mabedde hazırlanan yerlere gö
türüyorlardı. 

Bu kadar büyük bir kalabalığın 
mabede girmesine imkân yoktu. Ma
bedin iç ve dış avlularına ikinci ve 
üçüncü derecedeki davetlüer almıyor
du. Mabedin dışındaki meydana bin
lerce halk toplanmıştı. Mabed içinde
ki Lamalar Cin-Kinle kansını büyük 
Buda heykelinin önüne götürmüşler
di. 

Ti-Mamn babası Şanga kırının 
sağında, Kubilây da oğlunun solun
da durmuştu. 

Rahip Panta Moğol âdetinco çift
leri takdis ettikten sonra mabtddcki 
mukaddes tası ilkönce Cin-Kine uzat
tı.. Moğol prensi tastan bir kaç yu-
duın su içti., rahip ayni tası Ti-Muya 
verdi. Genç kız da titriyerek bir iki 
damla içti, İkisinin bir tastan su içiş
leri hayatlarını binlerce şahit huzu
runda birleştirdiklerine işaretti. Bvs.-
dan sonra (Büyük Mi'bud) un heyke
li önünde sıralanan genç rahipler 
hep bir ağızdan duaya başladılar. 

Mabedin yüksek ve geniş kubbesin
de derin akisler yapan bu hazin ses, 
bir uğultu halinde dışanya kadar ya
yılıyor ve uzun mermer sütunlar aıa-
smda dağılıyordu. 

(Arkası var) 
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S l V â S - M â l â t V d h â t t l l Bir örnek okul I Bigada Ece göfü kurutuldu 
Ayın girmişinde biigük törenle 

hat işlemeye açılacak 

Yukanda iki taraftan gelen trenler takın altında kar^olaşıyor, aşağıda 
taraftan gelen heyetler, Malatya valisi tbrahim Etem 

Akıncı (1), fen heyeti erkânı 

iki 

Sivas (Akşam) — Sivas malatya 
demiryolunun Çaputlu tüneli ağzmda 
birleştiğini blrdirmiştim. Sivas ve 
Malatyadan ilk kalkan trenleri bin
lerce köylü davul ve zurna' çalarak, 
bayram yaparak karşılamıştır. Bü
tün yol boyunu amele ve köylüler 
trenlere alınarak Çaputlu tüneli ağ
zına gidilmiş, orada devam eden son 
poz ameliyat ta sona erdirildikten 
sonra Malatya ve Sivas trçnleri bu 
mevkide yapılan takm altmda karşı
laşmışlardır. On binlerce halkm coş
kun alkış sesleri arasında trenler dü
dük çalarak biribirlerini selâmla

mışlar ve ray kesilme ameliyatı ya-
pümıştır. 

Bundan sonra Malatya valisi İbra
him Etem Akmcı uzatılan makası e-
line alarak: «Varolsun Türk sermaye
si., yaşasm Türk amelesi., yaşasm 
Cumhuriyet diyerek., kurdelâjri kes
miştir. 

Kurdelâda şu yazılar vardı: 
«7-6-937 Sivas Malatya hattı birleş

miştir.» Köylü görülmemiş yardım ve 
tezahürat yaptı.Köylüye müteahhidler 
tarafmdan yemek verildi. Bu ajrm yir
misinde Çetinkaya istasyonımda bü
yük merasim yapılarak hat işlemeye 
açılacaktır. 

Ispartada jimnastik bayramları 

H 

(j Ispartada jimnastik bayramı çok muntazam olmuş, yapılan jimnastik har 
llvetleri çok takdir edilmiştir. Yukarıda bu bayrama aid muhtdlf resimler 
5rÜlüyx)r. 

Aydzn (Akşam) — Aydm 7 eylül 
ilk okulu, vilâyetimizin örnek okulla-
rmdandır. Yapılan teftişlerde talebe
nin çok iyi yetiştirildiği anlaşılmıştır. 
Ders yıhnm sona ermesi münaSebetüe 
talebe tarafmdan mektepte bir müsa-
mere verilmiştir. YukandaM resimler, 
okulda erkek talebelere çorab yaması 
öğretilirken ve kütüphane kolu öğret-
menlerile birlikte görünüyorlar. 

Sivas valisinin 
iıazaiarda teftişi 

Sivas (Akşam) — Valimiz Nazmi 
Toker yanlarmda kültür direktörü Ce
mal Gültekin ve vilâyet jandarma ko
mutanı Abdurrahman Yaman olduğu 
halde Hafik, Zara, Suşehri, KÖylihi-
sar kazalarmı ve Ümraniye nahiyesini 
teftiş ederek dönmüştür. Valimiz bu 
seyahatinde bir taraftan kazalann 
bütün işlerini gözden geçirmekle be
raber halkm derd ve ihtiyaçlarım da 
dinlemiş onlarla hasbıhallerde bu
lunmuş, kültür işleri ile meşgul ol
muştur. Okul yavruları valimizin ilk 
teftişlerinde yaptıkları andı tekrarla
mışlardır. Bilhaiısa Suşehrinde bu and 
daha heyecanlı bir şekil almıştır. Su
şehri merkez okulunun ikinci smıfm-
da bulunan «Evsen» admdaki küçük 
bir kız talebe valimizin teftişi bitirip 
smıftan çıkarken gür bir sesle: 

— Sayın ilbayımız müsaade ederse
niz andımızı tekrat edelim demiş. 

Bütün sınıf öğretmenleri ile birlik
te ülküye olan andı tekrarlamışlar
dır. Valimiz bu hafta içlerinde* de 
Kangal, Divrik kazalarma gidecek
tir. 

Tekirdağında bir temsil 
Tekirdağ (Akşam) — Bu hafta şe

hir klübünde öğretmenler tarafmdan 
bir müsamere verilmiş ve Vedad Nedi
min (Kör) piyesi muvaffakiyetle tem
sil edilmiştir. 

Küçük piyanist 

izmir (Akşam) — Bornova orta 
okulunım 3allık müsameresi parlak bir 
şekilde verilmiştir. Müsamerede piya
no çalan altı yalşmdaki MuallA, çok 
takdir ve alkış toplamıştır. Resmlmla, 
küçük yavruyu piyano çalarken gÖ8-
teriyor. 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara husust tenzilât yapılır. 

Ece gölünü kurutma ameliyesine başlanırken 
Çanakkale (Aksata) — Bigada 20 

bin dekarlık araziyi kaplıyarak batak
lık ve sıtmalık bir duruma sokan ve 
köylüyü her bakımdan tehdid eden 
(Ece) gölü iki bin köylü amele ve 150 
çift öküzle geceli gündüzlü çalışılarak 
6 gün gibi kısa bir zaman içinde ku
rutulmuştur. 

Açılan kanal iki buçuk kilometre 
uzunluğundadır. Genişliği bir buçuk. 

derinliği de iki metre kadardır. Göl
de birçok yılan balıklan da vardır. Ku« 
rutulan bu geniş saha köyün istihsal 
tarlası haline konulacaktır. 

Kanalın açılma töreninde vali veki
li de bulunmuş bir söylev vermiştir. 
Okul öğretmeni de bu gölün kurutul
ma işini ve faydalarını tebarüz ettir
miştir. 

inebolu orta mektebi dikiş sergisi 

inebolu (Aksata) — Orta mektep kız talebeleri tarafmdan bir nakış ve di
kiş sergisi açılmıştır. Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Saffet Arıkan 
ve mektep direktörü Ziya ismile beş köşeye aynlan, birçok güzel eşyalarla 
süslenen sergi iki bine yakm halk tarcıfmdan ziyaret edilmiş ziyaretçilerin 
takdirini kazanmıştır. Mektebin ilk açılış yılmda talebelerin sergide göster
dikleri bu muvaffakiyetleri takdire şayandır. 

Yukanki klişe muvaffakiyet gösteren talebelerden bazılarım muallimleri-
le bir arada gösteriyor. 

İzmir Halkevinin temsilleri 

<^: 

laanlr (Akşam) — İzmir Halkevi Ar ve temsil komiteleri, İzmir halkına 
güzel konser ve temsiller vermektedirler. Halkevi, son zamanlarda hakikaten 
fevkalâde verimli bir çalışmıya sahne olmaktadır. Son hafta içinde verilen bir 
konser ve temsile o kadar kalabalık halk gelmiştir ki salon davetlileri V9 
Halkkevi üyelerini almamış, konser ve temsilin tekrarına lüzum görülmüş
tür. Yakandaki resimler İzmir Halkevi orkestrası ile konser ve müsamereier 
esnasında salonun kalabalık vaziyetini gösteriyor. 
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KüÇ 
Küçük İlânlar 

AKŞAM okuyucuları arasında 
en emin, en süratli ve en ucuz 
ilân vasıtasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salt 
ve Perşembe günleri intişar eder. 

1 — iş arıyanlar 
TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE, 

FRANSIZCA — Dört lisanı iyi bilen 
tecrübeli muhasip iş arıyor. Günde bir 
kaç saat veya bütün gün çalışır. Adres: 
Galata, Posta Kutusu No. 1323. — 1 

İYİ BİR AİLEYE MENSUB - 30 
yaşlarında bir Türk bayanı tahsili ol
makla beraber seciye sahibi bir bayın 
ev işlerine bakmak istiyor. Taşraya da 
gidebilir. Taliplerin Akşam gazetesinde 
(Tan) rumuzuna mektupla bildirsinler. 

j _ - 2 

2 — işçi arıyanlar 
EBE ARANİYOR — Taliplerin ter-

cümeihalleri, fotograflarile G. Antepte 
Dr. Saib özer doğum evine mektupla 
müracaatları. — 14 

DAKTİLO İSTİYORUZ — Yazı ma
kinesinde yanhşsız, gayet serî yazan, 
hukukî ıstılahlara alışmış kadın veya 
erkek bir kâtip lâzımdır. Mufassal ter-
cümeihal ve istenilecek maaş miktarının 
istanbul posta kutusu 28 adresine ya
zılması. — 1 

İNGİLİZCE — Bilen bir . tercümana 
ihtiyacımız vardır, isteyenler Balıkpa-
zar süngerciler 83 numaraya müra
caat. — 1 

^ ~ E at ılık eşya 

SATİLİK KELEPİR SPOR OTOMO
BİL — İyi halde ve kullanışlı bir spor 
otomobil beş yeni lâstigfile ucuz fiate 
satılıktır. (Akşam) ilân memurluğuna 
müracaat. Telefon: 24240. — 1 

SATILIK OTOMOBİL - Bir teneke 
benzin ile 300 kilometre yapan makine 
ve elektrik tesisatı mükemmel bir hal
de açık ve kapalı karoseri ile Hama-
mak otomobili çok ucuz olarak satılık
tır. Görmek isteyen Taksin* çeşmesi 
yanındaki sokak da B. Yarvantin 
garajma müracaat. — 

SATİLİK «ŞEVROLE» SPOR OTO
MOBİL — 18 beygir kuvvetinde sağ
lam V3 eksiksiz, faal vaziyette, ekono-
nomik. Müracaat: Beyazıd Merkez ec
zanesi Bay Süheyl. Telefon, 22312 —3 

LAYKA — Ve o tipte fotoğraf maki
neleri için agrandisman makinesi ucuz 
fiatla satılıktır. Eminönü tahmis sokak 
Trifonidis han Bedri. — 

SATILIK PİYANO - Alman mar
kalı pek az kullanılmış mükemmel bir 
piyano ucuz satılıktır. Müracaat. Be
yoğlu, Aynah çeşme Emin cami sokak 
Emin cami aparhmanda No. 63/3 — 

^ — Klralık-Satılık 
SATILIK DÜKKÂN - İstanbul Ak

saray CeJrahpaşa Çakırağa mahallesin
de 3 numaralı helvacı dükkânının nısfı 
satılıktır. Talipler Çemberlitaşta muhal
lebici Hamza ustaya müracaat etsinler. 

— 1 

ACELE DEVREN SATILIK VE 
KİRALIK — Sahibinin mecburi azime
ti dolayisile tütün pul ve tuhafiye ve 
sair satmaya elverişli ortadan bölmeli 
bir tarafı boya salonu olan dükkân 
acele satılıktır. Adres Bahçe kapı iş 
bankası karşısında 15 No. h dükkâna 
müracaat. — 3 

MOBİLYALI APARTIMAN - Os-
manbey Rumeli caddesi Celâl paşa 
ap. No. 7 üç oda, Teşrinievvele kadar 
ehven fiatle kiralıktır. İçindekiler*; mü
racaat. Asansör vardır. — 2 

SATILIK ve ORTAK ALINIR - lyi 
mevkide işlek kıraathane satılıktır. Or
tak ta alınır. Kâr maktuan verilir. Te 
minatlıdır. Almak isteyenler Sirkecide 
Paris oteli yanında berber bay Mehme-
de müracaat etsin. ~ 2 

2600 LİRAYA. ACELE SATILIK — 
Kabataş Kız orta mektebine bitişik 
Ömer Avni mahallesinde Acıçeşme 
sokağında 5 No. 12 oda, 40 lira kirah 
terkos, elektrik, denize nezaretli, iki 
yokağa cepheli 432 metre arsasile 
ahşap konak arsası fiatına sabhktır. 
Görmeğe içindeki bayan Ayşeye. gö
rüşmeğe Feneryolu istasyon karşısında 
16 numaraya. — 4 

MÜHİM FIRSAT — Sıraservilerde 41 
No. Iı Emniyet apartımanı ittisalinde 
8,70 yüzlü apartıman inşaatı bütün 
malzemesile devren satılıktır. Müracaat: 
Saat 9-12 ye kadar Galata Karaköy 
Palas üçüncü kat No. 12 Cavad. 

- 12 

ACELE SATILIK EV — 10 oda, 
elektrik, terkos, havagazi, dört tarafı 
bahçe ile çevrilmiş, sarnıç ve kuyusu 
vardır. Denize fevkalâde nezareti tram
vaya ve iskeleye yakın hane satıhktır. 
Üsküdar Çınar Hacımutü sokak 5 No. 
ya müracaat. — 1 

ŞEHZADEBAŞINDA — On sekiz 
Sekbanlar sokağında 19 numarah ve 
s°kiz odalı elektrik, terkos ve havagazi 
tesisatı mevcut olan kısmen kâğir, kıs
men ahşap hane acele satılıktır. İçin
dekilere müracaat. — 1 

KELEPİR KÖŞK VE ERAZİ — Kar-
talda iskele ve istasyona 10-15 dakika 
mesafede Adalara, Yakacığa ve Istan-
bula bakan bir mevkide 14 odalı, bü 
yük mermer taşlıklı, üç tarafı balkonlu 
kagir köşk ucuz fiatle satılıktır, 300 
den fazla mahsul veren zeytin, meyva-
lı, meyvasız çam ve saire ağaçları, 
suyu hiç eksilmiyen dört kuyuyu ihti
va eden mühim bir kısmı duvarla çev
rilmiş otuz dönüm kadar erazisi ve 
büyük bir ahırı vardır. Köşk bol ziyası 
fevkalâde nezaret ve havasile hastane, 
sanatoryom ve otel olmağa çok elve
rişlidir. İsteklilerin (Akşam)da Mustafa 
Ragıba müracaatları. — 1 

15 LİRAYA KİRALIK APARTI
MAN — Ankara (Babıâli) caddesi üze
rinde 129 numara üç oda, mutfak, ha
vagazı, elektrik, terkos. Yazıhane ve 
aile ikametine elverişlidir. — 

KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd 
Çarşıkapıda Ayakkabıcılar cemiyeti kar
şısında tramvay caddesinde Pekit apar-
tımamnın ikinci katı beş oda bir kiler, 
mutfak, hela, banyo ve umumî tarasa-
dan başka ayrıca küçük bir tarasası 
vardır. Su, elektrik, havagazı ve kalo
riferi vardır. Kapıcıya müracaat. -^ 3 

1300 LİRAYA SATILIK KAGİR 
HANE — 9 oda 1600 arşın bahçe 
Kuzguncukta Bozacı sokağında 4 No.Iı 
yanındaki haneye müracaat. Sahibi 
pazarları bulunur. — 1 

SATILIK APARTIMAN - Üç katlı 
her dairede dörder oda salon, hamam, 
mutfak, altında bir kahve ve bir dük
kânı, ittisalinde iki odah mutfak ve 
bahçeli asrî mandırası vardır. Taliple
rin Feriköy Rum kilisesi arkasında 
Baruthane caddesinde 91 numaraya mü
racaatları. — 6 

ACELE SATILIK EV - Kadıkö-
yünde Talimhane Söğütlü Bayramyeri 
sokak No. 3. İçi dışı yağlı b)oyaIı 10 
oda, 3 sofa, mutfak, elektrik, terkos, 
havagazı, sarnıç ve ayrıca kuyuyu ve 
bahçeyi havi, sıhhate nafi, güneşli, iki
ye kabili taksim ev satıhktır. Görmek 
için kunduracı Ahmede, pazarlık için 
22931 telefona müracaat. -— 9 

BÜYÜKADADA 4000 LİRAYA SA
TILIK EV — Nizam ciheti, çam ormanı 
içinde. Bir kat üstünde 4 oda, mutfak, 
banyo, elektrik, akar su, sarnıç, 900 
mtere M. bahçe, hususî çamlığı vardır. 
Adanın en temiz havah ve en yüzel 
manzaralı yerindedir. Bina kârgfir ve ye
nidir. (Akşam) ilân memuruna müraca
at. Telefon: 24240. - 2 

KADIKÖYÜNDE SATILIK KAGİR 
HANELER VE DÜKKÂN - 1 - Moda 
caddesi 9 No. iki daire, ayrı methal 
ve mozayik merdivenle çıkıhr, apartı-
mana elverişli, bahçesile 450 metre 
üzerinedir. Satış şeraiti mutedildir. İçin
dekilere müracaat. 2 - Şifada tapu hari
tası 20/1 20/3 No. iu 650 metre arsası 
üzerinde mülk iki hane dörder odadan 
İki kat beşbin liraya satılıktır. İçindeki
lere müracaat, — 1 

KELEPİR KAGİR EV - Kadıköy 
Cevizlik eski Afitab, yeni Güneş soka
ğında köşe başında 3 No.h 7 oda, 3 
sofa, bahçe, mutfak, elektrik, terkos, 
havagazı ve müştemilâtı saireyi havi 
ev acele satılıktır. Gezmek için bekçi 
Bekire, görüşmek için 22931 telefona 
müracaat. — 9 

ACELE SATILIK İKİ APARTIMAN — 
Dört daireli, iki dairesi 3, iki dairesi 4 
odalı, tramvaya bir dakika yakın, elek
trik, terkos, havagazı, denize nazır, ay
da 90 lira getiren apartıman 7500 lira
ya ve yanında iki dairesi 3 oda, iki 
dairesi ik'şer oda olan ayni konforu ha
vi apartıman ayda 50 lira icar getirir 
3600 liraya satıhktır. Lâleli Yeşiltulum-
ba sokak 44 No. ya müracaat. — 1 

SATILIK MUTENA KÖŞK — Moda-
nin şifa burnunda No. 23 tekmil mar-
mara ve Kalamış körfezine nezareti 
fevkalâdeyi haiz metin kagir kat üze
rine itina ile yapılmış çamlıklar ara
sında ve gayet vasi bahçeli bir köşk 
satılıktır. Gezmek ve her husus için 
içindekilere müracaat. — 5 

TOPTAN KİRALIK VE SATILIK 
APARTIMAN VE DÜKKÂNLAR VE 
HANE — Galatada Bereket zade ma
hallesinin Kemer altı caddesinde 29/1 
No. apartıman ve altındaki dükkân-
larile Şehremininde arpa emini ma
hallesinin odalar çıkmazı sokağında 
2 No. h hane kirahk ve satılıktırlar. 
İsteyenler Koca mustafa paşa vakıflar 
memurluğunda Hüseyine müracaat. 

— 3 

SATILIK MÜKEMMEL EV — Beşik-
taş Akaretler Nüzhetiye caddesi Yeni 
fırın yanında 11 No. İu ev yedi oda 
iki salon, iki mutfak, hamam, terkos, 
elektrik, havagzı, tulumba, yağmur su
yu tertibab, bahçe, hava ve manzara
sı fevkalâde içi ve dışı yağlı boyalı ve 
çok sağlam olup altında bir dükkân 
ve bir garajı vardır. Senevi 650 lira 
irad getirmekde olup ehven fiatle ve 
acele satılıkdır. İsteyenlerin içindekilere 
müracaat etmesi. — 1 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — 
Maltep)ede Bağdad caddesinde istasyon 
karşısında iki katlı, 7 odalı, iki mut
fak, iki hela, banyo mahalli, suyu bah
çesi bulunan, içi dışı boyalı, denize, 
Adalara nazır Doktorun pek şık köşkü 
satılık olduğu gibi yazlık ve yıllık, 
mobilyalı, mobilyasız kısmen ve ya
hut tamamen kiralıktır. İçindekilere ve 
yahut telefon 20718 müracaat. — 3 

5 — Müteferrik 
FRANSİZ MATMAZEL - Fransızca 

ders veriyor. Fiat müsaittir. Lux ap. 8 
yeni çarşı, Beyoğlu Galatasaray, Mat
mazel Dressy'ye müracaat. — 

ALMANCA, İNGİLİZCE ve FRAN
SIZCA — (Bahusus ticaret şubeleri ve 
bakalorya imtihanlarına hazırhk ders
leri için)— Berlin üniversitesinden ede
biyat ve felsefe agrejeliğine malik ve 
İstanbul üniversitesinde lisan tedris eden 
genç bir Alman profesürû hususî veya 
grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en serî yeni usullerle tedris 
eder, Fiatler mutedildir. (Prof. M.M.) 
rümuzile ( Akşam ) a mektupla müra
caat. — 16 

ALMAN DİLİNİN ANAHTARI — Al-
manyada tahsil görmüş bir Türk bayan 
tarafından pek kısa bir müddet zarfın
da elde edilir. Arzu edenlerin Akşam
da (C.A.) rumuzuna mektupla müra
caat. — 

HUSUSÎ VE MONFERİD DANS 
DERSLERİ — Profesör Panosyan her 
gün derslerine devam ettiği gibi bu de
fa yalnız üç aya mahsus olmak üzere 
(15 mayıs - ağustos 15) e kadar nısıf 
ücretle her nevi asrî danslar. Beyogflu 
Karlman karşısında ( eski Polonya ) 
Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat saat
leri: Pazardan maada her ĝ ün (12-14)ten 
(17-20) ye kadar. - 6 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesin! «drea 
olarak göstermiş olan karilerimizden 

B R 

h&mUnna gelen mektupları Ijjtre-

Kanemlzden aldırmaları mercu^ur. 

İİ20 Kodak Filmi 
\ile 6Y9\boyunda 
^8 poz^esim.. 

JHerkes r e s i m ç e k m e k KODAK taraf ı n d a n y a ^ 
i s t e r , f aka t bhr^çokları p ı l m ı ş b u m a k i n e i e r i r r 
e n b a s i t yoİLTkrariar . b ü t ü n d ü n y a d a ^ ^ r - ı 
Bir BRAUNİ i l e ^ h a t t a c ih^ed i lme le r i r ^ in se-» 
b l r ^ ç o c u k \ b a ş l a n g ı ç - beb i iş te bu d u r T S u n a ; 
tar ı iyi r e s im çekebi l i r , r a ğ m e n fiyatı.T.? Ucuz,-

KODAK ŞİRKETİ — İstanbul - Beyoğiujünel, Ensiz Sokak No. } 

"BRAUNİ,, makineleri KODAK tarafınûan yaptlmiftır 

Kültür Bakanlığından: 
1 — Orta okullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya^.Riyaziye, Tabiiye, Fransa* 

ca, Almanca ve İngilizce Öğretmeni olmpk isteyenler, için bu yd sınav j f w ^ 
lacaktır. . • n ^ 

2 — Smavlar 1 Eylül Çarşamba günü İstanbııl Üniversitesinde başlıya-
caktır. 

3 — Smava girmek isteyenlerin: 
A) — Türk olmaları, 
B) — 20 den aşağı ve 45 den yukan yaşta olmamaları, 
C) — Hüsnühal erbabından oldukları, cinaiyet ve cünha nevinden mahkû

miyetleri olmadığı hakkmda Mahallî Vilâyet veya kaza İdare Heyetinden bil 
mazbata ibraz etmeleri (Halen memur V3 öğretmen olanlar bu kayıttan 
müstesna olup mensup olduklairı daire âmirinin vereceği vesika kâfidir. 

D) — Her türlü, hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mâni vücut arızalann» 
d;jı salim olduklarmı isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) — En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret n.en okulu mezunu veya bunlann mu-
tdili tahsil görmüş olmalan. 

Öğretmen okullarından mezvın olanlann en az iki ders senesi öğretmenlik 
etmiş bulvmmaları gerektir. 

4 T- Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Üniversite ve Yüksek öğret
men okulu talebesinin takip ettiği ders müfredatından seçilecektir. Bundan 
başka sınava gireceklere pedagojik sorular da soralacaktır. 

5 — Namzetler smavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun 
1 inci maddesinde gösterilen dereceler drJıilinde her hangi bir orta öğret
men okulu yar öğretmenliğine atanacaklcj-dır. ,,; 4 

6 — Yukandaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa-aâara-
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) — Nüfus tezkeresini asü veya tasdikli sureti, . 
B) — Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarının asıl'Ve ^alıuf 

suretleri, 
C) — Hüsnühal mazbatası, ;̂  ; 
D) — Mahallî Kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sıhhat ra« 

poru, 
E) — Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) — Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kcjtonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikalann en son 1/8/937 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmiş ol

ması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakaılığa gelmiş olan veya evrakı müsbi-
tesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkmda muamele yapıftnıyacaİB* 
tır. (1455) (3191) .1 

NEDYİN 
SiniraSrılaruasabî öksli-

f riiKler,a5abî zayıflıK,uyKu-' 
'sazluKjbaş ve yarım başa^ 
rısı, baş dönmesi,baygmlıK, 

çarpıntı, ve sinirden ileri gelen 
butun rahatsı İl k lan giderir 

FLOBYUDUISOURYUM L 8 ' K I U I S . 
19 HMtTAhda açılıyor. Otel her türlü konforu haizdir. Yemekle beraber 

2 50, 3, 3,50 ve 4 liradır. Fazla kalacaklara tenzilât yapılır. 
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ve ondan mfitevellid Baş a^nlannı defeder. Son derece teklif 
^ ZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA 

KATI tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞlÜK ve YANMALARINI giderir. MİDE ve BARSAKLAR! 
ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. M A Z O N blm ve H O R O S markasına dikkat. 

HAKİKÎ V l R f İLE 
EŞYA ÇABUK 

ve 
ZARARSIZ 

TEMİZLENİR 
Satıhlar^daima. 

fyenrglDIXlgÖrü n ü r̂  

Kablarmm 'itfy^ ma'f'lev 
lerle'̂  tetnizlersinii ç̂afoıtk 
aşınırlar; cUnkD* Bunla/ 
pısıfkleriîcazıyıp çıkârırlarl 
Satıhtan yçni fib) '̂6iuha4 
faza çaeıv Va ,̂ pislikleri 

, çarçabuk çiKarSte «ncaU 
V\M'^yr, Nemi ^^^ '^M 
parçasının ^stfln^ tü*."^ 
VlM kovuh JjafifcçTeneı** 
seniz yajj v̂e"; j>ısİiktenf 
eser. kalıp ak̂  

Ş A T A L , BICAK; ' A H S A B AKSAM: PORSPJ.ENÎESYA^ 
BOYALTVYERLER: MADENÎ E Ş Y A * IMT:<JUı^ E Ş Y A N ı Z ı 

Tem[zlqmal(̂ <fim dalm^VIMîkûllamnîlı 

Takljdlerden sakınınız. 

Ankara Vilâyetinden : 
1 — Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası kapalı zarf 

usuliyle satın alınacaktır. 
2 — Arabaların muhammen bedeli 29600 liradır. 
3 — İhale 28 Haziran 937 pazartesi günü saat 15,30 da' Vilâyet daimi en

cümeni tarafından yapılacaktır. 
4 — Şartnameleri Ankara, İstanbııl, Eskişehir, Bursa, Adapazar ve İnegöl 

Ziraat müdür ve memurluklarında görülebilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak için taliplerin % 7,5 tutan olan Banka mektubu 

veya hususî muhasebe veznesine yatırılan makbuz üe birlikte ilân edilen sa
atte müracaatları. (3393) (1551) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 — Belediye Buz Fabrikasmdaki suyun selâbet derecesi 0-1 Fransız sertlii 

derecesine düşürecek ve saatte asgarî 1500 litre su tasfiye edecek bir a!de<3 
tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın almacaktır. 

2 — Muhammen bedeli Yediyüz liradır. 
3 — Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4 — İhalesi Haziranın 28 inci pazartesi günü sa&t on beşte belediye endl-

ineninde yapılacaktır. 
5 — Şartnamesi Belediye Yazı İ4aeri kalemindedir. İsteyenler oradan para-

sız alabilirler. 
6 — İsteklilerin ihale günü muayyen saate kadar teminat makbuzları 

Ü9 birükte Belediye Encümenine ya şahsen veyahut teklif yapmak süretil« 
n^ûracaatlan ilân olunur. (3254) ' ı 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlu: Hamam sıı-asmda 

24 numarada - Pazardan başka 
her gün - öğleden sonra saab 
15 ten itibaren hastalarım ka
bul eder. 

Dn Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mtitehassuı 

Pazardan ^^km. günlerde o$}«deq 
sonra saat (2ı5 tt^ 6 y%) kadar tatan* 
bulda Divfthyoluncja (104) nunnaralı 
hususi kabinesinde hastalarını kabı4 
eder. Salı, cumartesi gUnlerl labah 
«9,5 • \h saatleri hakikt fıkaraya mah* 
sustur. Muayenehane ve ev telffoaj 
^2398. Kı;lık telefon: 2.L044 

iî 

I inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Rakı şişeleri için 11,550,000 şarap şişe ve Galonlan için 1,000,000 Man

tar pazarlıkla satm almacaktır. 
II — Pazarhk 25/VI/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Kabar 

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabUir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa:atte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3289) 

Beyaz zarf No. 5 
San zarf No. 7 
Yumak sicim 
Kırmızı mühür mumu 
Maderü kalemlik 
Çakı 
Kâğat sepeti 
Evrak sepeti 
Tüy süpürge 
Cam süngerlik 
Cedvel tahtası 
Zamk fırçası 
Zamk 
I — Yukarıda clna ve miktan yazılı 

la satm almacaktır. 

800 000 Adet 
200 000 » 

5 000 Yumak 
1 500 Kutu 

500 Adet 
1 250 » 

200 > 
100 » 
200 » 

1 000 » 
1 500 » 
3 500 * 
6 000 şişe 

(13) kalem kırtasiye ve saire pazarlık-

II — Pazarlık 26/VI/937 taühine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kaba-
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

n i — Şaai;nameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3318) 

İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: 

"^istanbul Üniversitesince Yabancı Dil bilgilerini kuvvetlendirmek isteyen
lere mahsus iki buçuk aylık dil kursları tertip edilmiştir. Kursla'rda Alman
ca, Fransızca, İngüizce, Rusça, Türkçe ve İtalyanca dilleri gösterilecektir. 

Dersler Zeynep hanım konağında Edebiyat ve Fen Fakülteleri dersanele-
rinde pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak ve 17/6/937 per-
şatnbe günü bağlıyarak Ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Her dil haf
tada 6 saat okutulacaktır. Fransızca, Almanca ve İngilizcede ba^Uyanlara 
mohâiu kurslalrdan ba^ka ilerlemişler için kurlarda vardır. İştirak etmek İs
teyenlerin 14/8/937 - 21/8/937 pazartesi gününe kadar her gün saat 10-12 
ara^nda Zeynep Hanım konağmda Yftbancı Diller Mektebi kalemüıa müra-
caatlan. (3455), 

Operatör- Ürolog 
Dr. Mehmed Al 

idrar yolları 
hastalıkları mOtahassısu Köprübaşı 

EminOna ban Tel: 21916 
P 
1 hasta 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta taJıiaieri ve (İDRAR VASEFA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN-
DE KATI TEŞHİSİ) yapıür. 
Beyoğlu : Taksime giderken Meşelik 
•okağı Ferah epartımanı Tel. 40534 

Doktor - Operatör • 
MUKADDER 

. .Doğum ve kadın hastalıkları 
Birinci sınıf mUtehassıu 

KADIKÖY, Rıhtım cad. Nemlizad 
sokak No. 52 Tel. 60788 

Dr. FAHRİ CELÂL 
Sinir hastalıkları ve 
kekeleme tedavisi 

hergiin üçten sonra 
I Cag'alo^lu, Halk Fırkası karşısı. Zorlu I 
^ a p a r t ı m a n No. 2 Tel. 2 0 7 8 5 ^ 

15,000 liraya 
satılık aparhman 

Kurtuluş tramvay caddesi üze
rinde ve durak yerinde altışar 
odaü üç ve üçer odalı üç yani al
tı daireyi ve altmda bir dükkânı 
muhtevi güneşli, havadar iyi bir 
apartıman on beş bin liraya satı
lıktır. (Akşam) ilân memurluğu
na müracaat. Telefon 24240 
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DOYÇE L E V A N T Ü N Y E 
G. M. B. H. H 8 M B U R G .^ 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg. Atlas Lcvaht Linye 

A . G. Bremen. 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalan 
Istanbulda beklenen vapurlar 

Derindje vapuru 20 Hazirana 
Galilea vapuru 25 Hazirana doğru 
Andros vapuru,30 Hazirana doğru 
Burgaz. Varna, Köstence, için 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Derindje vapuru 23 Hazirana 
doğru. 

y«kmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Galilea vapuru 26 Hazirana doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

lömyan hanında DOYÇE LEVANTE 
ÜNYE vapur acentalığına müracaat. 

Telefon: 4 4 7 6 0 - 4 4 7 6 9 

48 SAAT 
havalandırılmış 

ve terkibinde altın 
kremi bulunan 

VENÜS PUDRASI Alman v e İngi
liz kimyagerleri tarafmdan en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs, pudrasile pudralanan 
bir cild dünyamn en taravetli güzel-
»iğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sanşm, 
kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat v e taklid-
lerinden sakınınız. 

istanbul Birinci İcrasından: 
Üsküdar Kısıklı nahiyesine tabi Ü ç 

"»narda Saidiye çifliğinde mukim iken 
*'yevm ikâmetgâhı meçhul kalan Mı-
•ırlı Şerife Salih tarafına: 

Ohannes Papazyanın zim^etinizdeki 
•^50 lira alacağmın haciz yolile tahsili 
hakkında vaki takip talebi üzerine mez
kur ikametgâhınızla gönderilen ödeme 
*nıri zahrına mübaşiri tarafından veri-
1 
'en meşruhatta orada olmadığınız ve 
' 'yevm ikametgâhınız da meçhul bu-
«unmuş olduğu gösterilmesine biaen 
''«nen tebligat icrasına karar verilmiştir. 
»arihi ilânden itibaren yirmi gün için-
Oft borcu masrafları ile birlikte ödeme
miz lâzımdır, borcun bir kısmına ve ya
hut alacaklının takibat icrası hakkına 
hır itirazınız varsa bu rrtüddet içinde 
İBtida ile veya jifahen 9 3 7 / 1 6 1 0 dos
ya numarasına bildirmeniz ve itiraz 
•tmediğiniz takdirde yine bu müddet 
'cinde icra v e iflâs kanununun 74 ün-
•̂ ü maddesine tevfikan mal beyanında 
bulunmanız lâzımdır. Müddetinde mal 
heyamnda bulunmazsanız hapis ile taz-
V k olunacağınız veya hakikate mu-
nalif beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapis ile cezalatıdınlacağınız mezkûr 
^deme emrinin tebliği meJcamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. M. 1 I 30 

Bahçe meraldılarına! 
Bahçenizi, salonunuzu güzel çi

çekler; nadide saksılarla süslemek 
y e alacağınız malın cinsinden ve 
'yiligindcn emin olmak isterseniz 

EtemveAli 
kardeşler 
Çiçek bahçesine müracaat ediniz. 

Adres: Şi(li son istasyon civan 
Sıra Ceviz sokağı No. 80. 

Zayi — 1933 yılında Utanbul 38 in-
^^ ilk okuldan almış oldujum şchadet-
»ameyi kaybettim. Yenisini alacağım-
**an eskisinin değeri yoktur. 

23 nunnarada mukayyet Halid 

Dr. îhsan Sami | 
Gonokok aşısı 

Belsoğuklugu ve ihtilâtlanna k»rşı pek 
tesirli ve ta ıe aşıdır.Diyanyolu Sultan | 

Mahmut türbesi No. 113 

Güzel bir cild 
Gayrikabili 
mukavemet 

Bir 
Miknatistir. 

Parisli bir kim
yagerin keşfi 
sayesinde şimdi 
bütün kadınlar 
RÜzel bir cilde 
malik olabi
lirler. 

Evvelâ sevimliliğiniz, teninizden ne
şet etmiyor mu? O halde, herkesin na-
rari dikkatini ceibetmek çaresine te
vessül ediniz. Cildinizin güzel ve nermin 
olması için TENEFFÜS ETMESİ LÂ-
ZIMDIR. Hali hazırda bunu temin ede
cek yalnız bir krem vardır. 

Meşhur mütehassıs JEAN D E PA-
R Y n i n son keşfi olan G Ü N D Ü Z CRE-
ME SİAMOİSE şeffaf olmıyan sair 
kremlerin hilafına olarak havada şef
faftır. GECE CREME SİAMOİSE da 
yüzü emsalsiz ve tabiî bir ten rengi ile 
•üsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için 
GECE CREME SİAMOİSE (cold ere
n e ) kullanınız. Tesirinden o derece 
eminiz ki memnun kalmadığınız takdir
de paranızın derhal iadesini garanti 
ediyoruz. 

CREME SİAMOİSE 
Her yerde satılır. 

İŞ Y U R D U 
Faik Baharoğlu Galatada Havyar 
hanmdaki yazıhanesini gene Gala
tada Melek hanında 11 numaraya 
nakil ile alım v e satım v e intikal 
muamelelerini ve vergi v e vakıf ica-
resi ve taviz bedelleri ödeme işleri

ni deruhde v e takip eder. 
Telefon: 4 9 0 6 9 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 9 3 7 / 1 0 

Müddei Abdülhakinr Senaî ile Fat
ma Lebrizin şayian ve müştereken mu
tasarrıf bulundukları Kuzguncukta Çar
şı caddesinde eski 78 ve yeni 58 No.lı 
bir bap yalının kabiliyeti taksimiyesi 
olmadığından izalei şüyuu suretile satı
larak parasının hissedarların hisseleri 
nisbetinde tevzi v e taksimine mahkeme
ce karar verilmiştir. 

1 — Mezkûr yalı, alt kat kısmı bod
rum olmak üzere çatı katı ile beraber 
üç kattan 'ibaret olup ahşap ve tamire 
muhtaçtır. Üç yem-inli ehli vukuf tara
fından tamamına ( 7 0 0 0 ) lira kıymet 
takdir edilmiştir, işbu yalı muhtelif do
kuz oda, üç sofa, iki hela, üç kiler, bir 
gusulhane, denize nazır iki balkon, çatı 
arası v e deniz cihetinde rıhtımı ve bah
çede içinde kuyusu mevcut bir mutfağı 
ve ufak bir bahçeyi ve bahçesinde bir 
kaç ağacı mevcut olup elektrik v e su 
tesisatı vardır. 2 Satış bedeli peşin
dir. Müza(yedeye iştirak etmek istiyen-
1er kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi vermeleri 
lâzımdır. Rüsumu dellâliye ve yirmi se
nelik evkaf taviz bedeli müşteriye v e 
diğer rüsum ve vergiler mal sahiplerine 
aittir. 3 — Satış 1 9 / 7 / 9 3 7 tarihine 
müsadif pazartesi giinü saat 14 den 
1 6 ya kadar Üsküdar sulh hukuk mah
kemesinde yapılacaktır. Kıymeti mu-
hummenenin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak • üzere müzayede 
on beş gün temdit olunarak 3 / 8 / 9 3 7 
salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
devam edecek ve en çok arttırana iha-
lei katiyesi icra kılınacaktır. Bedeli 
ihalenin azamî beş gün zarfında mahke
me veznesine yatırılması şarttır. Aksi 
takdirde ihale bozularak bundan hasıl 
olacak zarar ve ziyan ve fark ve faiz 
ondan bilâ hüküm tazmin ettirilecek
tir. 4 — İşbu gayri menkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayri müseccel hak 
gahibi olduklarını iddia edenler var ise 
tarihi ilândan itibaren yirmi gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte mah
kemeye müracaatları I&zımdır. Aksi 
halde gayri müseccel hak sahipleri sa
tış parasının paylaşmasından hariç tu
tulacaklardır. 5 — Daha fazla malûmat 
almak istiyenler 9 3 7 / 1 0 No. h satış 
dosyasına v e satış memuru olan mah
keme başkâtibine müracaat edebilir. 
Talip olanların satı; günü saati muayye
ninde Üsküdar sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmaları lüzumu ilân 
olunur. M. 1129 

Avcılara 
MÜJDE! 

1 IHlazirandan itibaren fiatları indirilen 
AV ve N İ Ş A N M A L Z E M E S İ 
C i n s i 

En âlâ kara av barutu 
» » 3> » » 

» » 2> » » 

Birinci nevi dumansız av barutu 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

ikinci nevi dumansız av 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Yerli dumansız av barutu 
» •» » •» 

6 m; m Flober kurşunlu 
6 m/m » tek şa'rjlı 
6 m/'m » çift şarjlı 
9 m/m » kurşunlu 
9 m/m » tek şarjlı 
9 m/m ,» çift şarjU 

> 
•> 
» 

barutu 
» 
> 
» 

• 

1 
1/2 
1/4 
1 
1/2 
1/4 
1/10 
1 
1/2 
1/4 
1/10 
1/4 
1/10 

Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m/'m 
» » » » » 

Mor renkte av kovanı 
65 m/m 

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av 
Turuncu renkte av kovanı 
Yeşil renkte sinek markalı 
Kayısı renkte av kovanı 

av kovanı 

Yeşil renkte büyük kapsüUü av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı 
Kurşunî renkte av kovanı. 
Dolu lurmızı av fişeği 

» Mor av fişeçi 
» Turuncu av fişeği 
» Kayısı av fişeği 
» Kurşunî av fişeği 

Keçe tapa 
Yağlı tapa 

» takım tapa 
Kapalı kapsül 
Av saçması: 

3 kiloluk torbası 
1 » kutusu 
1/2 > •» 

• • • 

Mı k d a r ı 

kiloluk kutusu 
» 
> 
» 
» 
* 
» 

kovam 

av kovam 

» 
* 
» 
» 
» 
•» 

* 
> 
* 
» 
* 
^ 

Adedi 
» 
» 
» 
a 
> 

Paketi 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
> 
» 

ı » 
Adedi 

» 
> 
» 
> 

Yüz adedi 
i » 

Paketi 
Kutusu 

Eski 
K. S. 
290.— 
150.— 

80.— 
800.— 
400 — 
200 — 

80 — 
600.— 
300 — 
150.— 
60 — 

175.— 
70 — 

1.50 
1.50 
2.— 
3.50 
3.75 
4.— 

450.— 
400.— 
350.— 
350 — 
300.— 
300.— 
275.— 
250.— 
275.— 

/ 200.— 
9.50 
9.— 
8 — 
7.50 
6.— 

40.— 
75 — 
85.— 
75.— 

157.50 
52.50 
26.25 

F i a t i a r 
Yeni 
K. S. 
220.— 
115.— 

60.— 
600.— 
300.— 
150.— 

60.— 
500.— 
250.— 
125.— 

50.— 
150.— 

60.— 
1.— 
1,25 
1.50 
1.75 
2.— 
2.50 

325.— 
300 — 
275.— 
275.— 
225.— 
225.— 
200.— 
200.— 
225 — 
175.— 

7.50 
7.— 
6.50 
6.— 
5.50 

25.— 
50.— 
60.— 
65.— 

150.— 
50.— 
25.— 

B A Y i L E R D E K I Matbu flat listesine 
bakmayı unutmayınız! 

I İnhisarlar idaresi"] 
Kapalı zarf usuliie eksiltme ilânı. 

İstatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve 
ihale Komisyonundan: 

1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35-38 forma Be
lediyeler istatistiği İle 5-7 forma tahmin olunan Muhasebei Husuiyeler ista
tistiğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 750, Muhasebei Hususiye istatis
tiğinin 500 olacaktır. 

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

3 — Eksiltme 18/Haziran/937 cuma günü saat 14,30 da Umum müdürlük 
binasmda toplanacak olan komisyonda aJçılacaktır. 

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

(1409) (8128) 

Yedek subaylarının ka
yıtlarının tesbiti hakkında 

Be(ilct«f «skeriik şubesi riyasetinden: 
Şubede mukayyet orta ehliıyetname-

liler I Temmur 9 3 7 tarihinde yedek subay 
okuluna sevk edilecektir. 25 Haziran 
937 akşamına kadar şubeye müracaat
la kayıtlarınm tesbit ettirmleri ilân 
olunur. 

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

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

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükâfat vardır. 
İDtRKAT: Bilet alan herkes 7/Teınmu2/937 günü akşamınr, kadar bile

tini değiştinniş bulunmalıdır. 
»Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

T E N t N E Ş R İ Y A T : 

DUBROVSKİ 
«Klâsik Rus eddsiyatı serisi» nin 

dördüncü kitabı olarak Aleksandr Puş-
Uain «DubroTski» romanı intişar etti. 
DnbroTski, Puşkinin en günzel, en cazip 
romanlarmdan biridir. Hasan Ali ta
rafından temiz bîr türkçe ile rusçadan 
dilmize çevrilmiştir. Fiati 30 kuruştur. 

Dr. AHMED ASIM INUR 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba

ren. 
3 üncü stnıfda ameliyat ücreti 

almmaz. 
Doğum ve kadm ameliyatlarilc 

fıtık, apandisit, basur ve diğer 
ameliyeler için çok ehven hu«u«î 
fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. 111 - 115 

Telefon - 42221 
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W E S T I N 6 H 0 U S E soğuk hova dolaplann.n üstünlüğüne 

dair Amerika hükümetince verilen tasdiknamenin sureti. 

(•.R;frigeralor A..) başhkh sütunlarda WESTINQHOUSEûn 

rakipleri arasında en iyi bulunan markan.n verdiği neticeler 

yazılıdır. 

Bu tasdiknameden anlaşıldığına göre WESTINGHOUSE buz 

dolaplar, diğer markaların en iyisinden yüzde on daha a j 

ceryan sarfetmekle beraber ayni soğukluğu hasıl etmek 

için diğer markaların en iyisi 2 4 saatta 11 saat (% 46.3) 

çalışmak mecburiyetinde iken VVESTINGHOUSElar 

ancak 6 saat (".26.64) çalışıyor. 

U s. TREASURY DEPARTMENT 
PROCUREMENT OIVISION 
BRANCH OE SUPPUT 

Westii]ghouse 
Elektr ik", s a n a y i i n d e ^ e n ş ö h r e t l i İ s im o l a n V V E S T I N G H O U S E b u 
ş ö h r e t i n e yen i b ir n r İuvaf fak iye t d a h a i lâve et t i . A m e r i k a h ü k ü m e t i 
t a ra f ı ndan te r t i p e d i l e n m ü s a b a k a d a _ W E S T İ N G H O U S E ^ s o ğ u k ] 
h a v a ' d o l a p l a r ı n ı n * c e r y a n d a n t a s a r r u f v e r n e t a n e t i e r i i t ibar i le* b ü t ü n 
d i ğ e r ! m a r k a l a r d a n ^ ü s t ü n ^ o l d u ğ u r e s m e n k a b u l e d i l m i ş V Q 
A m e r i k a h ü k ü m e t i VVESTINGHOUSE f a b r i k a s ı n a 

16.697 îtane Soğuk Hava Dolabı 
s ipa r i ş e tm iş t i r . S o ğ u k h a v a iş ler i t a r i h i nde ş i m d i y e k a d a r b u d e r e c e d e 
m ü h i m bi r s ipar i ş v a k i o l m a m ı ş t ı r . 

VVESTINGHOUSE fabrikası sattığı so^uk hava 
dolaplarını 

5 Sene Garanti 
etmektedir. Bu garanti bozulan veya kınlan par
çanın tamirinden ibaret olmayıp makine kısmının 
k a m i l e n t e b d i l i n i t e k e f f ü l 
e d e r ve bunu VVESTINGHOUSE fabrikasının 
Türkiye Umumî mümessili bulunan Helios Mües-
sesatı deruhte etmektedir. 

N.45SIS 

General Schcdule of Sapplıeı 

CAPACITIES 

• « H. 
5 ccı. İt. 
« ca. H. 
' n. f«. 
9 u. fi. 

VVESTINGHOUSE 
W f l « Fct. rannını tim0 
I H 25 i 
12 256 
I2« 221 
13 2JS 
' 5 i 260» 
12» l iT i 

«EfdCElATOl 'A-
KWH. 
1 12 
1 14 
141 
I.J9 
İ M 
144 

Pcl. raıiMin( th^ 
StJ 
4S.2 
592 
JI.O 
J5.I 
46J 

Prinı«li« u. â h. 

h E L i O S M O E S S E S A T Î 
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Dişlerin abıhayatı 
R 
A 
D 
Y 
O 
L 

• 

I 
N 

i>i.şlere ebedî güzellik ve sıhhat ver
mek, yabancı müstahzarlardan yüzde 

yüz müessir ve ucuz ulmakla şöhret 
kazanmıştır. 

R 
A 
D 
Y 
O 
L 

• 

I 
N 

Bunun içindir ki, on binlerce kişi "Radyolin,, kullanarak yabancı ve 
pahalı diş n^acunu kullanmaktan kurtulmuşlar ve böylelikle hem sıhhat
lerine, hem keselerine hizmet etmişlerdir. Bunun için tavsiye ediyoruz: 

RADYOLİN 
^[p" 

180 5ENEDEN 
IFA7LA BİR TECRÜBE 
E 

! nAHSULÜ... 

H a m « n b i r a s r a y a k ı n b i r 
t e c r ü b e . d e v r e s i n e d a y a 
n a n R e v u e s a a t l e r i ; s i z e 
t a m U l A y a r v e t e m i n a t l ı b i r 
s a a t t a k d i m e d e r l e r . T e -
k e m n > U I a t m i ^ f e n n t a l e t 
ler , * k o n t r o l v e ç a l ı n m a 
m e t o d u s a y e s i n d e R e v u e 
s a a t l e r i n i n m u v a f f a k o l m a 
l a r ı n a b a ş l ı c a A m i l l e r d i r . 

Başlıca saatcılarda bulunur 
Umumî 0*PO«u . 

İstanbul. aat>ç« Kapı.Taş Han N' *a 
Tal. I aıss« 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucus 

jt,J AMMî^'M %ı!f ittir 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA-
LARIN USARELERİNDEN İSTİH
SAL EDİLMİŞ TABİİ BİR MEYVE 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen 
hârikası olduğundan tamamen tak-
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmaklarını, 
ekşiliklerini ve muannid inkibazlan 
giderir. Ağız kokusunu izale eder. 
Umumî hayatın intizamsızlıklarını 
en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

INGÎLIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

40 DERS 5 LİRA 
İNGİLİZCE-FRANSIZCA-ALMANCA 

Muktedir öğretmenler tarafından verilir. 21 Haziranda başlıyor. 
Am^rik-n Lisan ve Ticaret Dersanesi - AJcradar caddesi 

YALNIZ 
6AK ER mağazalarında 

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

her keseye elverişli fiatlerle 
bulabilirsiniz. 

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. 

MÜTERCİM 
Almanca ve Türkçe fennî tercüme 
ve Daktiloya tanumıen vakıf bir mü 
tercime Ankara'da ihtiyaç vardır. 
Galatada Türkiye Millî Han beşmci 

kata müracaat 

ERKEKLER 
NEZDİNDE 

l^ASIL 
^MUVAFFAK 

OLDUM? / / 

Güzelliğim, asrî zamanın 
mucibizesile Vo 50 nisbe-
rtinde artmıştır. 

Cildim hemen yan ölmüş bir hal
de idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyar-
lamıştı. Maamafih karakterim henüz 
gençti. Dansı seviyordum, fakat hiç 
kimse beni dansa davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor
lar. Nihayet bir cüd mütehassısı ile 
istişare ettim. Dedi ki: Cildimin «Bi-
occl'i, cildi terü taze tutan kıymetli 
cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlar
da «Biocebi genç hayvanlarda giz
lenmiş cild hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak olmuştur. 
Tıpkı cildinizin «BioceI»i gibidir. Bu 
cevher, şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlûp nisbet dai
resinde Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 

tecrübe ettim ve resimlerde görüldü
ğü gibi memnuniyetbahş neticeler eld6 
ettim. Sonra', bir miknatisin çeliği cez-
bettiği gibi cilde sonderece yapışma 
hassasını veren hususî ve kıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. Hemen he
men gayri mer'î olup sudan, yağmur
dan ve tagayyüratı havaiyeden kat'iy-
yen müteessir olmadığı için banyonu
zu alırken veya sıcak bir salonda dans 
ederek terleseniz bile yüzünüzde sa
bit kalır. Bu yeni pudranın şayanı 
hayret ve orijinal renkleri vardır. Bu 
cazip keşif pek büyük ve malî feda
kârlıklarla Tokalon müessesesi tara-
^ ıdan temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 
Tokalon krem ve pudrasını arayınız. 

T I I 7 I A İÇMELERİ 
• w fc fci #^ açılmıştır. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Enis TU 
Altşam matbaası 


