
Devlet Nüshası 

Paris borsası kapa
tıldı, döviz satışları 
yasak edildi. AKŞAM Hamallar, sırt ha

mallığının çabuk kal-
dırılnnasını istiyorlar. 

Sene 19 — No. 6717 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 30 Haziran 1931 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Şark paktı imzalanıyor 
Irak ve Afgan haricîye vezirleri 

de Tahrana hareket ettiler 
_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ i ^ ^ ^ ^ ^ l ^ M ^ ^ P ^ — ^ — W ^ ^ — ^ — 

Şahinşah hariciye vekilimizi kabul 
ederek öğle yemeğine alıkoydu 
İran hariciye vezirinin ziyafetinde 
çok samimî nutuklar söylendi 

Tahrandan bir görünüş: 
Tahran 29 (A.A.) — Pars ajansa 

bildiriyor: 
İran - Irak hudut ihtilâfuun bun

dan on gün evvel hal ve tesviye edil
miş olmasuıa binaen İran Hariciye 
Veziri Samyi, Irak Hariciye Veziri 
NaciyülâsUi Tahrana davet eyle
miştir. Irak Hariciye Veziri yann İra
na muvasalat edecektir. Kendisine 
Irak Hariciye Nezaretinin bir çok er-
kâm refakat eylemelıtedir. 

Ahnan malûmata göre, Afgan Ha
riciye Nazm da Tahrana gelmekte
dir. Dört komşu memleket Hariciye 
nazırlannm bu toplantısı İran tara
fından 20 teşrinievvelde teklif ve Ce-
nevrede parafe edilen ademi tecavüz 

Postahane meydanı 
muahedesinin imzasile alâkadardır. 

Tahran 29 (A.A.)— Pars ajana bil
diriyor: 

Türkiye Hariciye vekili Dr. Araş ve 
Türkiyenin Tahran büjrük elçisi dün 
Şahinjşah Hz. tarafından kabul buyu-
rularak öğle yemeğine alıkonulmuş
lardır. Öğleden sonra da veliahd tara
fından kabul edilmişlerdir. 

Dün gece Hariciye Veziri Samyi, 
Dr. Araş şerefine büyük bir ziyafet 
vermiş ve zi3rafeti bir süvare takib 
etmiştir. Ziyafette bütün vezirler, 
mebuslar, generaller ve kor diplomar 
tik te hazır bulunmuştur. 

(Devamı 5 inci sahibede) 

Paris borsası kapatıldı 
döviz satışı durdu 

Kabinenin mükelleflerden fazla fedakârlık 
istiyecegfi haber veriliyor 

Paris 29 — Paris borsası kapatü-
mış ve altm veyal ecnebi döviz tediya-
tı tatU edilmiştir. Bu hal Mliye na-
zınnm teşrii meclislerde müzakerat 
devam ettiği sırada parayı spekülâs
yondan masun bulundurmak husu-
sımdaki azmine delâlet etmektedir. 

Londrada Frank üzerine 
muamele yapılmıyacak 

Londra 29 (A.A.) — Paıis borsası 
kapalı olduğundan Londra bankerleri 
komitesi, yeni işare kadar Fransız 
f magı üzerinden yapılan bütün mu
ameleleri tatil temeğe karar vermiş
tir. 

Kabine fedakârlıklar 
istiyecek 

Paris, 29 (A.A.) — Hükümet daha 
paılâmento karşısına çıkmadan, dün 
gece mühim bir takım kararlar al
mıştır. 

Bugünden itibaren esham ve tah
vilât borsası ile para borsası kapalı 
olacaktır. Bu tedbir, malî fevkalâde 
selâhiyet kanunu projesinin parlâ
mentoda müzakeresi müddsllace 

(Devam; 5 iııci sahifede) Paris borsası 

24 saatte 12 
tifo vakası 

gorulau 
Sıhhiye vekâleti hıfzıssıhha 
reisile hıfzıssıhha müdürü 

bugün geliyorlar 
Son 24 saat içinde Istnabulda tifo 

vakaları on ikiye baliğ olmuştur. 
• Tifo en ziyade Eminönü ve Fatih ka-

zalan içinde çıkmıştır. 
Sıhhiye Vekilinin dünkü nüsha

mızda neşredilen beyanata göre, İs-
tanbuldaki tifo vaziyetini tetkik et
mek üzere İstanbula gönderilmesine 
İcarar veıilen Hıfzıssıhha reisi B. 
Asım ile merkez Hıfzıssıhha müesse
sesi müdürünün bugün şehrimize 
gelmesi bekleniyor. 

Vekâletten aldıkları *emir ve tali
mat üzerine Vekâlet mümessilleri 
şehrimizin tifo vakalannm en çok 
çıktğı yerlerde tedkikat yapacaklar 
ve tifo vakalarmm azalması için ne 
gibi tedbirler alınması lâzımgeldlğlne 
dair kaıar vereceklerdir. 

Şehir içindeki bostalüarm şehir dı-
şuıa çıkarılması hakkmda muhtelif 
mütehassıslar tarafmdan ileriye sü
rülen fikirler hakkında Belediye he
nüz bir karar vermemiştir. Belediye, 
ijöyle bir işe karar vermenin çok mü
him olduğuna, bunım şehir plânü© 
çok sıkı alâkası bulunduğuna kanidir. 

Kırkçeşme ve Halkalı sularında tifo 
mikrobunun bulunmadğı yeniden ya
pılan tahliller neticesinde anlaşıl
mıştır. Binaenaleyh tifonun bu sulu
dan geçmediği ternin edüyor. 

Ankara 29 (Telefonla) — Sıhhiye 
Vekâleti hıfzıssıhlıa reisi doktor Asım 
ile hıfzıssıhha müessesesi müdürü Is-
tanbuldaki tifo vakalan etrafında ted-
kikatta bulunmak üzere bu akşamki 
ekspresle İstanbula hareket etmişler
dir. 

Benzin fiati 
kararlaştı 

Şişesi 82,5, kilosu 16,5 
kuruştan satılacak 

Benzin fiatlerini yeniden tayin et
mek üezere şehrimizdeki benzin şir
ketlerinin müdür ve mümessilleri 
dün de Beledyede Vali ve Belediye 
rlisi B. Muhiddin Üstündağm reisliği 
altmda toplanmışladu:. 

Dünkü toplantı neticesinde benzi
nin beş kiloluk şişesinin 82,5 ve kilo
sunun da 16,5 kuruştan satılması 
kararlaşmış ve şirketlerin mümessU-
lerl de bu flatleri kabul etml^erâb. 
Bu karar, bugünden itibaren hemen 
tatbik edilecektir. j^toUaiiJSiöi-
şa satılacaktu:. | ilaf KûTÜPHAlt 

'I ANKA9A * 

Polis mektebi bu sene 
240 mezun verdi 

Dahiliye ve Adliye Vekilleri genç memurlara 
mesleklerinin kıymetini izah ettiler 

^ Türk milleti çok vakur ve hassas bir millettir. 
Sertliği asla sevmez, kendisine huşunetle 

muamele edene aynen mukabele eder,, 
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Dahiliye Vekili nutuk söylerken, altta Adliye Vekili mezunlara 

diplomalannı veriyor 
Yıldız polis mektebinin ellinci tah

sil devresi hitam bulmuş ve bu dev
reden 240 polis memuru mezun ol
muştur. 

Dün mektebi birinci, ikinci ve 
üçüncü derece ile bitirenlere mera
simle mükâfat tevzi edilmiştir. Mera
sime saat 18,30 da başlanmış ve 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Adli
ye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, emni
yeti umumiye müdürü B. Şükrü mek
tebin avlusunda saf nizamına girmiş 

olan mektepli polisleri teftiş etnüşler-
dir. Heyet bir müddet müdür oda-
smda istirahhatten sonra polis mü
zesini gezmişler, mektep müdürü B. 
Mehmed Ali kendilerine izahat ver
miştir. Bundan sonra talebenin top
lanmış olduğu dershaneye gidilerek 
merasime başlanmıştır. 

D a h i l i y e V e k i l i n i n n u t k u 
Merasimde evvelâ Dahiliye VekiU 

kürsüye çıkarak aşağıdaki nutku söy
lemiştir: (Devanu 4 üncü sahifede) 
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•- Radyonuzdan memnun musunuz?.. 
'— BUmem, henüz komşulardan kimse şikâyet etmedi! 
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Sahife2 A K S A M İO Haziran 1937 c Dilli Geceki ve Bu Sabahki Telgraflar | 
Seyîd Rıza bîr mektup 

göndererek aman diledi 
Tunceli harekâtına bitmiş nazarile 
bakılabilir. Halk sevinç içindedir 
Hâziz 30 (Akşam) — Ağır yarah olan Seyit Rıza bir mektupla müracaat 

ederek aman dilemiştir. Harekâta bitmiş nazarile bakılabilir. Müsellehan şe
kavet hareketine iştirak edenlerden başka hiç bir kimse hakkında idareten 
bir karar verilmiyecektir. Hükümet halkm terfihi için tedbirler almaktadır. 

Islahat programı durmadan tatbik ediliyor. Halk vaziyetten çok memnun
dur. Seyit Rızamn evinde bulunan bazı kitaplar ve vesikalar Elâzize getiril
miştir. 

Frangm tekrar kıymetten 
düşürüleceği söyleniyor 

Yeni Fransız kabinesi 142 reye karşı 393 reyle itimad 
kazandı. Fevkalâde salâhiyet lâyihası dâ 226 

reye karşı 380 reyle kabul edildi 
Paris 30 (Akşam) — Meclisin dün

kü toplantısında kabine programını 
okumuştur. Kabinenin programı bil
hassa sol cenah tarafından alkışlan
mıştır. «Esarete ve harbe götürecek 
feragatlerle sulhun teminine imkân 
yoktur» cümlesi bilhassa alkışlan
mıştır. Neticede 142 reye karşı 393 
reyle kabineye itimad beyan edilmiş
tir. 

Bundan sonra kabine, malî mesele
lerde kararnameler çıkarmasına salâ
hiyet veren kanun lâyihasım tevdi et
miştir. Maliye nazırı B. Bonnet bir 
nutuk irad ederek projeyi müdafaa 
etmiştir. Maliye nazın âdi bütçede 

6-8, fevkalâde bütçede 8,5 milyar 
frank açık bulunduğunu, 1 haziran
dan 22 hazirana kadar 5,2 milyar, 22 
hazirandan sonra bir hafta içinde 
2,5 milyar franklık altın kaçtığını söy
lemiş, acele tedbirler almak lâzımgel-
diğinden bahsetmiştir. Meclis, kabi
neye geniş salâhiyet veren projeyi 
226 reye karşı 380 reyle kabul etmiş
tir. Proje cuma günü ayanda müza
kere edilecektir. 

Frank tekrar düşürülecek mi? 
Berlin 30 — Buraya gelen haberle

re göre Fransanın yeniden frangı kıy
metten düşürmesi muhtemeldir. 

Fransada 
patronlar grevi 

3 temmuzda lokanta, otel 
ve gazinolar kapalı 

bulunacak 
Paris 29 (A.A.) — Otel, lokanta ve 

kahve sahipleri komitesinden bir he
yet dün Başvekil Chatutemps'i ziyaret 
ederek 3 temmuzda bu müesseseleri 
kapatmak hakkında verilen kararı 
teyid etmişlerdir. 

Başvekil komiteyi uzlaşmaya davet 
etmiştir. Parlâmento müzakereleri 
dolaysile bu mesele hakındaki görüş
meler perşembe gününe kalmıştır. 

Paris 29 (A.A.) — Tüccar, sanayici 
ve esnaf federa^yonlaı-ı birliği, otel, 
lokanta ve meyhane sahiplerinin 3 
teırımuzda yapmaiyı kararlaştırdıkları 
patronlar grevine müzaheret ederek 
aynı günde bütün Fransa dahilinde 
perakende ticarette umumî tesanüd 
gı-evi ilânını esas itibarile kabul eyle
miştir. 

Lüks köpek ve kediler 
Ankara 29 (Telefanla) — Lüks 

kedi ve köpklerin demiryolları ile nak
linde menşe şehadetnamesi ve sağlık 
raporu aranılması icap etmektedir. 
Devlet demiryolları idaresi tarafından 
alâkadarlara yapılan bir tamimde 
banliyölerde yolcuların beraberlerin
de taşıyacakları lüks kedi ve tasmalı 
köpeklerden menşe şehadetnamesi 
aranılmaması bildirilmiştir. 

Bunlardan yalnız sağhk raporu ara
nılmasına devam olunacaktır. 

Belçikalı büyük bir muharrir 
geldi 

Belçikanm en büyük mecmuası 
olan Le Soir lllustre mecmuasının 
başmuharriri B. Henri Librecht İstan-
bula gelmiştir. Matbuat umum mü
dürlüğünün misafiri olan B. Librecht 
İstanbulda bir kaç gün kaldıktan son
ra Ankaraya gidecektir. 

Radekin affı haberi doğru 
değil 

Moskova 28 — Muharrir Radekin, 
Tolcaçevislci hakkındaki İfşaatı üze
rine affedildiği haberi doğru değ'ldir. 
Rikof ve Bukarinin tayyare ile kaç-
tıkla)'! haberi de asılsızdr. 

Kanseri maymun 
kanı ile tedavi 
Bir italyan profesörü 

mühim bir keşifte 
bulunmuş 

Roma 29 (A.A.) — Giomale d'İtalia-
da 8 sene devam etmiş araştımıaları-
nm neticelerinden bahseden profe
sör Sabino Lembo şöyle diyor: «Kan
ser, maymım kanı enjeksiyonu ile teş-
fiye edilebilir.* 

Profesör, maymunun dahilî ifrazat 
yapan guddelerinin de kanseri iyi et
meğe medarı olacağını ilâve eylemek
tedir. 

Şeker h a s t a h ğ m a i lâç 
Macar âlimlerinden profesör Gi-

oryyinin, insülin ile iyi olmıyan şeker 
hsıstalıklarmın tedavisi için yeni ve 
mühim bir keşifte bulunduğu yazü-
maktadr. Bu âlime göre kehribar ta-
şmm hamızı suda halledUip içildiği 
takdirde hastalığın kökünden izale 
edilmesi mümkün olabilecektir. 

Macar âlimi şimdi keşfi üzerinde 
tetkik ve tecrübeler yapmakta olup 
kat'î vaziyet yakında belli olacaktır. 

Liman memurlarına 
gece ücreti 

Ankara 29 (Telefonla) — Liman me
murlarına verilecek gece mesai ücret
lerini gösterir bir talimatname ha
zırlanmıştır. Bu talimatnameye gö
re, şube âmirleri ile İstanbul ve İz
mir liman reislerine her nöbetçi kal
dıkları gece için 100, inzibatı temin ve 
kantrole memur olanlarla fen me-
murlanna ve mülhakat reislerine 75, 
müstakil liman memurlarma veya ve
killerine 50, liman memurlarına ve 
makinitslere 40, tayfa ve odacılara 30 
kuruş verilecektir. 

Çin maarif umum müfettişi 
Ankaradan şehrimize geliyor 

Ankara 29 (Telefon) — Bir kaç 
gündenberi şehrimizde bulunan Çin 
maarif umum müfettişlerinden Jüse 
bugünkü ekspresle Istanbula hareket 
etmiştir. 

Çüıli maarifçi Ankarada bulundu
ğu müddetçe mekteplerin hepsini gez
miş ve gördüğü intizamdan dolayı in

tibalarıni alâkadarlara bildirmiştir. Mü
fettiş Jüse bilhassa inşaat usta mek
tebi ile yakından alâkadar olmuştur. 

Fikir, edebiyat 
sanat mecmuaları 
Bu sene yardım sahası 

bir parça daha genişletildi 

Anakara 29 (A.A.) — Kültür ba
kanlığı, memlekette çıkmakta olan 
fikir, edebiyat, sanat ve meslek mec-
muları ile ansiklopedik neşriyata yap
makta olduğu yardımın sahasun bu 
yıl biraz daha genişleterek yard-m 
miktarını on yedi bin beş yüz liraya 
çıkarmıştır. 

Geçen sene yardım edilmiş olan 
mecmulardan Ülkü, Varlık, Yeni kül
tür. Çığır, Kimyager, Türk spor ku
rumu, Karmca:, Marmara, Un, Taşpı-
nai", KajTiak, Endüstri, Türk işçileri, 
Meşhur adamlar ansiklopedisi. Akba
ba, Uyanış, Fikirler, İçki düşmanı. 
Yeni Türk, Siyasal bilgiler ve Talebe 
mecmulanna ilâveten bu yü Yücel, 
Gündüz, Deniz, Pratik Öğretmen halk 
bilgisi haberleri, Kitap ve Kitapçılık, 
Yarım ay ve Resimli ay mecmualarına 
da yardım y8.pılmasını kararlaştırdı
ğı haber alınmıştır. 

Hamalların bir miiracaati 
Sırt hamallığının biran 

evvel kaldırılmasını istiyor 
Dün yüze yakın hamal, Eminyet 

müdürlüğüne müracaat ederek sırt
larında yük taşımaktan mütevellit 
büyük bir ıztırap içinde bulundukla-
nm, hayatlarım ve sıhhatlerini kur
tarmak için sırt hamallığının kaldı-
nlması üe yük nakli için kendilerine 
otomatik vesait tedarik edilmesini 
rica etmişlerdir. 

Emniyet müdürlüğü, hamalların bu 
müracaatı için icabcden makajnlar 
nezdinde teşebbüste bulunacağını 
kendilerine temin çtmiştir. 

Müebbed kürek 
mahkûmları 

Adliye vekâleti müddeiu
mumiliklere bir tamim 

gönderdi 
Ankara 29 (Telefon)— Cezalan mü

ebbed kürekten hapse tahvil ve cü
rümleri itibarile af kanunundan is
tisna edilmiş olan mahkûmlann mah
kûmiyet müddetlerinin 20 sene müd
detle hapsa tahvili lâzım geleceğine 
Temjdz mahkemesince tevhidi içtihad 
suretile karar verilmiştir. 

Adliye vekâleti bu karar münase-
betile müddeiumumîliklere bir tamim 
göndermiştir. Bu kabil mahkûmler 
varsa tevhidi içtihad kararı dairesin
de mahkemeden karar alınması ve 
eğer evvelce mahkemeden karar alın
mak suretile cezalan müebbed veya 
20 seneden aşağı müddetle hapse çev
rilmiş olanlar varsa dosyalarının ace
le Vekâlete gönderilmesi istenmekte
dir. 

Belediyenin 
davası neticelendi 

Mahkeme gazetemizin 
beraetine karar verdi 

Ademî müdahale komitesi 
dün karar veremedi 

Londra mahafili kontrol sisteminin 
istikbalini karanlık görüyor 

10 Teşrinisani tarihli gazetemizde 
Akşamcı imzasile ve «Biriken para» 

'başlığile Akşamdan Akşama sütunun
da çıkan yazıdan dolayı İstanbul Be-
lediyesile Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ tarafmdan B. Hüseyin Ca-
hid Yalçm ve gazetemiz aleyhine bir 
hakaret davası açılmıştı. 

İzmit ceza mahkemesinde görülen 
bu dava bitmiş, mahkeme dün kara
rım bildirmiştir. Mahkeme bu yazıda 
İstanbul belediyesine ve belediye rei
sinin şahsına bir hakaret olmadığm-
dan gazetemiz neşriyat müdürünün 
beraetine, bu yazıda Hüseyin Cahldin 
imzası mevcut olmadığından onun 
da beraetine karar vermiştir. 

Londra 29 (A.A.) — Ademi müda
hale komitesi, lord Plymouth'un ri
yaseti altında toplanmıştır. Bu top
lantıda bulunmak üzere dün akşam 
hava yolile avdet etmiş olan B. Von 
Ribbentrop, Hariciye nezaretine B. 
Grandi ile ayni saatte gelmiştir. 

Londra 29 (A.A.) — Press - Associ-
ation, aşağıdaki haberi neşretmekte
dir: 

«Ademi müdahale talî komitesi, bu 
sabahki celsesinden sonra içtimaını 
cumaya tehir etmiştir. Tatil esnasın
da Fransız -«İngiliz kontrol projesi, 
muhtelif hükümetlere tevdi edilecek
tir. Bu sabahki toplantı esnasında Al
man ve İtalyan murahhasları bu pro
je aleyhinde bir takım itirazlarda bu
lunmuşlar, yalnız bu projeyi hükü
metlerine götürmeğe amade oldukla-
rmı beyan etmişlerdir. 
Londra mahafilinin mütalâası 

Londra 29 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabirinden: Siyasî müşalıidler, 
ademi müdahalenin kontrol sistemi

nin istikbali hakkında bedbindirler 
ve bu sistemein ergeç ortadan kalka
cağını tahmin etmektedirler. Maama-
fih, İngilterenin cumhuriyetçi İspan
yaya tecavüz edilmiyeceği hakkında 
Almanyadan teminat aldığı zannolunt-
maktadır. 

Berl in nef̂  düşünüyor 
Berlin 29 (A.A.) — Havas ajansının' ' 

muhabiri bildiriyor: 
«Siyasî mahfüler, ademi müdahale 

komitesinin İngiliz - Fransız plânı ' 
hakkında bir itilâf elde etmeğe mu
vaffak olacağını zannetmemektediıv 
1er. Bu mahfiller Alman ve İtalyan 
murahhaslarının böyle bir kontrolüa 
ne kadar tesirsiz, hattâ tehlikeli ol
duğunu ileri sürerek plâna itiraz ede
ceğini tasrih ediyorlar. 

Ayni mahfiller, bulunabilecek yegâ
ne hal şeklinin İspanya işlerine ka-
nşmalarım bütün devletlere meneden 
1936 mukavelenamesine benziyen es
ki mukavelelere avdet etmek olabile
ceğini ilâve eylemektedirler. 

Niçin istifa etmişler 
Spor kurumu istifa 

sebeplerini izah ediyor 
Ankara 29 (Telefon) — İstifa eden 

İstanbul spor mmtakası reisi B. Fethi 
Başaranın yerine kimin tayin edilece
ği henüz belli değildir. Spor kurumu 
mmtaka reisliklerine namzed göster-
jmek salâhiyeti mahallî Parti l&aşkan-
Iıklanna verilmiş bulunduğunda;. ...-
tanbul mmtakası reisliğine kimin ge-
tirüeceği İstanbul Parti başkanlığımn 
namzedleri seçmesinden sonra belli 
olacaktır. 

Fethi Başaranm istifasını diğer isti
faların takib edeceği yolundaki neşri
yat alâkadarlar tarafından yalan
lanmaktadır. 

Türk spor kurumundan muhtelif 
zamanlarda vukua gelen istifalann 
sebeleri etrafmda gazetelerde zaman 
zaman görülen neşriyat hakikate uy
gun değildir. 

Türk spor kurumu bu neşriyata top
tan bir cevab hazırlamıştır. Bu ceva
ba göre, Kurumdan şimdiye kadar 
vukua gelen istifalann sebepleri hu
lasaten şudur: 

Futbol federasyonu ikinci reisi B. 
Nasuhi Baydar, bu vazifeyi millî kü
me maçlannın arifesinde hastalan
mış olan birinci reis Sedad Rızanın 
mezun bulunduğu bir ay zarfında 
kendisine vekâlet etmek üzere kabul 
etmiş ve vekâleti hitama erdiğinden. 

Güneş federasyonu ikinci reisi Sey-
fi, Finlandiya güreş müsabakalarına 
gittiğinden, memuru bulunduğu İs
tanbul Ticaret odasından ikramiye 
alamadığı cihetle bu ikramiyeyi kuru
mun tazmin etmesini istediği ve ku
rumca bu teklifin kabul edilmediği 
için. 

İstanbul mmtakası güreş ajanı İs-
nıail Vefa Hicaza gideceği için. 

İstanbul mmtakası atletizm ajanı 
Suad Hayri Galatasaray klübü İkinci 
reisliğine seçildiğinden ajanlığa aid 
işleri yapmağa vakti kalmadığından. 

İstanbul mmtakası deniz ajanı 
Kadri, memuriyeti başka bir vilâyete 
naklolunduğundan. 

İzmir mmtakası futbol ajanı Ad
nan, askerliğe çağınldığmdan. 

İstanbıü mmtakası reisi Fethi Ba
şaran İstanbulda disiplin divanı teş-
klnline aid mütalâası merkezce kabul 
edilmediğinden istifa etmişlerdir 

İktisat ve Nafia vekilleri 
Ankara 29 — îktisad vekili bugün

lerde Iraktan dönecek ve Ankarada 
bir İki gün kaldıktan sonra îstanbula 
gidecektir. 

Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya gele
cek hafta, tcdkikat için İsvcçe hare
ket edecektir. 

Almanya kolleldif 
emniyete yanaşmıyacalc 
B. Hitler son nutku ile 

buna katı surette 
işaret etmiş 

Berlin 29 (A.A.) — Gazeteler, ' 
B. Hitlerin Wurtzburgda söylediği 
nutkun ehemmiyetine işaret etmekte 

bu nutkun «Almanyanm kolieküi 
mesai biıliğinin tecrübelerinden ar-; ı 
tık tamamen şifayab olduğu» mana- • 
sına gelmekte olduğunu beyan eyle
mektedir. 

Berliner Tageblatt, diyor ki: 
«KoUektif fikrin ideologlarının dü

şünceleri bir takım taslaklar halinde-' 
dir, halbuki canlı milletlerle iş gör
mek lâzımdır.» 

Koelnische Zeitung, «İgilizlerîe 
Fransızlar bahrî nümayişte bulun
maktan imtina etmek suretüe bir ha
ta irtikâp etmişlerdir. Zira İspanyol 
meselesini ığlak etmişler ve kollektif 
eminyeti Almanya nauıarmda itibar
dan düşürmüşlerdir.» diyor. 

Roma 29 (A.A.) — İtalyan matbu
atı, Almanyamn bundan sonra müş
terek sisteme müracaat etmemek hu
susunda verdiği karardan geri dönmi-
yeceğini tebarüz ettirmektedir. 

Gazeteler, ancak İtalya ile Aıman-
yanın itidal ve sükûneti sayesinde biB 
felâketin önü alınmış olduğu hakkın
da Alman gazetelerinde çıkan maka
lelerden büyük parçalar iktibas et
mektedir. 

A l m a n M ü d a f a a Nazır ının 
B u d a p e ş t e seyahat i 

Budapeşte 29 (A.A.) — Gazeteler, 
mareşal Von Blomberg'in Budapeşte-
ye muvasalatını sempati ile karşılar 
maktadır. Pester Iloyd diyor la: 

«Almanyamn artmakta olan kuv
vetinin Macaristanm davasma hadim 
olacağını ümid etmekteyiz.» 

Kral K a r o l u n Lehis tan 
seyahat i 

Varşova 29 (A.A.) — Kral Karol 
dün askeri kampı ziyaret ederek 
57 nci piyade alayının bayrağına bit 
Rumen nişanı talik etmiştir. 

îzmir fuarında içkiye 
müsaade edildi 

Ankara 29 (Telefon) — Vekiller he
yeti, İzmir fuarı mmtakası dahilinde 
kadehle içki satılmasına izin verilme
sini karar altına almıştır. 

Bükreş sefirimiz geldî 
Bükreş sefirimiz B. Hamdullah Sup

hi Tanrıöver Îstanbula gelmiştir. Göç
men işleri için Ankarada gidecektir. 

\ 
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AKŞAMDAN AKŞAMAt 
Boğazın saygısız 

yolcuları 
Eski ve yeni dünya belediyelerini 

uğraştıran bir mesele de gfttrültüdür. 
Her büyük şehir, gürültü ile müca
dele çarelerini araştmyor; fabrika 
düdüklerine surdin konuyor, şehir 
İçlerinde otomobillerin klakson çal
maları yasak ediliyor, aparlımanlar-
da, dışaruun gürültüsünü içeriye 
aksettirmemek için tertil>at almıyor. 
Yer yüzünü maldneleştiren insanlar, 
kendi yarattıkları gürültüden kaçı
yorlar. 

i İstanbulda da bu mesele kendini 
gösterdi ve ilk iş olarak, otomobille
rin şeSıir içinde klakson çalmaları 
yasak edildi İstanbul belediyesinin 
bu yasağı yerindedir; sokaklarda 
canhıraş yaygaradan kurtulduğu
muz gibi, şehir içindeki otomobil loı-
lEalannm önüne de geçilmiş oldu. 

Ancak, bay Muhiddin Üstündağa 
hatırlatalım ki, İstanbulda bir yol 
yardır İd, yer yüzünün en güzel yol-
lanndan biridir: Boğaziçi. 

Boğazm güzelliğini dUlerde des
tan eden mümeyyiz vasfı da sessiz
liği, sükûnu, huturudur. Sıcak yaz 
günleri, günün meşekkati ile gerilen 
asap, Boğaz kıyılarının sakin sulan 
önünde gevşer, şehirli, maddi ve ma
nevî bir huzur içinde, günün yor
gunluğunu dindirir. 

Akşamlan Boğaza gidiniz, rüzgâr 
ve deniz sesinden başka çıt duymaz-
sımz. Yelkenliler martiler gibi süzü
lür, kayıklar sulan okşıya okşıya 
yol abr ve büyük posta vapurları, 
sanki bu huzuru bozmaktan çeMni-
yorlarmış gibi, gürültüsüz geçip gi
der. 

Buna mukabU, güzel ve sessiz Bo
ğazın saygısız bir yolcusu vardır. Bu 
yolcu, ne güzellikten anlar, ne de 
şehirliniıu rahatım düşünür: Davul, 
top, 3rıldınm, gök gürültüsünü an
dıran, insanın asabını bozan, keyfini 
kaçıran, rahatını selbeden müziç bir 
güriUtü ile ortabğı allak bullak 
eder. 

Bu saygısız yolcu kötü bir takadır. 
Bir kaç kuruşluk bir masrafla, mo
torunun gürültüsünü izale edeceği 
yerde, halkın rahatım, huzurunu bo
zan takacılan yola getirmek lâzım
dır. Bu gürültünün önüne, hem de 
az bir para ile geçilebileceği için, 
bizi klakson gürültüsünden kurta
ran belediyenin, taka gürültüsünden 
de kurtarmasmı ve Boğazı huzuru
na kavuşturmasım isteriz. Motoru
nun gürültüsü izale edilmlyen taka
lar seferden yasak edilmelidir, bunu 
bekliyoruz. Akşamcı 

Jlltlllllllllllllflllllllllltlllllllllllllllfllllltlllfllllllllflllllllllllllllllllllllfia 

Almanya ile ticarî müzakere
lerde bulunacak heyet gitti 

İktisad Vekâleti müsteşan B. Faik 
Kurdoğlunun riyasetindeki heyet, 
ticari müzakerelerde bulunmak üze
re Berline hareket etmiştir. Alman
ya ile yapılacak ticarî müzakereler 
5 temmuzdan itibaren bir ay kadar 
sürecektir. 

Başmüşavir olarak heyette bulu
nan Türkofis reisi B. Burhan Zih
ni dün heyetin hareketinden evvel 
Türkofise gelmiş ve Almanya ile iş 
yapan tacirleri de Türkofise davet 
etmiştir. 

B. Burhan Zihni tacirlerin dilek
lerini dinlemiş ve kendilerine bazı 
izahat vermiştir. Almanya ile yapı
lacak müzakerelerin tam bir anlaş
ma ile neticeleneceği muhakkak gö
rülüyor. ^ 

Karasinekler 
Belediye şehir 

içinde bir müca
dele açıyor 

Belediye, birçok hastalıkların sira
yet ve intişarinde müessir olan kara
sineklerle mücadele etmek üzere şu
belerine bir tanüm göndermiştir. Be
lediye tamiminde sineklerin ne gibi 
seljeplerden dolayı ürediğini izah et
mekte, bilhassa manav, ciğerci, işkem
beci, balıkçı, kasap ve emsali dükkân
larla muntazam kanalizasyon olmı-
yan sokaklann lâğım menfezlerinde 
ve gübreleıln biriktiği yerlerle, kanm, 
karpuz kabuklanmn atıldığı yerlerde 
sineklerin çoğaldüdan ileri sürülmek
tedir. 

Belediye karasineklerin ne suretle 
çoğaldığmı izah ettikten sonra kara
sineklerle mücadele etmek için alına
cak tedbirleri de alâkadarlara bildir
mektedir. 

Her belediye şubesinin sıhhat ve te
mizlik işleri memurlan, mahallî zabı-
tasile el birliğile çalışacaklardır. Şeh
rin muhtelif mmtakalannda sinek top
lanan ve toplanması ihtimali olan 
yerler her belediye şubesi başhekim
leri tarafından tesbit edilecek ve bun-
lann bir listesi belediye şubeleri temiz
lik işleri memurlarına verilecektir. Te
mizlik memurlan, merkezden, yani be
lediye reisliği temizlik müdürlüğünden 
verilecek talimata göre sineklerin im
hasına çalışacaklardır. Temizlik me-
murlanmn bu mücadeleleri, her Ijele-
diye şubesinin başhekimleri tarafm-
dan kontrol edilecektir. 

Belediye, tamimin sonımda mahalli 
sıhhat heyetleri ile zabıtasınm umumi 
yerlerde sineklerin bırakılmaması için 
daimî surette faaliyete geçmelerini, 
sokaklara ve lâğım menfezlerine çöp 
ve pislik dökenler baklanda cezai mu
amele yapılmasım ehemmiyetle emret
mektedir. 

Bu seneki sergi 
Bir komite teşekkül etti, 

hazırlık başladı 
Yerli mallar sergisi komitesi teşek

kül etmiştir. Komite, sanayi birliği 
umumî kâtibi olup sergi komiserli
ğine tayin edilen B. Halid Güleryüz-
lü, belediye iktisad müdürü B. Asım 
Süreyya, sanayi müfettişi B. Daniş, 
serginin kurulacağı Galatasaray li
sesi müdürü namına B. Ahmed Ka
ra, ticaret odası kâtibi umumîsi B. 
Cevad Nizami ile sanayi birliği idar 
re heyeti âzalanndan mürekkeptir. 

Komite bugün öğleden sonra sa
nayi birliğinde ilk toplantısım ya
parak sergi hazırlıklan etrafında ba
zı kararlar verecektir. Sergiye işti
rak edecek olan müesseselerin kayıt-
lanna da bugün millî sanayi birli
ğinde başlanacaktır. 

Birlik bu sene bir çok yenililder 
hazırlamaktadır. Aynca bir de bro
şür neşredilmesi karar altına alm-
mıstır. 

Açık muhabere: Askerî muharriri
miz bay M. Şevkinin gazetemiz idare
sine müracaatı rica olunur. 

Haliçte yapılan 
vapur 

Şirketi Hayriyenin 75 
numarası yarın denize 

indirilecek 
Şirket Hayriyenuı kendi tezgâhla-

nnda yaptığı 75 numarah yeni var 
pur yann öğleden sonra merasimle 
denize indirilecektir. Merasime saat 
tam 15,5 de şirketin Hasköydeki 
fabrikasında başlanacaktır. 

Saat on beşte bir vapur davetlüeri 
Hasköye götürecektir. Vapurun ka
zan ve saire gibi aksamı 75 numara 
denize indirildikten sonra yerine ko
nacaktır. Şirketin yeni vapuru mev
cut büyük vapurlarmdan biraz kü
çük olmakla beraber onlardan da
ha modem bir tarzda yapılmakta
dır. Tek uskurlu olan vapur 10 mil 
süratle hareket edebilecektir. 

Şirket yeni vapurunu daha fazla 
aralık seferlerde kullanacak, mevcut 
büyük ve süratli vapurlardan bir 
kaçım da doğru seferlere tahsis ede
cektir. Bu vapurun eşi olan ikincisi 
de altı ay sonra denize indirilecektir. 

Caddeler yıkanıyor 
Verilen kararın tatbik 

edilmesine başlandı 
Geçen gün de yazdığımız gibi İs

tanbul Belediyesi İstanbulun birinci 
ve ikinci sınıf caddelerini her gece, 
gece yansından sonra yıkamağa ka
rar vermiş ve bu karan tatbik etmeğe 
başlamıştır. Evvelki gecedenberi İs
tanbul sokaları itfaiye arazözlerü© 
yıkajımağa! başlandığı gibi her gün 
de öğle üzerleri sulanmağa başlan
mıştır. Bu hususta İtfaiye müdürlüğü 
ile Belediye temizlik işleri müdürlüğü 
teşriki mesai etmiştir. 

Caddelerin yıkanması sıraya kon
duğundan her caddenin ikinci defa 
yıkanması dört gece sonra olacaktır. 

Şüphe yoktur ki İstanbul sokakla-
nrun temizlenmesi, bUhassa tifonun 
tahribat yaptığı t)öyle bir zamanda 
çok yerinde bir tedbirdir. 

Dün Belediye memurlari Eminönü, 
Sirkeci civarındaki seyyar sucu ve 
limonatacüan teftiş etmişler ve su-
larile limonatalarından numune ala
rak tahlile göndermişlerdir. Bunlar 
şüpheli ise kendileri icrayı sanattan 
menedileceklerdir. 

Deri fabrikasında yansfin 
Geçenlerde Yedikuledeki İsmet ve 

kardeşleri deri fabrikasında bir yan-
gm başlangıcı olmuş ve bir gazete 
50,000 liraya sigortalı olan bu fabri
kada yangın çıkmasında kasid ih
timalinden bahsetmişti. 

Yapılan tahkikat sonunda yangı-
nm kazaen vukua geldiği anlaşıl
mıştır. 

Adalar arasında sefer 
başlıyor 

Akay idaresinin üç ay yaz mevsimi
ne adalar, Kartal, Maltepe,, Yörükali 
plajı arasında irtibat seferlerini yapa
cak olan 6 numaralı vapur, dün, Akay 
müdüriyeti, Haliç direktörünü, Akay 
ve Haliç işletme şeflerini alarak tecrü-
1)6 seferleri yapmıştır. Bugün muay
yen servis başlıyacaktır. 

Bir tramvay kazası 
Bir ihtiyar 

tramvay altında 
kalarak öldü 

Dün öğleye doğru Galatasarayda, 
ölümle neticelenen bir tramvay kaza
sı olmuştur. Fatih - Harbiye hattmda 
çalışmakta olan vatman Kenamn ida
resindeki 115 numaralı tramvay ara
bası, saat onu geçerek Harbiyeden 
kalkmış, Galatasaraya kadar gelmiş
tir. 

Bu sırada, ihtiyar bir adam, cadde
nin bir tarafından öbür tarafına geç
mek istemiş, fakat muvaffak olamıya-
rak, tramvay kendisine çarpmıştır. 

Tramvay çarpmasile ihtiyan altı
na alması bir olmuştur. Vatman sıkı 
bir fren yapmış ve arabayı durdurma
ğa muvaffak olmuştur. Tramvay dur
duktan sonra ihtiyar çıkanlmış. ve 
kafasından yaralı olduğu görülmüş
tür. Vaka mahalline gelen zabıta me
murlan bu ihityarm 78 yaşlarında 
Yasef Deryanos isminde biri olduğu
nu tesbit etmişler ve kendisini hemen 
Beyoğlu hastanesine kaldırmışlardır. 
Yasef az sonra nezfi dimağîden ölmüş
tür. Vatman Kenan sorguya çekilmiş
tir. 

Maltepede bir ev yandı 
Dün akşam Maltepe ile Kartal ara-

smda bir yangın olmuş ve bir şahsa 
aid bir kısım fondalıkla bir ev tama
men yanmıştır. 

Yangm Cevizli denilen mevkide ol
muştur. Yanan fondalıkla ev İlyas is
minde birine aiddir. Yangında îlyasın 
eşyası da yanmıştır. Ateşin, evin bir 
kenarında unutulan bir sigaradan çık
tığı tesbit edilmiş, İlyas sorguya çe
kilmiştir. 

İtfaiyede teftiş 
İtfaiye mektebinde de 

imtihanlar başlıyor 
istanbul itfaiyesinin muhtelif grup-
laruun senelik teftişleri başlamıştır. 
Bu teftişler, her grupun bir sene 
içinde gerek talim, gerek tatbikat ba
kmamdan yaptıkları stajlar, yangm-
larda gösterdikleri kabiliyet amelî ve 
nazarî bakımından bütün teferrua-
tUe yapümaktadır. 

Grupların teftişleri İtfaiye müdürü 
B. İhsan tarafından yapılmakta ve 
görülen en küçük kusurlar büe şid
detle tenkid edilereek ıslahı noktalan 
izah edilmekte, faaliyet ve gayreti gö
rülenler de takdir olunmaktadır. Tef
tişler, bir hafta içinde bitecektir. 

İtfaiye mektebinin senelik imtihan-
lanna da temmuzun ilk haftasında 
başlanacaktır. İmtihanlara efrad ve 
âmirlerden 25 kişi iştirak edecektû-. 

İŞ bankası umum müdürünün 
ziyaretleri 

iş barütası umum müdürü B. Mu
ammer Eriş, dün Paşabahçeye gide
rek cam fbariknsını gezmiştir. B. 
Muammer Eriş bundan sonra, has
ta olan ve Paşabahçede, iskeleye epi-
ce uzak bir yerde oturan İş banka-
sınm en eski memurlarından baış-
veznedar B. Etem Aktaşı ziyaret et
miştir. 

İhracatı kontrol 
Stajyerler yarından 

itibaren kursa devama 
başlıyacaklar 

ihracat eşyalanm murakabe ve 
kontrol için alman stajiyer gençler 
yanndan itibaren kursa devama baş-
lıyacaklardır. Bir ay zarfında kursu 
muvaffakiyetle ikmal edenler muhte
lif ihraç iskelelerine 150 lira maaş
la memur tayin edileceklerdir. 

Kontrol memurlan ihraç mevsimi
nin hararetli devresine kadar tayin 
edildikleri iskelelerde tabii olarak 
ikinci bir kurs devresi geçirecekler, 
bu suretle nazari kısımdan sonra 
sanatlanmn ameli kısmında da mü
kemmel bir şeküde yetiştirilecekler
dir. 

İktisad Vekâleti, Türk mallarıma " 
yabancı piyasalarda itibarmı kay
betmemesi için ihracat eşyalanmn 
kontrolüne büyük ehemmiyet ver
mektedir. Kontrollerde bozuk mad
delere tesadüf edUdiği takdürde malı 
sevk eden tacir hakkında en şiddetli 
cezalar verilecektin. Bu halin bir 
kaç defa vukua geldiği tesbit edilir
se tacir ihracat ticaretinden menedi-
lecektir. 

Sanasaryan hanına Emniyet 
müdürlüğü geçecek 

Mahkemece verilen karara göre İs
tanbul vilâyetine geçen Sanasaryan 
hanımn tabusu bugünlerde Vilâyet 
tarafmdan alınacaktır. Bunun için 
Temjdz mahkemesinin karannı gös
teren emlâkin tebliğ edümesi bekle
niyor. 

Vilâyet, Emniyet müdürlüğü şube
lerinin hep bir yerde yerleştirilmesine 
esas itibarile karar verdiğnden tapu 
senedi almdıktan sonra Emniyet mü
dürlüğü Sanasaryan hanma: nakle-
düecektir. Belediye için - Evvelce 
yazdığımız gibi - ayrı bir bina yapı
lacaktır. 

Bir otomobil yanarken 
söndürüldü 

Dün Şişhanede altıncı daire önünde 
halkı, muvakkat bir müddet için he
yecana veren bir hâdise olmuştur. Si
gortacı Cemal Başaranın mal sahibi 
bulunduğu 962 numarah otomobü, 
kendi idaresinde olarak daire önün
den ilerlemekte iken arabamn motor 
kısmı kontak yapmış ve bir iştial vu
kua gelmiştir. 

İştial biraz şiddtelice ve sürekli ol
duğu için civar halk telâşa düşmüş
ler ve Beyoğlu itfaiye grupunu hâdi
seden haberdar etmişlerdir. Beyoğlu 
itfaiye grupu derhal bir motörbop ile 
su göndermiş ve yanmakta olan oto
mobili söndürmüştür. 

Kaçak votka yakalandı 
inhisarlar idaresi Beyoğlu mınta-

kası takip memurları bir içki kaçak-
çıhğı meydana çıkarmışlardır. Memur
lar, yaptıklan takip ve tarassud neti
cesinde Beyoğlunda küçük bir bara 
vakit vakit kaçak içki gelmekte olduk
larını haber almışlar ve bir cürmümeş-
hud hazırlamak için lâzımgelen terti
batı almışlardır. 

Nihayet bundan iki gece evvel gene 
kaçak içki geleceğini haber alan me
murlar, bir göz içinde şişeler içeri gi
rerken yakalamışlardır. 

Bunlarm muayenesinde kaçak vot-
kat oldukları görülmüş, müsadere e-
dilmiş, bar sahibi hakkmda da kanu
nî takibata girişilmiştir. 

Bay JLıiioaya gföre... 
•m, •• % 

— Bay Mehmedln cesaroUnden 
bahsediyorsun amma manamıyorum 
bay Amca... 

... Ne bir gün karısını alıp bir ku
yumcuya gittiğini görlüm... 

... Ne bir akşam, çalgılı bir lokan
tada oturup yemek yediğini işittim... 

... Ne de birinci sınıf bir doktorun 
muayenehanesine girdiğini duydum!. 

... Bunun cesareti nerede?... 

B. A. — Gözümün önünde yılsamŝ -
dan bir meyva yedi bayıml... 
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izmir mektupları 

Mülayim - Amerikan 
boğası maçı nasıl oldu ? 

Komar hakemi dinlemediği 
için diskaiifye edildi 

tzmir (Akşam) 
— Bu hafta, lıznl-
zin Alsancak stadı 
mühim güre^ te-
maslanna sahne 
0klu. AmerÜEan bo
ğ u l adı rerflen 
Ooe Bull Komar 
ile Mülayim peh-
Ihran anunndaki 
füreş, çok büyük 
bir al&ka ve heye
canla takip edildi. 

Stadyomu çev-
reliyen tribün
lerde beş binden 
fazla halk vardı. 
Güreşlere öğle
den sonra başlan
dı. Orta hakem 
Oalatasarayh B. 
Cemaldi. 

Evvelâ Karşı-
yakalı Vaafi İle 
Bandırmah Şük
rü güreşti. Vasfi 
altı dakikada tuş
la galip geldi. 

Bunu Karacar 
beyli İsmail Üe 
Bucalı Mehmed 
arasında yanm 
saat süren ve be
raberlikle neti
celenen güreş ta
kip etti. Karaca-
beyü Hayati ile fi
liz Lütfi arasmda-
ki güreşte Hayati 
beş buçuk dakika
da galip geldi. 

Bu güreşi, Ame
rika eski güreş 
şampiyonu Zibis-
ko ile molla Meh
med arasında yir
mi dakika süren 
ve çok samimî ge
çen güreş takip 
etti. Vaktile Kızıl-
eıklı Mahmud, 
Kurddereli, Adalı Halil, Hüseyin Yu
suf ve daha birçok meşhur Türk peh-
livanlarile güreşmiş olan, şimdi elli 
beş yaşında bulunan Zipsko, hakika
ten fevkalâde mükemmel oyunlar gös
terdi ve çok alkışlandı. Türkleri çok 
sevdiğini söyliyen Zibsko, vaktile 
Viyanada hukuk tahsilini yapmış, 
münevver bir pehlivandır. Aslen Leh
li olan bu pehlivan, vücudundan hiç 
de ümjd edilmiyecek kadaı- kuvvetli 
ve dinçtir. 

Coe Bull Komar ile Mülayim ara-
smdaki güreş için iki pehlivan da rin
ge çıktıkları vakit halk tarafından 
siirekli bir şekilde alkışlandılar. Daha 
evvel Bursada yapılan güreşte Müla
yim, Amerikan boğasım yakaladığı 
gibi ringten dışan atmış ve Komar, 
ayağı yaralandığından müsabakayı 
yarıda bırkamıştı. Bu itibarla Komar, 
İzmirdeki güreşi revanş mahiyetin
de kabul ediyordu. Hattâ müsabakada 
çok şiddetli ve hasmane vaziyetler 
alması, hattâ bu yüzden hakemin 
diskaiifye kararüe karşılanması da 
bımu gösterir. 

Mülayim, güreşe başlamadan evvel 
arkadaşlarına, Amerikan boğasım 
her halde yeneceğini söylemişti. Gü
reş, diskaiifye kararile sona ermemiş 
olsaydı Mülayim, hakikaten bu sözü
nü yerine getirecekti. Görenlerin söy
lediklerine göre Mülayim pehlivan, 
Bursada Komara karşı oynadığı oyun
da çok şiddetli davranmışsa da İzmir
deki güreşinde şiddetli davranmamış, 
fakat çok güzel ve muvaffak oyna
mıştır. 

Hakem, Amerikan usulü serbes gü
reş oynıyacaklannı kendilerine bil
dirdikten sonra tek parmak bükmek, 
hayalara dokunmak, gözlere dokun
mak ve gırtlaJc sıkmak hakkındaki 
dört memnuiyeti ihtar etti. 

Oyun çok zevkli ba velâ iki 

Yukarıdan aşağıya doğru: tki hasım ringe çıkarken, güreş
ten heyecanlı iki sahne, polisler halkın Amerikan boğası 

aleyhindeki tezahüratını durdurmağa çalışıyorlar. 

taraf da birbirinin kuvvetini dene
meğe çahştı. Ayakta yedi dakika sü
ren oyundan sonra sıra üe iki taraf 
da yerde oynamağa başladı. Bazan 
Amerikan boğası yere düşüyor, Mü-
lft3rimin altından kurtulmak için ha
kikaten güzel oyunlar gösteriyor, ba
zan de Mülayim, çok ağır olan KJoma-
n n altından kurtulup üste çıkmak 
için güçlük çekiyordu. Kuvvet ve ağır-
hk itibarile Amerikan boğasının Mü
layime üstün olduğu göze çarpıyordu. 
Fakat yağlı güreş ojmıyan her Türk , 
güreşçisi gibi Mülayim, muvazenesi
ni kaybetmeden oynıyor, şiddetli el 
enselerle Komara muvazenesini kay
bettiriyordu. 

Öyle zamanlar oldu ki, iki güreş
çinin de sırtlan yere geldi, fakat se
ri birer hareketle sırtlannı üç saniye 
yerde tutmadan mağlûbiyetten kur
tuldular. Yerde ayak oyunlannı ko
laylıkla tatbik eden Bull Komar, daha 
ziyade çift paiTnak kıvırmak ve haya
lar areısına kaçmak gibi hareketlere 
baş vuruyor, nizamsızlıklar yapıyor
du. Fakat yerde oynadığı zaman yap
tığı bu nizamsız hareketlerin bir kıs
mını hakem göremiyordu. 17 nci da
kikada hakem, bu nizamsız hareketleri 
gördü ve kendisine ihtarda bulundu. 
20 İnci dakikada ayağa kalkan Ko-
mann bir gaflet saniyesinden istifa
de eden Mülayim, Amerikan boğasını 
ring üzerine fırlattı, ring direklerin
den biri devrildi, güreş durdu. Direk 
tamir edildikten sonva güreş tekrar 
başladı. 24 üncü dakikada Mülayim 
alta düştü. Komann bir oyununa az 
kalsın kurban gidiyordu. Tam sırtı 
yere geleceği sırada bir profesyonel 
hüesile Komann dirseğine temas et-
tJ. Bunu, bir oyun zanneden ve mağ
lûbiyetten korkan Komar geriye dö
nünce Mülayim, cidden muvaffakiyet
li bir hamle ile hasmini aşağı almış, 

aırtım yere getirmiş, fakat güreş ka-
vaidi mucibince bu vaziyet üç saniye 
sürmemiştir. 

29 uncu dakikada Komar Müla
yimin hayaianna bir tekme indirmiş
tir. Mülayim, bundan hiddetlenerek 
flddetll oynamağa başlamış. Ameri-
iam boğasının nefes kabiliyetini «k-
sütecek şekilde hareketler yapmıştır. 
Bu esnada Amerikah, daima ring ke-
narma kaçmış, elini, ayağım, bazan 
da başını ring dışına çıkarmak sureti-
le avut vaziyetine düşmeğe çalısmıs-
tir. 

Oyunun sonuna doğru Komar, di
zi ve ayağile Mülayime şiddetli dar
beler indirmeğe başlamış, hakemin 
düdük işaretine rağmen durmadan 
oyıma devam etmiştir. Hakem, bu sı
rada Komarı diskaiifye etmiştir. 112 
dakika süren oyunda Mülayim, daha 
hâkim ve muvaffakiyetli bir oyun gös
termiştir. 

Koraarm, tekme ve yumruk hücum-
larma başladığı sırada güreş, pankre
as güreşlerini andırmağa yüz tut
muş, halk. Amerikan güreşçi aleyhi
ne tezahüratta bulunmuştur. Polis 
memurlan, halkı güçlükle sükûnete 
irca etmiştir. 

Hakem B. Cemalle görüştüm, di
yor ki: 

— Diskaiifye karaı-mı, Mülayime 
yumruk ve diz salladığı için değil, 
hakemin emrini dinlemiyerek çılgın
ca hareketlere devam ettiği için ver
mek mecburiyetinde kaldım. Çünkü 
müessif bir hadise olabilirdi. Ameri
kan serbes güreşinde jrumruk ve tek
me vardır. Bence Mülayim ve Komar 
tstanbulda bir defa daha karşılaşma-
jü, sonra Tekirdağlı Hüseyin - Komar 
müsabakası, Ankarada değil, îzmirde 
yapılmalıdır. 

* ** 
Komar tstanbula geldi 

Dün Komar, menaceri Zibisko ile 
matbaamıza müracaat etti. Komar 
tstanbulda arzu eden Türk pehlivan-
larile güreşmeğe hazır olduğunu, 
bilhassa Mülayim ve Tekirdağlı ile 
güreşmek istediğini bildirdiler. 

Zibisko, Tekirdağlı Komarı yener-
ge kendisile senede 25 bin dolar üze
rinden Amerikaya gitmek üzere bir 
mukavele yapılacağını ilâve etti. 

Adapazarında bir sinema 
daha açıldı 

Kadınhanı (Akşam) — Kazamız 
Patk sineması Halkevine bitişik sa
londa işliyordu. Parti ile olan muka
velelerinin bitmesi yüzünden bu salo
nu terkederek şehrin en merkezî olan 
bir yerinde güzel bir yazlık sinema aç
mıştır. 

Dün de beş altı aydır birçok para 
sarfedilerek vücude getirilen Erman 
sinemasının küşad resmi yapılmıştır. 
Açılışa memleketin bütün ileri gelen
leri davet edilmiştir. Kaymakamın kı
sa, özlü bir iki sözile küşad seremonisi 
ikmal edilmiş, bunu müteakip İstiklâl 
maışı dinlenmiş, «Jaunita» filmi de 
davetlilere gösterilmiştir. 

Suadiye plajında müsamere 
Erenköy 38 inci ilk okuldaki yoksul ço

cuklar menfaatine Suadiye plaj gazino
sunda 3 Temmuz 937 cumartesi akşamı 
bayan Müzeyyen ve arkadaşlarmın işti-
rakile sabaha kadar zengin müzik, varyete 
ve muhtelif eğlenceler tertiple bir kır eğ
lencesi verileceği haber alınmıştır. 

Fatih sulh 
birinci huituk 
hal(imliğinden: 

Küçükpazarda Hacıkadm Mağazalar 
7opaç sokak 2 No. da oturan Fatmaya. 

L&ngada Alacamesçit Çakıraga ma
hallesinde Tekke sokağında 15 No. ve yi
ne ayni mahallede Bakla sokağında 34 
ve 34 mükerrer No. arsalar üzerine ko
nulan haczin kaldırılması ve masarifi 
muhakeme İle takdir edilecek ücreti ve
kâletin hüküm altına alınması dlleğile 
Fatma, Rıfat, Sami, Suphi İhsan tarafla
rından aleyhinize açılan fekki haciz da
vasının icra kılınan muhakemesinde hali 
hazır mahalli ikametinizin meçhuliyetine 
binaen ilânen tebligat yapıldığı halde 
makemeye gelmediğiniz gibi bir vekil da
hi göndermediğinizden davaya ahâkmı 
kanuniye dairesinde balcılmıştır. Ve tapu
dan cevap alınmıştır, taleple size gıyap 
kararı yazılmasına ve muhakemeniz 19 
Temmuz 937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 a bırakılmıştır. İşbu gıyap 
kararmm tarihi tebliğinden İtibaren müd-
detlkanunlyesi zarfmda itiraz etmez ve 
tayin olunan günde bllâsale veya bllve-
k&le Fatih sulh birinci hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmadığınız takdirde gı
yabınızda hüküm verileceği usulün 141 İn
ci maddesine tevfikan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere 15 gün müddetle il&n 
olunur. (33654) 

Polis mektebi bu sene 
240 mezun verdi. 

Bu senenin mezun polisleri bir arada, altta vekiller ve 
davetliler müzeyi geziyorlar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
«Arkadaşlar! Mektebi bitirmiş bu

lunuyorsunuz. Bu suretle çok şerefli 
bir mesleğe intisap etmiş oluyorsu
nuz. Bundan sonra bütün devlet me
murları size meslekdaş diyecektir. 
Mesleğiniz çok yüksek hassasiyet ilti
cam eden bir meslektir. Mesleğiniz 
de, hayatı feda etmekle müsavi olan 
bir vazifedir. Meslek hayatınızda müs-
bet işler yapacağımz gibi menli va
kalarla da karşılaşacaksınız. Müsbet 
işlerde çocukların, kadmlarm, kim
sesizlerin ihtiyaç zamanlarında imda
dına yetişerek onların kolu, gözü ve 
eli olacaksınız. Her hangi bir istim
dadı en evvel siz duyup koşacaksımz. 
Zaten vazifenizin şerefi buradadır. 

Akadaşlar! Türk milleti çok vakur 
ve hassas bir millettir. Kendisine ne
zaketle ve hassasiyetle muamele edi
lince on misli iade eder. Sertliği asla 
sevmez. Kendisine huşunetle muame
le edene Türk derhal aynen mukabe
le eder. Siz, halkla temasınızda ken
di kanımzdaki asalet icabı ve bu mek
tepte gördüğünüz dersler icabı vazife
nizi nezahetle tatbik edeceksiniz. Hu
şuneti sevmiyen Türk milletine hu
şunetle muamele etmeyiniz. Bu mem
lekette misafirlerimiz ecnebiler var
dır. Onlara da misafirperverliğimiz ica
bı olarak nazikâne muamele yapı
nız. Vazifeniz sırasında menfi eleman
larla da uğraşacaksınız. Karşınıza bir. 
çok zorluldar çıkacaktır. Vatandaşla
rın her yerde rahatını temin etmek 
size düşen bir vazifedir. Halkın isti
rahat! ve emniyeti size emanet edil
miştir. Fakat huzurun, istirahatın 
düşmanları vardır. Bunlarla da uğra
şacaksınız. ' 

Eskiden külhanbeyi vardı. Cumhu
riyet kanunlarile ve bilhassa polisin 
çalışmalarile bu, tarihe karışmıştır. 
Fakat ona mukabil medeni şehirlerin 
taklidi olarak diğer bir sınıf türedi. 
Bunlarla da mücadele vazifenizdir. 
Bunlar bu memlekete içtimai hasta
lıklar sokmak isterler. Bunlara asla 
müsamaha etmeyiniz. 

Türk milletinin içtimaî bir hastalı
ğı yoktur. Sarhoşluk, kumarbazlık, 
heroincilik gibi bir memleketin raha-
tmı bozan nesli kökünden kurutan 
âmUIer gizli gizli saklanmaktadır. 
Bunlarla mücadele sizin vazifenizdir. 
Terbiyeniz ve kammzdaki temizlik 
bunları yenmeğe kadirdiı*. İstatistik
lerin verdiği adetlere göre Türk polisi 
menfi âmillere muvaffakiyetle galip 
gelmişitr. Bu itibarla lıanunlar sizin 
ellerinizle tatbik olunur. 

Millet Meclisi kanun yapar, fakat 
bunu polis tatbik eder. Mademki eli
mize memlekette tatbik edilecek bir 
program verilmiştir. Bu programı en 
iyi bir şekilde tatbik etmek bütün mil
letin arzusunu tatmin etmek demek
tir. Bu, bize şeref verir. Bunun için 
de vazifenizi yaparken kanundan ay
rılmamağı kendinize şiar edineceksi
niz. 

Mektebi birinci, ikinci, üçüncü 
derece ile bitirenler 

Ben sizin en yüksek mesul âmiriniz 
olmak itibarile daima her yerde vazi
fe görürken Cumhuriyet kanunları 
dairesinde hareket etmenizi, disipline 
riayet ve âmirlerinizi dinlemenizi tav
siye ederim.» 

M e z u n p o l i s i n c e v a b ı 
B. Şükrü Kayanın sözlerine polis 

mezunlarından biri cevap vererek hu-
zurlarile mektebe şeref verdiklerini 
söylemiş, bütün arkadaşlarının bu se
vinçlerine tercüman olmuş ve ezcümle 
demiştir ki: 

«— Şerefli vazifemizi yaparken kuv
veti Cumhuriyet kanunlarından ve 
cesareti asil Türk kanından alıyoruz. 
Vazifemizde halkın emniyetini, sevgi 
ve saygısını kazanacağız. Onları ca
nımız gibi koruyacağız.» 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu da 
bir nutuk söyliyerek genç memurlara 
mesleklerinin kıymetini izah etmşitir. 

Mükâfat tevzii 
Bundan sonra mükâfatların tevzii

ne geçilerek birinci Hüseyin Uzman, 
ikinci Şerif Akalın ve üçüncü Yusuf 
Özdire birer altın saat verilmiştir. 

Merasime saat 19,30 da nihayet ve
rilmiştir. 

Ak sakallı adam 
Vekillerle diğer misafirler kapıdan 

çıkarlarkan ak sakallı bir adam Dahi
liye Vekiline doğru yaklaşarak: 

— Bayım, ben Elâzizden geldim. Ço
cuklarımı mektebe yerleştirmek isti
yorum. Bana yardım ediniz.. 

Demiş, B. Şükrü Kaya kendisine 
emniyeti umumiye müdürünü göste
rerek: 

— Bu bay sizin İşinizi halletsin.. 
Demiştir. Bilâhare bu adamın bü

yük muvaffakiyetle tebdili kıyafet 
ederek ihtiyar şekline girmiş bir ta
harri memuru olduğu anlaşılmıştır. 
Vekiller ve misafirler, taharri me
murunun bu muvaffakiyetini takdir 
etmişlerdir. Konuşma esnasında Da
hiliye Vekilimizin nüfuzu nazarı, 
taharri memurunun takma sakalın 
daki bazı ufak yanhşlıkları farketmiş 
ve bir muharrimize bu ciheti de i§â. 
ret ptmistir. 
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Türkiye - Suriye hudud 
komisyonu işlerini bitirdi 

Fransız delegesi "Türk - Fransız dostluğu 
sarsılmadan inkişaf edecektir,, diyor 

Türkiye - Suriye hudud komisyonu toplantı halinde (X Adana valisi ve 
komisyon reisi B. Hadi Baysal, 2 Halep konsolosumuz, 

3 Fransız başdelegesi Filip David 
Adana (Akşam) — Şehrimizde top

lanan Türkiye - Suriye hudud komis
yonu işlerini bitirmiştir. Zabıtlar pa
rafe edildikten sonra! komisyondaki 
Pransz delegeleri Toros ekspresile Ha-
lebe gitmişlerdir. Vali B. Tevfik Hadi 
Baysal, dün gece vali konağmda ko
misyon azalan şerefine bir veda ziya
feti vermiştir. 

Fransız heyeti reisi B. Filip David 
komisyonım mesaisi hakkmda' bana 
şu beyanatta bvılunmuştur: 

— Hudud komisyonunun bu seneM 
müzakereleri çok memnımiyet bahşol-
muş ve çok samimî bir hava içinde 
geçmiştir. Her iki tarafın da ileri sür
düğü teklifler karşılıklı menfaatlere 
uygun bir şekilde kabul edilmiştir. 

Size müzakeratm mahiyeti hak
kmda maalesef tafsilât veremiyece-
ğim çünkü, bu hususta izahat ver
mek ve beyanatta bulunmak, delegas
yonların içtimama riyaset eden Sey
han valisi bay Tevfik Hadi Baysalm 
salâhiyeti dahilindedir, 

— Verilen kararlann tamamile tat
biki hususunda müşkülâta uğranıla
cağını zannediyor musunuz?. Geçen 
yularda hududlanmızda zuhur eden 
bir takım nahoş hâdiselere mâni o-
lımamadığını görmüştük. 

— Bilirsiniz ki, hududlar lekeli in-
sanlann, şahsî cüıaim sahiplerinin en 
çok toplandığı bir yerdir. Hududlar-
daki herhangi nahoş hâdisenin vuku
una meydan vermemek maalesef hiç 
bir devletin tamamile elinde değildir. 
Bu gibi hâdiseler dünyanm bütün hu-
dudlal-mda vukua gelir. 

Nitekim Belçika - Fransa, Fransa -
İspanya hududlannda olduğu gibi. 

Bu hâdiseler ancak vukuundan son
ra hükümetlerin kuvvet ve tedbirle-
rile tenkil edilii". 

Hiç şüphe yoktur İd, iki taraf da 
komisyon kararlannm hakkile tatbi
kine, ötedenberi olduğu gibi bundan 
sonra da, çalışmak azmindedir. 

— Hatay meselesinin hallinden son
ra yeni bir safhaya giren Fransız -
Türk dostluğımun istikbali hakkmda 
ne düşünüyorsunuz?. 

— Cenevre anlaşmasmdan sonra 
daha fazla kuvvetlenen Türk - Fran
sız dostluğunım istikbalinden hiç bir 
suretle şüphe edilemez. Türk - Fran
sız dostluğu hiç sarsılmadan inkişaf 
yolunda devateı edecektir. 

B. Filip David bımdan sonra sözle
rini şu suretle bitinniştir: 

— Delegasyonumuz bütün temas-
larmm neticesinden fevkalâde mem
nun olarak dönmektedir. întifcalan-
mız çok derin ve samimiyetimiz sar
sılmaz bir haddedir. 

Muhtelit hudud komisyonu nasıl 
büyük bir samimiyet havası içinde 
aiılaşmış ise, Türkiye, Suriye hudud 
makamatı da ayıü samimiyet ve has
sasiyetle vazifesini başarmak yolımda 
azamî gayret sarfedeceklerdir. 

Çanakkalede İtalyan vapurunu batıran 
vapura haciz kondu 

ispanyol vapuru 100 bin lira teminat 
vermedikçe hareket edemiyecek 

Çanakkale boğazında batan İtalyan 
vaj)uru etrafmda dün de tahkikata 
devam edilmiştir. Dün İtalyan vapu
runun acentesi ikinci ticaret mahke
mesine müracaat ederek haciz karan 
almıştır. Bu karar İspanyol konso
loshanesine ve İspaııyol gemisi sü
variliğine tebliğ edilmiştir. 

İspanyol gemisi yüz bin liralık ga
ranti verirse limanımızı terkedebile-
cektir. Batan İtalyan gemisinin kur-
tanlması için Türk gemi kurtarma 
şirketi mahallinde tetkikat yapmış, 
neticede batan geminin dört, beş ay
dan evvel kurtarılamıyacağını anla
mıştır. 

İtalyan vapurunun kılavuzu Hasan 
kaptan dün de dinlenmiştir. Hasan 
kaptanın alâkadar makamlara ver

diği ifadeye göre kabahat, İtalyan 
vapunmdadir. 

Bu iddiaya göre, İtalyan vapuru 
yolda giderken önüne bir Rus gemisi 
çıkmıştır. İtalyan gemisi sol tarafa 
sapmak istemiş, fakat Boğazın bu kı
yısı çok sığ olduğundan burasmı teh
likeli görmüş ve geminin rotasmı sa
ğa almıştır. Bu suretle karşsma İs
panyol vapuru çıkmıştır. 

İspanyol vapuru İtalyan vapuruna 
iki defa düdük ile işaret vermişse de 
İtalyan vapuru cevab vermemiştir. 
Her iki gemi gayet süratle ilerledikle
rinden müsademe olmuştur. 

İspanyol gemisinin bumu, İtalyan 
vapurunun bir numai'alı anbarmı 
delmiş ve bu suretle İtalyan gemisi 
su almağa başladığmdan vapur süva
risi gemiyi karaya oturtmuştur. 

KADIN KÖSESİ 

Beyaz Panama şapka 

Beyaz panamada:n şapka önünde 
siyah sire kurdele ile süslenmişti]'. 

Briç kralı Culbertson 
Istanbula geldi 

Briç hakkındaki eserlerinden ve konferanslarından 
'senede bir milyon liradan fazla kazanıyor 

U^ak orta okulunun veda 
müsameresi 

Vşak (Akşam) — Şehrimizin orta 
okul talebeleri Halkevi salonımda çok 
kalabalık bir halk kütlesi önünde zen
gin programlı bir veda gösterisi ver
mişlerdir. 

Gösteriye İstiklâl marşile başlan
mış, ve temsil edilen (İlim bebeği) 
komedisi talebeler tarafmdan büyük 
bir muvaffakiyetle başanlmıştır. 

Meşhur Briç kralı Amerikalı B. Ely 
Culbertson zevcesile beraber Istan
bula gelmiş ve Perapalas oteline in
miştir. Bugün bütün dünyada Briç 
meraklüarmın adedi 36 milyon tah
min edUmekte ve yansı Amerikada 
bulunmaktadır. 

Briç kralı Culbertsonun senelik 
geliri, Briç hakkmdaki eserlerinin te
lif hakkmdan, Briç hakkında verdiği 
dersler ve radyodaki konferanslarm-
dan 1,000,00Q dolar yani bizim para
mızla 1,200,000 lira tutuyor. 

İlk defa Istanbulu ziya'ret eden Briç 
kralı ile zevcesi, o kadar memnun 
kalnuşlardır ki yarma kadar kalmağa 
karar vermişlerdir. Buradan Atinayal 
gideceklerdir. 

Briç kralı Culbertson, kendisile gö
rüşen gazetecilere demişti ki: 

— Briç oyımunu Amerikaya kabul 
ve tamim ettiren ben değilim, asıl 
zevcemdir. Zevcem oyun kâğıtları 
kraliçesidir. Briç oyunu, heseb oyu
nudur ve tabiî sporlarm bir mukabi
lidir. Amerikalılar, Briçi çok severler. 
Zira! Briç, diğer kâğıt oyımlan gibi 
talia değil, hesaba dayanır. Ben Bri
çe bütün zamanlarımı vakfetmezden 
evvel pisikoloji mütehassısı idim. 
Amerikada, Türkiyeye karşı gün geç- ' 
tikçe artan bir sevgi ve hürmet bes-
lerüyor. Bu da Atatürkün başai:dığx 

büyük inkılâplardan ileri geliyor. 
Amerikalılar Atatürkü çok severler. 
Kanaatim şudur ki daha iyi bir pro
paganda, memleketinizin ve halkmı-
zm parlak vasıf ve meziyetlerini daha 
iyi tanıtabilir, 

Trakyada çektirilen terbiyevî 
filimler 

Edime (Akşam) — Umumî Mü
fettişlikçe şimdiye kadar çektirilen 
t«rbiyevî ,ve öğretici filimlerin ade
di otuz gibi şayanı dikkat bir rakka-
ma varmıştır. Bu mühim ve teknik iş 
muvaffakiyetle başarılmaktadır. De
ğerli sanatkâr B. Vehbi tarafmdan ha
zırlanan bu filimler pek yakmda' bü
tün Trakya köylerinde gösteıilecek-
tir. Bu arada İstanbulda hava mey-
danmda ve Edimede yapüan büyiîk 
hava bayranılannm da B. Vehbi tara
fmdan filimleri almmıştır. 

Umumî Müfettiş general Kâzım 
Dirikin açtığı bu çığınn bütün yurda 
örnek olmasım canı gönülden dileriz. 

Erzinde bir yatılı okul açılıyor 
Erân (Akşam) — Nüfusu beş bini 

tecavüz eyliyen Erzinde 350 mevcudlu 
bir ilk okul vardır. İmtihanlar bitmiş, 
kırk iki mezun verilmiştir. 

Halkm tahsile olan alâkası artmış
tır. Bu yıl bir de yatılı ilk okul açıla
caktır. 

ihraç maddelerinin 
nakli iıazırlığı 

tktisad Vekâleti şimdiden 
tedkikler yapıyor 

ihraç mevsiminin yaJslaşması do-
layısile nakliyat işlerini tanzim için 
İktisad Vekâleti tetkikler yaptırmak
tadır. Gerek vapursuzluk, gerek acen
telerin sözbirliği ederek navlonlan 
a;rttırmaları yüzünden geçen sene te
sadüf edilen güçlükler, bu sene nakil 
işlerinin bir programa bağlanması 
lüzumımu ortaya koymuştur. 

Bu programla ticaret eşyasının ka
radan ve denizden vaktinde nakilleri 
temin edilecek, bilhassa; iskelelerde 
beklemekten müteessir olan madde
ler derhal tahmil ve sevkedilecektir. 
Vekâletin memleket şilepçiliğini üer-
letmek için yaptığı etüdler de bu me-
yandadır. ŞilepçiHğin yeniden kurul
ması ihraç mevsimine belki de yetiş-
miyecektir. 

Bunım içindir ki Mevcut şileplerin 
işletilmesi ihraç mevsimine kadar İn
tizama sokulacaktır. Bu münasebeti© 
armatörlerle temasa geçileceği gibi 
nakliyatm kolaylıkla yapılması için 
vapur acentelerine de bazı temenni
lerde bulunulacaktır. 

Son günlerde Türkiye ile Yunan ve 
Bulgar demiryollan arasında bir nak
liyat anlaşması yapılmıştı. Bu müna
sebetle nakliyatm bir intizam dahi
linde cereyan etmesi için Devlet de
miryollan Avrupa hattı dokuzuncu 
işletme müdürlüğü şimdiden haz»» 
lıklara başlamıştır. 

Bir çocuk pencereden düşe
rek yaralandı 

Hasköyde Sütlüce sokağmda oturan 
seyyar koltukçu Avramın 8 yaşmdakl 
çocuğu Sabatay pencereden bakarken 
muvazenesini kaybederek düşmüş, ya
ralandığı cihetle, hastaneye kaldınl-
mıştır. 

E$cd Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
— Onlar bize acıdılar mı?.. Sene-

lerdenberi topraklarımızda, mahmuz-
lannı şakırdatarak dolaşırken, gü
nahtır dediler mi?.. On binlerce Ru
men çocuğu, bu müstevlilerin jrumru-
ğu altında toprağa gömüldü Mariya. 
Onlar da toprağa gömülecek!.. Hem 
nasıl gömülecekler!.. Gözlerinle göre
ceksin yann sen bu muhteşem tab
loyu. 

— Oh sus Ağabey, ben böyle bir 
tablo görmek istemiyorum... Çok 
vahşî, çok zalimane bir şey bu... Yap-
maym Ağabey; insaf edin biraz... 
Hepimiz insanız, onlar da insan; ateı-
yın bir parça. Onları da bu dakikada 
arkalarında bekliyen küçük yavm-
lar, ihtiyar anneler, içi yanan sevgi
liler var!... Merhamet edin bırakın 
gitsin zavallılar... 

— Merhamet mi edelim; bunu sen 
mi söylüyorsun?... Onlar babamı
zı öldürdükleri zaman merhamet et
tiler mi?... Biçare bir ihtiyarı göz gö
re göre boğarlarken bunun bir günah 
Olduğunu düşündüler mi hiç?... Mari
ya harpte günah yokl... Kim evel 
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davranırsa o öldürür. İşte okadar. 
— Ağabey demek kimse kurtulma

yacak?... 
— Hayır, kimse... Bu geceyaaısı 

Rumen izzeti nefsile oynamanm ne 
demek olduğımu öğrenecekler... 
— Ya daha evvelden haber alırlarsa? 

— İmkânı yok... Her şey hazır ve 
tamam... Tam on ikiyi on geçe dina
mit infilâk edecektir... Sonra farzı 
muhal infilâk etmese bile, yine kur-
tulmalanna imkân yok... Her türlü 
ihtimal düşünülerek ona göre terti
bat almdı. Aynca bir tayyare baskı
nı da yapılacaktır... Hattâ bu da kâ
fi görülmemiş ve daha başka! hazır
lıklar da düşünülmüşür. Şehirden 
çıkmalai'ma' vakit kalmadan, dört bir 
taraftan siperleri geçecek olan müf
rezelerimiz, motorlu vasıtalarla bir 
yıldırım Sürati ile gelerek İbrail so-
kalannda onlan yakalıyacaklâxdır. 
Diyorum sana işte; her şey, her ih
timal düşünüldü ve ona göre tertibat 
alındı. 

Rurnen zabitinin alnı kaıışık çiz
gilerle doluyor. Dudaklarmda küfte-

der gibi bir ses... 
— Bırakmıyacağız, bir tanesini bi

le bırakmıyacağız Mariya, hepsi kı
lıçtan geçecek, hepsini öldüreceğiz... 

Birdenbire kızm dudaklarmda bir 
inilti titriyor. 

— Demek onu da öldüreceksiniz?.. 
Rumen zabitinin yüzü sapsarı... 
— O da kim?... 
— Yüzbaşı. 
— Hangi yüzbaşı? 
— Bizde kalaiı Türk yüzbaşısı, 
— Bizde kalan Türk yüzbaşısı mı?. 
Adam, bir hamlede kızm bileklerim 

ni yakalıyor... Sıkıyor... Gözlerinde 
korkunç, vahşî bir bakış... 

— Mariya; ne dedin, ne dedin?,.; 
Bir daha söyle bakayım!... 

— Ağabey; bırak bileklerimi cam
ım acıtıyorsun!... x 

— Demek şimdi de bir düşman zar 
bitinm hayatmı düşünüyorsun öyle 
mi?... Hem de bir Türk zabitiniıj. 
Babanı kollarınm arasında öldüren 
aynı milletten bir zabitin hayatmı.^j 
Mariya; bir daha alğzmdan böyle bir 
sesin çıktığmı işitmiyeyim. 

— Ağabey; günahtır yapmaym... 
Bu hareket bir orduya, şerefli bir as
kere yakışmaz. 

— Sus diyorum sana. 
^ Ağabeyciğün inan bana; çok 

iyi bir a)danı; yazıktır, hiç olmazsa 
onu kurtar. 

— Mariya sus; bana hayatımda 
yapmadığım biı- şeyi yaptıracaksm 
şimdi. 

— Ne yapaı-san yap ağabey... Söy-
liyeceğmı: Bu bir cmayettir, bu bir zu
lüm, bir alçakltktır. Onu kurtarmalı-
sm, buna mecbursun, bu senin için 
bir vazifedir. Çünkü o da senin haya
tmı kurtardı. 

— O benim hayatımı kurtardı ise, 
ben de tekrar ona hayatmı iade et
tim. 

— Ağabey; tanımıyorsım bu Türk 
zabitini sen tahmin edemiyeceğin ka
dar iyi bir adam. İnan; dünyanm en 
masum, en temiz yürekli bir inşam. 
^ Rumen zabiti, birdenbire kardeşini 
çenesinden tutarak, yüzünü kaldırı
yor, gözlerini, onun gözlerine dikiyor, 
bakıyor... Hayret ve dehşet dolu bir 
bakışla bakıyor... Dudaklai'inda bo
ğuk bir ses... 

— Mariya; söyle bana, niçin yalnız 
onu düşünüyorsun?. Anlamıyorum bü" 
türlü bu İsrarın mânâsım havaya uça
cak yalnız o mu?. Yüzlerce insan var 
daha. Eğer ya'zıksa, günahsa neden 
onlarla meşgul olmuyorsun da, yalmz 
bu Türk zabiti ile alâkadar bulunu-
yorsım?... Söyle bana... 

— Çünkü onu yakından tanıyonun. 
— yakından mı tamyorsmı?.., 
— Tabiî!... Aşağı yukan bir bu

çuk sene m ki, ayni damın altmda 

yaşıyoruz... 
Rumen zabiti, kızm bileklerim bü

tün kuvvetile sıkıyor... 
— Mariya!. 
— Of!... Kopanyorsun bilelderimi; 

brak beni Polivas!... 
— Mariya! ... 
Dudakla;rı titriyor adamm... Yüzü, 

mor lekelerle doluyor birdenbire... 
Kesik kesik nefes alıyor... | 

— Mariya; kıüağıma kadar gelen 
bazı dedikodular işitmiştim.. fakat... , 

— Ne dedikodulan?... \ 
— İnanmadım, inanmazdım, inan

mağa imhîiân yoktu... Çimkü seni 
tanıyordum, çünkü seni herkesten iyi 
biliyordum. Cr-1 asîl ve namuslu bir 
Rumen askerinin kızı idin. Sen cep
helerde vatanı için çarpışan, bir Ru
men zabitinin kardeşi idin... 

— Ağabey; bırak bileklerimi, çanı
mı acıtıyorsun. 

- - Hâlâ inanmıyorum... înana» 
main Mariya... Bunu sen yapamaz-
sm... Hâşâ, asla!... İftira ediyorlsai" 
sana... 

1 

— Ne demek istiyorsun rica edeılm; 
söyle ağabey... Ne dedikodusu bu, nq 
diyorlar?.. || 

Zabit, birdonbire kızm bilelderinl 
bırakarak ayağa kallaj'or... Alnmda 
soğuk ter da'mlaları parlamakto4İır... 
Mosmor bir yüz... Beyaz dudaklar...' 

jAi'kası varj] 



30 Haziran 1937 AKŞAM Sahıre ı 

Derssiz ve göreneksiz ne tiyatro 
olur, ne sanatkârı yetişir 

Her Halkevinde bir temsil kolu yapmak faydasızdır, 
memleketi dolaşacak dört ekip yetiştirmeliyiz 

Sular kararınca, medenî insanlar 
âleminde bir seferberlik bai^ar; yeni 
ve eski dünyada ya^ıyan beş yüz mil
yon kişinin yirmi milyonu yağmur 
demez, çamur demez, kar ve fırtma 
demez yollara düşer; yirmi milyon 
kişi, ocak başı safasmı, sofra, minder, 
koltuk kanepe sohbetini, rahatı, uy-
ku5ru feda edip seferber olur ve bu se-
seferberliğin bir bakımdan, savaş se
ferberliğinden farkı yoktur, çünkü bu 
seferberlik te hastaları, çocukları bir 
yana bırakır; hattâ nezlesi, kınkhğı 
olanlan, başı ve midesi ağrıyanları da 
tecil eder; ancak kadınları toplar. 

Bu yirmi milyonluk seferberlik, her 
gece tiyatro ve sinemaya gidenlerin 
seferberliğidir, buna biz de dahiliz. 

Resmî bir istatistiğe göre 1933 yı-
hnda Istanbulda, 3.295.688 kişi tiyat
ro ve sinemay gitmiştir; bu sayı İs
tanbul nüfusunun yüzde 22 sidir. 
3.295.688 kişiden 414.651 kişi yahuz 
tiyatroya gitmiştir; bu 414.651 kişi-;-
nin 86.233 kişisi de sade Şehir tiyat
rosu temsillerine devam etmiştir. Bu 
rakkamm 1936 da yüz bini bulduğu 
da muhakkaktır. Görülüyor ki, bizde 
tiyatro sevgisi her yü artmaktadır. 

Sahne sanati natık ve müd
rik sanattır. Bu natık ve müd
rik sanat müessesesi, bugünkü mer
tebesini bulmak için binlerce sene 
emekledi; emekliye emekliye kal-
kındı, sendeliye sendeliye 3rürü-
dü, yavaş yabaş dinçleşti, gürbüzleşti 
ve asırlar müdetince, her neslin «âbı 
hayat» çeşmesinden içti; tiyatronun 
değil ölümü, kocaması bile mevzuu 
bahsolamaz. 

Dünyaiım dört bucağmda gelişen 
tiyatro neden bizde yoktu, olduğu za
manlar da neden kısırlaştı? Bu suale 
verilecek ilk cevap şudur: Tiyatro din
den fışkırdı ve hristiyan dininin y&jı-

cunda mühim bir rol oynadı. Hristiyan 
dininin, timsah puttur, islâmiyetse 
her şeyden önce putları kırdı; hristi
yan dinini canlandıran tiyatroya yer 
veremezdi... Bizde tiyatro olmamfcsı-
ıım tek sebebi bu mudur? Bizce daha 
esaslı bir sebebi vardır. 

Sahne sanatini ancak 3 üncü Ah-
med devrinde görüyoruz. Fransız se
farethanesinde verilen bu temsillere 
de bilmem ne dereceye kadar tiyatro 
adını vermek doğru olur? 

1820 de bir Ermeni ailesinin Boğaz-
içindeki yalı temsillerini de tiyatro 
sayamayız. Tiyatro bizim smırlarımız-
da 1839 da başladı. O tarihte ecnebi 
gruplar geliyor, yabancı dUde temsil
ler veriyordu. 

1845 de, Bomaışenin «sivil berbe
ri» oynandı ve türkçe temsiller de baf-
ladı. Fakat bu temsillere Türklerin 
yüzde biri bile gitmiyordu. 

Tiyatrraıun kalkmma hareketlerini 
1869 da görüyoruz; bu hareketin ba-
şmda da Namık Kemal, Ekrem, Ebüz-
ziya Tevfik, Şemseddin Sami var. 

Refik Ahmed Sevengil, «yakm çağ
larda Türk tiyatrosu» eserinde diyor 
ki: 

«Gerek Sultan Aziz devrinde, gerek 
ondan sonra gelen Murad ve AbdiU-
hamid devirlerinde, zaman zaman sı
kı bir sansür tatbik ediliyor, hürriyet 
âşıkı genç Türkler taldb olunuyordu. 
Gedikpaşa tiyatrosu asıl kuvvetini 
bu genç Türklerden aldığı için, zaman 
zaman sarsıntılara uğramaktan kur
tulamamıştır. Muhtelif telif piyesle
rin temsili menedilmiş, muhtelif 
Türk mulıarrirler nefyolunmuştur.» 

Milâddan evvel, 535 - 536 yıllarında 
61 inci olimpiyadda yapıln ilk tiyat
ro müsabakasını bir yana bırakalım, 
orta çağlarda tiyatro başlamıştı. Biz 
ise sahneyi ancak 1820 de görür gibi 
olduk; çok uzun sürmedi, bu işle meş
gul olanlar sürgüne gönderildi. 0<Jze 
çarpan hakikat şudur: Hürriyet olmı-
yan yerde tiyatro da olmaz. 

Her ne şekilde olursa olsun vicdan 
İstibdadı başlıyan yerde tiyatro Ölü
yor. Diktatör Ogüst idareyi eline aldı
ğı gün U ü n tiyatrosu kapılanm ka-
fadı, bûytlk İfllsender, Yunan tlyjıtro-
kınun çafiina ot tıkadı 

istanbul şehir tiyatrosunda oynanan «Ayak takımı arasmda» piyesinden bir sahne 
Bizde, tiytronun inkişafma engel 

olan belli başU âmil vicdan istipdadı-
dır. Şu veya bu isteği, şu veya bu em
ri: «DU Ue ikrar, kalb Ue tasdik etml-
yen neuzübUlâh kâfir olur» fehvası-
nm hüküm sürdüğün devirlerde sahne 
sanatinln gelmesine, geldikten sonra 
da gelişmesine imkân yoktu; nasıl ki, 
cumhuriyete kadar da bu imkân elde 
edilemedi, ancak meşrutiyetin ilk gün
lerinde kuvvetUce bir tiyatro hareke
ti oldu ve hürriyetin kendi gidip yzl-
nız ismi yadigâr kalınca tiyatromuz 
yeniden kısırlaştı. 

«BalıaT temizliği» piyesinden bir sahne 

Necmeddin Sadakm sosyaloji eserin -
de dediği gibi: Hakikî tiyatro sanati, 
İnkılâptan sonra, Türk kadınuun da 
sahneye çıkmasUe başlamıştır. Sahne 
sanatimizin ilerilemesi, gelişmesi 
için de her şey hazırdır. 

Fransa, o devirlerin tiyatro münci-
si Marivodan sonra, bugünkü modem 
komedi tekniği, mizanseni bulan Bo-
narşiyi altmış sene, Momarşeden son
ra Müsseyi de altmış sene bekledi. 
Bugün gene böyle bir mecburiyet kar-
şısmda değiliz. Momarşeden Bems-
tayna, Şekispirden Ojen O. Naile, Gö-
teden Hauptmana kadar bütün ör̂  
nekler önümüzde. Ankara, İstanbul, 
Halkevleri de Türk tiyatrosunun ilk 
sağlam temelini atan Şehir tiyatrosu

na peyrev olabUirler. Ancak işi daha 
sıkı, daha esash, daha candan tutmak 
şartlle. 

Nasü İstanbul, yedi Halkevi temsil 
kolu besliyemczse, memlekette yüz elli 
Halkevi temsU kolımu idare edemez. 
Halkevleri temsil kollarından bekleni
len randımamn almmayışı, çok ve 
dağınık olmalarından ileri geliyor. 
Derssiz göreneksiz ne tiyatro olur, ne 
de tiyatro sanatkân yetişir, sahnenin 
önünd toplanan bin kişiyi «bir» kişi 
haline sokamıyan sahnedCTi de 
İliç bir hayır gelmez. Tiyatro herkesi 
soluksuz bırakan yüksek sanattır. 
Filvaki «Makbet» in mânası münev
ver için başka, yan münevver için baş
ka, şöylece münevver için başkadır, 
fakat shnede seyredildiği zaman, ti-
jratro salonımu dolduranlarm yüzle
rinde, sırasma göre, ayni heyecan, 
ayni asabiyet, ayni durgunluk, ajrni 
merhamet, ayni sevgi işmizazlan gö
rünür. Tiyatro sihirli bir ele benzer, 
bir el, ayni saniyede şık, zarif, iki dir
hem bir çekirdek sesdrcinin omuzuna 
dokunur, münevverin yıpranmış ce
ketinden çeker, kaşlan yoluk, rimel
li byanm kürkünü, düpedüz, sade 
giyinmiş, boyasız genç kızm saçmı 
okşar, paradideki mintan yakası açık 
bıçkuun ensesine temas eder ve o sa
niyede bütün tiyatro salonunu avucu 
içine ahr... 

Tiyatronun bu yüksek kudretini 
halka göstermek için. Halkevleri tem-
sU kollarmı tahdid etmemiz elzemdir. 
Halkevleri bütçelerine, temsU kollan 
için konulan pralar ikiye ayrılmalı ve 
bu para üe, İstanbul ve Ankara Halk
evlerinde ikişer ekip yapümahdır. İyi 
çalışünlarak, İyi bir repartuarla yetiş-
tiıüerek, memleketin dört bucağma 
gönderilecek bu dört ekibin faydası 
muhakkak ki çok daha büyük olur. 
Halkevi amatörlerinin de, İstanbul 
Şehir tiyatrosu temsillerini seyretme
leri, o sahneden örnek almalan, pro
valarda bulunup Muhsinden istifade 
etmeleri gerektir. 

Halkevi temsillerinde de şu düstur 
güdülmelidir: Tiyatroda ikna kuvve
ti yoktur, tiyatro ikna etmez, coştu
rur. 

Selâmi İzzet Sedes 

Yalvaç orta okulunda spor 

l a l n ç (Akçeun) — Yftlvaç orta okulunda spora ehemmiyet verilmektedir. 
Yukanki kll§e Valvaç orta okul futbolculanm bir arada göstermektedir. 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 136_ .Yazan: Mustafa Raĵ ıb Es-atlı 

Talât paşanın İzzet paşa ile nnülâkatı 
ve Alnnanyaya seyahat kararı 

Bu, O kadar aşikâr bir hakikatti 
M, bizzat Enver paşa bile hâlâ 
itilâf ordulanmn hezimete uğn-
yacaklarım iddia ederken, bu ümidini 
yalnız garp cephesinde Almanların 
yapacakları taarruza istinad ettiri
yordu. 

Bununla beraber. Alman ve Avus
turya - Macaristan ordulanmn da va
ziyetleri Enver paşanın tahmin etti
ği gibi parlak değüdi. Gerçi garp cep
hesinde henüz Alman topraklarından 
bir karış yer bile düşman tarafından 
çiğnenmemişti. Harp, hâlâ Fransız 
arazisi üzerinde cereyan ediyordu. 

H e r t a r a f t a su lh ih t iyac ı 
a r t m ı ş t ı . . 

Fakat Almanların dahilî vaziyeti çok 
fena bir halde idi: Dört müttefik dev
letin dört sene gibi uzun bir zaman 
içinde dünya ile iktisadı münasebet
leri kesilmişti, kendi toprakları ara
smda âdeta mahsur bir vaziyette kal
mışlardı. Ancak kendi arazilerinde is
tihsal ettiklerile ordularım ve halk-
larmın ihtiyaçlarım büyük bir müş
külâtla idare edebüiyorlardı. Buna 
mukabU itilâf devletleri Amerikadan, 
Avusturalyadan Asyanın en uzak yer
lerinden bile istedikleri kadar iaşe ve 
mevaddı iptidaiyeyi kolaylıkla temin 
ediyorlardı. 

Almanya ile müttefikleri, erzak ve 
- harpte devamı temin edecek - sair 
ihtiyaçlarım hafifletniek üzere 3 mart 
1918 de Brest Litovsk muahedesile 
Ruslarla ve 7 mayıs 1918 de Bükreş 
muahedesile Romanyalılar ve bunlar
dan evvel Ukraynalılarla sulh yapa
rak bu hükümetlerden 283 bin ton er
zak temin ettikleri halde bu erzak bi
le dört devletin ordusunu ve halk ia
şesini tamamile temin edememişti. 
Bilhassa Alman halkı ve askeri, gıda
sızlıktan çok perişan bir halde bulu
nuyordu. 

Hattâ (Alman karargâhı umumi) 
sinin Almanyada baş kaldıran ve son 
günlerde hâdiselerden cesaret alan 
(Alman sosyal demokrat) fırkasınm 
suUı propagandalarmı bir ihanet te
lâkki etmesine rağmen 1918 ağustos 
sonunda Alman başvekâletine gelen 
prens Maks de Bad iktidar mevkiine 
gelir gelmez. Alman milletini teskin 
etmek için Almanyamn biran evvel 
sulh çaresi aradığmı resmen söyle
mekten çekinmemişti. Başmda, hâlâ 
Kayse*" Vilhelm gibi harbe devam fik
rinin en hararetli taraftarı bulunan 
bir hükümdann idaresinde bulunan 
bir hükümet bile sulh sözlerini ağzı
na ahrken, Enver paşanın iddiası hi-
lâfma, Almanlann yakında bir zafe
re erişeceklerini tahmin etmek çok 
hâtah idi. 

Bundan başka Avusturya ve Maca-
ristanın vaziyeti de çok tehlikeli idi. 
Muhtelif ve biribirine zıd unsurlann 
bulundukları bu memlekette büyük 
bir perişanhk hâkimdi. Avusturya 
hükümeti, her devletten ziyade sulha 
teşne bulunuyordu. Vaziyet o hale 
gelmişti ki daha kısa bir müddet sulh 
yapmağa imkân bulunmazsa, Avus
turya - Macaristan birliğini tehdid 
edeceği dahilî ihtilâller başhyacak ve 
bu muhtelif unsurlar ayaklanacaktı. 
Bu itibarla Avusturyada (sulhu mün-
ferid) propagandalan her memleket
ten fazla ve kuvvetli bir şekilde de
vam ediyordu. 
E n v e r p a ş a , M a k e d o n y a d a k i 

a s k e r î h a z ı r h ğ a d a b ü y ü k 
b i r e h e m m i y e t v e r m i y o r d u 
Bütün bunlardan başka Türkiye-

nin vaziyetini ciddî surette tehdid 
eden yeni askerî bir hazırlık vardı: 
İngilizlerin Suriye - Filistin cephesin
de şimale doğru, Irak cephesinde de 
Musul istikametinde inkişaf eden ha
reketlerinden başka, Fransız generali 
Franşe Desperenin kumandasında 
olarak merkezi Selanik olmak üzere 
mühim bir kuvvet tahaşşüd ediyordu. 
İtilâf devletleri, bir taraftan garb cep
hesinde Alman mukavemetini kırmak 
için taarruz yaparken, diğer taraftan 
şarkta merkezî devletlerin biribirleri-
le muvasala noktalarını ayırmak, bi-
ribirlerini askerî ve iktisadî bakımın
dan tecrid etmek maksadile Make-
donyada hazırlıklar yapıyorlardı. 

Enver paşa, Makedonya cephe

sindeki bu askerî hazırlığın ehemmi
yetli olduğımu itiraf etmekle beraber, 
Avusturya ve Bulgar kuvvetlerinin 
daha uzun müddet mukavemet ede
ceklerini ve Fransız ordusu tarafın
dan Makedonyanm istilâsile merke
zî devletler elinde bulunan Sırbista-
mn kurtanlmasma imkân olmadığı
nı iddia ediyordu. Talât paşa. Harbi
ye nazırının bu mütaleasını doğru 
bulmamıştı. Sadrazam, ordunun ba-
şmdan fiilen çekilmekle beraber, as
kerî vaziyeti yakından takib eden, 
tecrübe ve vukufuna çok itimad ettP-
ği eski Harbiye nazın İzzet paşanın 
bu husustaki düşüncesini anlamak 
istedi. Talât paşa, Enver paşanın Har
biye nezaretindeki bu selefine öteden-
beri hürmetle mütehassisti. Hattâ 
İzzet paşanın Harbiye nezaretinden 
çekilmesine o zaman istemiyerek razı 
olmuş, maamafih Umumî harp baş
ladığı zaman İzzet paşanın da ordu
da bir vazifenin başına getirilmesini 
çok istemiş ve filhakika kısa bir müd
det sonra İzzet paşa da cenuptan ge
lecek İngilizlerle şimalden akın ya
pacak Rusların birleşmesine mâni 
teşkil edecek, merkezi Diyarıbekir olan 
ikinci ordu kumandanlığına getiril
mişti. 
İ z z e t p a ş a , t e h l i k e n i n v a h a 

m e t i n i a n l a t ı y o r . . 
Fakat İzzet paşa, askerî harekât ba

kımından Enver paşa ile anlaşamadı
ğından bir müddet sonra ordu ku
mandanlığından istifa etmiş ve artık 
başka bir vazife kabul etmiyerek ayan 
âzalığındaki vazifesine devam etmiş
ti. 

Talât paşa, İzzet paşayı evinde zi
yaret etti ve ahvali harbiye hakkın
daki mütaleasım sordu. İzzet paşa, 
inzivaya çekildiği için (karargâhı 
umumî) ye gelen raporlann muhtevi
yatından haberdar olmamakla bera
ber, cephelerdeki vaziyete göre artık 
harbin akıbetinin belli olduğunu, ma
atteessüf zafer ve galibiyet ihtimal
lerinin kalmadığım, binaenaleyh da
ha henüz fırsat varken, sulha yanaşan 
rak henüz istilâ altında olmıyan va
tan aksamile bHhassa Makedonyadan 
gelecek düşman taarruzlarına karşı 
payitahtı kurtarmak lâzım geldiğini 
ileriye sürdü. 

İzzet paşa, Fransız generali Franşe 
Desperenin Makedonyada hazırladı
ğı ordunun-nasü bir askerî maksat 
takib ettiğini bir askerî harita üzerin
de sadrazama izah etti. Osmanlı or
dusunun senelerce erkânı harbiyei 
umumiye reisliğini yapan eski Har
biye nazırma göre Makedonyadaki 
itilâf ordulan başkumandam, Avus
turya ve Bulgar cephelerini yarmak 
üzere Selânikten şimale doğru bir ta
arruza girişecektir. Merkezî devletler 
ordulan tarafmdan vatanlan çiğ
nenen Şıplar, bu taarruzu bir halâs 
hareketi olarak karşılıyacaklar ve 
Avusturyalılarla Bulgar ordularının 
hezimetine yardım edeceklerdir. Bu 
taarruzun muvaffakiyetle neticelen
memesine ortada hiç bir sebep yoktur: 
Avusturya - Macaristan orduları çok 
yıpranmışlardır. Bu orduda askerî di
siplin kalmamıştır. Esasen Alman ve 
Macar olmıyan unsurlar da kendi 
millî kurtuluşları için Habsburg tahtı-
mn yıkılmasına çalışmaktadırlar. Bi
naenaleyh bu ordunun daha fazla 
mukavemet etmesi ihtimali yoktur. 

Bulgarlara gelince: Bulgarlar millî 
bir birliğe malik olmakla beraber, 
Bulgarlar arasında da memnuniyet
sizlik artmıştır. Bahusus bir kısım 
Bulgarlar, ayni ırktan telâkki ettikle
ri Sırplarla anlaşmk, dolayısile itilâf 
devletlerile sulh yapmak fikrindedir
ler. Binaenaleyh, cenuptan gelecek 
bir taarruza Bulgarlann da karşı koy-
mıyacaklan muhakkaktır. İtilâf or
duları bu taarruzla Bulgar ve Avus
turya - Macar kuvvetlerini mağlûb et
tikten. Bulgarlann elinde bulunan 
askerî sevkulceyş noktalarını ele ge
çirdikten sonra Trakya üzerine hü
cum edecekler ve Bulayır, Gelibolu 
üzerinden îstanbula doğru yürüyerek 
Çanakkale boğazının açılmasını te
min edeceklerdir. 

(Arkası var) 
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Fenerbabçelilerin aldığı 
neticeler tabiîdir 

Galatasaraym muavin hattı, hele 
orta muavini hiç yol<tu 

Millî küme şampiyonasuun en ha
raretli haftasını yaşadık. Bu mühim 
hafta da Fenerbahçenin Galatasaray! 
yenmesi, Güneşin de Beşiktaşla bera
bere kalmasile kapandı. Bu suretle 
sarı lacivertliler puan cedvellnin ba
şına geçtiler. 

Yalnız burada şunu kaydedelim ki, 
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaş
ması hiç zevkli olmadı, çak sinirli bir 
hava içinde oynandı. Büyük bir ümid-
le sahaya çıkan sarı kırmızılılar bijin-
ci golü yedikten sonra oyun bir fut
bol maçı değU bir kör döğüşü şeklini 
aldı. Bilhassa bu nokta üsseriade dur
mak isteriz. Sporda galibiyeti olduğu 
kadar mağlûbiyeti de hazmetmek 
lâzımdır. Galiıiyet ve mağlûbiyet be
raber yürürler. Sporcuîarcîan bekle
nen şey de sinirlerine hâkim olmak
tır. Bilhassa Necdetin önüne gelene 
tekme savurması hiç de doğru bir ha
reket değildir. 

Hattâ bir ara da Fenerbalıçe mer
kez muavininin göğsüne öyle bir tek
me vurdu ki, çocuk yerde kıvranırken 
Lendi arkadaşlar ve taraftarları bile 
rcıdılar. 

Hakeme itaat sporda esastır. Aksi
ne hareket edenler dünyanm her ta-
rafamda muahaze edilirler. Bir hakem 
hata yapabilir. Fakat bir oyuncunun 
bu hataya mukabele etmesi hiç bir su
retle affedilemez. Hakemin de bu har 
raketi yapan oyuncuyu derhal oyun
dan çıkarması lâzımdır. Eğer hakem 
bunu yapmıyacak olursa oyunculara 
cosaret vermiş olur. 

Galatasaraylılar mağlûbiyetten o 
l'?.dar asabüeştUer ki, sahayı terk» 
Lile kalktılar. Bu hareketi eğer yap
mış olsa idiler netice kendileıl için 
C?h3i ağır olacaktı. O zaman san lâ-
civerdliler, san kırmızılılan iki puan 
£3çmiş olacaklardı. 

Fenerbahçe takımı 
Yazdığımız birkaç yazıda san lâd-

verdlilerin bu maiçı kazanmalan için 
muavin hatlarını daha ziyade kUY-
vetlendirmeleri Fikreti bu hatta ala
rak Orhanı hücum hattmda onun ye
rinde oynatmaları lâzım geldiğini ile
ri sürmüştük. Fenerbahçeliler Fikre
ti sol muavine, Orham da sol açığa 
aldılar. Çünkü Fikret hücum hattm
da; çok sıkı marke ediliyor ve iş göre
miyor, kendisinden takımı istifade 
edemiyordu. Muavin hattmda oym-
yan Fikret önünde hem Orham hem 
Esadı oynattı. Arkasında Yaşara na
zaran daha henüz zaiyıf olan Lebibln 
ufak tefek hatalarım da kapadı. Fik
ret hem muavin, hem müdafi, hem 
muhacim vazifesini gördü. Bu muar-
vin hattıdır ki, Fenerbahçeye oyun 
üzerinde bir hâkimiyet tesis ettirdi ve 
neticede maçı kapandırdı. 

Diğer taraftan sarı lâciverdliler çok 
istidadlı bir genç kazanmış oldulfir. 
Orhan herkesi hayrete dü^recek bir 
oyun çıkardı, âsabm pek mühim bir 
rol oynadığı böyle mühim bir maçta 
ilk defa oynamasına' rağmen âsabüeç-
medi, soğukkanlıkla hareket etü, 
topım her defa ayağma geçişinde ha
sım müdafaası için tehlike oldu. 

Yaptığı ikinci golde gösterdiği so-
ğukkanlüık belki de futbol sahasmda 
ender görülür bir ha;reketti. Onım yar 
nmda Esad da ikinci devrede en iyi 
oyımlarmdan birini oynadı. Niyazi sağ 
içte, Naci de sağ açıkta muvaffak ol
dular. Fenerin hücum hattmda atoı-
yan tek bir oyuncu Ali Rıza idi. Oyun
da âdeta yoktu, Ali Riza eğer bir par
ça canlı hareket etmiş olsaydı netice 
daha farkh olabilirdi. 

Galatasaray takımına gelince: Bi
rinci golden sonra çok âsabileştüer, 
muavin hatlan bilhassa orta muar 
vinleri hiç yoktu. Böyle bir muavin 
hattile bu maçı kazanamazlardı, Fe
nerbahçe muavin hattmm kuvvetini 
düşünmiyerek büyük bir hataya düş
tüler. Hücum hattını daima değiştir
diler. Oyuna ba^ladıklan gibi devam 
etmiş olsalardı daha iyi olurlardı, 

Fenerin genç oyuncusu Orhan 

Yukarıda yazdıklarımız da gösteri
yor ki, Fenerbahçe takamı bugün için 
kuvvetli bir şekil almıştır. Ve Galata-
saraya karş kazandıklan galibiyet bu 
kuvvetten doğmuştur. M. Kemâl 

Bu haftanın hakemleri kimler? 
Bu hafta Kadıköyünde yapüacak 

Fenerbahçe - Beşiktaş, Güneş - Gala
tasaray hakemlerin?, tesbit etmek 
üzere B. İ. T. O. K. dün toplanmış, 
anlaşma olamamıştır. 

Beşiktaşlılar İzmirli Mustafa üze
rinde ısrar etmişler, fakat uyuşula-
maımştır. Güneş - Galataisaray maçı 
için her iki takım da Said Selâhaddin 
üzerinde mutabık kalmışlarsa da Said 
Selâhaddin Galatasarylüardan bir 
mektup istemiş ve içtima bugüne bı
rakılmıştır. 

Hüsnü bu hafta Fenere karşı 
oynıyacak 

Beşiktaşm kaptam Hüsnü anî bir 
rahatsızlık dolayısile Güneşe karşı 
oymyamamıştı. Hüsnü bu hafta ya
pılacak Fenerbahçe -Beşiktaş ma
çında takımdaki yerini alacaktır. 

Karakasm rekoru tesbit 
edilecek 

Amerikada tahsUde bulunan ve 
orada ürüversiteler arasmda yapılan 
atletizm müsabakalarmda güzel bir 
rekor yaparak birinci olan kıymetli 
ciritcimiz Karakasm rekorunım tes-
biti için atletizm federasyonu resmen 
müracaat etmiştir. 

Güneşliler dün KadıkÖ3ründe 
çalıştılar 

Güneşliler bu hafta yapılacak Ga
latasaray karşılaşmasma hazırlık 
olmak üzere dün Kadıköy Fenerbah
çe stadına giderek antreneman yap
mışlardır. 

Buna mukabil Galatasaraylılann 
da' Beykoza giderek çalıştıklarını duy
duk. Kadıköy stadının çimen oluşu 
ve maçm orada yapümasıdır M her 
iki takımı çimen sahalarda hazırlan
mak mecburiyetini doğurmuştur. 

Hasan eski klübüne mi 
geliyor 

Beşiktaş merkez muavini Hajsan 
Ankaraya giderek Gençlerbirllğine 
giımiş ve UÛHİ küme maçlarında da 
bu takımda oynamakta idL 

Hasanm askerliğini ya'pmak üzere 
İstanbula geleceğini ve gene eski klü
büne gireceğini duydk. Eğer bu haber: 
tahakkuk edecek olursa Beşiktaş mu
avin hattı çok kıymetli bir oyuncu 
kazanmış olacaktır, 

Galatasaray tekaiidleri Gü-
ne$ tekaiidleri mi 
karşılaşacaklar 

Galatasaray klübü yıl dönümlerin-
do Güneş tekaütlerile bir mag jraıa-
mak için mektup yazmışlardır. Yal
nız bu teklifte şu şartlar bulunmab-
tadır. 

Tekaütler takımında oynıyaAlanıı 
otuz yafiıu tecarüı etmesi ve futbolu 
terkettlği beş &m olması §at:tt]4 -^ 

YARI CİDDÎ YARI ŞAKA: 

RÜYA 
Maçtan bir gün evvel birisinin gör

düğü rüyayı bu sütunlara geçirdik. 
Rüya şu idi. «Beşiktaş stadmm bir kö
şesinden bir alev sütımu yükselmiş ve 
bu sütunun ortasmdan önde Fikret ol
mak üzere Fenerbahçe takımı görün
müş» tabiri Fenerbahçe kazanacak 
diye yapmışlardı. Nitekim Fenerbahçe 
maçı kazandı. Çocuğun rüyası da çık
mış oldu!.. Bakalım bu çocuk bu haf
ta ne rüya görecek?. 

Acaba keramet rüyayı görende mi? 
Tabiri yapanda mı?.. 

Güneşten kaçarken 
Stadda tribünler açık, yakıcı bir 

güneş vardı. Halk yer bulabilmek için 
maçtan iki saat evvel gelmişti. İki ki
şi konuşuyor. 

— Birader güneş altmda menenjit, 
olacağız, kalk karşıya gidip taşlai: üs
tüne oturalım orası serin. 

— Buradan menenjit olmıyalun di
ye kalkıp oraya gidelim orada da san
cılara tutulalım ne âlâ... 

•A- Anadolu klübünden: Klüp nizamna
mesi mucibince 11 Temmuz 937 pazar gü
nü saat 10 da senelik kongremiz akdedi
leceğinden âzanm Şemslpaşadakl klüp bi-
nasma gelmeleri. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokagmda Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Mehmed 
Kâzım, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Halk, Fatih: İsmail Hakkı, Kara-
gümrük: Mehmed Fuad, Bakırköy: 
Merkez, Sarıyer: Nuri, Tarabya, Ye-
niköy, Emirgân, Rumelihisanndakl 
eczaneler, Aksaray: Yenikapıda Sa
rım, Beşiktaş: Nail, Kadıköy: İskele 
caddesinde Sotiryadis, Yeldeğirmenin-
de tJçler, tjsküdar: Selimiye, Fener: 
Halatta Merkez, Beyazıd: Cemil, Kû-
çükpazar: Yorgi, Samatya: Çula, 
Alemdar: Çenberlitaşta Sırrı Raslm, 
Şehremini: Ahmed Hamdi. 

İnebolu hapishanesinde kurslar 

Fatih Askerlik şubesi 
başkanlığından 

Şubemizde kayıtlı 5 İnci ve 6 ncı dere
ceden harp veya askeri malûl erlerden 200 
liralık arazi alan ve almıyanlarm 15/7/937 
perşembe gününe kadar haftanm pazar
tesi, salı, çarşamba, perşembe günleri saat 
9 dan 12 ye kadar şubemiz hesap memur-
lugıma müracaat etmeleri etmiyenlerden 
arsuü almamış olanlarm haklan sakıt ola
cağı ehemmiyetle ilân olunur. 

İkramiyeler veriliyor 
Fatih askerlik şubesi başkanlığmdan: 
1 — Şubemizde kajatlı harp malûlü su

bay ve erat ile şehit yetimlerinin 937 yılı 
iicramiye havalesi vekâleti celileden gel
miş olup tevziata 9/7/937 cuma gününden 
itibaren başlanarak 9/11/037 gününe ka
dar devam edeceğinden ikramiyeye müs
tahak kimselerin Fatih ilçebaylığmda mü
teşekkil tevziat komisyonuna ya bizzat ve
ya noterlikten tastikli vekâletname İle ka
nunî vekillerinin müracaatları. 

2 — Tevziat günleri lıaf tanm saü ve cu-
mıa günleri olduğundan bu günlerde saat 
14 den 17 ye kadar ikramiye sahiplerinin 
ilçebaylığa müracaatları, 

3 — İkramiye sahipleri resmî senet, 
maaş cüzdanı, nüfus hüviyet cüzdanlarila 
beraber iki adet resimle haftanın cumar
tesi, pazartesi, çarşamba, perşembe gün
lerinde saat 9 dan 12 ye kadar Fatih as
kerlik şubesine müracaatları ilân olunur. 

Askerliğini bitirmiş kısa 
hizmetlilere 

Bakırköy askerlik ^ b e s i n d e n : 
1076 sayılı kanuna tevfikan kısa hls-

metU olarak askerliklerini yaparak terbi* 
edilmiş bulunan şubede kayıtU gayri islâm 
tabip, baytar, eczacı, kimyager, diş tabip
lerinin yedek subaylık muameleleri yapıl
mak üzere şubeye müracaat etmeleri il&n 
olunur. 

Akar ve Emlâk gazetesi 
tstanbul irad ve emlâk sahipleri birliği

nin vasıtal neşri ve efk&n olmak üzere 
her perşembe günleri haftalık Akar v« 
Emlâk gazetesi namlle bil gazete Intlgar 
edeceğini habev aldık. Memleketimizde 
ilk defa çıkacak ve bütün emlâk ve araıl 
sahiplerini alâkadar edecek bu gazeteye 
muvaffakiyetler dllerla. 

Esklşehlrde 
A K Ş A M neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşamı gazetesine abone 
Olanlara hususi tenzilÂt yapılır. 

inebolu (Akşam) — Ceza evimle açılan ve uzun müddet tedrisatı devam 
eden A. Kursunda okuyan mahkûmlar arasında yapılan imtihanda İ5d dere
cede muvaffak olanlara şehadetnameleri verilmiştir. Gönderdiğim resimde 
muvaffk olanlar öğretmenlerile bir arada görülmektedir. 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leylî Tıp Talebe Yurduna lâzım olan (250) adet Gardirop, (200) adet Ko
modin, (1000) adet Tabore kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü
dürlüğü binasmda kurulu komisyonda 14, Temmuz/937 çarşamba günü saat 
(15) de yapılacaktır. 

2 — Bir adet gardirop için (11) lira (50) kuruş, bir adet komodin için (5) 
lira (30) kuruş ve bir adet tabore için de (1) lira (20) kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir. 

3 — Muvakkat garanti: (385) lira (12) kuruştur. 
4 — İstekliler numuneleri her gün Çemberlitaş civarında Fuatpaşa tür

besi karşısında Leylî tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. Ve şartname
yi de parasız olarak alabilirler. 

5 — İstekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasiyle (2490) sayıü ka
nunda yazıü belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektuplariyle ihale saatinden bir saat evvel teklifi havi zarflamu komisyona 
vermeleri. (3647) 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 — Leylî Tıp Talebe Yurduna lâzım olan bir adet soğuk hava dolabı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen fiyat (1375) liradır. Muvakkat garanti (103) lira (12) 
kuruştur. 

3 — Eksiltme 12/7/937 pazartesi günü saat (16,30) da Cağaloğlunda Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda yapüar 
çaktır. 

4 — İstekUler şartnameleri Çemberlitaş civarmda Fuatpaşa türbesi kar-
şısmda Leylî Tıp talebe soırdu merkezinden parasız olarak alabilirler. 

5 — İstekUlerin carî seneye aid Ticai'et odası vesikasiyle (2490) sayılı ka^ 
nunda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubiyle beUi gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3558) 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Cinsi Adet Muhammen Fi. Muvakkat garanti ihale 

Frenk gömleği 
Pijama 
Talebe battaniyesi 
Hademe battaniyesi 
Omuz havlusu 
Etek havlusu 
Baş havlusu 
Peştemal 
Yüz havlusu 

2000 adet 259) „„„ 
1000 takım 317) 
750 adet 1092) 
150 » 875) 
400 adet ) 
400 » ) 
400 »tAkim) 577 225 
400 » ) 

2100 » adedi 33,50 

L. 

L. 

L. 

25 

69 

86 

ŞekU günü ve saati 

E . Kapah 12/7/937 15 

K. Kapalı 12/7/937 15,30 

K. Açık 12/7/937 16 

Leylî Tıp Talebe Yurdunım muhtelif ihtiyaçları üç adet şartname mu
cibince eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Mikdar, muhammen fiat, muvakkat garanti, ihalenin şekü, gün ve 
saatleri karşılannda gösterilmiştir. 

2 — İhale Cağaloğlımda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasm
da kurulu komisyonda yapılacaktır. 

3 — Numuneler ve şartnameler her gün Fuat paşa türbesi 'karşısındaki 
Leylî Tıp Talebe Yurdımda görülebilir. 

4 İstekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayıü kanun
da yazalı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek-
tubile kapah zarfla olacak teklifleri ihale saatinden bh: saat evvel komisyona 
vermeleri ve açık eksiltme için belli saatte komisyonda bulunmalan. (3537)' 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Yeşü mercimek 
Azı Çoğu 
200 300 

Patates M. Garanti 
Azı Çoğu Lira Ku. 
7000 13000 527 10 

Kilo Kuru kaysı Kuru fasulye Pirinç Nohut 
Azı Çoğu Aa Çoğu Azı Çoğu Azı Çoğu 

800 1500 600 1000 13000 17000 200 300 
Kırmm Mercimek Kuru üzüm Barbunye Soğan 
Aa Çoğu Aa Çoğu Aa Çoğu Aa Çoğu 
400 700 2200 3300 300 500 7000-10500 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede isteklisi çıkmayan Haydarpaşa Numu
ne ve Emraa sariye hastanelerinin yukarıda cins ve mlktarlan yazılı erzak-
lan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 _ Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçthnaî Muavenet Müdürlüğü Ur 
nasmda kurulu komisyonda 2/7/937 cımıa günü saat 15,30 da yapüacaktu". 

2 — İstekliler şartnameyi 247 kuruş mukabilinde komisyondan alabilir
ler ve numuneleri görebilirler. 

3 — İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte jMİ mektuplarını ihale saatinden bir saat evrel komisyona 
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L Her 
Bir 

Akşam 
Hikây* !J^ i Uzun bir puse 

Aile, baba ve ana ile on sokiz yaş
larında bir genç kızdan terekküp edi
yordu. Genç ki2in ismi Nihaldi. Baba 
aksi, huysuz ve kıskanç bir adamdı. 
Sevdiklerine karşı muhabbetini onla-
n ezmek suretile gösterirdi. Sakit, 
solgun, aavallı bir kadmdı. Eski gü
zelliğinden yalnız halindeki kibarlık 
kalmıştı. 

Bir gün, bu bedbaht anne vefat et
ti. Nihal evde babasile yalmz kaldı. 
Annesini kaybetmekten duyduğu acı 
o kadar derindi ki yeni bir siyah es
vap bile yapmayı fazla görerek anne-
Binin her zaman giydiği siyah esvap
lardan birini arkasına geçirdi. 

Babası onu böyle görünce, bütün 
eski hatıraları canlandığını hissetti. 
Tıpkı annesini hatırlıyordu! Şimdi 
içindeki kıskançlık tufanı genç kızm 
Üstünde toplandı. Oenç kız, etrafın
da gözle görülmez bir jüphe ağmın 
kendisini kapladığını, her hareketi
nin dikkatle takib ve tecessüs olundu
ğunu hissediyordu. 

Annesine ait eşyayı karıştırırken 
onun saklamış olduğu bazı hatıraları 
buldu. Şüphesiz bunlar annesinin 
sevmiş olduğu bir erkeğe aittiler. 
Hattâ bir hatıra defterini bile buldu. 
Bunda' annesi ümidsiz ve temiz 
bir aşkın verdiği azaplardan bahsedi
yordu. Annesinin sevdiği erkeğin is
mi Faizdi. Annesinin hatırı için uzak
lara gitmişti. 

Nihal bu hatıralar arasında yaşa
dıkça o da kalbinde o adama karşı 
bir muhabbet duymağa başladı. Klm-
ae ile görüşmüyordu. Günler ağır ağır 
geçiyordu. 

Bir gün, Mzak akraba dedikleri bir 
adam geldi. Babasım taziye ediyordu. 
Nihal, babasının yüzünde garib bir 
İfade Ue ayağa kalktığım gördü. İki 
adam karşı karşıya biribirlerini na-
Earlarile ölçüyorlar gibiydi. El sıkma
dılar. 

Babası karşısındaki adama âdeta 
kin ve nefret Ue bakarak sanki bir 
memnuniyet hissediyormuş gibi: 
. — Öldü! dedi. 
' »— Biliyorum. Kurtuldu. 

O da bunu söylerken sanki mem
nundu. Sanki: «Şimdi artık 3ralmz 
|)enim oldu» demek İstiyor gibiydi. 

Tam bu dakikada Nihal odadan 
çıkmak için yerinden kalktı. Gelen 
adam ona dikkatle bakmca bir haya
let görmüş gibi sapsarı kesildi. Baba
sı onım böyle bozulmasım farketti. 
Senelerdenberi kalbim kemirmiş olan 
güphe şimdi elim bir hakikat haline 
girdi. 

— Kızım, diye takdim etti. Ve o 
Eaman Nihal gelen ziyaretçinin Faiz 
olduğunu anladı. Ve rengi uçtu. Onun 
bu hali de babasının gözünden kaç
madı! İçinden: 

— Biliyor, dedi. Annesi bahsetmiş 
olacak. 

Ziyaretçi Nihale, Nihal de ona ba
kıyordu. Faiz genç kızın en çok an
nesine pek benziyen ağzma dikkat 
ediyordu. Bütün ömründe muhtelif 
kadınlarda o hep bu dudakları ara
mıştı. Nihal ile Faiz konuşurlarken, 
baba bir şeyler tasarhyarak düşünü
yordu. Ziyaretçi gitmek üzere ayağa 
kalktığı vakit tekrar gelmesi için ona 
rica ve ısrarda bulundu. Nihal İle Fa
iz bımdan o kadar memnun oldular 
ki bu garib ısrarın sebebi ne olabile
ceğini bile düşünmediler. Her gün 
biribirlerini gördüler. İhtiyar baba 
gayet nazik ve mültefit bir hal almış
tı. Onları yalnız bırakıyor, fakat de
rin bir kin ve kıskançlık ile sıkı sıkı 
gözetliyordu. Bir gün Faizin genç kı
sa asıl babası kendisi olduğunu söy
lemesini bekliyordu. O zaman, karı
sının hıyanetinden şüphesi kalmayın
ca Faizi öldürecekti. Bütün hayatın
da çektiği kıskançlık azabının intika-
mmı almış olacaktı. 

Bir gün, onun Nihalin saçlarını ok-
şadığmı gördü. O müthiş sırrın du
daklardan çıkacağını ümid etti. Fa
kat o gün Faiz bir şey söylemedi. Şim
di onları daha çok yalnız bu'akıyordu. 
Faiz gelince, bir bahane bularak yan
larından çıkıyordu. Uzaklaşmıyor, 
gözetliyor, dinliyor ve bekliyordu. 

Onlar pek az konuşuyorlardı. Uzun 
uzun biribirlerine bakıyorlardı. Bir 
akşam, ihtiyar baba, veda etmekte 
olan Faize Nihali işaret ederek: 

— Öpsenize... dedi. Sizin de kızınız 
Bayılır. 

3 
Faiz sarardı, hüzünlü bir tavırla ya

vaşça İğildi ve dudaklarını genç kızın 
Mçlanna hafif hafif sürdü. Bundan 
sonra, ayrıhrken artık Nihali öpmeyi 
Adet edindi. Bu çok tath ve kısa bir 
an idi. Fakat bütün gece o saniyeyi 
düşünürlerdi. Nihal alnını uzatıyor, 
Faiz oradan uzun bir buse alıyordu. 

Bir akşam genç kız bahçe kapısına 
kadar ona refakat etti. Aynlacaklan 
•aman. Faiz kollarını uzattı. Nihali 
göğsüne bastırarak, bir çılgın gibi, 
dudakl£u-mdan öptü. Biribiılerinden 
kaçar gibi ayrıldılar. Fakat eıtesi günü 
biribirlerini gördükleri zaman artık 
bu taşkın hisse galebe çalamıyacakla • 
n m anladılar. 

Faiz fısıldadı: 
—Bu gece yarısı bahçeye ininiz. 

Nihal sevincinden titredi. Geceleyin 
bir gölg gibi bahçeye indi. ParmakU-
fm arkasında Faiz bekliyordu. Genç 
kız onun kolları arasına atıldı. Faiz 
Nihali İtmek ister gibi davrandı: 

— Hayır, Nihal! diyordu. 
— Neden? Sevdiğini söylemek için 

çağırmadın mı beni buraya? 
— Veda etmek içm seni görmek is-

tadim. Gidiyorum. Gene kaçıyorum. 
— Ya ben ne yapacağım? 
— Sen aşkı bekliyeceksin. 
— Benim için aşk sensin! 
— Ben yorgun, meyus bir adamım. 

Senin şu parlak güzeUiğini benim son
baharıma bağlamamak için kaçmak 
lânm olduğunu hissediyorum. Sen 
bir genci sevmelisin, Nihal. 

— Beni terkedersen annem gibi 
ben de ölürüm! 

Faiz titredi: 
— Demek biliyorsun? 
— Evet, hatıralarını bana bıraktı. 

Şüphesiz ki geleceğini ve beni sevece
ğini biliyordu da ondan. 

Nihal taze dudaklarım uzattı. Uzun 
bir buse onların hayatını ebedlj7en 
birleştirdi. Beraber gittiler. 

* 
Baba, kızından şu kâğıdı aldı: «Ben 

Faizi seviyorum. Evleneceğiz. AUaha 
ısmarladık baba«. 

Bu ihtiyar babada bir yıldırım te-
•İri yaptı. Demek onun kızı değildi. 
Demek şüphelerinde haksızdı ve zd-
yallı kadına beyhude yere dünyayı 
Eİndan etmiş, nihayet, ölümüne sebe
biyet vermişti. İhtiyar baba nefes ala
mıyor gibiydi. Gömleğini yırtarak, bo
ğazını açarak biraz hava bulmak için 
çırpmıyordu. 

Ertesi sabah onu cansız bir halde 
yerde buldular. Hikayeci 
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CİLDİN GIDASI 
BULUNDU 

Her jey gibi cild de büyük bir tekâ
mül devresi geçirir. Her genç kız v e 
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-
relerin 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. 

Biö'ük kabiliyetli eller bunun da ça
resini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan 
f e c e kremi, yağsız Hasan kar kremi, 
cildin ihtiyacı olan bu gıdanın tamamı-
m ve özünü ihtiva eder. 

^ e r Bayan gece yatarken yarım yağlı 
Hasan gece kremini ve 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, sayın 
bayanlar. 

îatanbul asliye altıncı hukuk mahkeme
sinden: Kostantin tarafından Beyoğlu 
Kamerhatun mahallesi Akkira?: sokak 9 
No. da oturmakta İken hftlen İkametg&hı 
belli olmıyan Arhondlya aleyhine İkame 
olunan boşanma davasının İcra kılınmak
ta olan tahkikatında müddelaleyhln İka
metgâhının meçhuliyetine binaen daveti
yenin il&nen tebliğine ve tahklkatm 17 
Temmuz 937 cumartesi günü saat on bire 
talikine karar verilmiş ve davetiyenin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine asıl
mış olmakla mezkûr gün ve saatte İstan
bul Mliye altıncı hukuk mahkemesinde 
hiiır bulunulması lüzumu tebliğ yerinde 
olmak üzere ilJın olunur. (M. 1147) 
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30 Haziran 937 Çarşamba 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 18,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Ak^am neşriyatı: 18,30 Plâkla dans mu-
•Iklsl, 19,30 Konferans: Beyoğlu Halkevi 
namma İhsan Arif OÖkpmar: Lâiklik. 
20,30 Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 20,45 Sema
hat ve arkadaşları tarafmdan Türk musi
kisi ve Halk şarkıları (Saat ayarı). 21,15 
Orkestra. 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı. 22,30 Plâkla solo
lar, opera ve operet parçaları, 23,00 Son. 

Ecnebi istasyonların bu akşamki en 
müntehap programı 

Milano (868) saat 22.30 Senfonik konser, 
Nls (253) 21.30 «Boris Godunov» opera, Vi
yana (607) 20.25 Senfonik konser, Stras-
bıırg (849) 21.30 Filarmonik orkestra, Oslo 
(1153) 21.80 konser, Monako (405) 22.10 
orkestra, Varşova (1339) 22 Piyano (Cho-
pin) Viyana (507) 22.40 Vlyolensel ve pi
yano. Peşte (649) 0,20 Kuartet yaylı saz
lar İle. 

Dans musikisi 
Breslav (316) saat 23.40, Monako (405) 

23.40, Londra (Kısa dalga) 18.35. 
1 Temmuz 937 Perşembe 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi. 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: Son. 

Akşam neşriyatı — 18,30 Konferans: 
Türkiye Kızılay cemiyeti namma doktor 
Salim Ahmed tarafından. 19 Konferans: 
iteniz ticaret müdürü Müfid Deniz tarafın
dan (Denizcilik ve kabotai) 19,30 Spor musa
habeleri: Eşref Şefik tarafmdan. 20 Sadi 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve Halk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tara
fmdan arabca söylev, 20,45 Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
Halk şarkıları (Saat ftyarı) 21,25 Or
kestra: 22,15 Ajans ve Borsa ha
berleri ve ertesi günün programı. 22,30 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları. 
23 Son. 

B O R S A 
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(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı dahili 95 
1933 istikrazı 95 
Ünitürk I 

B n 
» i n 

Mümessil I 
D n 
> m 

îş Bankası 

18,15 
17,50 

17,42,50 
43,80 
40,40 

9,80 
» hamiline 9,90 
> Müessis 77 

Türkiye Cüm- 86,75 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu hisse 24,10 
Telefon 6,60 
Terkos 9,50 
Çimento 13,30 
İttihat değir- 10,25 
menleri 
Şark değir- 0.80 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

17,63,75 
626,75 
78,50 

14,95,80 
87,19,58 
3,43,80 
4,66,25 
1,43,35 

Para (Çek tiatleri) 
Sofya 63,82,13 
Prag 22,58,63 
Berlin 1,96,21 
Madrit 13,96,10 
Belgrad 34,46,35 
Zloti 4,15,64 
Pengo 3,98,88 
Bükreş 107,06 
Moskova 24,10,50 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

29/6/937 

F i A T L A R 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Tiftik mal 
Yapak Trakya 

» Ana dol 
Peynir beyaz 

» kaşar 

Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa 
5 35 
3 27i 
4 — 
4 35 

116 20 
65 — 
59 — 
22 9 
40 — 

G E L E N 

Buğday 
Çavdac 
Arpa 
Kepek 
Un 
B. Peynir 
Nohut 
Z. yağı 
Tiftik 
Yapak 

6 15 

118 20 
• 

27 20 
51 — 

398 Ton 
45 > 
43i > 
45 > 
62 > 
19 > 
15 » 
26 > 
12 > 
13 > 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fmdık G. : Hamburg 
rmdık L. : Hamburg 

6.14 Kr. 
B.55 > 
6,34 » 
6,11 > 
S,«3 > 
8,02 » 

»4.77 > 
94,77 . 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Şehreminlnde Pazartekke «okağında 6 

No. İl evde mukim ve evvelce Oedlkpaşa 
caddesinde 7 No. lı dükkânda bakkallıkla 
İştigal eden Bayrama. Leftere kira bede
linden borcunuz olan 80 llranm temini 
tahsili için namınıza gönderilen 87/675 
No. İl ödeme emrinin bllâ tebliğ İade edil
mesinden dolayı İcra hâkimliğinin kararı 
İle nanen tebliğine lüzum hasıl olmuştur. 
İşbu emrin İlânı tarihinden İtibaren onbeş 
gün içinde borcunuzu ödemeniz ve tekip 
talebine karşı bir İtirazınız varsa yine bu 
on beş gün İçinde itirazınızı İstida veya 
şifahen İcra dairesine bildirmeniz ve bu 
müddet zarfında borcu ödemessenlz reh-
lün latılacagı tebll| makamına kaim ol
mak üzere ll&n olunur. (M. 1146) 

KUBİLİlir HAN 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 96 

Şansi hançerini Tlyen - Fonun göğsüne 
sapladığı zannan dizleri titriyordu. Bu 
sırada uzaktan geçen bir atlının göl
gesi karanlıklar İçinde kaybolmuştu.. 
— Avdan dönerken yanımda iki mu

hafız askeri vardı. Onlar da gördüler 
ve bana: — Gözlerimiz bizi aldatmı
yorsa, Tiyen - Foyu görüyoruz., de
mek ki o yaşıyor!... Diye bağınştüar. 

Ve başmı kaldırarak ilâve etti: 
— Zaten onu Pekin sokaklarında; 

yüzlerce insan gördü. Fakat, herkes 
onun yeniden dirildiğini zannederek, 
ysoıma sokulmaktan korkup kaçı
yordu. 

— Tiyen-Foyu av dönüşünde ras-
ladığm yerde bir başka sefer görme
din mi? 

— Bir daha o taraftan geçmedi
ğim için göremedim. 

— Şimdi gitsen bulablir misin? 
— İrade buyurursanız gider, arar 

ve bulmağa çalışırım. 
— Pek âlâ. Haydi., hemen şimdi 

git! Fakat, onu aradığını kimseye 
sezdirmemek şartile. 

* 
« O n u b i r v u r u ş d a 

g e b e r t t i m ! » 
Terlan hayvanat bahçesinde ha

kanla konuşurken, Şansi kararını tat
bik etmek için atma binerek yola çık
mış ve şehir dışında ortalığın karar
masını beklemişti. 

Şansi, hakanın bu işe çok ehemmi
yet verdiğini görüyor ve suçunu ört
mek için Tiyen-Fonun vücudunu or
tadan kaldırmaktan başka kurtuluş 
yolu olmadığını anlıyordu. 

Fakirler mahallesindeki küçük ev
lerin damlarına esmer gölgeler düş
meğe başlamıştı. Şansi yavaşça atın
dan inerek, hajrvanmı bir ağacm da
lma bağladı., yavaş yavaş yürüdü.. 
Tiyen-Fonun saklandığı küçük kulü
benin kapısı önünde durdu., başını 
pencereye uzattı. 

İşte, Tiyen-Fo burada oturuyordu. 
Şansi alnını pencerenin tahta ka

natlarına dayıyarak, aralıktan içeri
ye baktı. 

Küçük bir oda., köşede yanan bir 
kandil., kenarda serilmiş bir yatak.. 
Tiyen-Fo yatağın kenanna uzanmış 
kendi kendine bir şeyler okuyor.. 

Karşıki odada İhtiyar bir Çinli yal
mz basma yemek yiyordu. 

Şansi Tiyen-Fonun ve ev sahibinin 
uyumalarını beklemeğe mecburdu.. 
tekrar yavaş yavaş döndü., atmm ya
nına geldi. 

— Bu gece her şey bitecek.. Tanrım 
sen bana yardım et! 

Diye mırıldanarak atma atladı., 
mahalleden uzaklaştı. 

Şansi bu işe erken başlamanın teh
likelerini düşünerek bir kenarda bek-
llyecekti. 

One?! 
Bir hayvan sesi.. 
Uzaktan fakirler mahallesine doğru 

gelen bir ath.. 
Bu saatte fakirler mahallesine ge

len bu atlı kim olabilirdi? 
Şansi atlıyı takib etmek istedi.. 
Düşündü.. 
— Hayır, dedi, kim olursa olsun., 

iz vermeğe gelmez. Belki saraya men-
aup bir adamdır. Beni buralarda gö
rürse, iş çatallaşır. 

Bir tepede durdu., etrafına bakın
mağa başladı. 

Karanlıklar arasına dalıp kaybolan 
atlının sesi ve gölgesi silinmişti. 

— Bir yolcu olsa gerek., geçip gitti. 
Diye mırıldandı. 
Şansi bu ıssız ve tenha tepede iki 

saat kadar bekledikten sonra: 
— Herkes uykuya yatmıştır. Tiyen-

Fo zaten erken uyur. 
Diyerek tekrar atını sürdü., fakir

ler mahallesine daldı. 
Çinliler erken yatarlar, erken kal

karlardı. Herkes uykuya dalmıştı. 
Mahallede ne bir ses., ne bir gölge., 

hiç bir şey işitilmiyor ve görülmü
yordu. 

Şansi kararını tatbik etmek için 
bundan iyi bir fırsat bulamazdı. 

Yavaş yavaş yürüdü.. 
Evin bahçe kapısından atladı., içe

riye girdi. Tiyen-Fonun kandili sön
müştü. Belliydi ki, imparatoriçe bu 
kulübeye kapandığı gündenberi ka-
ranlıV^'' ^-^'"layı teroîb rdivordu. 

Şansi ayaklarının ucuna basarak 
Tiyen-Fonun odasma girdi. 

Ev sahibi horul horul U5ruyordu. 
Şansi Tiyen-Fonım yatağım gördü.. 

Kubilâyın karısı yorgam başına ka
dar çekmiş, yatakta yatıyordu. 

Şansi Tiyen-Fonun yatağma sokul
du. 

— Çinin en yüksek zekâsını sön
dürmek zamam geldi.. 

Bu kelimeleri dişlerinin arasuıda 
ezerek söylüyordu. Şansi hançerini 
belinden çıkardı., dizlerinde hafif bir 
titreme duydu. Cesaretini kaybetme
den, sağ kolunu bütün kuvvetile sal-
hyarak, hançeri Tiyen-Fonun göğsü
ne sapladı. 

Odanm içinden bir inüti, bir 
feryad yükselmesirü bekler gibi dur
du., hançeri çekip tekrar vuracaktı. 

Ne bir ses., ne depreniş.. hiç bir kar
gılık görmeyince, titreyerek geri çe-
küdi: 

— Onu tam can evinden vurmu
şum., nefes bile almadı., geberdi. 

Ve titreyen dizlerinin üstünde da
ha fazla duramadı., kapıya döndü., 
atına dayandı. 

Şansi bu işi yaparken az korkma-
mıştı. Düne kadar Moğol tahtında 
oturan Tiyen-Fo gibi bir kadının ha
yatını söndürmek kolay değildi. 

Şansi: 
— Ateş mabudunun kızını öldür

menin bu kadar kolay olacağını bil
seydim, onu şimdiye kadar çoktan ge-
bertirdim. 

Diye mırıldandı., delikanlının kalbi 
kopacak gibi çarpıyordu. O artık is
tikbalinden ve mevkiinden emindi. 
Sevinçle atma bindi. 

Şansi kimseye görünmeden karan
lıklara dalmış ve fakirler mahallesin
den ayrılmıştı. 

Şansi yolda giderken düşünüyor
du: 

— Yarın sabah Çinli, Tiyen-Fonun 
kahvaltısını götürdüğü zaman, onu 
yatağında ölmüş bulacak., kimseye 
sezdirmeden bahçesindeki aile me-
mezarhğma götürüp gömecek. Eğer 
Tiyen-Fo bu evde saklanmamış olsay
dı, onun ölümü de benim için bir fe
lâket getirebilirdi. Herkes Tiyen-Fo
nun öldüğünü duyacaktı. Halbuki 
şimdi onun ölümünden şeytanlar ve 
cinler bile haberdar olmıyacaklar... 
Oh, onu bir vuruşta geberttim. Son 
nefesini almadan öldü! En büyük 
düşmanım yeryüzünde yaşamıyor ar
tık.. 

* »« 
Şansi saraya döndüğü zaman gece 

yarısı olmuştu. Hakanın sır kâtibi atı-
m ahıra götürdü., bağladı. San Tip-
çak.. bu, Şansinin atının adı idi. Bu 
atı ona bir geyik avında Kubilây he
diye etmişti. Sarı Tipçak (1) çok duy
gulu bir hayvandı. Şansi bu atla ne
ler yapmamış, nerelere gitmemişti! 

Boynuna yem torbasını takarken, 
hayvanın başını okşadı: 

— Benim sadık, fedakâr Tipçakım! 
Eğer senin dilin olsaydı, benim hak
kımda kimbüir neler söylerdin., değil 
mi? Hayatta benim sırlarımı senden 
başkasına itimad edebilir miyim? En 
tehlikeli yolculukları seninle beraber 
yaptım., en korkulu işlere seninle bir
likte giriştim! Eğer günün birinde 
düe gelir de benim aleyhimde şeha-
dette bulunursan, seni de bu gece 
öbür dünyaya giden yolcunun yanına 
göndermekte tereddüt etmem., anlı
yor musun, benim Sarı Tipçalum?. 

* 

«Sizi hakan affetti, 
imparatoriçem!» 

Kubilâya, Tiyen-Foyu bulacağmı 
löyliyen genç hassa zabiti Terlan, o 
gün güneş batmcıya kadar Çinli fa
kirler mahallesinde dolaşmıştı.. 

Terlan bir gün avdan dönerken. Ti
yen-Fonun bu mahalleye girdiğini 
gözlerile görmüştü. Hassa zabiti ma
halleye daldığı zaman bütün fakir Çin
liler telâşa düşmüşlerdi. (Arka ' ^ '> 

t u Tipçak (Çağatayca) 
ti& 
kail 

• . p t l l 
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Dahiliye Vekâletinden : 

Balıkesir şehrî halihazır haritaları 
alımı eksiltmesi s 

Balıkesir şehri halilıazır haritalan alımı işi kapalı zarfla eksiltmeye ko-
aulmuştur. |f 

1 — İşin muhammen bedeli (6600) liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, prcje ve sair evrakı bilâbedel Dahiliye 

Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 14 Temmuz 1937 tarihiı:e rastlıyan Çai'şamba günü saat on 

biı-do Ankara Dahiliye vekâleti binasında toplr,nacak belediyeler imâr heye
tince yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda' yazılı teminat ve vasaiki 
ayıii gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 495 hralık mu
vakkat teminat, 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D — Belediyeler imâr heyeti fen şefliğinden alacaklan münakaşaya girme 

.vesikası. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. Posta Ue gönderilecek teklif mektuplannm ia
deli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması 
lâzmıdır. 

Bu iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imâr heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (1565) (3392) 

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

alınacaktır. 
2 — Bunları vermek isteyen firmalann şartnameleri almak için Belediye 

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

3 adet Süpürgeli arazöz 
adet Vidrnj 

Çöp kambyonu 
Hasta nakliye arabası 
Cenaze nakü arabası 
Merdivenli, motopomplu araba 
Kamyon «çıplak şasili» 
Motopomp «kızakU elde taşımr» 

Motopomp «tek dingil üzerinde iki tekerlekli» 

5 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

Pazarlıkla Eksi l tme İlânı 
istatistik Genel Direktörlüğü 

Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 
18/6/937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlnuş olan 35-38 fonna-

dan ibaret Belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan hususî idare
ler istatistiği için teklif edUen fiat haddi lâyıkmda görülmediğinden bun
lar pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Her iki eserin 16 sahifalık beher forması için 40 lira bedel tahmin 
olunmuştur. 

2 — Pazarlıkla eksiltme ve ihale 12/Temmuz/937 pazartesi günü saat 14.f-
da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır, 

3 — EksUtmeye iştirak edeceklean 1800 lira üzerinden % 7,5 nisbetindy 
teminat vesikası vermeleri lâzımdır. (1695) (3592) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğîinden: 
idaremiz teşkilâtında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde iki 

namzet memur alınacaktır. 
1 — Yaşı 35 den aşağı olmak. 
2 — Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hastahğı 

ve sui halleri olmamak. 
3 — Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya üniver

site fen fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edile
cek Ecnebi mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi 
alisinden veya idarece kabul edilecek muadil bir ecnebi Ziraat mektebin
den neş'et etmiş olacaktır. Bunların her ikisi de kendi meslekleri dahilin
de eyi teknik malûmata sahip olacaklar ve mükemmel Türkçe ve bilhassa 
Türkçe kitabete vukufdan mada Fransızca ve İngilizce veya Fransızca ve 
Almanca lisanlarına lâyıkiyle vakıf bulunacaklardır. 

4 — Bu iki memurun ayük ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
5 — Namzetler tafsilâtı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 
A — Namzetler kendi mesleklerile alâkadar olarak idarece tayin edile

cek ikişer teknik mevzu d an birini seçerek bunun hakkında Türkçe bir mü-
talâaname yazacaklardır. (Müddet iki saat» 

B — Kendilerine verilecek Fransızca Teknik bir makaleyi yarım sahife-
ye sığdırmak suretiyle Fransızca ve Türkçe olarak telhis edeceklerdir. «Müd
det iki saat.» 

C — Almanca ve İngilizce birer makaleyi ayni veçhile hülâsa edecekler
dir. «Müddet iki saat.> 

D — Mühendis namzet verilecek bir rasyonel mihanik meselesini halle
decek. Ziraatçı namzet ise idare laboratuarında bir dozaj yapacaktır. 

6 — İmtihan 6/Temmuz/937 salı günü saat sekiz buçukta Umum Mü
dürlük Merkezinde yapılacaktır. 

7 — Taliplerin bu tarihden evvel evrakı müsbiteleriyle ve bir dilekçe ile 
birlikte memurin şubesine müracaat etmeleri lâzımdır. (3686) 

Açık Eksiltme ile almacak Motorin 
İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma 

ve eksiltme Komisyonundan: 
Satın alınacak madde: (40) ton Motorin. 
1 — Eksiltme 9/7/937 tarihinde cuma günü saat (14,30) da Kadıköy Moda

da Rıza paşa sokak 14 numarada Sıtma' Mücadele Riyaset binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 — Tahmin edilen fiyat (2400) lira ve muvakkat teminat (180) liradır. 
3 — Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma mücadele riyaset kale-

pıinde görülebilir. 
4 — istekliler 1937 senesi Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair kanunî 

vesika getireceklerdir. 
5 — Eksiltmeye girecek istekliler haz ulıyacakları teminat mektuplannı 

eksil.me saatinden (BİR) saat evvel Kadıköy Sıtma mücadelesindeki komis
yona vermiş olacaklardır. (3559)̂  

KANZUK 
SAÇ BOYALARI 
J U V A N T İ N 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy-
yen çıkmaz, tabiî renk veren ta

nınmış yegâne sıhhî saç 
boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Güzel bir cild 
Gayrikabili 
mukavemet 

Bir 
Miknatistir. 

Parisli bir kim' 
yagerin ke^fi 
atı^sinde şimdi 
bütün kadmlar 
güzel bir cilda 
malik olabi
lirler. 

Evvelâ sevimliliğiniz, teninizden n»-
fet etmiyor mu? O Kaide, herkesin na
zari dikkatini celbetmek çaresine te
vessül ediniz. Cildinizin güzel ve nermin 
olması için TENEFFÜS ETMESİ LA
ZIMDIR. Hali hazırda bunu temin ede
cek yalnız bir krem vardır. 

Meşhur mütehassıs JEAN DE PA-
RY'nin son keşfi olan GÜNDÜZ CRE-
ME SİAMOİSE şeffaf olmıyan sair 
kremlerin hilafına olarak havada şef
faftır. GECE CREME SİAMOİSE da 
yüzü emsalsiz ve tabii bir ten rengi ile 
süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye için 
GECE CREME SİAMOİSE (cold cre-
me) kullanınız. Tesirinden o dereca 
(aminiz ki memncn kalmadığınız takdir
de paranızın derhal iadesini garanti 
ediy oruz. 

CREME SİAMOİSE 
Her yerde satılır. 

Fatih sulh 
birinci hukuk 
hakimliğinden: 

Lâlelide Mesih paşa caddesinde 66/1 
No. evde Sıtkı nezdlnde Şerife - Hatlceye. 

Lângada Alacamecçit Çakıraga ma
hallesinde Tekke sokağmda 15 No. ve yi
ne ayni mahallede Bakla sokağında 34 
ve 34 mükerrer No. arsalar üzerine konu
lan haczin kaldırılması ve masarifi mu
hakeme ile takdir edilen ücreti vek&letin 
hüküm altına alınması dlleğile Fatma, 
Rıfat, Sami, Suphi İhsan taraflarmdan 
aleyhinize açüan fekld haciz davaamm 
icra kılman muhakemesinde hali hazır 
mahalli ikametinizin meçhuliyetine bina
en il&nen tebligat yapıldığı halde mah
kemeye gelmediğiniz gibi bir vekU dahi 
göndermediğinizden davaya ahkâmı ka
nuniye dairesinde bakılmıştır. Ve tapu
dan cevap alınmıştır. Taleple siza gıyap 
karan yazılmasına ve muhakemeniz 19 
Temmuz 937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 10 a bırakılmıştır. İşbu gıyap 
kararının tarihi tebliğinden itibaren müd
deti kanuniyesi zarfında itiraz etmez ve 
tayin olunan günde bilâsale veya bllve-
kâle Fatih sulh birinci hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmadığmız takdirde gı
yabınızda hüküm verileceği usulün 141 in
ci maddesine tevfikan tebliğ makamma 
kaim olmak üzere 13 gün müddetle Uftn 
Olunur, (33S54) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Satılık mahlûiier 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 
122 00 Fındıklıda Hacırecep mahallesinin Yağhane soKağmda eski 6 No. 

lu 51 metre 90 santim arsanm tamamı. 
22 20 Kasımpaşada Sinanpaşada Meşrutiyet sokağında eski 10 yeni 24 

No. lu 48 metre arsanm tamamı. 
642 85 Kasımpaşada Tahtakadı mahallesinde dereboyu caddesinde eski 

10, 17 yeni 36, 21, 21/1 No. lu 591 metre 25 santim arsanm tamamı 
Yukarda yazıü gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 23/6/937 

gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. îhalesi 
8/7/937 perşembe günü saat 15 de komisyonda yapılacağından % 7,5 pey 
paralarile mahlûlât kalemine gelmeleri. (3588) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Eminönü Çelebi oğlu Alâeddin mahallesinin Çiçekpazarı saka çeşmesi ve 

Yenicami sokağında kâin eski 1, 3, 5,5 mükerrer 7, 9, 11, 1, 3, 5,5 mükerrer 5 
Mükerrer 39, 43 yeni 50, 52, 56, 58, 3, 5 6, 7, 9, 33 ilâ 11 sayıh altında on iki 
mağazası olan kagir Fmdıklıyan hanımn 9755 dokuz bin yediyüz elli beş lira 
muhammen kıymetli 4200 de 350 payı 2/7/937 cuma günü saat 14 de peşin 
para ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 
faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 

Taliplerin % 7,5 pey akçelerini yatırarak hazırUyacaklan mühürlü zarf
lan arttırma saatmden bir saat evveline kadar Defterdarlık Millî Emlâk Mü
dürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna tevdi eylemeleri. (M.) (3513) 

Etîbba odasından: 
2395 numarah kazanç vergisi kanunun bazı hükümlerini değiştiren 12/ 

Haziran '937 tarihinde Kamutayca kabul edilip 937 tarih ve 3639 sayüı Resmi 
gazetede neşredilen 3258 numaralı kanunun 22 inci maddesi mucibince esa
sen nisbî vergiye tabi olan mükellefler 2395 numaralı kanımun 47 inci mad
desi mucibince beyannameye tâbi olma3nı tercih ettikleri takdirde 25 lira ruh
sat teskeresi vermekle mükellef tutulmuşlardır. 

Ruhsat teskereleri harcı Haziran ayı zarfında ödenmediği takdirde ceza 
ile tahsili kanun ahkâmından olmakla beyannameyi tercih etmiş olan oda 
azamızın bugünkü Haziramn otuzuncu çarşamba gününden bilistifade harç
larım bu yeni şeküde vermelerini kemali ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3816) 

I * I istanbul belediyesi İlânları | * 1 
Haziranın otuzuncu çarşamba gününden itibaren. Birinci nevi ekmek on 

kuruş otuz para, İkinci nevi ekmek on kuruş, francala on altı kuruştur. 

MÜTERCİM ARANIYOR 
Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Akademideki Mimarî bürosu içüı 150 lira ücretli Türkçeden AJmancaya 
ve Almancadan Türkçeye Salâhiyetle tercümeye muktedir bir mütercim aran
maktadır. Tercümanm daktilografi bilmesi şart değUdir. Yalnız tercümesinin 
mükemmel olması istenmektedir. 

Müracaatlar 5 Temmuz pazartesi akşamına kadar kabul olunacaktır. O 
Temmuz salı günü saat 10 da metin tercümesmden ibaret tahrirî bir imti
han yapılacaktır. (3800) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeU 

Lira 
Binbir direkte Mehmet paşa yokuşu ile su terazisi sokaklanmn bir
leştiği köşede 10, 12, 30 No. lu iki evin dokuzda bir payı: 550 
Beyazıtta Tavşantaşı mahallesinin eski Simitçi yeni hazinedar soka
ğında üstünde odası bulunan 15 No. lu bUâ hava dükkânın üçde iki payı: 366,67 
Hüsrevpaşada Kasap İvas mahallesinin çeşme sokağında 10 No. lu na
tamam bahçeli evin tamamı: 470 
Ayni yerde aynah çeşme sokağında 243,52 M2 6,8 No. lu arsanın tamamı: 180 
Aksarayda eski Kâtip Kasım yeni Yalı mahallesinüı Kumsal sokağm
da eski 98 yeni 215 No. lu 31 M2 arsa beher metre murabbaı: 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlâk hizalanndaki bedeller üzerinden 
bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin 29/7 937 perşembe günü saat on dörde kadar yüzde 7,5 pey akçe-
lerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (3806) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırüacak 8502.15 Ura keşif bedelli betonarme ihata ve hudut tuğla duvar-
lan inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

II — Eksiltme 5/7/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba-
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

III — Muvakkat teminat 637,66 liradır. 
IV — Proje ve şartnameler hergün 43 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat 

şubesi müdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin eksUtme gününden evvel fennî ehliyet vesikalannı inşaat 

şubesi müdürlüğüne göstererek vesika almaları lâzımdır. «3540» 

Kartal Malmüdürlügünden: 
Mevkii Sokağı 
Başı büyük yalısı küavuz 

M » 

No. 
çayın 164 

166 
Kartal Bağdad caddesi 9 

» Orta sokak 
Pendüc çamlık mevkünda 

» » 

» Bağdat caddesi 
» )) 

» Yeldeğirmenl 
)) )» 

546/34 

bilâ 

23 
23 Mük. 
5960/52 
» Mük. 

Cinsi Kıymeti 
9190. M. 2 bağ yeri halen tarla 
5514. M.2 bağ yeri halen tarla 
81 M. 2 Deniz sahili arsa 
58 M.2 arsa 
Çamlık köşk bir mevsimlik 
mahiye 10 liradan icar 
919 M2 bahçeyi kagir bir hela 
ve iki odaU ev 
234 M2 arsa 
461 M2 » 
6433M2 » 
7352M2 » 

919,00 
551,40 
81,00 
58,00 

500,00 

117,00 
230,50 
321,6S 
367,60 

Yukarıda yazılı gayri menkuller hizalarmda gösterilen kıymetlerle 12/ 
7/937 pazartesi günü saat 14 de satılacaktır. Satış bedeline istikraz! dahili 
% 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

İsteklilerin *% 7,5 pey akçelerini Kartal malsandığına yatırmaları ve mez
kûr malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatın ilân olu
nur. (3533) 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANİ 
«Beytn Mode für all«ı mecmualarının latı; yeri 

Kt^CMK İM I I 
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Z O M R O T YALOVA KAPLICALARI 
Bu sene Kaplıcaların Otel ve Lokantalarında büyük 

tekemmüller yapılmıştır. 
1 Hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhassa 

calibi dikkattir. 
Çınar Oteli: Bir günlük pansiyon komple (Otel ve 

I yemek ) bir kişi için (325) kuruştur. İki kişi için otel ve 
yemek (550) kuruştur. 

Büyük Otel: Bir günlük pansiyon komple ( Otel ve 
yemek ) bir kişi için (350) kuruştan başlıyarak kat ve 
odalarına göre yedi liraya kadardır, iki kişi için altı 
liradan dokuz liraya kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzilât yapılır. 
Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemek

lerin tabldotu: Büyük Lokanta 100 ve Park Lokanta
sında 70 kuruştur. Alakart yemek fiatlarında dahi 
tenzilât yapılmıştır. 
Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır. 

(3233) 

BAYANLAR; ÇOK UZUCU BİR DERTTEN 
Kurtuldunuz! F E M t L nedir? 

FEMÎL kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhhî bir tuva
let «serviyeti» dir. Hususî bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görünmez. Çıkıntı ye biçimsizlik vermez. 

F E M t L sıhhidir. 
FEMİL serviyetleri sıhhî ve fennî bir fekilde hususî bir pamukla ha

zırlanmıştır. Elmici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gi
bi ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve deriyi 
tahriş etmez. KADİN HASTAUKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M t L pratiktir. 
Çünkü günün faaliyetine, seyahate, spora mâni olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı tavsiyedir. 
El çantalarında ihtiyat bulundurabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile or
tadan kaldırır. 

FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün dok
torların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kll'ayet eder. Siz de tecrü
be ediniz. 
Her Eczanede, Parfümöri ve büyük TıAafiye mağazalarında bulunur. 

SERV İETTE 
HYGİENİQUE 

Scandinavian Near 
East Agceny 

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

Svcnska Orient Linien GothenburK 
Gotheuburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz ballı
ca limanları arasında 15 günde bir azimet 
ve avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Gunborg vapuru U Temmuza doğru 
Gotland vapuru 18 Temmuza doğru 
Bardaland vapuru 25 Temmuza doğru 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

Gunborg vapuru 12 Temmuza doğru 
Gotland vapuru 18 Temmuza doğru 
Bardaland vapuru 26 Temmuza doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

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

Almanca — Türkçe 

Teknik Lügat 
Adnan Halet Ta$pmar 

Almanca — Türkçe tercüme işleri-
le meşgul olanlar ve telcnik kitap oku
yanlar için faydalı bir eserdir. Tevzi 
yerleri: İstanbul Kanaat ve İkbal Kitab-
evleri, Beyoğlu Haset Kitabevi. 

İŞ YURDU 
Faik Baharoğlu Galatada Havyar 
hanmdaki jrazıhanesini gene Gala
tada Melek hanında 11 numaraya 
nakil ile alım ve satım ve btikal 
muamelelerini ve vergi ve vakıf ica-
reıi ve Uviz bedetleri ödeme !}Ieri' 

ni deruhde ve Ukip eder. 
Telefon: 49069 

1 

BuGÜn 
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M A Z O N kim, H O R O S 

İ D E N İ Z E 
dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemeH 

yiyenler, fazla baharatlı ve biberli 
y^enler, bilhassa içki içenler m» 
delerini tahriş ederler. Ve EKŞU 
ÜK, HA21MSIZUK. agırhk ve 
ba; dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZUĞI, MİDE EKŞİÜK 

re YANMALARINI GİDERİR. 
İNKIBAZI defeder. Bugünden bif 
fije MAZON alınız. Hiçbir müma
sil müstahzarla kıyas kabul etmeû, 
markasına dikkat 

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

AvTupanm «n yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BIÇ.AK-
LAKINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan ya
pılan B A ^ U R T mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek 
kadar zarif ve kullamjlıdır. JCARARMAZ, BOZULMAZ, 
EĞRİLMEZ. KIRILMAZ. PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli 
Emek, yerli sermaye ve yerli ifçi ile Beşiktajta İskele yanın
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KASIK ve BI

ÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi e;i olmayan 

Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap< 
mağa davet ediyoruz. 

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

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

KuştüyO kullanmanızı tavsiye ederiz 
Hem sıhhatinize faideli, hem de kesen ze elverişlidir. Kujtüyü yastık 100 Icuruf, 

kuftUyü ve jratak takımları da çek ucuzdur. Kuftüyü kumaşları vardır. Fabrika ve 
depom t İstanbul Çakmakçılar Sandalyaclar sokak Tel. 23027. Satif yerleri: 
ANKARA. İZMİR, PEYOÖLU Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları . 

İstanbul Tramvay Şirketinden: 
(21 Kânunusani 1911 tarihli nnukavelenin 

14 üncü maddes ine göre) 
Aşağıdaki tarifeler 1 Temmtu 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 

edUeoektir. 
1 inci Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye verpsi ve köprüler resmi dahli) 
1—2 İBt'a 5,50 Kuruş 3,25 Kuruş 
» - 7 
1—7 
1—7 
1—7 
1—7 

» 

» 

7,50 
5,50 
4,25 
4,25 

5,50 
3,25 Subay 

Subay (karne) 
Aıker malimcrt 1—7 » 4,25 » 2,— > 
Adcer (karne) 1—7 » — 1,50 
PASOLU: 
İlk, Orta re Lise mektefderi talobctarl) Ayni arabada 

•rdcn mektebe 
•« mektepten 
eve kadar. 4,25 » 2,— » 

PASOLU: 
Tttksek mektep ve Üniversite talebeleri) Ayni arabada 

yapılan tekmil 
seyahatler için 4,25 » 2,— » 

Ücreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruca indirilecek olan 1 ve 2 kıt'ala-
ra ald 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 
1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
İçin de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği Sajnn Halka ilân olunur. 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler 
üzerinde yazdı bulunacaktır. 

İstanbul, 29 Haziran 1937 
DİREKTÖRLÜK 

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 
İkramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

Ikl adet mükâfat vardır. 
»DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Temmıız/937 günü akşammr, kadar bile

tini deriştirmiş bulunmalıdır. 
IRu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 
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I 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

S E F A L i N KAŞE 
BAŞ 

v e 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri öldürünüz 

F A R 
H A S A N FARE ZEHİRÎ 

Macun ve Buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 
sıçanları derhl öldürür. Tesiri kafidir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevUerini serpmelidir. Macun olanlarım yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymahdır. 

Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. 

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

Şifa kaynağıdır 

I D I Ş 
G R İ P 
NEZLE 

Çalışmaktan 
husule gelen 

DlMAĞ 
AĞRILARI 
İle bütün ağrıları 

derhâl geçirir. 
Eczanelerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını 

ısrarla arayınız. 

SEFALiN az z a m a n d a büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes 
onu ısrarla istemektedir. Siz de muhakkak tecrübe ediniz. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI ' I 

HORMOBİNİ 
bletieri H Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1235 Hormobin)Galata İSTANBUL | [ | | ^ 
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Sahibi Necnıeddln Sadak Umumî neşriyat müdürü: Selâmi Sedes AKŞAM Matbaası 

Asabi ağrılar belki geçici şey
lerdir, lâkin, insana dünyayı 
adndan ettiği gibi işinden, gü
cünden de ahkoyar ve hayatı-
m zehir eder. Halbuki bir kaşe 

GRIPiN 
Bütün ağnlan en kısa zaman
da giderir ve istirahatinizi, ha

yatınızın intizamını temin eder. 

G R î P i N 
Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

SAYIN YOLCULARIMIZIN NAZARI DİKKATLERİNE 

Şirketi Hayriyeden: 
Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek is-

kelelerile Köprü arasında muteber olmak üzere mezkûr iskelelerin bu
günkü bilet fiyatlarma nazaran % 15 tenzilâtlı -aylık abonman kartı ih
das edilmiştir. 

Kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mer i olacaktır. Bu kart
ları hamil olanlar umumî hatlarda olduğu gibi işbu iskelelere ayni gün
de mükerrer gidip gelme hakkım haizdir. 

İşbu kartlar Pazar günleri mmtaka ve kısım farkı aranılmaksızın 
şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 28 Haziran 937 ta
rihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile İdarei Merkeziye Kon
trol Müdüriyetinde satışa başlanmıştır. 

AYLIK KART BEDELİ 
İkinci nnevki 255 kuruştur. 
Birinci nnevki 382 1/2 kuruştur. 

Köprû ve nakliye resimleri olan 65 er kuruş yukarda yazılı 
1 nci ve 2 nci mevki bilet bedellerine dahildir. 

Her akşam: P A N O R A M A ' d a 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 

hakikaten en yüksek ve kıymetli sanatkârı 

M Ü N İ R N U B E T T t N 
sayın halkımızm talebine binaen bugünden itibaren Hri; AKŞAM arkadaşlarile 

birlikte seanslarını yapacaklardır. Tel. 41063 




