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Hükümet çimento fiatlerini 
mühim surette indirdi 

Sunî Portland ton başına 2,5 
süper siman 4,5 lira indi 

Dörtlü Şark 
andlaşması 

Türkiye, İran, Afganistan ve îrak 
arasında dört taraflı bir andlaşma 
Tahranda imza edilmek üzeredir. 
Dört komşu devlet arasındaki bu misak, 
yakın Şarkta sulhu kuvvetlendiren 
yeni bir amil olacaktır. Bu bakundan 
hâdise, ehemmiyetle alâkayı celbet-
meye lâyıktır. 

Hatırlardadır ki bu dörtlü şark an
laşması epeyce zaman evvel Cenevre-
de parafe edilmişti. Hariciye vekili Dr. 
Arasın Irak ve İran hükümetlerini zi
yareti dolayısile Tahranda imza edili
yor. Irak ve Afgan hariciye vezirleri 
de bu münasebetle Tahrana gelmiş
lerdir. 

Bu muahedenin gayesi menfaatleri 
birçok noktalardan birleşik olan dört 
komşu devlet arasında dostluk ve an
laşmayı arttırmak, Milletler Cemiyeti 
çerçevesi içinde, yakın Şarkta emniye
ti sağlam esaslara bağUyarak, umumî 
sulha hizmet etmektir. 

Türkiye, İran, Afganistan ve Irak, 
bu muahede ile birbirlerine taarruz 
ve tecavüz etmemeyi, müşterek hu
dutlarının masuniyetine riayet etme
yi, beynelmilel sahada bir ihtilâf çık
tığı zaman biribirlerile müşaverede 
bulunmayı, kendi toprakları dahilin
de diğeri aleyhine çalışan çete, teşki
lât ve cemiyetler kurulmasına müsa
ade etmemeyi taahhüd ediyorlar. 
Muahede esas itibarile bir dostluk mi-
sakıdır. Dört komşu devlet biribirleri-
nin dahilî işlerine asla karışmamayı 
ve kendi sımrları içinde silâhlı çetele
re, tahrikâtçı cemiyet ve teşekküllere 
müsaade etmemek suretile hudutlar
da sükûn ve emniyetle beraber asayişi 
de temin etmiş olacaklardır. Şarkın 
bu kısmında böyle bir emniyetin fay
dalan küçük görülemez. 

Bu muahedenin temin ettiği esaslar 
Türkiye için yeni değildir. Hattâ Tür
kiye ile Afganistan, Türkiye ile İran 
arasında çoktanberi mevcud olan dost
luk misaklan. bu yeni muahedede, ya-
2lü prensiplerden çok kuvvetli, daha 
ileridir. Bu yeni muahedenin, Türkiye 
ile Şark komşuları arasında esasen 
mevcud nizam ve emniyete, dostluk 
andlaşmalarına ilâve ettiği başkalık, 
evvelâ İrakın da bunu imza etmesi, 
Sonra da ve bilhassa, dört komşu dev
letin bir arada ayni dostluk vesikasım 
imza etmeleridir. Bu topluluk ve bera
berlik Türkiye ile İran ve Afganistan 
arasında mevcud çok eski' ve kuvvetli 
dostluk bağlannı ancak bir kat daha 
sağlamlaştırmaya, ve genç İrak devle
tini de bu sulh manzumesi içine almı-
ya yarıyacaktır. 

Türkiye, bu suretle. Balkanlardan 
başhyarak Yakın Şarkta, adım adım 
tesirini kendisine gaye bUdiği «sulh 
ûımtakalari))nı tahakkuk ettirmiş bu
lunuyor. 

Bir tarafında Balkan misakı, diğer 
tarafta dörtlü Şark anlaşmasile. Tür
kiye, içinde ve merkezinde bulunduğu 
geniş mmtakayı huzur ve emniyet ka
lesi hâline getirmiştir. Bu muvaffaki
yetin, Avrupanm başka taraflan için 
de örnek olmasım yürekten temermi 
ederiz. 

Necmeddin Sadak 

Balıkesirde zelzele 
Balıkesir 5 (A.A.) — Dün gece şeh

rimizde şiddetli bir zelzele hissedil
miştir. Sarsıntının tesirile uyuyan 
halk büyük bir heyecan geçirmiştir. 

tktisad Vekili 
B. Celâl Bayar 

Ankara 5 (Te
lefon) — İktisad 
Vekâleti fabri
kalarda maliyet 
fîatlerl etrafmda 
yaptırdığı tet
kiklere devam e-
diyor. Bu tetkik
lerin gayelerin
den biri de muh
telif maddelerde 
tenzUât yapılıp ya-
pılamıyacağım an
lamak ve tenzüâta 
imkân görülen 
meddelerin fiatlerinin indirmektir. 

Son zamanlarda çimento fiatlerinin 
indirilmesine imkân olup olmadığı a-
raştırümıştır. Vekâlet müsteşarı Von 
der Porten bu işle meşgul olmuş ve çi
mento fabrikalannı gezerek tetkikler
de bulunmuştur. Yapılan tetkikler ne
ticesinde çimento fiatleri mühim su
rette indirilmiştir. Sunî portland çi
mentosunun tonu, 2,5 lira tenzilâtla 
20 liradan 17,5 liraya, süper Simanm 
tonu dört buçuk lira tenzilâtla 25 li
radan 20,5 liraya indirümiştir, 
İktisad Vekâletinin tebliği 
Anlçara 5 (A.A.) — İktisad vekâle

tinden tebliğ edilmiştir: Endüstriyel 

mamulâtm maliyet ve satış fiatleri
nin kontrol ve tesbiti hakkmdaki 
3003 numaralı kanunun birinci mad
desinin verdiği selâhiyete istinaden, 
memleket mamûlâtı muhtelif cins çi-
mentolarm toptan ve peşin satış fi
atleri - vergüer dahil - atide gösteril
diği üzere tayin ve tesbit edilmiştir:. 

Madde: 1. — Fabrikada vesaiti nak
liye içinde teslim bir ton çimentonun 
satış fiati: ,i 

A. — Sunî Portland çimentosunun 
17,5 lira 

B. — Sunî çabuk sertleşen Port
land çimentosunun - süper siman -
20.5 liradır. 

Madde: 2. — Bir ton asgarî toptan 
satış addedüir. 

Madde: 3. — Bu fiatler 20 temmuz 
1937 tarihinden itibaren caridir. 

Madde: 4. — Ticaret maksadile 
kendi hesaplarına; fabrikalardan çi
mento satm alan tüccarlar sattıklan 
çimentoya - fabrikada nakil vasıtala
rı içinde ton satış fiatine - mağaza, 
depo masrafı ve kâr olarak azamî 50 
kuruş ve aynca teslim mahallinden 
satış mahaline kadarki tevsik edile--
cek nakil masraflarım ilâve edebilir
ler, i 

Iran - Irak arasındaki 
İhtilâflar halledildi 

İki memleket müşterek hudutları ve Şattularap 
meselesi hakkında muahede ve protokol İmzalandı 

Tahran 5 (A.A.) — Pars ajansı 
bUdiriyor: 

İran - Irak hududumm tahdidine 
ve Şattülarab ihtUâfınm halline dair 
olan muahede dün saat 14 de imza 
edilmiş, İran ve Irak Hariciye nazır
ları bu hususta aşağıdaki tebliği neş-
retmişlerdir: 

«İran ile Irak arasında, iki memle 
ket müşterek hududlan ve Şattülarab 
meselesi hakkında uzun zamandan-
beri cereyan etmekte olan müzakere
ler muvaffakiyetle tetevvüç ederek 
bir muahede ve bir protokolün imza-
sile neticelenmiştir. Uzun senelerden-
beri iki memleket arasında mevcud 
ihtilâflar katî surette halledilmiştir. 
İran Şahinşahi ile Irak Kralmm ida
releri altında, iki memleket münase-
betlerindeld samimiliğin remzi olan 
tam anlayış ve samimî itimad verici 
bir dostluk havası yaratılmıştır. Bu 
hava maddî ve manevî sayısız bağlar
la birbirine bağh bulunan ild millet 
arasmda esasen mevcut olan kardeş
lik rabıtalarım takviyeye hadim ola
caktır.» 

tmza: 
Sami NaciyülâsU 

İran Hariciye nazırının 
nutku 

Tahran 5 — Dün akşam Irak hari
ciye nazın B. Naciyülâsil şerefine ve
rilen ziyafette İran hariciye naSın 
B. Sami uzım bir nutuk söylemiş ve 
iki memleket arasındaki ihtilâfın 
halledilmesinden duyduğu memnuni
yetini anlattıktan sonra demiştir ki: 

İran - Irak ihtilâfının halicinin, 
doktor Rüştü Arasın Bağdad ve Tah
rana muvasalatının tam arifesinde 
vukubuluşu, bize yalnız sizi Tahran
da karşılamak fırsatını dğil, ayni za« 

manda İran, Irak ve Türkiye arasm
da daha evvel parafe edilmiş olan ve 
Afganistan tarafmdan da iltihak edi-

(Devamı dördüncü sahifede) 

Gladyatörvarl 
sporculuk Istemlyoruzl 

Dün benzin meselesi 
tedkik edildi 

Benzin fiatinin 82,5 kuruştan 78 
kuruşa indirileceği anlaşılıyor 
Şehrimizdeki petrol ve benzin şirketlerinden ü ç 

umum müdürün Müddeiumumîl ikçe ifadeleri ahnacak 
Şehrimizde bulunan İktisad Vekili 

B. Celâl Bayar dün muhtelif iktisadi 
işlerle meşgul olmuş, bilhassa 
benzin meselesini esasU şeldlde tedkik 
etmiştir, 

B. Celâl Bayar saat 12 de Ticaret 
odasma gelmiştir. Vekilin riyasetinde 
Sanayi umum müdürü B. Reşad, İş 
bankası umum müdürü B. Muammer 
Eriş, Ankara Belediyesi İktisad mü
dürü B. Şevket Süreyya, İstanbul Be
lediyesi İktisad müdürü B. Asım Sü
reyya ve Ticaret odası kâtibi umumisi 
B. Cevad Nizaminin iştirakile bir top
lantı yapılmıştır. 

Benzinden ahnan resimlerin ehem
miyetli miktarda tenzUinden sonra 
benzin kaç paraya satümaüdır? Dün
kü toplantıda konuşulan mevzularm 
bellibaşhsmı bu mesele teşkil etmiş
tir. Ticaret odasımn evvelce bu hu
susta yaptığı tedkikler ve hazırlanan 
hesablar gözden geçirilmiştir. 

Benzinden alman resimlerin tenzi
linden sonra bu maddenin bugünkü 
satış fiatinin yüksek olduğu anlaşıl
mıştır. Toplantı iki saat kadar sür
müştür. 

B. Celâl Bayar öğle yemeğini mû-
teakib bir müddet istirahatten sonra 
saat 16,5 de tekrar Ticaret odasına 
gelmiş ve Vekilin riyasetinde İkinci 
bir toplantı daha yapılmıştır. Bu top-
latıdan evvel VekU Millî sanasri birliği 
kâtibi umumîsi B. Halid Gülerytizlü-
yü kabul ederek kendisile muhtelif 
işler hakkında bir müddet görüşmüş
tür. 

Ticaret odası dün öğleden evvelki 
toplantıdan sonra piyasada da ben
zin fiatleri etrafında tetkikat yapmış 
ve öğleden sonra odaya gelerek ben
zin koumpanyalan direktörlerüe te
maslarda bulunmuştur. Saat 16,5 da 
tekrar yapılan toplantıda da Ticaret 
odasının piyasadaki araştırmalan ve 
kumpanya direktörlerile yapılan te
maslar üzerinde görüşülmüştür. Şim
di 82,5 kuruşa satılan benzinin 78 
kuruşa indirileceği anlaşılmaktadır. 

B. Celâl Bayar 17,5 da odadan ay
rılarak Moda Deniz klübüne gitmiş
tir. Dün akşam saat 18 den sonra 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Bir benzin satış yni 

Trakyada bir 
dolaşma 

Güzel Trakyada büyük 
bir kalkınma harekti var 

Memleketin en zengin bir par
çası olan güzel Trakyada geniş 
bir kalkınma hareketi vardır. 

Kültür, bayındırhk, sıhhat, 
ekonomi, hayvancılık, muhacir 
İskam ve köycülük işleri bir prog
ram altmda inkişafa doğru gi
diyor. 

Gayesi, yakm bir istikbalde 
Trakya halkmı refaha götürmek 
olan bu çahşmanm ana hatları 
Trakyada dolaşan bir muharri
rimiz ve foto muhabirimiz tara
fmdan tesbit edilmiştir. 

Perşembe gününden itibaren 
neşretmeğe başlıyacağımız bir se
ri yazı size yeni Trakyayı tanı
tacaktır. 

""•"" ••".""""...—«............•».....«„.„„„.„«„.,„„„,„„,„„„„.„.„.„„.....„,„„,.„„„„,..„„„„„„, 

Adx Mülayim olan bir pehlivan 
(sert olsa acaba daha neler yapacak
tı!) Amerikan boğası lâkablı bir ec
nebi pehlivanla boğazlaşatt ve hasmi-
nin itirazlarına rağmen, «bahse tu
tuştuktu» diye, onun altın kemerini 
çatır çatır söküp aldı. 

İki mübarizin adamları, daha ev
velden matbuaları dolaşarak, ne 
noktalarda şartlaştıklannı bildirmiş
lerdi: O derece kıyasıya çarpışacak-
larvuş ki, «birşey olursa mesuliyet 
benden gitsin» kabilinden karşı tara
fın doktordan sıhhat raporu alması
nı istiyorlardı. 

Doğrusu, biz bunu müşteri celbet-
mek için mahirane tertip edümiş bir 
danışıklı dövüş sanmıştık Fakat ke
mer ihtilâfı üzerine anladık ki meğer 
maksad reklâm değilmiş; iş ciddi 
imiş. Meğer hakikaten Romunın glad^ 
yatörleri ruhüe öldüresiye €vu-
ruşmuşlar...» 

— Biz böyle profesyonel sporculuk 
istemiyoruz! diye itiraz edecektik... 
.. Fakat, ne yazık ki, ayni gün zarfın

da, «amatör» sporcularımız da Gala
tasaray - Güneş gibi güzide münev
ver muhitlerimizin doğurduğu takına 
lann karşılaşmasında, ayni gladya
tör ruhile hiribirlerini yediler. 

Gene söyliyelim: Biz hövle sporjg.-_ 
temiyoruz! Ne pro/e3k/(ihJ[|ıgü;jj|jH||f 
matörünül. I ANKARA 

Fotoğraf tahlilleri I 
IHHMII I IHUI IHU 

Mesud Cemil 

<3V 
Sazh, sözlü bir karakter!.. Boyu ile 

huyu arasmda tam bir tezat vardır. 
Biri ne İcadar yüksekten atmıya mü
saitse öbürü onun aksinedir! 

Gayet tedbirlidir. KabUiyet mali
kânesini zamanm icaplanna göre idai-
re etmesini bilir. Meselâ sanatmi, işi-
rü bilir bir gazino sahibi gibi (Alatur
ka kısmı - alafranga kısmı) diye 
ikiye ayınr!... Bir tarâfm müşterileri
ni tambur nağmeleri ve heyheyler 
arasında mestederken öbür tarafın sa
nat severlerini viyolonsel sololarUe 
gaşyedri... 

ŞUr Icralımız kadar değilse de Said 
Çelebi kadar konuşkandır. Fakat gü
nün muayyen saatinde «Radyo İstan
bul» diye söze başlayıp gene muayyen 
saatte cOeceniz hayrolsun!» diye sus
tuğu için daima hoşa gider!.. 

Oldukça şefkatlidir. Anneleri çaya 
giden çocuklara masal söyleyip radyo-
larınm başında oyalamaktan zevk du
yar!. .. 

Arasıra ruhî tegayyürler gösterdiği 
olur. Böyle zamanlarda muharrirliğe 
heves etmek, iskeçlerde rol almak glM 
gayri tabiîlikleri görülür!.. 

Son derece samimîdir. Samimiyeti 
^aha ziyade sesinde toplanır. Bu sa
mimiyetin bazen o kadar coştuğu olur 
ki mikrofon başında öksürüp aksırı« 
vermekte bir beis görmezi. 
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Dîin Greceki ve B u Sa>1ba,hk:i VelgrsLÎlSLr 
ingiltere ve Fransa yeni 
fedakârlıkta bulunamaz 
B. Berengernin mühim beyanatı 

Paris 6 (Akşam) — Ayan meclisi hariciye encümeni reisi B. Berenger malî 
ye iktisadî ajans muharririne şu beyanatta bulunmuştur: 

— IngiUere Kızıl denizde, Fransa Ren sahillerinde büyük 
fedakârlıklar yaptılar. Bundan sonra artık hayatî menfa
atlerini feda edemezler, Fransız ordusile İngiliz filosunun 
kuvveti meydandadır. Bunların karşısında diktatörlerin 
İspanya meselesini vesile ederek harp çıkarmakta ne men-
faatleri olabilir. Kanaatimce sulh korunacaktır. 

İtalyanlar "İspanya üzerinde hiçbir 
emelimiz yoldur» diyorlar 

Fransız gazetelerine göre Almanya ve Italya-
nm kuvvet tecrübesi teşebbüsü akim kalmış 

Roma 5 (A.A.) — Alman bazı ma
lûmata göre İtalya, Garb devletlerinin 
İspanya meselesinde anlaşmalanm 
kolaylaştıracak olursa İngiltere İle 
akdettiği muvakkat anlaşma muci
bince giriştiği taahhüdleri yenileye-
cetir. 

Voce d' İtalia gazetesinde Virginio 
Gayda, İtalya ile Almanyanm Pirene 
hududunu tehdid etmek ve Fransa ile 
şimalî Afrika arasındaki muvasalayı 
kesmek üzere İspanyada yerleşmek 
arzusunda bulımduklan hakknda 
Fransa tarafından ileri sürülen iddia-
larm saçma olduğunu yazmaktadır. 

İtalya, siyaseti hakkında sarih be
yanatta bulunmuştur ve verdiği te
minatı başka bir şekilde tekrar teme
ğe hazırdır. 

Popolos di Roma gazetesinin Paris 
muhabiri İtalya ile Fransa arasında 
bir anlaşamamazlık mevcud olduğu 
kanaatindedir. Muhabir her anlaşa-
mamazlığm günün birinde halledildi
ğini ilâve etmekte ve şöyle demekte
dir: 

«Londra komitesinin heyeti umu
miye içtimaında anlaşılmaz bir duvar 
ka;rşısında kalınmamasma bütün 
memleketlerin gayret etmesi şayanı 
arzudur.» 

Fransız ^gazetelerinin 
mütalâası 

Paris 5 (A.A.) — Paris matbuatı, 
Fransız - İngiliz teziyle Almanyanm 
tezinin birbirine yaklaştırılabileceğin-
den henüz ümidini kesmemiştir. Bu
nunla beraber gazeteler Akdenizdeki 
Fransız menfaatlerinin ihmal edilmi-
yeceğini yazmaktadırlar. 

Jour gazetesi diyor ki: «Almanya-
İtalyan blukonun teşebbüs ettiği kuv
vet tecrübesi Fransız - İngiliz tesa-
nüdü ve Fransız efkârı umumiyesin-
de görülen sükûnet ve ittifak karşı-
smda akamete uğramıştır. 

Ü ç ü n c ü bir proje iht imal i 
Paris 6 (Akşam) — İngiliz kabine

si, İspanya meselesi hakkında dün 
ucun uzadıya müzakerelerde bulun
muştur. Fransanm Londra sefiri 
Corbin son talimatını hâmil olarak 
Londraya dönmüştür. 

Kontrol meselesinin ademi müda
hale komitesinde normal bir şekilde 
halledileceği ümit edilmektedir. 

Komite, İngiliz - Fransız ve Alman • 
İtalyan projelerini müzakere ve mü
nakaşa edecektir. Bu müzakere ve 
münakaşalardan alâkadar hükümet
lere tebliğ edilecek üçüncü bir proje 
çıkması ihtimali kuvvetlidir. 

Portekiz Başve-
kiline suikasd 

Bombanın nasıl yerleşti-
rildiği anlaşıldı 

Lizbon 5 — Başvekil B. Salazar dün 
kiliseye girmek üzere otomobilden 
inerken bir bomba patlamıştır. Baş
vekile birşey olmamıştır. Yapılan tah
kikata göre evvelki gece fenerleri sön
müş bir otomobil sokakta duruyordu. 
Otomobilin içinde bir kaç kişi vardı. 
Bunlar lâğımın kapağını açarak bo-
rımun içine bomba koymuşlardır. 

Bambaya bağlanan ve lâğundan ge
çen uzun bir kordonun ucu elli met
relik bir mesafede bulunan «Beş-Son-
teşrin» caddesinin köşesine kadar uza-
tılmştır. Mücrimlerden biri gözcülük 
ederken diğerleri verilen bir işaret 
üzerine kordonu çekmiş ve infilâk vu-
kubulmuştur. 

Bomba Salazann şoförü arabadan 
İnerek efendisine kapıyı açtığı esnada 
patlamıştır. Salazara: birşey olmamış
tır, yalnız Salazann yanında bulunan 
kalemi mahsus müdürü infilâk netice
sinde baştan a ı̂ağıya kadar toprak 
İçinde kalmıştır. 

{ingenelerin islelıleri 
Habeşistanda bir hükümet 

kurmak için müracaat 
edecekler 

Varşova 6 (Akşam) — Yeni Çinge
ne kralı Yanos Giyeft yakında îtal-
yaya giderek B. Mussoliniyi ziyaret 
edecektir. Çingene kralı Habeşistan
da bir Çingene hükümeti kurulması 
için izin istiyecektir. 

Taşdelen suyu 
Ufak şişeler içinde 

100 paraya satılacak 
Ankara 5 (Telefon) — Vakıflar u-

mum müdürü vakıf memba sularile 
orman ve zeytinliklerinin ticarî esas
lar dairesinde işletilmesine başlan
mak üzeredir. Umum müdürlükçe bu 
hususta yapılmakta olan tedkik ve 
hazırlık bitmiş ve bir işletme progra
mı hazırlanmıştır. 

Bu programa göre, ilk olarak Taş
delen membaında yeni ve asri tesisat 
vücuda getirilecektir. Suyun aktivite-
sini muhafaza için membam yanında 
yapılacak bu tesisattan sonra pera
kende 100 paraya ufak şişeler içinde 
su satmak mümkün olacaktır. Bun
dan başka evkaf idaresi büyük şehir
lerde perakende ve toptan satış için 
depolar açacaktır. 

Har ic iye veki l imiz şeref ine 
T a h r a n d a z i y a f e t 

Tabran 5 (A.A.) — Fars ajansı 
bildiriyor: 

Doktor Tevfik Rüştü Araş, hususî 
kalem müdürü ve diğer bazı şahsiyet
lerle birlikte dün eski sanatlar mek
tebini ziyaret etmiştir. 

Bu akşam Irak elçiliğinde, doktor 
Tevfik Rüştü Araş şerefine bir ziya
fet verilecektir. 

V a l i veki l i B . Şükrü b u g ü n 
ge l iyor 

Ankara 5 (Telefon) — İstanbul va
li vekili, emniyet umum müdürü B. 
Şükrü bu akşamki ekspresle İstanbu-
la hareket etmiştir. 

Kadın tayyareci 
halâ bulunamadı 
Bir kaya üzerine indiği 

tahmin ediliyor 
Honolulu 5 (A.A.) — Panamerican 

Airways'in radyo istasyonu dün Ame-
lia Earhardt'e hitaben bir mesaj neş-
retmiştir. Bir çeyrek saat sonra How-
land adasının cenubu garbisinde bir 
noktadan hafif işaretler almıştır. 
îtasca vapuru derhal bu istikamete 
hareket etmiştir. Bu işaretlerin tay
yareci Earhardt'ı arayan ve onun kul
landığı dalga uzunluklarile aramalar 
yapan diğer istasyonlar tarafından 
verilmiş olması ihtimali mevcuttur. 

Londra 6 (Akşam) — Kadın tay
yareci Earhard radyo ile imdad iste
miştir. Tayyareci kadın tayyaresinin 
su üzerinde ancak durabildiğini bil-
<tirmiştir. 

Mis Earhadın istimdadı üzerine 
harp gemilerile tayyarelerden mü-
rekkkep bir filo yola çıkmıştır. Tay
yareci kadının Ovland adasının 200 
mü şimalinde bulunduğu zannedili
yor 

Morfin imalâthanesi 
Beyoğlunda bir fabrika 

meydana çıkarıldı 
Beyoğlunda İmam sokağında, Bü

yük Boyahanenin arkasında bir mor
fin imalâthanesi meydana çıkarılmış
tır. Bu fabrikayı Hayat, Emin, Pet-
ropulos isminde üç kişinin işlettikle
ri meydana çıkarılmıştır. Üç morfin 
İmalâtçısı, âletlerile beraber yakayı 
ele vermişlerdir. Bugün adliyeye ve
rileceklerdir. 

Londrada faşistler 
bir nümayiş yaptıiar 
Halk faşistlerle eğlendi, polis 

bunları himayeye mecbur oldu 
Londra 5 (A.A.) — İngiliz faşistle

ri ittihadı dün öğleden sonra polisin 
himayesinde bir nümayiş tertib et
miştir. Bazen nümayişçilerin miktarı
nı aşan kalabalk bir halk kütlesi fa
şistlerle eğlenmiştir. 

Aralannda birçok kadınlar bulu
nan nümayişçiler 3000 kişiden iba
retti. Mukabil nümayişçilerin alayı 
ikiye bölmelerine güçlükle mâni ol
makta idiler. 

Bütün yol boyunca polis kuvvetleri, 
tehdidleri bazen tehlikeli bir şekil 
alan mütecessisleri idare etmişlerdir. 
Duvarlarda şu ibareler okunuyordu: 
«Mosley'i tevkif ediniz., geçemiyecek-
lerdir.» 

İçtima mahalline gelindiği zaman 
İngiliz faşistlerinin şefi sir Oswald 
Mosley faşistler tarafından Roma u-
sulü selâmlanmıştır. O esnada halk 
enternasyonali söyliyerek yumruk 
kaldırmak suretiyle selâm vermekte 
idi. Sir Mosley hoparlörle mücehhez 
bir arabanın üstüne çıkar çıkmaz, 
halk eline ne geçerse faşist şefinin 
başına atmıştır. Sir Mosley arkasmı 
taraftarlarına doğru dönerek ıslıkla

ra ve gürültüye rağmen nutkunu 
söylemeğe başlamış ve ezcümle demiş
tir ki: 

«Bugün imparatorluğun kalbi olan 
Trafalgar Square'da bir avuç insan
la değil, bir ordu ile bulunuyoruz. So
kaklardaki kızıl ve ecnebi tedhişçile
re karşı duiTiyoruz. Biz Union Jack 
bayrağını dikmek için Trafalgar Squ-
are'e doğru yürüyoruz.> 

Bundan sonra Mosley tarafmdan 
sevkedilen alay Trfalgar Square isti
kametinde hareket etmiştir. Alayın 
başında muzıka ve bir polis müfrezesi 
bulunmakta idi. Polisler, faşistlerin 
yolu üzerinde hakikî bir duvar teşkil 
eden mukabil nümayişçUeri dağıt
mak için bir kaç kere hücum etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Alay Trafalgar Square'in önüne gel
diği zaman takriben yirmi beş bin ki
şiden mürekkeb bir halk kütlesinin 
söylediği enternasyonal marşUe karşı
lanmıştır. 

Mosley burada haykırmalara ve iti
razlara rağmen ikinci bir nutuk söy
lemiştir. Bu aralık tevkif edilen bir 
kaç kişi serbes bırakılmıştır. 

Türkiye-Almanya 
ticaret anlaşması 

Konuşmalara dûn Berimde 
başlandı 

Berlin 5 (A.A.) — Türk ve Alman 
delegelerile, geçen sene akdedilmiş 
olan ticaret ve maliye mukavelesinin 
tatbikine dair bugün konuşmalara-
başlanmıştır. Hariciye nezaretinde 
başlanılan bu konuşmaları Türkiye 
Büyük Elçisi Hamid Arbağ ile Harici
ye müsteşarı Von Mackenzen açmış
lardır. 

Spor K u r u m u b a ş k a n veki l i 
ge l iyor 

Ankara 5 (Telefon)"— Türkspor ku
rumu başkan vekili B. Adnan bu ak
şamki ekspresle İstanbula hareket et
miştir. 

Sanat mektepleri sergisi 
Cumhuriyet bayramında 

Ankaradâ bir sergi 
açılacak 

Ankara 5 (Telefon) — Önümüzde
ki Cumhuriyet bayramında Ankara 
sergi evinde bir sanat mektebi sergisi 
açılacaktır. 

Bütün sanat mekteplerinin iştirak 
edecekleri bu sergi hazırlıklarına şim
diden başlanmıştır. 

Ankara valisinin Paris 
seyahati 

Ankara 5 (Telefonla) — Paris bele
diyesi tarafından vaki davet üzerine 
Parise gidecek olan valimiz bay Nev-
zad Tandoğan pazar günü İstanbula 
hareket edecektir. B. Nevzad Tando
ğan İstanbulda birkaç gün kaldıktan 
sonra Parise geçecektir. Valimizin bu 
seyahati bir ay kadar sürecektir. 

Türk - Sovyet dostluğu 
Moskova 5 — Türkiye Hariciye ve 

Dahiliye Vekillerinin yakında bura
ya gelmeleri bekleniyor. Bu münase
betle gazeteler çok dostane yazılar ya
zıyorlar. 

Mudanya - Bursa treni yoldan 
çıkarak devrildi 

Bursa 5 — Mudanyadan Bursaya 
gitmekte olan yolcu treni bir kaza 
geçirmiştir. Tren 7 nci kilometrede 
bir virajı dönerken yoldan çıkmış ve 
bir hendeğe devrilmiştir. Bereket ver
sin ki yolculara bir şey olmamıştır. 
Derhal Bursadan kaza yerine bir im
dat treni gönderilmiştir. Adliye tah
kikata el koymuştur. 

Çankırıda bir 
aşk faciası 

Kadınla yanındaki erkeği 
öldürdü, kendisi de 

kazaen öldü 
Çankırı 5 — Burada aşk yüzünden 

üç kişinin hayatına mal olan bir 
aşk faciası vuku bulmuştur. Musta
fa adında biri son zamanlarda çocuk
lu bir kadınla münasebet peyda et
miştir. Emin admda başka biri de bu 
kadınla tanışmış, münasebet peyda 
etmiştir. Aradan bir müddet geçerek 
iki erkek biribirinin rakibi oldukları
nı anlaymca, yekdiğerini kıskanma
ğa başlamışlardır. 

Emin, dün kadının evinde iken 
Mustafa da eve gelmiş, sevdiği kadı
nı Eminin yanında görünce tabanca
sını çekerek ikisini de öldürmüştür. 
Mustafa, evden çıkarken yere düşe
rek tabancası patlamış, kendisi de 
isabet eden bir kurşımla iki kurba
nının yanında can vermiştir. 

Yeni bir hadise 
ispanyol asileri bir Fransız 

vapurunu zaptettiler 
Bayonne 5 (A.A.) — Asi İspanyol 

kruvazörü Almirante Cervera'mn 
Fransız yük vapuru Tregastel'i dur
durarak içini aradığı hakkında gelen 
bir haber üzerine dün öğleden sonra 
Santander önlerine giden Vauquois 
ismindeki Fransız Avizosu, dün gece 
saat 3 de yalmz olarak Saint - Jean -
de - Luz'e dönmüştür. 

Tregastel yük vapuru muhafaza al-
tmda Bilbao limanma götürülmüştür. 
Defterdarlar arasında nakil 

ve tayinler 
Ankara 5 — Maliye Vekâleti def

terdarlar arasında bazı tayin ve nakil
ler yapmıştır. 

Bilecik deftardan Recai, Malatya 
defterdarlığına; Bursa muhasebe mü
dürü Şaban, Muş defterdarlığına; 
Gaziantep defterdarı Namık, Kars 
deftedarlığma; Bafra malmüdürü 
Vehbi, Hakkâri defterdarlığına; Ma
nisa tahsilat şefi Süleyman, Sürt def
terdarlığına; Bergama malmüdürü 
Hâşim, Van deftedarhğma tayin edil
mişlerdir. 

Kastamonu defterdarı Ziver de ye
rinde bir derece terfi ettirilmiştir. 

Limanîmiza gelecek mektep 
Sfemileri 

Ağustos ayı zarfında limanımıza 
Japon, italyan ve Yugoslav mektep 
gemileri gelecektir. 

Filistinde yeni 
hadiselerden korkuluyor 
Bu sebeple Hayfaya bir 
ingiliz zırhlısı gönderildi 

Londra 5 (A.A.) — Repulse zırhhsı-
nm dün Maltadan hareket ederek 
Hayfa'ya gittiği bildirilmektedir. 

Gelecek hafta kraliyet tahkik ko
misyonunun raporu neşredildiği za
man Filistinde yeni hâdiseler çıkma-
smdan endişe ediliyor. Bu sebeple İn
giliz makamatmın bir ihtiyat tedbiri 
olarak kruvazörü Hayfa'da bulun
durmağa karar verdiği zannedilmek
tedir. ^ 

3 Sovyet tayyaresi Pamire 
hareket etti 

Moskova 5 (A.A.) — Askerî mühen
dislerden Libkin'in kumandasında üç 
askerî tayyai'enin Pamire hareket et
tiğini «Kızıl yıldız» gazetesi yazmak
tadır. 

Bir rekor 
Planörle 4600 metre 
yüksekliğe çıkmışlar 

Moskova 5 (A.A.) — Tas aajnsı bil
diriyor: Planerist Korotof, 1 temmuzda 
yanmda bir yolcu olduğu halde 3600 
metre yükseklikte yaptığı bir uçuş es
nasında, planör büyük bir bulut içeri
sine girmiş ve arka arkaya yağmur, dON 
lu ve kar fırtmasına tutulmuştur. Biraz 
daha yüksekte, şiddetli bir hava cere
yanı planörü parçalamış ve Korotof il€S 
yolcu paraşütle canlarmı kurtarmş-
lardır. | 

2 temmuzda planörün yükseklik 
kaydeden aleti bulunmuş bu rakkami 
dünya rekorunu geçmektedir. 

Amerikada istiklâl bayramını 
da ölenler > 

Nev-York 5 (A.A.) — Dün Amerika 
istiklâlinin yıldönümü tesid edilirken 
vukua gelen kazalar neticesinde 140 
kişi ölmüştür. Otomobil kazaları em 
başta gelmektedir. 90 kişiyi otomobil 
çiğnemiş ve 22 kişi de suda boğulmuş
tur. V 

Kestane fşeklerile sair fişeklerin kul* 
lanılmasınm menedimesi kazaları a-
zaltmıştır. 

Moskova - Volga kanalı 
Moikova 5 (A.A.) — Moskova ile 

Volga arasındaki kanal, yolcu ve eşya 
nakliyatına bu ayın yedisinde açılar 
çaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA: 

İki türlü adaletin hangisi? 
Dünkü posta ile gelen Avrupa ga

zetelerinde Londrada cereyan eden 
bir cinayet muhakemesi tafsilâtmı 
olduk. İşte zabıtnamenin en canlı 
parçası: 

— George Stone! Kendinizi müdafaa 
için ne söyliyeceksiniz? 

— Bay hâkim! Öldürdüğüm kadmm fe
na bir âdeti vardı. Şaka olsun diye, küçük 
parmağmı kulağıma sokardı. 

— Bu sebeble mi öldürdünüz? 
— Sonuncu defa olarak bana bu şakayı 

yaptığı yakıt ona bir yumruk salladım. 
— Vurabildiniz mi? 
— Hayır, eğildi. Elim duvara geldi. Bu 

yüzden elim zedelendi. 
— Bımun üzerine kadmcağız ne dedi? 
— Bana köpek dedi ve bir tokat ekledi. 
— Dostane bir şamar miydi bu? 
— Hayır, kolunun bütün kuvvetile İndi

rilmiş bir sille idi. 
— Bunun üzerine ne yaptmız? 
— Karşı durmak için ilerledim. İkinci 

bir darbe yedim. 
— Adamakıllı bir boks maçı yaptınız, 

desenize.... 
— Bunım üzerine boyun atkısını yaka

layıp kadını boğdum. 
— O esnada ne haldeydiniz? 
— Kudurmuş bir halde. 
— Kadmı sonra soydunuz mu? 
— Hayır, yere düştüğü vakit, elbiseleö 

elimde kald. 
Londra jürisi, müzakereye çekilip George 

Stone'un idamma hükmetti. 
*** ' 

tngilizlerin cinayet mahkemeleri 
işte böyle serttir. Katil behemehal 
idama mahkûm ediliyor. Diğer bir 
memlekette böyle bir dava olsa, vazu 
konun katili himayesi altına alır. 
«Bu derece manasız bir sebebden do
layı adam öldüren mutlaka delidir. 
Onu idam etmeyiniz!» diye hüküm 
verenlere telkin eder. 

Fakat netice şu oluyor: İngUterede 
katiller az; müsamahakâr Fransada 
ise pek çoktur. 

Bizim halkın «şipşak mahkemeleri» 
dîye adlandırdığı eürmümeşhud 
mahkemeleri, kendi sahalarmdaki 
davaları azaltmıştır. Çünkü serttir
ler, kararlarım ânî surette veriyor
lar. 

Halbuki, başka sahalarda, şöyle va
kalara rastlannuyor değildir: Adam 
iki buçuk sene mevkufiyetten sonra 
beraet ediyor. Fakat, ticarethanesi 
bu müddet zaıfmda iflâs etmiş, karı
sı fahişe ve yavruları dilenci olmuş
tur. 

Yahut, adalet tecelli ediyor: Cina
yetten baş sene sonra katil idam 
olunuyor. Fakat bu müddet zarftnda 
hüviyeti değişmiş, ıslahı hal etmiştir. 
Beş söıe evvelki o azgm kurt, tam 
"^anasile merhamete lâyık bir mülâ-
y ^ kuzu haline gelmiştir. 

*** 
Adaletin hangi türlüsünü nazariye 

itifaarile uygun bulursunuz diye sor
malar, İngilteredeki tarzım, yahut 
bizdeki şipşak usulünü demekte te-
i'eddüd etmejTniz. 

Bunda belki bir iki mütereddi ce-
**ûyetin merhametine nail olamıyor, 
^akat esasen George Stone tarzında 
bir avanak, yaşamış ne olacak, yaşa-
»namış ne olacak? Akşamcı 

**• nıııııûıı ııııiHiııuıınıınınımınnıııııiHunıı ıımıııııma 

M a a r i f V e k â l e t i l i s e i m t i h a n 
t a l i m a t n a m e s i n i d e r i ş t i r i y o r 

Maarif vekâleti, lise imtihan tali
matnamesini yeniden tetkik etmiştir. 
Mezuniyet ve olgunluk imtihanları-
nm da ne suretle yaplacağını göste
ren bu taiimatnajııenin her türlü ih
tiyaçları karşılıyacak derecede mü-" 
kemmel olduğu görülmüş ve talimat
namenin değiştirilmesine ihtiyaç gö
rülmemiştir. 

I 
Temizlik hakkın

da tedkikler 
Belediye temizlik şubesi 

müdürü Belçikaya gidecek 
Belediye temizlik şubesi müdürlü

ğüne tayin edilen B. Mustafa, temiz
lik işleri bilhassa çöplerin nasıl im-
lıa edileceği hakmda tetkikatta bu
lunmak üzere yakında Belçikaya gi
decektir. 

Çöp fınnlarınm en modem sekil
ileri Belçikada bulunduğundan te
mizlik şubesi müdürü oradaki çöp fı-
rınlarmı görecektir. 

l l k m e k t e p ç o c u k l a r ı i ç i n 
k a m p 

îlk mektep çocuklarma mahsus ol
mak üzere Kızıltoprak, Erenköy, Ye
şilköy, Florya plajı, Şile ve Paşabah-
çesinde altı kamp açılmıştır. 

Kamplara kaydedilen çocuklar mu
ayyen bir rejim altında temiz hava 
alarak kür 3rapacaklardır. Kamplar, 
21 ağustosa kadar devam edecektir. 

Liselere aid askerî kamplar da dün 
mekteplerde ve diğer münasip yerler
de açılmıştır. 

Dünkü yangınlar 
Kadıköyünde Yeldeğirme-

ninde bir ev yandı 
Dün Kadıköyünde Yeldeğirmenin-

de Aynlıkçeşme sokağmda balyan Sa-
imeye aid evin üst katında elektrik 
kontakt etmesile yangm çıkmış ve ev 
tamamen yandıktan sonra söndürül
müştür. 

Grene dün üçten sonra, Edimekapı 
haricinde Maltepe yolu üzerinde, ço-
cuklam yakmakta oldukla;n bir ateş
ten otlar tutuşmuş ve bir kısım yan
dıktan sonra itfaiye tarafmdan sön
dürülmüştür. 

K a s ı m p a ş a y a n g ı n ı d i k k a t 
s i z l i k t e n ç ı k m ı ş 

Kasımpaşada dört evin yanmaSile 
neticelenen yangmı dünkü nüshamız
da kaydetmiştik: 

Yangmm sebebi hakkmda yapılan 
tahkikatta, adamakıllı söndürülme-
meden bırakılan mangaldan bir kı-
vılcımm sıçrıyarak yangım çıkarmış 
olduğu tesbit edilmiş, Kâımlle ailesi 
zabıtaca: sorguya çekilmiştir. 

Bımlar hakkmda, dikkatsizlikle 
yangma sebebiyet suçundan kanunî 
takibatata bulımulmaktadır. 

Yugoslav kralı, B. Dabkoviçe 
nişan verdi 

Şehrimiz maruf vapur acentalarm-
daJı Norveç general konsolos vekili 
ve Sent Olaf nişanının hamili konso
los B. Kristof Dabkoviçin Yugoslav 
kralı sa Majeste ikinci Piyer tarafm
dan Yugoslav Kuron nişanile taltif 
edildiğini memnuniyetle haber aldık. 
Kendilerini tebrik ederiz. 

Floryanın ağaçlandırılması 
Floryanm ağaçlandırılması işi hak

kmda bir program hazırlanmıştı. Bu 
programın birinci senesine aid işler 
bitmiştir. Florya ve civaıunın ağaç
lanması işine bundan sonra orman 
mektebi tarafmdan temin edilecektir. 

Haklı şikâyetler 
Ekmeklerin yapılış 

şekli fecidir 1 
Şu mektubu aldık, aslı ve im

zası bizde malıfuzdur: 
Ben bir fınn amelesiyim. Her 

akşam gazetenizi ahr ve okurum. 
Tifoyla mücadele ettiğinizi görü
yorum. Ben de elimden gelen yar
dımı yapayim. Lâkin ismimi gizr 
li tutunuz ki, ustalarım işten çı
karmasınlar. 

Bayım! Ekmek çıkaran pnn-
larda işçüer, birîbirleri üzerine 
konmuş sardalya istifi gibi yatı
yorlar. Pire, bit, tahtakurusu içe
risindedirler. Hamurlara sular bir 
mastelâ ile konuyor. Ayni kabın 
içinde amele elini, yüzünü, hattâ 
yemek kabını yıkıyor. (Bu tarzda 
hareket eden ftnnlann listesini 
takdim ediyorum. Lâkin neşret
meyin; saklayın. Zira bu vaziyet
teki fırınlar yalnız benim bUdik-
lerimaen ibaret değildir. Hepsi 
kontrol edilsin) Ben fınn amele
si olduğum halde pislikleri görü
yorum da canım ekmek yemek is
temiyor. 

İkinci derd de terkos meselesi
dir. Hamurlara sözde terkos suyu 
koyarlar Fakat bu yalandır. Ter
kos parayle olduğu için musluğu 
daima kapalı durur. Ahırdaki tu
lumba çeşmesinden lâstik boruy
la su alınıp ekmeğe konulur. Fı
rınlarda kontrol yapılacağına da
ir istihbarat teşkilâtı kuvvetli ol
duğu için, teftiş günü lâstik boru 
çıkarılır. 

Ben, bir belediye memurunun 
fırınlan ziyaret ederek amelenin 
saçlarına, tırnaklarına bir kere 
olsun baktığım ömrümde görme
dim. Bence en fazla hastalığı ge
tiren pis tırnaklardır; bir de tu
lumba suyudur. 

* * 
Not 
Umumî menafi namına bu gibi ilı-

barlarda bulunanların yazıları daima 
bu sütunda yer bulacaktır. Belediyeye 
ve diğer alâkadar makamlara düşen 
vazife, bu sütunumuzda halkın dilile 
anlatılan yolsuzluklara karşı müca-
dle etmektir. 

Kömür depoları 
ingiliz mühendisler avan 
projeyi liman işletmesine 

verdiler 
Kuruçeşme Isömür depolarının müs

takbel şeklini tayin için yapüan ted
kikler bitirilmişti. Gibs müessesesinin 
İngüiz mühendisleri bu hususta ha-
zırladıklan avan proje ile rıhtımla-
rm tamir ve tevsii hakkındaki projeyi 
Liman işletme idaresine yermişler ve 
dün akşam Londraya gitmişlerdir. 

Mühendislerin hareketinden evvel 
Liman işletme idaresinde bir toplan
tı yapılarak bu projeler üzerinde gö
rüşülmüştür. Katî proje üç ayda ha
zırlanacaktır. Gibs müessesesinin sa
hibi B. Gibs'in riyasetinde bir heyet 
15 güne kadar şehrimize gelerek An-
karaya gidecektir. B. Gibs Ankarada 
İktisad Vekâletile bazı temaslarda 
bulunacak ve İstanbulda da bir kaç 
gün kalacaktır. 

Bir motosiklet 
devrildi 

İçinde bulunanlardan 
bir kadın öldü 

Evvelki gün akşam üzeri Kadıköy» 
de bir kaza olmuştur: 

Üsküdar nüfus memuru Salih, ken
disine aid bulunan motosiklet sepeti
ne B. Behçet ile eşi Feride3ri alarak 
Bostaincıya doğru gezmeğe çkmışlar-
du:. Motosiklet Kadıköyünde Küçükr 
yoldan geçmekte iken karşıdan gel
mekte olan bir kamyonla karşılaşmış
tır. Nüfus memuru Salih, bir çarpış-
mamn önünü almak için motosildeti 
sol tarafa çevirmiş, bu sırada da; bü
yük bir taşa çarpmıştır. 
Bu çarpma motosikletin devrilmesi-
le neticelenmiş ve sepetten yere fırlı-
yan bayan Feride başmdan yaralan
mıştır. 

Vaka' yerine gelen zabıta memur
ları kadmcağızı hemen Haydarpaşa 
Numune hastanesine kaldırmışlarsa 
da az sonra nezfi dimağiden vefat et
miştir. 

B. Salih ölüme sebebiyet suçUe Üs
küdar müddeiumumîliğine tesüm e-
dihnistir. 

Hamal tarifesi 
Yolcu salonundaki tarife 

bir mikdar daha indirilecek 
iktisad Vekâleti tarife komisyonu 

reisi B. Muhsin şehrimize gelmiş
tir. Tarife komisyonu bu günlerde 
bir toplantı yaparak liman ücretleri 
tarifelerini tedkik edecektir. 

Galata yolcu salonundaki yük tar 
rifesinden ötedenberi şikâyet edilir. 
Liman işletme idaresi son zamanlar
da bu tarifede tenzilât yaptı ise de 
hamal tarifesinin gene yüksek oldu
ğundan bahsedenlere tesadüf edü-
mektedir. Liman idaresi imkân nis-
betinde tenzilâtı esasen prensip ola
rak kabul etmiş bulunduğundan ta
rife komisyonunun eşya tarifesinde 
yeniden yüzde elliye yakm tenzüât 
yapacağı kuvvetle zannedilmektedir. 

Diğer israftan son zamanlarda sa
lon hamallarının fakir halkm eşyalar 
n m dahi zorla taşımak ve tabiî mu
kabilinde ücret almak istediklerin
den şikâyet edUmiştir. Halbuki eşya-
lann hamallara taşıtılması mecburi 
değildir. Liman işletme idaresi bu ci
heti ehemmiyetle nazan dUckate ala^ 
rak evvelce yaptığı tamimi dün tekid 
etmiştir. 

lî B 

Yolcu salonunun projesi 
Müstakbel Galata yolcu salonunun 

avan projesini tadil için Ankaraya 
giden heyet şehrimize dönmüştür. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinde 
yapüacak bir kaç toplantı ile avan 
proje, gümrük kontrol ve muayenele
rinin daha müsaid şartlar altında ya
pılması bakımından tadil edümiştir. 

Pek yakmda katî projenin hazır
lanmasına başlanacak ve sonra inşa
ata geçilecektir. Katî projenin hazır
lanmasında profesör B. Deb'e bir kaç 
Türk miman da yardım edecektir. 

Neresinden belli? 
İstanbul âienizlerin kucakladığı 

bir yerdir. Her tarafımız masmavi 
deniz... Fakat şehir içinde şöyle otu
racak bir gazino bulunuz ki denla 
tâ ayaklarınızın dilnne kadar gel
sin., deniz havasını, deniz kokusunu, 
deniz dalgasını yanıbaşınızda duya-
smız. Bir yandan kahvenizi içerken 
bh* yandan da önünüzde denizin ŞK 
pırdadığım işitesinîz. 

İstanbulda böyle kaç tane denil 
kenan bahçesi bulabilirsiniz? 

Karaköydesiniz. Böyle bir denla 
kenarına ulaşmak için tranrvaya bl^ 
nip asgari Bebeğe gitmeniz lâzımdır. 

Deniz memldketi olan İstanbulda 
en az olan şey deniz bahçesi ve otu
rulacak yeri olan deniz kenarıdır. 

Bazan koskoca bir yaz geçer da 
şöyle bir deniz kenarmda bir kaf 
saat vakit geçiremeyiz. Değil bir t ^ 
yaz, lıattâ 7 - 8 yaz böyle geçer. HİQ 
unulanam 8 sene evvel bir gün ar* 
kadaşun Cemal Nadirie bir deniz ke
narında oturup kütür kütür kiraı 
yemiştik. 

Her sene niyetleniriz. «Bu sene d« 
gidip ayni yerde kiraz yiyelim, bira 
içelim..» diye. fakat bir deniz kenarı
na ulaşmak ve dönmek en aşağı b!r 
kaç sat demektir. Bunun için aradan 
8 sene geçen bu hatırayı her ya» 
ananz: 

— Hey gidi hey., nasıl da deniz ke
narına gitmiştik., deriz. İstanbulda 
deniz kenarına gitmek bir meseledir. 

Gene etrafımız tamamile deniz ol
duğu ve sularımızda dünyanın en 
nefis, en nadide bahklan bulunduğu 
halde glegeldim en az bahk, en a ı 
deniz mahlûkatı yiyen insanlar biziz. 

Balık soframızda pek nâdir za
manlarda kendisini gösterir. Balık
tan başka deniz malhûkatını yiyen
lerimiz de pek azdır. Ekserimiz ba
lıktan gayri deniz mahlûkatını ağzı
na sokmaz. Hoş bahğm her cinsini 
de yemez ya... Zaten bizde yenilen 
balık bir kaç cinse inhisar eder. 

Gene bir arkadaş yazıyordu. «İs
tanbulda hayatında denize girmemi} 
kimseler var» diyordu, doğrudur. 

Ben böyle kendi hesabıma hayatın
da denize girmemiş bir kaç kişi ta
nırım. Hattâ denize ayaklarım sok
mamış o l a ı ^ n bile bilirim... 

Sonra kaçımız k ü r ^ çekmesini, 
ydken knllanmasını biliriz?. Otura
cak bir deniz kenamnız yoktur. Sof
ramızda deniz mahlûkatı, bahk bin
de bir görülür, bir çoğumuz hayatı
mızda denize girmeyiz, kürek çekm^ 
sini bilmeyiz. Istanbulun bir çok 
evlerinden deniz görünmez 

O halde Istanbulun deniz kenann-
da olduğu neresinden bellL. o haldd 
Istanbulun bir deniz şehri olduğa 
neye yaradı? — H. F. 

•HiııııııııııtfiımııııııııiHiHiıııııııııııııııııııııınıınıınıııııınmınıııınaa 

T r a b z o n a g i d e n h e y e t d ö n d ü 
Trabzon limanınm satm alınması 

etrafındaki müzakerelerde bulunmak 
üzere Trabzona giden Liman işletme 
idaresi müdür muavini B. Hâmid Sa
raçoğlu dün şehrimize dönmüştür. 

50,000 liraya satm alman Trabzon 
liman şirketinin heyeti umumiyesi 
15 temmuzda bir toplantı yapacak ve 
tasfiye heyetim seçecektir. Ayni za
manda şirketin İstanbul Liman iş
letme idaresine devri muamelelerine 
de başlanacaktır. 

Bay Amcaya gföre. 

^k* -» . 

- Yarışların en heyecanlısı at ya
rışıdır, derler amma bence otomobil 
yarışı daha üstündür Bay Amca... 

Kuş gibi uçalrİLen.. Bir kazaya uğramak., ....Yahutyansı kazanıp mükâfat 
almak heyecanını düşün bir kere!... 

B. A. - Evet amma hiçbir yanş, 
Kızılaya âza yazılanlar arasında baş-
lıyan yanş kadar heyecanlı değildirl 

— Ne yansı bu?.. 
B. A. — Hamiyet yarışıl.. 



Sahife 4 

Türkkuşunun İnönü yüksek yelken 
uçuş kampı dün merasimle açıldı 

Bu sene kampta bariz bir ilerleme 
ve gençlerde uçuculuğa karşı 

büyük bir heves vardır 
Eskişehir 5 (Telefon) — Türküsü

nün İnönü Yüksek Yelken uçuş kam
pı bugün ikinci çalışma devresine gir
miş ve bu münasebetle parlak mera
sim yapılmıştır. Eskişehir hava okulu
n a mensup 8 askerî tayyate başlarm-
da ilk kadm tayyarecimiz Sabiha Gök
çen olduğu halde merasim yerine gel
mişlerdir. Hava kumandanlarımızdan 
albay Zeki Doğahm bulunduğu 50 ye 
yakm hava subayımız da davetliler a-
rasmda idi. 

Türk Hava Kurumunun bu sene 
kampa getirdiği planörler, İstanbulda 

mühendis B. Salâhaddin Nuri Demirağ 
fabrikasında ve Ankarada Kurum atöl

yelerinde inşa edilmiştir. Şimdi 20 yi 
geçen planörlerin sayısı birkaç gün 
sonra 55 i geçecektir. 

Merasime Türk Hava Kurumu yar-
başkanmm bir nutku ile başlanmış
tır. Yarbaşkan tayyareciliğin bizde 
1914 de Kahire seyahati ile başladığı
nı söyledikten ve bu şerefli mesleğin 
ehemmiyetini tebarüz ettirdikten 
sonra plânörcülere hitaben ezcümle 
demiştir ki: 

— Disiplinli, şuurlu, devamlı çalış
mak Kemalist Türkiye gençliğinin bir 
vasfı olduğuna göre hedefe yetiş
meniz muhakkak demektir. 

Bayanlar.. Siz, kadın erkek ara
sında hiç bir fark görmiyen, kadına 
başka bir çok memleket kadınlarının 
malik olmadıklan bütün hakları ve
ren bir milletin çocuklarısınız. Siz de 

tıbkı erkek arkdaşlarmız gibi çalışma
ğa ve onlardan geri kalmamağa az
metmiş bulunuyorsımuz. 

Sözlerimi bitirmeden evvel hepini
ze Ulu Önderin Türk gençliğine ver
diği direktifi hatırlamak isterim: 

«Her işte olduğu gibi havacılıkta 
en }rüksek güzeyde gökte seni bek
leyen yeri az zamanda dolduracak-
sm.» 

Bu ülküyü daima gözönünde tutun. 
Atatürk gençliğinin ayni zamanda 
uçucu bir nesil olduğunu herkese 
gösterin. 

Aramızda bulunmak şerefini bize 
verdiklerinden dolayı bayan Sabiha 
Göçkene, bizden hiç bir yardımı esir
gemeyen süel havacıhğın buradaki 
mümessillerine, kamunbay ile yara-
baya teşekkür ederim. 

B a y a n S a b i h a G ö k ç e n i n 
i h t i s a s l a r ı 

İlk kadın tayyareci Sabiha Göçken 
kamp hakkındaki ihtisaslarını şu 
cümlelerle ifade etmiştir: 

«Greçen seneye nazaran kampta ba
riz bir ilerleme var. Talebenin istira-
hati için herşey en ince teferruata 
kadar düşünülmüş. Gençlerde uçu
culuğa karşı çok büyük bir heves 
gördüm. Bayan talebe mevcudu sa
yısının yirmiyi aşması beni çok se
vindirdi. Bunlar arasında gelecekte 
Türk havacıhğmm büyük ümidleri 
olacak kabiliyetler gördüğümü se
vinçle söyliyebilirim.» 

Irlandada seçim Iran - Irak 
De Valera partisi 
ekseriyet kazandı 

Dublin 5 (A.A.) — İntihabatm kıs
mî neticesi şimdiden malûmdur. De 
Valeranm partisi 56, Cosgrave'in par
tisi 35, işçiler 11 ve müstakiller 8 me
busluk kazanmışlardır. Şimdi 28 inti
hap dairesinin vereceğ neticeler bek
lenmektedir. 

Başvekilin etrafında bulunanlar 
bir fevkalâdelik olmadığı takdirde hü
kümetin yeni parlâmentoda 5 ilâ 10 
reylik bir ekseriyet kazanacağını ve 
eski parlâmentoda müzaheretlerine 
muhtaç olduğu müstâkillerle işçilere 
ihtiyacı kalmıyacağını beyan etmek
tedirler. 

Dublin 5 (A.A.) — Bir yandan üı-
tihabat yapılırken bir yandan da ye
ni kanunu esası hakkında reyiâma 
müracaat edUdiği malûmdur. Reyi-
âmın muvakkat neticeleri şunlardır: 

Yeni kanunu esasinin kabulü lehin
de 409,770, aleyhinde 331,356 rey ve
rilmiştir. 

i n g i l t e r e k r a l v e k r a l i ç e s i 
İ s k o ç y a d a 

Edimbourg 5 (AA.) — Kral ve 
Kraliçe refakatlerinde prensesler ol
duğu halde Edimbourg,a gelip istas
yondan Holyrood sarayına giderken 
halk tarafından şiddetle alkışlanmış
lardır. Takrilıen dört yüz senedenberi 
bir İskoç Kraliçesinin İskoçyanın mer
kezine girmesi ilk defa vaki olmuştur. 

Fransada spekülâsyona mani 
olmak için borsalar açılıyor 

Paris 5 (A.A.) — Spekülâsyona kar
şı mücadeleye memur nazırlar komi
tesi bugün Başvekilin riyaseti altında 
toplanarak spekülâsyona mani olmak 
Içinyamdaiı İtibaren bütün ticaret 
borsalarının açılmasına karar vermiş
tir. 

Romanya ve Polonya Erkâ-
nıharbiye reislerinin 

toplantısı 
Bükreş 5 (A.A.) — Polonya Erkânı-

harbiye reisi general Stakieviez ile 
Romanya Erkânıharbiye reisi general 
Sichitlu ve askerî komisyon azaları 
erkânıharbiye dairesinde bir toplantı 
yapmışlardır. 

Müteakiben Kral iki memleket er-
.-"harbiye reislerini kabul etmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sabitede) 
lecek olan paktın pek yakında imza 
fırsatm hazırlamıştır. Bu tesadüf, 
tarihin kaydettiği en mesud tesa
düflerden biridir. Bu suretle iki hü
kümet tarafmdan istihdaf edilen ga
yelere erişilmiştir. Bundan böyle 
gayretlerimizin candan ve samimi 
dostluk bağlarının daha ziyade tak
viyesine ve traıun dostu olan Irak 
milletile itimad ve semere verici teş
riki mesai sahasını daha geniş bir ha
le getirmeğe hasredileceğinden emin 
olabUirsiniz. 

Naciyülâsilin nutku 
Irak hariciye nazın B. Nacijrülâsil 

bu nutka mukabelede bulunarak İ-
ran ile Irak arasındaki münasebata 
hâkim olacak samimî ve candan an
laşma bağlannı temhir etmekle müf-
tehir olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

İran üe Irak arasındaki ihtüâfın 
güzide dostumuz ve kolleğimiz Rüştü 
Arasm huzurlarına tesadüf etmesin
den ve komşu memleketler hariciye 
nazırlannın Tahrandaki bu tarihî iç-
timalanmn Irak, İran ve Türkiye ara
sında daha evvel parafe edilmiş ve Af-
ganista tarafından da Utihak edüecek 
olan paktın yakında imzasına imkân 
vereceğinden dolayı bilhassa bahti-
yarm. 

Ziyaifette bütün nazırlar, mebus
lar, yüksek rütbeli zabitler ve kordip
lomatik hazırbulunmuşlardır. 

Şüpheli bir ölüm 
Balıkesirde Abdullah adında bir a-

dam geçenlerde hastalanmış, tedavi 
edilmek üzere İstanbula gelmek iste
miştir. Abdullah Gayret vapurile İs
tanbula gelirken yolda birdenbire öl
müştür. Cesedi İstanbula getirilmiş
tir. 

Keyfiyet adliyeye bildirilmiş, cesed 
adliye doktoru tarafmdan muaneye 
edilmiştir. Bu muayenede Abdullahm 
vücudunda eski bir kurşım yarası da 
görülmüştür. Bu adamm ölümünün 
hakikî sebebini tesbiti için cesed mor
ga kaldırılmıştır. Abdullahm ne za
man ve ne suretle yaralandığı da tah
kik edilmektedir. 

Venedikte mühim bir hırsızlık 
Venedik 5 (A.A.) — Hırsızlar, meş

hur «Ecel köprüsü» nün içine gire
rek iki bin kilo kurşun aşırmışlardır. 

A K Ş A M 

B. Veyl Pariste vefa! etti 
Fransız maliye 

âleminin meş
hur simaların
dan B. Veyl bir 
kaç gün evvel Pa
riste vefat etmiş

tir. B. Veyl bir çok 
Fransız ve Belçika 
şirketlerinde mec
lisi idare azası, 
yahut reisi idi. 
Eski rejide mec

lisi idare azası ol
duğu gibi yakın B. Veyl 
zamana kadar elektrik ve tram
vay şirketlerinde de meclisi idare reisi 
idi. Bu itibarle memleketimizde ismi 
çok işitUmişti. 

Dün benzin mese
lesi tetkik edildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Moda Deniz klübünde Veldlin riyase
tinde Deniz yarışları komitesi bii: 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 25 
temmuzda yapılacak olan büyük de
niz yarışları hazırlıkları etrafında 
konuşulmuştur. 

T i c a r e t o d a s ı n d a v e k i l e b i r 
d a i r e a y r ı l d ı 

tktisad Vekiline Ticaret odasında 
bü- daire ayrılmıştır. B. Celâl Bayar 
şehrimizde kaldığı müddetçe burada 
meşgul olacaktır. 

İ f a d e l e r i a l ı n a c a k u m u m 
m ü d ü r l e r 

İzmh: 5 (Telefon) — Shell, Sokoni 
se Stoa Romana benzin ve petrol şir
ketlerinin İstanbulda bulunan umum 
müdürleri, buradaki acantalarna be
lediyenin tesbit ettiği fiatler üzerin
den satış yapmamalan hakkında emir 
vermişlerdir. 

Şehrimiş müddeiumumîliği bu üç 
şirketin umum müdürlerinin maznun 
bul müddeiumumîliğine bildirmiştir. 

B i r k u l ü b e d e e s r a r i ç e n 3 
k i ş i y a k a l a n d ı 

Karagümrükte Ahmed adında biri
nin kulübesinde bazı esrarkeşlerin top
landıkları haber almmıştır. Emniyet 
müdürlüğü kaçakçüık bürosu memur
ları burada ansızm araiştırma yap
mışlar, esrar içen üç kişiyi yakala
mışlardır. 

1937 

Komar ^^yenilmedim,, diyor 

Pazar günü Tekîrdağlı île 
Izmîrde güreşecekmîş 

Cumartesiden evvel Mülayim pehlivanla 
karşılaşmağa hazır olduğunu ilâye ediyor 

H a v a g a z ı t a r i f e s i 
d e ğ i ş t i r i l m e d i 

Beyoğlu, Yedikule, Kadıköy hava
gazı terifelerini tedkik eden komisyon 
üç ay müddetle havagazı terifesini de
ğiştirmemeğe karar vermiştir. 

O r t a m e k t e p v e l i s e l e r e 2 0 
a ğ u s t o s t a t a l e b e k a y d ı n a 

b a ş l a n a c a k 
Maarif vekâletinden gelen bir emre 

göre orta mekteplerle liselerde tale
be kayd muamelesine 20 ağustoatan 
itibaren başlanacaktır. 

Müessif bir ö lüm 
Gazetemizin serbayii bay Cevdet Gök-

salın yeğeni ve grazeteler bayii bay İsmail 
Göksal'm oğlu Sıdkı Göksal müptelâ ol
duğu hastalıktan kurtulamıyarak pek 
Cenç yaşmda gözlerini lıayata kapamıştır. 
Merhumun cenazesi pazar günü töz yan
lan arasında Eyüpteki aile makberine 
defnedilmiştir. Kederdide ailesine beyanı 
taziyet eyleriz. 

Ö L Ü M 
Kıymetli muharrirlel'imizden Süleyman 

Radi'nin iki ğün evrel füc'eten vefat et
tiğini teessürle haber aldık. Cenazesi bu
gün saat on ikide tıbbı adlî binasmdau 
kaldırılarak Üsküdarda Karacaahmed şe-
hidliğindeld aile makberesine defnedile
cektir. Ailesi erkânına beyanı taziyet ey
leriz. 

MEVLUDU ŞERİF 
inşaat müteahhitlerinden Nuri De

mirağ ve Abdurrahmam Naci Demir-
ağ'ın valdei muhteremeleri Bayan 
Ayşe'nin ruhu için Beşiktaşta Atik 
Sinan paşa camii şerifinde 8/7/937 
perşembe günü saat (1) de mevlûdu 
şerif eda edileceğinden sevgili akraba 
ve dostlan Ue arzu eden ihvanı dinin 
teşrifleri rica olunur. 

Oğlu Nuri Demirağ 

HALK O P E R E T İ 
Beylerbeyi İskele Tiyatrosunda 

Eski Hamam Eski Tas 
Operet 3 perde 

8/7/937 Perşembe akşamı Beşiktaşta 
AUe bahçesinde 

Evvelki gün Taksim stadyomunda 
Mülayim pehlivanla Amerika boğası 
Komann karşılaştıklarını, yan hakemi 
Mehmed pehlivamn, Amerikalının or
taya koyduğu kemeri Komara verdiği
ni yazmıştık. 

Dün Komann menaceri Zipisko' 
matbaamıza geldi ve bize şu sözleri 
söyledi: 

«— Mülayimle Komar bir saat 
müddetle güreşeceklerdi. Komar ev
velâ güreşin'bir buçuk saat olmasım 
istemişti. Fakat Mülayim bunu ka
bul etmemişti. Bir saat güreştiler. İki 
taraf da biribirinin sırtını yere getire
medi. Bu suretle maş beraberlikle bit
ti. Hakem de bunu ilân etti. Fakat 
Mülayim pehlivan ihtiyar Mehmed 
pehlivandan kemeri alarak gitti. Bu
nu katiyen doğru bulmuyoruz. Ko
mar yenilmemiştir. 

Dülâyim pehlivan arzu ederse cu
ma gününe kadar ikinci bir maça ha
zırız. Bu maç bir klüpte gazeteciler ve 
sporcular karşısında hususî bir şekil
de de yapılabilir. Müddet tayin edil-
miyerek bir taraf diğer tarafı yenin-
ciye kadar devam etmek şart konu
labilir. Pazar günü Komar İzmirde 
Tekirdağlı ile karşılaşacaktır. Bunun 
için maç çarşamba, perşembe veya cu
ma günleri yapılabilir, ondan sonrası 
için vakit yoktur. Gelecek hafta Ame-
rikaya hareket edeceğimizi evvelceden 
söylemiştik. Bunun için maçı daha 
sonraya bırakmağa da imkân yoktur.» 
H ü s e y i n p e h l i v a n ı n m e k t u b u 

Dün Türkiye başpehlivanı Hüseyin 
Alkaya imzasile bir mektup aldık. 
Afyon vilâyetinde Semdıklı kazasında 
tertip edilen güreşlere icabet etmek 
üzere Afyona giden ve şimdi Konya-

Evvelki günkü güreşten bir enstantane 

da bulunan Hüseyin pehlivan diyor ki: 
«Amerikalı Komarm beni güreşe dal-

vet ettiğini gazetelerde okudum. Ko
mann benim ayarımda birisile güreş
meden bana meydan okumasına şaş
tım. Maamafih Ankarada arzu ettikle
ri takdirde bir hayır cemiyeti menfa
atine güreşe hazırım. Kendilerinden 
İzmirden bir mektup almıştım. Buna 
cevap verdim, şartlarımı bildirdim. Bu 
şartlar mutavassıtlar hesabına uyma
mış olmalı ki, mektubum cevapsız bı-
îrakıldı. 

Ben Amerikan güreşinden kaçmam. 
İdare memurum veya menacerim yok
tur. Ben kendimi idareden âciz deği
lim. Şimdi Konyada bulunuyorum. 
Ankarada yapılacak güreşleri muhak
kak bir hayır kurumu tertip etmeli ve 
ikramiye koymalı. Yenilen pehlivan 
Ankaramn meşhur Bend. deresinden 
ikramiye yerine bir bardak su içraeli- • 
dir.» 

S l â v y a f u t b o l c ü l e r i A n k a r a d a 
ü ç m a ç y a p a c a k 

Ankara 5 (Telefon) — Galatasaray-
lılann yıl dönümü münesebetile mem
leketimize gelecek Slâvya futbol ta
kımı Ankarada Ankaragücü, Gençler-
blrliği ve Ankara mhuteliti takımlari-
le üç maç yapacaktır. 

Lig maçlannda finale kalan Genç-
lerbirliği - Ankaragücü şampiyon ma
çı da Slâvya müsabakalarından sonra 
yapılacaktır. 

G ü m r ü k v e i n h i s a r l a r V e k i 
l i n i n t e d k i k l e r i 

Şehrimizde bulunan gümrük ve in
hisarlar vekili B. Ali Rana dün inhi
sarlar idaresinde meşgul olmuş, umum 
müdürden muhtelif işler hakkmda i-
zahat almıştır. B. Ali Rana bugün
lerde gümrükler baş müdürlüğüne ge
lerek gümrük işlerini de gözden geçi
recek, tetkiklerde bıüunacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
gerek inhisarlar umum müdürlüğün
de ve gerek gümrükler baş müdürlü
ğünde meşguliyeti bir ay kadar süre
cektir. 

İ s t a n b u l s a y l a v l a r ı n ı n 
t e d k i k l e r i 

İstanbul mebuslarından genersi 
Hakkı Şinasi, B. Sadettin Rıza, Hay-
reddin, Ali ve bayan Fakiha Silivriye 
gitmişler, oradaki vaziyeti tedkik et- . 
misler, Halk partisi teşekkülünün far 
aliyeti etrafında malûmat almışlar, 
halkın dileklerini dinlemişlerdir. 

Saylavlarımız bugün Şehremini ve 
Şişli Halkevlerini ziyaret ederek ev

lerin faaliyetleri etrafında tedkikat yt^ 
pacaklardır. 

Sovyetler birliğini tanımıyaıl 
25 devlet 

Londra 5 (A.A.) — Avam kamara
sında bir istizaha cevap veren harici
ye nazırı Eden, Milletler cemiyetinde 
âza bulunan devletlerden 25 inin 
Sovyetler birliğini tanımak istemedik
lerini söylemiştir. 

Eden, Fransız - Sovyet hakkmda 
da cereyan eden bütün müzakereler
den Britanya hükümetinin devamü 
olarak haberdar edildiğini söylemiştir. 

Denizli (Akşam) — Denizli Halkevi köycüler komitesi, vilâyetin muhtelif 
köylerine geziler tertip ederek köylülerle görüşmeler yapmaktadır. Res 
mimiz Denizli Halkevi köycüler komitesi azasını Pamukkalede köylülerle bir
likte gösteriyor. 

AAllA^Mİ-^ A4(Aİ.& \.' 
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S I Y A S I İCMAL: 

ŞARK MiSAKI 
^ark devletleri arasında bir astrdan 

beri sonu gelmiyen ihtilâflara v§. 
arüaşmamazlığa sebep olan mühim 
ve tarihî bir mesele nihayet oMkadar» 
lann hüsnü niyeti ve iki taraf da sa
mimî dost olan komşu devletlerin ta
vassut ve yardımları üe bertaraf oU 
du. Osmanlı imparatorluğunun şark 
hududu Kafkasyadan Basra körfe
zine kadar baştan başa İrana mücor 
vir idi. 

Bu usun hududun ne dağlık ve o-
valık kısmında, ne de nehirlere tesof 
düf eden tarafında sahih ve iki tara
fın muvafakat ve masına iktiran et
miş hudud hattı yoktu. Bu yüzden 
hudud havalisinde asayiş muhafaza 
edilemediği gibi iki komşu arasında 
samimî dostluk ve işbirliğ temin o-
dilemiyordu. 

Bu hudud davalarının yeni Türki
ye ile yeni İran arasındaki dağUk 
araziye isabet eden ciheti bir kaç 
sene evvel her iki tarafı memnun e-
decek surette halledilmişti. Hudud 
meselesi kalmadıktan sonra iki ara
daki münasebata ve bahusus hudud 
noktalarına aid işlerde kolayca iti
lâf yapüdı. Bir ay evvel Tahranda 
imza edilen bir düzüne mukavele ve 
protokol ile Türkiye ile İran arasın
daki münasebetler kati olarak tanzim 
edildi. 

Fakat ordu davalarının Osmanlı 
imparatorluğunu ve bunun mesele
lerini istihlâf eden Irak üe İrana 
isabet eden tarafın halli büyük müş
külâta maruz kalmıştı. İki devlet 

hududun kara kısmmdan ziyade 
Şattülarab nehrine aid kısnu üze
rinde bU" türlü uzlaşmadüar. ŞattüU 
arabtn şark sahM İrana ve garb sa
hili eskiden Osmanlt imparatorluğvr 
na ve şinuU Iraka aid bulunmuştur. 

Eskiden Musul, Bağdad ve Basra 
vüâyetleri yani bütün Elcezirenin ve. 
şimdi bütün Irakın hariçle yegâne 
muvasala yolu bu nehirdir. OsTnanü 
imparatorluğu en zengin vilâyetleri^ 
nin mahreci gerek sulh gerek harb ha
linde kapanmaması için Şattülarâbtn 
bütün sulan üzerinde hükümran hak
kını muhafaza etmişti. Yani bu su
larda ne İran ne de diğer devletlerin 
harb gemüeri bulundurmalarına ma
ni oluyordu. Meşhur Erzurum mua
hedesi bu esası kabul etmişti. Fakat 
yeni İran hükümeti bu muahedeyi 
tasdik etmediğinden dolayı tanıma^ 
mıştı. 

Irak hükümeti eski teamüle ve 
mezkûr muahedeye dayanarak Şat-
tülarabın bütün sulan üzerin
de hukuk noktasından hükümrant 
hakkım talepde ısrar etti. Fakat 
hali hazırda yani sulh zamanında İran 
harb gemüerinin bu sularda seyrü
sefer etmelerine mümaneat etmemişti. 
Mesele Milletler Cemiyetine ka
dar gönderilmişti. Fakat iki komşu 
devlet Türkiyenin dostane ' tavassu
tu üe kendi aralannda uzlaşmağı da
ha hayırlı bulmuşlardır. Bu suretle 
dörtler misakının akdine mani-
olan son engel bertaraf edümiştir. 

Feyzullah Kazan 
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Milyoner boksörler 
Bugün, en çok para getiren meslek 

boksörlüktür; tabiî muvaffak olmak 
şartile. 

Dempseyin 50 milyon, Tımneyin 
45 milyon, Petersenin 5 milyon ser
vetleri varmış. Söylendiğine göre ser
vet rekoru Tommi Fann imiş. Onun 
serveti 60 milyonmuş. 

Paraşütçü köpek 
Sovyet zabıtası çalıştırdığı köpek

leri malûm olan usuller dahilinde ter
biye etmekle kalmadı, paraşütçü kö
pekler de yetiştirdi. 

Bir hırsız veya katilin saklandığı 
yer bulununca, bir zabıta memuru, 
köpeğile beraber tayyareye biniyor. 
Sonra ikisi de paraşütlerini açıp, hır
sız veya katilin bulunduğu noktaya 
iniyor. 

Köpek yere inince derhal paraşü
tünü çıkarıyor ve hücuma geçiyor... 

Batıp çıkan ada 
Bahrimuhiti Hindide, Viktoryanm 

- cenubuda, garip bir ada vardır. Bu 
ada bazan denizin dibine batıp göz
den kaybolur, bazan da suyun yü
küne çıkıp durur. 

Bu hadisenin 1928 de farkına va
hidi. 1928 den beri üç kere battı ve 
Üç kere de meydana çıktı. 

Bu adada kimsenin oturmağa ce
saret edemediğini söylemeğe hacet 
yok değil mi? 

Bebeklerin ruhuna 
Her sene Japonyada ölen bebekler 

günü kutlanır. 
Tokyada, bir sene zarfında ölen 

12,000 bebeğin ruhlan için dinî âyin 
yapılır. 

Uzun bir masaya, kırık bebekler 
konur, budist bir papas dua eder. 

Buda mezhebine göre, cansız şey
ler de bile bir parçacık ruh vardır. 

Büyük şehir çocukları 
Amerika devlet hastanesi baş dok

toru bay Kari Korklen diyor ki: 
— Yer yüzünün en sıhhatli çocuk

ları büyük şehirlerde yaşıyan çocuk
lardır. 

Bu doktora göre, sıhhat demek, 
hastahklara, mikroplara mukavemet 
edebilmek demektir. Doktor, Nev -
Yorkun en dar. en kirli, en tozlu, en 
havasız sokaklarında yaşıyan ço
cukların, şehir dışında, bol havada 
yaşıyan çocuklardan çok daha gür
büz olduklarını müşahede etmiştir. 
Büyük şehirlerde yaşıyan çocuklar, 
*oz ve fabrika dumanı yuta yuta 
hastalıklara karşı muafiyet peyda 
ediyorlarmış... 

İskambil müzesi 
Bugüne kadar mevcut değildi, ya

kında Londrada bir şato iskambil 
müzesi olacak. 

Bu müzede çok kıymetli iskambil 
kâğıdlan teşhir edilecektir. Hay-
delbergden, beş yüz muhtelif kâğıd 
oyunu oynanabilecek iskambil k&ğıd 
gelmiştir. Müzede yedi asırlık is
kambiller bulunacaktır. 

Pazar tatili 
İngUterede, pazar günleri yiyecek 

satan dükkânlar yalmz kızarmış ba
lık satamazlar. Pazar günleri kütüp
haneler açıktır, ancak gazete satar
lar, kitap satmazlar; çiçekçi dükkânla
rından kesUmiş çiçek ahrsınız amma, 
saksı ile çiçek alamazsımz, pazar 
olduğundan saksı satılmaz... Pazar 
günleri dondurma da satılır, amma 
bardakla değil, bisküvi kaplar için
de... 

İnce hesap 
Bir Fransız gazetesi diyor ki: Yu

va bozmak, kuş öldürmek lyl bir şey 
değildir. Kuş öldürenler ziraate fe
nalık ediyorlar. 

Bir küçük bülbül günde 50 tırtıl 
yer, beş bülbül günde 250 tırtıl yer, 
bir ayda 7,500 tırtıl imha edilmişi 
olur. 

Bir tırtıl her gün kendi cüssesi 
ağırlığında yemiş yer. Demek ki ay
da 225,000 yemiş bozulur. Bir bül
bül öldüren, 225,000 yemişin bozul» 
masına sebep olur. 

Köpek balığı kokusu 
Alman kimyagerleri «erzatz» hu

susunda işi ilerlettiler. Bunlardan 
biri, köpek bahğı ile menekşenin ko
kusu birdir, dedi ve dediğini isbati 
etti. 

Kimyagerin köpek bahğından çı
kardığı menekşe kokulu maddeyi bir 
lavanta fabrikası satın aldı ve gaze
telere de ilân verdi: 

«Köpek balığı derisinden yapılmıç 
her türlü eski eşyayı satm alınz.» 

Bunlarla menekşe losyonu yapa-
caklarmış.... 

Çıngıraklı yılan kızartması 
Fransamn «Millî imtizacı iklim ce

miyeti» dostlanna bir ziyafet verir 
ve bu ziyafette garip, işitilmemiş ye
mekler yenir. Bu ziyafette bu seneye 
kadar, kaplan, aslan eti, katır yu
murtası, fok bahğı salatası yenmiştt 

Bu sene listede çıngıraklı yılan kı
zartması var... 

İnsanlann tüylerini ürperten bu 
soğuk hayvanın bir gün Parislilere 
gıda olacakını kim tahmin ederdi? 

Trende iki kadın 
arasında kavga 

Kimin kimi dövdüğü 
henüz anlaşılamadı 

Huriye admda kırk yaşlannda! bir 
kadm pazar günü trenle Floryadan 
gelirken dokuz sene evli durduktan 
sonra bir müddetten beri ayn yaşa
mağa başladığı ve mahkeme kasrari-
le nafakaya mahkûm ettiği kocası 
Ahmedin Nevrik admda bir kadınla 
beraber trene bindiğini görmüştür. 

Bayan Huriye derhal kocasuun ya
nma sokularak kendisinden ayrüıp 
yabancı kadmlarla beraber yaşadı-
ğmdan dolayı çatmak istemiş o sıra
da bayan Nevrik işe karışarak bayan 
Huriyeyi kovmuştur. Bu jrüzden iki 
kadm tren içinde kavgaya tutuşarak 
biribirlerine girmişlerdir. Diğer yol
cular ve polisler yetişerek kavgacı ka
dınları zorlukla ayırmışlardır. Bunım 
üzerine bayan Huriye, bayan Nevri-
kin kendisini dövdüğünü ve bundan 
davacı olduğunu söylemiştir. îş mah
kemeye intikal etmiş ve dün üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde kavgacüa-
rm muhakemelerine başlanmıştır. 

Mahkemede davacı bayan Huriye 
hâdise3ri yukarıda ya;züdığı şekilde 
anlattıktan sonra: 

— Nevrik beni dövdü, saıçımı başı
mı yoldu. Hakkımı isterim., demiştir. 
Suçlu Nevrik ise bunu katiyen redde
derek: 

— Ben ona birşey yapmadım. O ü-
zerime atılarak beni dövdü. Bunu da 
şahidlerle isbat edeceğim.. 

Diye müdafaa şahidleri göstermiş
tir. Şahidlerin çağrılması için muha
keme başka güne bırakılmıştır. 

Davacı girdi, 
suçlu çıktı! 

Sultanahmet ikinci sulh 
ceza mahkemesinde 

garip bir dava 
Sultanahmed ikinci sulh ceza mah

kemesinde garip bir davaya bakılmış, 
davacı sıfatUe mahkemeye gelen bir 
adam suçlu olarak mahkemeden çık
mıştır. Dava şudur: 

İsmail admda bir karyola yapıcısı 
zabıtaya müracaat ederek Hakkı a-
dmda biri tara'fmdan dükkâmnm ke
penkleri kırüıp içeriden demir karyo
la çıbıklan çalındığım söylemiş ve 
Hakkmm elinden aldığım iddia etti
ği demir çıbıkları da göstermiştir. Bu 
iddia üzerine zabıta Hakkıyı yakala
mış ve hepsi Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Dün yapüan muhakemede davacı 
İsmail yukarıda yazdığımız şekild» 
davasmı anlatarak demir çıbıklan 
mahkemeye göstermiştir. Suçlu Hak
kı ise: 

— Ben bu adamın dükkânmdan 
demir çalmadım. Demir çıbıklan dük
kân civarmda boş bir arsada buldum. 
Bunu da şahidlerimle isbat edebili
rim. Esasen benim arsada bulduğum 
çıbıklar da mehkemeye getirilen çı-
bıklar değildir, demiştir. 

Şahidler yeminle verdikleri ifade d0 
suçlu Hakkımn dava mevzuu olan de
mir çıbıklan arsada bulduğunu ken
dileri de gördüklerini ve davacı İsma
il tarafından mahkemeye gösterilen 
çıbıMarm arsada bulunan demir çı
bıklar olmadığını söyliyerek: 

— Hakkmm arsada bulduğu çıbık
lar eski, pasU demirler idi. Halbuki 
mahkemeye getirilenler yenidir. Da
vacı İsmail bu yeni çıbıklan dükkân
dan getirerek Hakkıya suç istinad et
mek istiyor... demişlerdir. Davacı îa-
mail bu ifadelere katşı kaçamakU ce
vaplar vermiştir. Mahkeme, diğer de
lillerle de Hakkmm suçsuz olduğuna 
kanaatle beraetine karar vermiştir. 

Diğer taraftan suçlu îsmailln de 
iki şahidin ifadelerinde söyledikleri 
gibi dükkândalı yeni demir çıbıklan 
getirerek Hakkıya suç isnadma kal-
kştığı anlaşıldığmdan İsmail bakın
da suç tevsii cürmünden dolayı ka
nunî takibat yapılmak üzere müdde
iumumîliğe tezkere yazümasma ka
rar vermiştir. Böylelikle suçlu sıfatl-
le mahkemeye giren Hakkı beraet et
miş, davacı olarak gelen îsmail de 

suçlu sıfatlie mahkemeden çıkmıştır. 

İzmir sergisine 
gideceklerejçolaylık 

Yolculardan alınacak ücretle, panayıra 
gönderilecek eşya nakliyesi indiriliyor 

Ankara (Akşam) — Devlet de
miryolları idaresi İzmirde 20 ağus
tosta açıhp 20 eylülde kapanacak 
beynelmüel panayıra ve 9 eyllû kur
tuluş bayramma gidecek yolcularla 
panayıra gönderilecek eşyalardan alı
nacak ücretleri tesbit etmiştir. 

İdare, bilet ve eşya nakli ücretle
rinde geçen senelere nazaran daha 
geniş mikyasta tenzilât yapmıştır. 

1 — Ağustosun 20 inci ve eylülün 
9 uncu günlerinde Alaşehir - Mene
men kısmındaki istasyonlardan, 

2 — Ağustosun 18 inci ve eylülün 
7 ve 8 inci günlerinde Afyon - Me
nemen, Bandırma - Manisa kısımla-
nndaki istasyonlardan. 

3 — Ağustosun 16 ncı ve eylülün 
beşinci günlerinde Ankara - Eskişe
hir - Afyon (Afyon hari) kısımlarm-
daki istasyonlardan İzmire seyahat 
edecek olanlara aşağıdaki ücretlerle 
gidiş, dönüş bileti verilecektir: 

1 Mevki 2 3 
200 150 100 Alaşehir - Menemen ara

sındaki istasyonlardan 
İzmire 

300 225 150 Kinlik - Elvanlar ve ara-
lanndaki istasyonlardan 
İzmire 

450 340 225 Enbay - Uuşak ve arala-
rmdaki istasyonlardan 
İzmire 

700 525 350 Kapaklar - Afyon ve 
aralarındaki İstasyon
lardan İzmire 

900 625 450 Çobanlar - Alaşehir ve 
aralarmdaki istasyon
lardan İzmire 

1200 900 600 Azarıköy - Sarayönü ve 
aralarındaki istasyon
lardan İzmire 

1200 900 600 Meydan - Konjra ve ara
larmdaki istasyonlardan 
İzmire 

1050 790 525 Hamam - Eskişehir ve 
aralarındaki istasyon
lardan İzmire 

1400 1050 700 Ağapmar - Polatlı ve 
aralarmdaki istasyon
lardan İzmire 

200 150 100 Soma - KaraagaçU ve 
aralanndaki istasyonlar
dan İzmire 

SOO 22S 150 Yenice - Balıkesir ve ara
larındaki istasyonlardan 
İzmire 

SOO 375 250 Yeniköy - Bandırma ve 
aralarmdaki İstasyon
lardan İzmire 

700 529 SSO Çandır - Degirmisaz vs 
aralarmdaki İstasyon
lardan İzmire 

850 640 429 Demirli - Kütahya ve 
aralarmdaki istasyon
lardan İzmire 

Bu biletlerle 16. 18 ve 20 ağustos
ta İzmire gidenler 20, 21, 22, 23, 24 
ağustos tarihlerinde ve 5, 7, 8, 9 
eylül tarihlerinde İzmire gidenler de 
9, 10, 11, 12, 13, 14 eyllû tarihlerinin 
hangisinde isterlerse o gün hareket 
edecek katarlarla İzmirden geldikle
ri yerlere döneceklerdir. 

Soma, Alaşehir ve Menemen kı
sımlarından İzmire bu tarife üzerin
den bilet alan yolcuların yanlann-
da bulunacak 5 yaşına kadar (5 jraş 
dahU) çocuklan meccanen seyahat 
edeceklerdir. 

Aydın cihetinde muayyen 
tarihlere ait tenzilât 

Afyon - Karakuyu, Eğirdir - Bucali 
'(şube hatlan dahil) kısımlannda is

tasyonlardan 18 ağustos ve De
nizli - İzmir (şube hatlan dahil) kıs
mındaki istasyonlardan 19 ağustos 
ve 8 eylül günlerinde ve bu tarihler
de tren olmıyan kısımlarda bu tarih
leri takip eden ilk tren günlerinde 
hareket eden trenlerle seyahat et
mek üzere İzmir için gidiş, dönüş bi
let alacak yolcular umumî tarife üze
rinde yüzde 75 tenzilât yapılacaktır. 

18 ağustosta gelmiş olan yolcula
rın en son 24 ağustos ve 8 eylül ta
rihinde gelen yolculann da en son 
14 eylülde olmak üzere bu tarihler 
arasında İzmirden hareket eden her 
hangi bir trenle dönüş seyahatine 
başlamaları şarttır. 

Halk ticaret biletleri üzerinde 
yapılacak tenzilât 

izmir panajnrma gidecek yolcular 
için, halk, ticaret biletlerinin on beş 
günliik ücretleri üzerinden yüzde elli 
tenzilât yapılacaktır. 

Türkiye hudutları dışmda bulu
nan bir memleketten İzmir panayı-
nna gitmek için gelen yolculara bir 
aylık ticaret büetleri üzerinden gene 
yüzde elli tenzUât yapılacaktır. 

Bu tenzUât yalmz ecnebi memle
ketlerden gelen yolculara münhasır
dır. Bu tenzilâta ait muvakkat bUet-
1er yalnız Fevzipaşa, Toprakkale, 
Adana ve Haydarpaşa istasyonlarm-
da satılacaktır. 
Sergide eşya teşhir edecek 

yolcular 
Sergide eşya teşhir etmek üzere 

İzmire gidip dönecek yolculara, bu 
maksatla seyahat edeceklerine dair 
millî iktisad ve tasarruf cemiyetinin 
merkez veya şubelerinden vesika ge
tirmek şartUe umumi tarife üzerin
den yüzde 75 tenzilât yapılacaktır. 

Sergi için İzmire nakledilecek 
eçya 

Teşhir edilmek veya kullanılmak 
İçin İzmire nakledilecek ve teşhir
den veya kullanıldıktan sonra mah
reçlerine iade olunacak eşyamn aşa
ğıdaki mikdarlarma umumî tarife 
üzerinden yüzde 70 tenzUât yapıla
caktır ve bu tenzilât: 

A) Alelade vaziyette olan eşyanın 
her cins ve tipinin ayn ayn 250 şer 
kilosuna. 

B) Beher parçası 250 kilodan fazla 
ağırlıkta bulunan yekpare ecsamın 
sıkleti ne olursa olsun yalmz iki ade
dine. 

C) Sergide halkm eğlencesi için ku
rulacak (atlıkannca, dönmedolap, 
sahncak) gibi eğlence âletleri ile eş
ya teşhirinde kullanüacak (baraka, 
camekân, çadır) gibi eşyamn sıklet 
ve adet kaydi olmaksızm tamamına 
tatbik olunacaktır. 

Mahreç istasyonlar, sergiye irsal 
edenlerin eşyasım 1 ağustostan 15 
eylül tarihine kadar; İzmir istasyo
nu da mahreçlerine iade edilecek eş
yayı 25 ağustostan 30 eylüle kadar 
tenzüâtla nakledUmek üzere kayt ve 
kabul edeceklerdir. 

%k 
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Bu yaz plaj
lara çok 

rağbet var 

Suadiye plftjmdan tU manzanı 

Bu sene havaların birdenbi
re ısınmasından dolayı plajlara 
rağbet her seneden fazladu:. 

İstanbulun muhtelif semtlerindeki 
plajlar hmcahmç dolmaktadır. Ksr 
dıköy semti halkı bilhassa Suadiy»-
ye gitmektedir. Bir kaç senedenberl 
şehrimizin en mamur, en canU say
fiyesi haline gelen Suadiye, yeni ya
pılan güzel villâlarla en medeni bir 
manzara almıştır. 

Suadiye plâJı da bu güzel semtin 
en iyi eğlence yeri olmuştur. Plaj sa* 
hibi Bay Mustafanm himmetile plâJ 
her yıl tekemmül ediyor. Yeni erke»» 
tranın pek mükemmel olması dola-
yısile plajda verilen balolar çok rağbet 
görüyor, nezih ve eğlenceli oluyor. 
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Sesin ehemmiyeti 
Kadmlann çok dikkat 

etmesi lazımgelen 
bir nokta 

Kadmlann çoğu yüzlerine, vücud-
larma ehemmiyet verirler. Bımlan 
güzelleştirmek için bin bir çare arar
lar da kadmn en büyük cazibesi olan 
•esine hiç ehemmiyet vermezler. 

Bir kadm ne kadar güzel olsa, ne 
kadar şık giyinse ağzmı açıp ta çat
lak, yahut fazla yüksek sesle konuşun
ca bütün letafetini kaybeder. 

Kadınlar ekseriyetle yüksek sesle 
konuşurlar. Bir salonda, bir çayda bu-
lıman sekiz on kadının her biri, ken
disini işittirmek için üst perdeden ko
nuşur. Yava^ yavaş bu, itiyad halini 
«hr ve genç kadınlar hiç farkma var
madan daima bağırarak konuşmağa 
alışırlar. 

Büyük bir kusur olan bu âdeti dik
kat ederek tashih etmek kabildir. 

Yalnız bağıranlar yanan bir mu
mun önüne geçerek yanan mumun 
alevini oynatmadan konuşmağa gay
ret etmelidir. Bu suretle yavaş ve ses
siz konuşmağa ahşmak mümkündür. 

Kısık sesleri açmak ve ahenktar 
yapmak için de her gün A harfini 
kalından inceye çıkarak ve inceden 
kalma inerek gam yapmak suretile 
söylemek lâzımdır. Yükseklere gelin
ce birkaç defa tekrarlamalı. Yavaş ya
vaş ses açılır. 

Ça:tlak sesli olanlar yüksek sesle ki
tap veya gazete okumalı ve her keli
meyi ahenktar bir surette telâffuz 
etmeğe çalışmalıdırlar. 

Kaynamadan vi$ne reçeli 
Bir kilo iri olgun, bilhassa çürük-

süz ve vuruksuz vişne almalı. Yıkayıp 
spplannı ve çekirdeklerini ayıklamalı. 
Sırça: bir kavanoz içerisine bir kat viş
ne, bir kat toz şeker koymalı. İki gün 
böylece bırakmalı. Vişnelerin suyu ile 
çeker hallolur. 

O zaman Kavanozun ağzına bir tül
bent bağlamalı ve güneşe bırakmalı. 
Güneşin hararetüe vişneler şekeri içi
ne alır, suyu da ağdalanır. Bir müd
det güneşte durduktan sonra reçel 
kıvammda olunca her reçel gibi ağ
zını kapıyarak serin yerde muhafaza 
etmeli. Bu reçelin lezzeti pek nefistir. 

Ev işlerinin faydası 
Ev işlerini gören kadınlar hiç far

kına varmadan jimnastik yapmakta 
imişler. Cam silen, çamaşır asan ka
dının beli incelirmiş. Yerleri silerken, 
parkeleri parlatırken bütün vücudu 
harekete gelir, fazla yağlar eıirmiş. 
Halüarı silerken kollan kuvvetlenir-
mis. 

Çalışan kadınlar için şada elbiseler 

Çahşan kadınlar, işlerinde giyecek
leri elbiselere dikkat etmelidirler. El
bisenin rengi, çeşidi ve biçimi sade ol
malıdır. Fazla şatafatlı kumaşlar ve 
biçimler vazife başında hoş görülmez. 
Modelde görülen elbiselerin hepsi sa
dedir: 

1 — înce yünlü veya ipekli ekose
den gayet sade önü plili ve kırmızı 
deri kemerli elbise. 

2 — Tual dösua veya şantungdan 
önü ve yakası plise elbise. Düğmeleri 
renklidir. 

3 — Koyu renk ekoseden etek, be

yaz linondan bluz ve açık renk ince 
yünlüden ceket. 

4 — Koyu renk üzerine beyaz çiçek
li jorjet koton. Beyaz pikeden biye
lerle süslenmiştir. 

5 — Çiçekli pikeden elbise: Yakası 
ve kemeri düz beyaz pikedendir. 

Odunun kuru olup o lmadığ ım 
a n l a m a k i ç in k o l a y b i r u s u l 

Kış içm odun satın alınırken odu
nun yaş veya kuru olduğunu anla
mak icab eder. 

Bir odun parçasını alarak kesilen 
taSrafma (Tentür diyot) teinture 
dlode sürmeli. Sürülen yer san kalır
sa odun bir sene evvel kesilmiş ve ku
rudur. Eğer teinture d'iode sürülen 
yerde mor ve siyah çizgiler görülürse 
odunun yaş olduğu anlaşılır. 

S e b z e l e r i n p a r m a k l a r d a 
b ı r a k t ı ğ ı l e k e n a s ı l 

t e m i z l e n i r ? 
Yemek pişirildiği zaman parmak

larda sebze ayıklanmasından hasıl 
olaü siyah lekeleri çıkartmak için bir 
domatesi ortadan kesmeli, parmak
lan bununla oğuşturmalı. Sonra ma
denî bir şey tutmadan elleri yıkayıp 
kurulamalıdır. 

P a t a t e s t e n ev i ş l e r i n d e 
i s t i f a d e 

Patates çok faydalı bir sebzedir. Bu
nu yemeklerden maada ev işlerinde 
de kullanmak kabildir. Halılara par
laklık vermek için soyulmuş patates 
kabuklarını halı üzerine serptikten 
sonra süpürmelidir. Kabuklar halılar-
daki tozu ve lekeleri de alır. 

Bıçaklardaki hafif lekeleri çıkart
mak için ortadan kesilmiş bir pata
tesle ovalamak kâfidir. 

Yağlı boyalı lâvhalar zamatıla so
lar ve kararır. Yuvarlak kesilmiş pa
tateslerle lâvhaların üzerini ovmalı, 
sonra' yumuşak bir tülbentle hafifçe 
kurulamalı. Lâvha pınl pırıl, yepyeni 
olur. 

Uzun müddet yazı yazılmıyan ka
lem uçlan paslanır. Patates içine 
saplanan uçlar daima; yeni olur. 

S u y u b u z s u z s o ğ u t m a k u s u l ü 
Buz dolabı olmıyan ve kolayca buz 

tedarik edilemiyen sayfiye yerlerinde 
suyu basit bir şekilde soğutma usulü 
vardır: 

25 gram küherçele ve 25 gram (sel 
ammoniac) almalı, kanştırmalı. Beş 
litre yani yirmi bardak su alan bir 
kap içersine bu tozları atıp kanştır
malı. Bu su içerisine oturtulan sürahi
lerin suyu soğuk olur. 

Evde bu ilâçlar paket olarak muha
faza edilirse her istenildiği vakit su 
soğutulabilir. 

T a h t a k u r d u n a k a r ş ı 
Evlerdeki dolaplarm tahtalarını ha

zan kurt yer. Buna karşı ayni miktar 
terebentin ruhu üe benzini kanştır
malı, içinde kurt bulunduğu anlaşı
lan eşyaya fırça ile bolca sürüp 
küçük delikleri balmumu sürerek tı-
kamalıdır. 

Moda haberleri 
•^ Gayet geniş kenarlı ve bir 

tarafı bir tüyle kaldırılmış şap
kalar Paris sergisinde çok görülü
yor. 

•^ Koyu renk bir elbisenin, yal
nız bluzunun ön kısmının ayni 
kumaşın açık renginden yapü-
mast modadır. Lâciverde mavi 
gibi. 

•^ Porselenden yapılmış küçük 
meyvalardan kolye, küpe çok kul
lanılıyor. 

•^ Şapkalara çiçek yerine 
meyva koymak tercih ediliyor. 
Bühassa kiraz fazla kullanılıyor. 

•^ Porselenden yapılmış küçük 
bir gül, yahut papatya tayörün 
reverine iliştiriliyor. 

•^ Siyah elbise ile büyük ve 
beyaz marokenden yapılmış çan
ta kullanılıyor. 

-^ Ketenden, yahut pikeden re
dingot biçimi mantolar rağbette
dir. 

•^ Hasırdan örme ayakkabılar 
pek çok giyiliyor. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP ] 
Kuş tüyü yastıklar nasıl temizlenir? 

Beyoğlu Ağahamam, Sezer: 
1 — Kuş tüyü yastıkların kabarması 

İçin ince bir çubukla dövüldükten sonra 
uzun müddet güneşte bırakmak lâzımda*. 

2 — Kokteyle misafir saat altıdan sonra 
davet edilir. 

3 — Kokteylle beraber ikram edilecek 
şeyler şuıüardır: Şekerli veya tuzlu bis-
küiler, küçük, bir lokmalık sandviçler, 
gayet ince kesilmiş ve kızartılmış pata
tes, kabukları ayıklanarak kızartılmış 
tuzlu badem, şam fıstığı, mikâb şeklinde 
kesilmiş gravyera peyniri, yeşil zeytin, 
Uâh... 

5 — Kokteyl takımı çay takımı gibi ma
ğazalarda satılır. 
Tılan derisi çantaları temizlemek usulü 
Y. Fehmi: Çok fazla sararan ve kirle

nen yılan derisi çantaları temizlemek bi
raz güçtür. Her halde şu tertibi tecrübe 
ediniz, faydasını görürsünüz: 

90 gram rendelenmiş beyaz sabunu sı
cak su içerisinde eritiniz, soğumağa bıra-
kmız. Tamamile soğuyunca içerisine 5 
gram amonyak ilâve ediniz. Bir fanila 
parçasını bu mahluta batırarak siliniz. 
Kuruduktan sonra diğer bir fanila ile 
parlatınız. 

Ayak ağrısma karşı 
Sıiadiye Macide Ali: Uzun yol yürüdük

ten sonra ayaklannızın ağrımasına çare 
olarak kısa ökceli ayakkabı giyiniz. İkinci
si de her gece ayaklarınızı tahammül 
edebildiğiniz kadar sıcak su ile banyo edi
niz ve bu sıcak su içerisine birer çorba 
kaşığı dövülmüş toz halinde soda ile şap 
atınız. Kuruladıktan sonra şu ilâçla frik
siyon yapınız; 50 gram rendelenmiş beyaz 
sabun, 50 gram gliserin, 20 gram ispirto, 
25 gram kâfurulu ispirto. Hepsini karıştı
rıp kullanınız. Büyük rahatlık hissedecek
siniz. 

Eszd Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
— Hayır beş dakika değü, bir sa

niye bile yanımdan aynlmamzı iste
miyorum... Zaten saat on ikiye ge-
hyor... Üçte gideceksiniz. Bırakm 
sizi hiç olmazsa, iki saat doya doya 
seyredeyim!... 

— Olmaz Mariya; muhakkak git
meliyim!... Bu bir vazifedir... 

Kız hiddetle başını kaldınyor. 
—s Yeter artık Faruk bey diye ba-

ğınyor!... Unutmayın ki, sizin için 
hayatını kaybeden bir kadının iztı-
rap ve arzularma hürmet etmek te 
bir vazifedir!... Yalnız kafamzla de
ğil, biraz da kalbiniz ve içinizle dü
şünmeği âdet adininiz!... Ortada 
seven ve bu sevgisi yüzünden istik
bali mahvolan bir kadın var!.. Bir an 
kurulmuş bir makine olmaktan çı
kın da, bir parça da insan olmağa 
çalışın!... İçinde kalb taşıyan bir in
sani... Faruk bey; sizden şimdi is
tediğim şey, sadece ömrünüzden iki 
saattir!... Bütün bir hayata muka
bil, ömrünüzün iki saatini istiyo
rum!... Onu bile bana vermekten çe-

lüııiyorsunuzl... 

Tefrika No. 88 

Kız, dudaklarını ısırıyor!.. 
— Bu hareketin bir ismi vardır: 

yicdansızlık!.. Anlıyor musunuz Fa
ruk bey; vicdansızlık ve zulümdür bu 
hareketin en hafif ismi!.. 

Zabit heyecandan titriyor... Dudak-
lan mor mor olmuştur... 

— Yapma Mariya; bu kadar zalim 
konuşma benimle!.. 

— Zulmü siz yapıyorsunuz, ben de
ğü!.. 

Biran susuyor... Sonra hayret ve 
heyecanla onun yüzüne bakıyor... 

— Ben sizi bu kadar katı yürekli bir 
insan zannetmezdim Faruk bey!.. İn
sanlığınız o kadar meslek ve vazife 
hisleri ile yuğrulmuş ki, artık acıma 
denilen duyguyu büsbütün kaybet
mişsiniz!.. Yazık!.. Siz insanlığı sade
ce vatan ve vazife zannediyorsunuz 
Faruk bey!.. 

— Mariya; ne söylersen söyle; gide
ceğim, bıma mecburum!.. 

— Hayır, gitmiyeceksin!.. 
Zabit kalkmak istiyor, kız hemen 

onu bileklerinden yakalıyor... Bütün 
kuvvetile bağırıyor... 

— Gitmiyeceksiniz diyorum size!.. 
— Niçin bu kadar ısrar ediyorsım 

Mariya; anlamıyorum!.. Ne olur on 
beş dakika sonra gelirsem!.. 

— Hayır istemiyorum!.. 
— Yapma!.. Bırak beni Mariya!.. 
— Bırakmıyacağım!.. 
Zabit, birdenbire bileklerini, onun 

İnce, esmer parmaklarmdan kurtara
rak kapıya doğru yürüyor... 

— Bekle beni, yanm saate kadar 
buradayım!.. 

ICapıyı açıyor... 
Kız, bir anda yerinden fırlanuştır. 

Artık bir şey düşünemiyor... Ne va
tan, ne vazife, ne his, ne kardeş!.. Yal-
mz koşuyor ve bağırıyor... 

— Gitme!.. Gitme Faruk bey!.. Seni 
öldürecekler!.. 

Deli gibi kendini onun kollan arası
na atıyor... 

— Aleyhinize suikast hazırladılar!.. 
Hepinizi havaya uçuracaklar!.. Hepi
nizi diri diri yakacaklar!.. Gitmeym!.. 

Faruk, birdenbire büyük bir heye
can ve hayretle olduğu yerde donup 
kalmıştır... Şaşkın şaşkm kızın yüzü
ne bakıyor... 

— Ne dedin?.. Suikast mi hazırladı
lar; havaya mı uçuracaklar bizi?.. 

^ Evetl.. 
— Kim? 
— Kim Olacak, bizünkilerl.. Her şe

yi öğrenmişler!.. Bu geceki toplantıyı, 

şehri sabahleyin terkedeceğinizi, han
gi yoldan, hangi istikametten çekile
ceğinizi!.. Her şeyi... her şeyi!.. 

Sesi gittikçe boğuklaşıyor kızın!.. 
Konuşmak için son kuvvetini harcı
yor!.. 

— Tam on ikiyi on geçe kumandan
lık binası dinamitle havaya uçurula-
caktır... Sonra karadan ve havadan 
Ani bir baskın yaparak geri kalanları
nızı kılıçtan geçirecekler!.. Anladınız 
mı şimdi, niçin bırakmak istemiyorum 
sizi!.. 

Kız, bu son cümleyi söyledikten son
ra, Faruğun kolları arasmdan sıyrıla
rak yere yıkılıyor... Artık ne bir ses... 
Ne bir hareket, ne bir fısütı işitiyo
ruz... Yalnız karanlık, kapkaranlık bir 
sofa... ve sofanm üzerinde boylu bo
yuna yatan genç bir kadın!.. 
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Bir saat sonra... İbrail büyük bir 
tehlike atlattı... Şehri terketmeğe ha
sırlanan Alman fırkası, yüzbaşı Fa
ruk beyin baskını haber vermesi üze
rine, felâketin önüne geçmeğe mu
vaffak oldu. Alman tayyare bölükleri 
düşmandan evvel hareket ederek Ru
menlerin üzerine müteaddid baskın
lar yaptılar. Siperlerdeki öncüler el
deki vesaitle derhal takviye edildi. 
Düşman safları âni bir top ateşi al-
tma aünarak hareketlerine mâni 
Olundu. Kumandanlık binasının di
namitle atılmasmm da önüne geçildi... 

Elhasıl Maryoranın ifşaatı sayesinde 
Rumen erkânı harbiyesinin hazırladı
ğı intikam plâm tamamile akim bıra
kıldı... 

Gece saat bir.. İşte son telefon nıü-
kâlemesi... Ön siperlerle fırkanm er
kânı harbiyesi konuşuyor... Cephenin 
son raporu!.. 

— «Bütün tehlike atladı. Düşman 
siperlerini yeniden kuvvetli bir ateş 
altına aldık... Baskım yapacak son 
Rumen müfrezeleri de imha edildi. 
Düşman; plânmın duyulmuş olmasına 
hâlâ hayret içindedir... Emrinizi bek
liyoruz!..» 

Erkânı harbiye reisi boğuk bir sesle 
cevap veriyor... 

— Âlâ!.. O halde gene esgisi gibi, 
verilen talimat mucibince çekilmeğe 
devam ediniz!.. 

— Emredersiniz kumandanım!.. 
— Vaziyet değişmemiştir. Sabah şa

fak atarken İbraili bütün ağırlıkları
mızla terketmiş olacağız!.. 

— Başüstüne kumandamm!.. 
Telefon kapanıyor... 

Saat bir çubuk... Şehir artık Ahnan 
askerleri tarafından boşaltılmağa baş
landı... Arabalar, kamyonlar, otobüs
ler biribiri arkasına dizilmiş katarlar 
halinde, mehtabm aydınlattığı yollar
dan meçhul bir istikamete doğru iler
liyorlar... Güzel bir yaz gecesidir... Tu-

(Arkası var) 

I 
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Dûn Sıhhîye Müdürlü
ğünde bîr toplantı yapıldı 

Tifo ile mücadele için yeni ve 
mühim kararlar verildi 

Şehrin temizliği hakkında esash ve yeni 
bir program hazırlanması kararlaştırıldı 

Şehrimizdeki tifo vakaları etrafın
da esaslı tedbirler almak üzere dün 
şehrimize gelen Sıhhiye Vekâleti 
müsteşan B. Hüsameddinin reisliği 
altında Sıhhiye müdürlüğünde bir 
toplantı yapılmıştır. 
. Bu toplantıya Hıfzıssıhha dairesi 
reisi B. Asım, Vekâlet hıfzıssıhha ens
titüsü müdürü B. Gotschilç, Sıhhiye 
müdürü Ali Aıza, İstanbul hıfzıssıh
ha mütehassısı Zeki, laboratuar şefi 
bakteriyolog Nureddin, Belediye sıh
hiye müdür muavini Osman Said iş
tirak etmişlerdir. 

Dünkü toplantıda İstanbulun tifo 
vaziyeti, mütehassısların yaptıkları 
tedkikler, şimdiye kadar alman ted
birler gözden geçirilmiş, tifo ile ya
pılacak mücadele etrafında bazı ka
rarlar verilmiştir. Bu kararlar sıra
sında, bu seferki tifonun bir su tifosu 
olmamakla beraber, ihtiyaten Hal
kalı, Kırkçeşme gibi sulann, memba-
lanndan gelerek şehre taksim edile
cekleri sırada esaslı surette tahlil ve 
kontrol edilmeleri kararlaştınlmıştır. 
Bu suretle membamdan temiz olarak 
gelen sulann mikropla bulaşmalan-
nın önü alınacaktır. 

Bundan başka yiyecek, içecek sa
tan esnaftan şimdiye kadar aşı yaî>-
tırmıyanlarm isimleri tesbit edilecek
tir. Bunlar, vakit geçmeksizin derhal 
mecburî aşıya tabi olacaklardır. Şim
diye kadar gerek bu kabil esnaftan 
ve gerek halktan birinci aşısını yap-
tıranlann, ikinci aşılanm yaptırma
dıkları görülmüştür. Aldıklan aşıdan 
tamamile muafiyet kazanmalan için 
bımlann da ikinci aşıya sevkedilme-
lerine teşebbüs edilecektir. 

Bundan başka dünkü toplantıda 
bilhassa İstanbulun temizliğine te
mas edilmiştir. Şehrin istenildiği de
recede temiz olmadığı görülmüştür. 

Komisyon bilhassa bu mevzu et
rafında Belediye ile sıkı münasebet 
tesis edecek, şehrin temizlenmesine 
dair esaslı bir program hazırlayıp 
tatbik edilmesi temin edilecektir. 

Vekâlet Hıfzıssıhha enstitüsü mü
dürü B. Gotschilç şehrimizde bulun
duğu üç gün içinde halkın kullandığı 
ve içtiği sulan tedkik etmiştir. Müte
hassıs, suların ıslahı lüzumuna kani 
olduğundan bu hususta Vekâlete bir 
rapor verecektir. Vekâlet bu rapora 
göre İstanbulda halkın içtiği sulann 
nasıl ıslah edileceğine dair Belediyeye 
talimat verecektir. 

İki gün evvel İstanbulda tifo va
kaları biraz tavsamış olduğu halde 
son 48 saat içinde yeniden 30 hasta-
nm tifoya tutulduğu tahakkuk et
miştir. Maamafih bu 30 vaka içinde 
günlerdenberi sıhhî vaziyeti şüpheli 
gürüldüğü halde son 48 saat içinde 
müsbet olarak tahakkuk ve teşhis 
edilenler vardır. 

Dünden itibaren şehrin muhtelif 
hastanelerinde yeniden 7 aşı istasyonu 
tesis edümiştir. Şimdiye kadar bütün 
vilâyet içinde aşılananlar, 85 bini 
bulmuştur. 

Hıfzıssıhha dairesi reisi B. Asım ile 
Alman mütehassısı, bugün Ankara-
dan dönecek olan Vali vekili B. Şükrü 
İle temas edecekler, tifo ile yapılacak 
mücadele ve şehrin temizliği etrafm-
da Belediyenin alması icabeden sıhhî 
tedbirler etrafında görüştükten sonra 
Ankaraya gideceklerdir. 

Leni Rifenstahl Pariste 
Alman yıldızının gözden düştüğü 

haberi doğru değil 

Rilenstahlin Parise hareketinden evvel B. Hitler ve B. Göbbelaile 
birlikte çekilen resmi 

Meşhur Alman sinema yıldm 
Leni Rifenstahlin Berlinde verilen bir 
suare esnasında, propaganda nazın 
doktor Göbbels tarafından aslen 
Aryen değil fakat Musevi olduğu be
yan edilmesi üzerine ev sahibinin 
kendisini suareyi terk etmeğe da
vet ettiği ve gözden düştüğü Avru
pa gzetelerinde uzun uzadıya yazıl
mıştı. 

Leni Rifenstahl rejisörlüğünü yap
mış olduğu Berlin Olimpiyadı filiml-
nin ilk defa temsilinde hazır bulun
mak üzere bundan dört gün evvel 
tayyare ile Parise gitmiştir. Alman 
sinema yıldızı, kendisile görüşen 
Fransız gazetecilerine gözden düştü
ğü haberlerini tekzip ederek demi^ 
tir ki: 

-^ Doktor Göbbels benim patro-
numdur. Kendisile bir konturatım 

vardır. Kendisi patronların en sevim' 
lisidir. Beni istediğim gibi çalışmak
ta serbes bırakıyor. Aramızda ar
tistik bakımdan hiç bir ihtilâf çık
mamıştır. 

— Başka bir bakımdan aramzda 
ihtilâf çıkmadı mı? 

Bu sual üzerine artist ayağa kalka^ 
rak Fransız gazetecilerine bir kaç fo
toğraf gösterdi ve dedi ki: 

— Bakınız, bu fotoğraflar dün sa
bah Berlinden hareketimden biraz \ 
evvel çekilmiştir. Ben arkadaşlanm^ 
la beraber, Berlin civanndaki yeni 
villâmda bir eğlence tertip ettim. 
Berlindeki dairemden çıkanldığım 
hakkındaki masalm esası budur. Bu 
eğlencede kardeşimle karısı, B. Hit
ler ve doktor Göbbels gibi bazı dost
larım vardı. Hakkımda dolaşan riva^ 

yetlere karşı size vereceğim cevap 
budur. 

Paylaşılamıgan 
çocuk davası 

Mahkemeye verilen rapor 
asille karşılaştırılacak 
Fatma İlhan adında bir kadın, 

Nermin admdaki çocuğunun sokak
tan çalınıp kaçmldığı iddiasile ma-
hallebici Ali ve kansı Fatma Nezahat 
aleyhlerine dava açmış, çocuğun ken
disine iadesini istemişti. 

Dün beşinci hukuk mahkemesinde 
bu davaya devam edümiştir. Dünkü 
celsede, dava mevzuu çocukla bunun 
kendi çocukları olduğunu iddia eden 
Fatma İlhan, Fatma Nezahat ve ko
cası Alinin kanlan üzerinde yapüan 
tahlil ve tedkikat neticesinde aid Tıbbı 
adlî raporu sureti okunmuştur. 

Raporda, çocuğun kanının Fatma 
Nezahatle kocası Alinin kanlanmn 
grupuna dahil bulunduğu ve böyle
likle de çocuğun Fatma Nezahatten 
doğmuş olacağı kabul edilebileceği 
bildiriliyordu. 

Bu raporun aslı evvelce sulh ceza 
mahkemesinde açılan dava münase-
betile o mahkemeye verilmiş olduğu 
cihetle Fatma Nezahatle kocası Ali 
hukuk mahkemesine bu raporun su
retini getirmişlerdi. 

Mahkeme heyeti tedkikat yapmca 
bu rapor suretinin mahkemece en 
mühim görülen yerlerinde bazı şüp
heli silintiler bulunduğunu tesbit et
miştir. Bu silintiler bilhassa kan 
gruplarile, çocuğun Fatma Nezahat
ten doğmuş olması kabul edilebüece-
ğinden bahseden noktalar üzerinde
dir. Mahkeme bu silintiler yüzünden 
raporu şüpheli görmüştür. 

Diğer taraftan Fatma Nezahatle 
kocası Ali vaktile çocuklan Nermini 
davacı Fatma İlhana sütnine sifatile 
verdiklerini ve çocuğu beslemesine 
mukabil kendisine 300 lira ücret ve
rerek bir sened aldıklanm bildirmiş
lerdi. Dünkü celsede bu sened sureti
ni mahkemeye getirmeleri lâzımge-
lirken getirmemişlerdi. 

Mahkeme bu sened suretinin gön
derilmesi için üçimcü ceza mahke
mesine tezkere yazılmasma ve kan 
tahliline aid raporda şüpheU nokta
lar görüldüğünden aslmda ne suretle 
yazılmışsa kenarına işaret edilmek 
üzere raponm sulK ceza mahkeme
sine gönderilmesine karar vererek 
muhakemeyi başka güne bırakmıştır. 

Kont Cavadonga 
Eski ispanya veliahb 
ikinci defa evlendi 

Eski İspanya 
yeliahdi Kont 
de Cavadonga 
Havana şehrin
de Miss Marta 
Rocafort ile ev
lenmiştir. Küba 
Cumhurreisi ve 
hükümet erkâ
nı nikâhta ha
sar bulunmuş
lardır. 

Eski İspanya 
Veliahdi, bu 
ikinci izdivaç
tan çok ümit-
var olduğımu 
söylemiş, ve üâr 

ci izdivacımn ken
disinde acı bir in̂  
kisar uyandırmak 
la beraber saadetin aşk ve sevda ile 
kabil olacağı hakkındaki kanaatinin 
sarsümadığım üâve etmiştir. 

Tuhafı şudur ki Kont de Cava-
donge izdivacımn arifesinde eski ka
rısına 6,000 frank nafaka tediyesine 
mahkûm olmuştur. Bu parayı ver
mez ise, eşyası haczedilecektir. 

İzmir sergisinde Sivas 
paviyonu 

Sivas (Akşam) — İzmirde bu yıl 
açılacak sergiye geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Sivas Ticaret ve sanayi odası 
büyük mikyasta iştirak edecektir. Be* 
lediye, muhasebei hususiye ve kaza 
belediyeleri, bütçelerine bu hususta 
lâzım gelen tahsisat koymuşlardır. 

Bu yıl İzmir sergisinde aynlacak 
Sivas pavyonu bütün mamulât ve 
mahsulâtımızı gösterecek büyüklükte 
olacaktır. Ticaret odasında şimdiden 
lâzııugelen hazırlıklar deva!tu etmek
tedir. 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 
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Meclisi vükelâda bir hadise, Dahiliye 
nazırı Canbulat bey istifa ediyor 

Diğer taraftan Talât paşanın 
İstanbula geldiğinden bir gün son
ra cumartesi günü büe Babıâliye gel
memesi, sadrazamın istifa ettiği riva
yetlerine sebebiyet vermişti. Tsılât pa
şa, bu şajrialann memlekette ne kadar 
fena akisler yapacağını, bundan bil
hassa muhaliflerin cüretlenerek «İtti-
had ve Terakki» aleyhinde ayaklana
caklarım hesap etti: Madam ki, En
ver paşa, henüz istifa etmeğe yanaş
mıyordu. O halde Harbiye Nazırım kan-
dırınca3ra kadar, daha doğrusu vazi
yet, Enver paşaıun da cesaret ve ümid-
lerini büsbütün kıracak bir safhaya 
gelinceye kadar -halk arasındaki men
fî dedikodulara imkân bırakmamak 
üzere- vazifesine devam etmeğe karar 
verdi ve ertesi pazar günü geç vakit 
Babıâliye giderek tekrar işe başladı. 

Talât paşanm Almanyaya giderken 
başhyan ümidsiz ve bedbin haleti ru-
hiyesine rağmen, Enver paşa İstan
bulda mümkün olduğu kadar menfi 
propagandalara ve sulh lâkırdılarma 
nihayet vermek üzere elinden gelen 
tedbirleri ittihaz etmekten çekinme
mişti. Harbiye nazın, ordunun mane-
viyetini bozacak ve halk arasında me-
yusiyeti arttıracak surette söz söyli-
yen bazı kimseleri yakalatarak kanu
nî takibat yaptırmakla beraber, vazi
yette hiç bir vehamet olmadığı hissini 
telkin etmek üzere bazı uyuşturucu 
tedbirlere de müracaat etmekte te-
reddüd etmemişti. 

Bol bol nişanlar, rütbeler 
veriliyordu!.. 

Memleketin başına çöken felâketin 
her gün biraz daha büyüyerek teh-
didkâr bir raddeye geldiği 1918 eylü
lünde devlet; sırah, sırasız bir çok kim
selere nişanlar, madalyalar dağıtıyor 
ve bunlar gazetelerle ilân ediliyordu. 
Bu nişan ve madalya ihsam, o derece 
israfil bir hale gelmişti ki Abdülha-
mid idaresinin son günlerini andıra
cak şeküde idi: İttihatçılar. Meşruti
yetin ilk senelerinde eski idarenin ni
şan ve madalya ihsanını, bir nevi istib
dat nişanesi olarak telâkki ettikleri 
halde, şimdi ayni tarzda hareket et
mekten çekinmiyorlardı!. 

O derecede ki bu nişan tevcihin
den yalnız erkekler değil, Enver paşa
nın inhasile «tarafı padişahiden» ola
rak kadınlar da taltif ediliyorlardı. 
Nitekim 10 eylül, 334 (1918) tarihli 
gazetelerde şöyle bir havadis göze çar
pıyordu: 

«Bahriye nazın Cemal paşamn ha-
rermle meclisi mebusan reisi sanisl 
azımzade Mehmed Fevzi paşamn ha
remlerine ikmci rütbeden şefekat ni
sam ihsan buyrulmuştur.» 

Bundan başka Enver paşa, kendisi
le Talât paşa arasında ihtilâf olduğu 
rivayetlerine nihayet vermek, ayni za
manda sadrazama karşı bir cemile 
göstermek üzere harbin ilk günlerin-
denberi «îttihad ve Terakki» ricaline 
verUen fahrî askerî rütbelere binaen 
Sadrazamm da rütbesini bir derece 
terfi ettirmeği münasip gördü ve pa
dişaha arzetti. Mehmed Vahideddin, 
bu rütbe ve nişen tevcihlerim ses çıkar
madan tasdik ediyordu. 

Bu suretle sadrazamın Berlinden 
döndüğü günkü (Takvimi vekayi) de 
padişalun ve sadrazam vekili Enver 
paşanm imzalarım taşıyan 26 eylül 
334 (1918) tarihli neşredilen bir ira
dede Talât paşanm fahrî süvari mira-
laylığma terfi ettiği görülüyordu! 

Talât paşa, bu gibi tedbirlerin alm-
masmı faydasız ve lüzumsuz görüyor
du. Bu sırada Bulgarlann mütareke 
istemelerine rağmen Makedonya cep
hesinin Alman ve Avusturya kuvvet-
lerile takviye edileceğine bu suretle İs
tanbul - Berlin yolunun kapanması
na imkân verilmiyeceğine dair (Al
man karargâhı umumîsi) nden Har
biye nezaretine teımnat geldi. Filha
kika Makedonyaya bazı Alman kıta-
lan da gönderilmeğe başlanmıştı. Bu 
tedbü:, Talât paşayı biraz tatmin et
mişse de Bulgarlann ricate başîama-
lan ve mütareke istemeğe teşebbüs 
etmeleri, bilhassa Dahiliye naan İs
mail Canbulat beyin üzerinde çok fe
na tesir yapmıştı. 

Canbulat bey, Enver paşaya 
hücum etti.. 

29 eylül 334 (1918) pazar günü geç 
vakit toplanan meclisi vükelâda bilhas
sa son askerî ve siyasî vaziyet müna
kaşa mevzuunu teşkil ediyordu. En
ver paşa, kabine arkadaşlarma vazi
yette telâş edüecek bir vahamet ohna-
dığım, Bulgarlar harp safından çekU-
seler bile bu cepheye sevkolunacak 
Alman kuvvetlerile vaziyetin muha
faza edüeceğine dair teminat verdi. 
Fakat daha Talât paşa Berlinde iken 
sulh hususunda teşebbüste bulunmak 
fikrine muarız olduğu için Enver pa
şaya şiddetle itiraz eden Dahiliye na
zırı, artık dayanamadı ve Harbiye na
zırına hitaben: 

— Hâlâ mı inad ve ısrar ediyorsun? 
Artık hangi kuvvete güveniyor, neden 
ümid ediyosun? Senin bu düşüncele
rin yüzünden memleket mahvoldu! So
nu çıkmaz hülyalar peşinde koşmak 
memlekete ihanettir! 

Dedi. Bu, çok ağır bir ittihamdı. 
Enver paşa gibi bir şahsiyete (ihanet) 
isnad etmek kadar cüretli bir hareket 
olamazdı. Bu itap, Harbiye nazırım 
çileden çıkardı. Enver paşa birdenbi
re ayağa kalkarak şiddetle mukabele 
etti: 

— Sus be herif! ağzım topla, bilme
diğin işe karışma! 

Canbulat bey de ayağa kalkmıştı: 
Her ikisimn karakterleri malûmdu. 
Böyle asabi ve heyecanlı zamanlarda 
bu iki komiteci nazınn hemen silâh
larına davranarak biribirlerile hesap-
laşmalan ihtimali çoktu. Filhakika, 
biribirlerinin üzerine yürümek üzere 
oturduklan sandalyeden kalkarak bi
rer adım atmışlardı. Fakat salonun 
ortasındaki büjrük masa, iki şiddeül 
muanzm boğuşmalarma imkân vermi
yordu. 

Talât paşa, bu karşılıklı atışmanın 
ne vahim neticeler vereceğini takdir 
etti. Hemen yerinden kalkarak derhal 
Canbulat beyi meclisi vükelâya bitişik 
sadaret odasına götürdü. Diğer taraf
tan Bahriye nazın Cesmal paşa da, 
Enver paşayı teskine çalışıyordu. Bu 
hâdise üzerine o gfün meclisi vükelâ 
İçtiraama devam etmeğe ve hat ta 
artık Cambulat beyüı kabinedeki 
mevkiini muhafaza etmesine imkâa 
kalmamıştı. Zaten Dahiliye nazın 
da son günlerde iştirak ettiği bu hü
kümetin senelerdenberi devam eden 
bütün siyasetinin neticelerinden do
ğan mesuliyeti üzerine almak istemi
yordu. O, vaktüe de kendisine Dahili
ye nezareti tekUf edildiği zaman En
ver ve Cemal paşalarm iştirak edeml-
yecekleri bir kabineye girebüeceğinl 
Talât paşaya söylemiş, fakat - yuka-
nda yazdığım gibi - sadrazamm Uerl 
sürdüğü sebeplerden dolayı o zaman 
bu şartım geriye almıştı. Fakat Can
bulat bey, nezarete tayin edildiği gün-
denberi Enver ve Cemal paşalarla het; 
vakit ihtüâfa düşmüştü. 

Dahiliye nazırı istifa etmişti.. 
Nihayet bu ihtUâflar, işte böyle bif 

hâdiseye sebebiyet vermişti. 
Talât paşa, artık Enver paşa 11«| 

Canbulat beyin bir arada çahşmal»-
n kabil olmadığını görünce Canbulat 
beym hemen orada yazdığı istifayı 
kabul etti. Ve ertesi günü de saraya 
bir tezkere yazarak «Dahiliye nazın 
İsmail beyta istifasmdan dolayı mün
hal kalan Dahiliye nezareti vekâleti
ni bizzat deruhde» ettiğmi bUdirdi. 8Q 
eylül 334 (1918) 

Dahiliye nazırmm istifası, halk ara* 
andaki dedikoduyu büsbütün arttır
mıştı: Herkes artık hükümetin saklar 
masına rağmen vaziyetin çok fena blü 
şekle girdiğine kanaat getirmişti O 
derecede ki Canbulat beyin kabmeden 
çekilmesi ile hükümetin bü-denbirfl 
manevi nüfuzu sarsılınız, kırılmıştı, 
(jttihad ve Terakki» klüplerine devam 
edenler içinde şahsî menfaatlerim hü
kümete ve iktidar mevkünde bulunan 

fırkaya hulul etmekte bulanlar, artıü 
cemiyetten yü2 çevirmişlerdi. 

[(Aıkası var) 
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Koca bulmak usulü.. 
Amerîkada yeni bîr sanat: 

Renk müşavirliği 
Madam Reuss'e göre elbisenin rengi eritelder 

üzerinde çoit büyiii( tesir yaparmış 
:ada yeni bir sanat çıkmış- _________________________ Amerikada yeni bir sanat çıkmış

tır: Renk müşavirliği... Bu sanatın 
başlıca mütehassısı madam Edith 
Marie Reuss adında kırk yaşlarında 
bir kadındır. Bu kadının bir bürosu 
vardır. Her gün kendisine müracaat 
eden kadınları, bilhassa genç kızları 
kabul etmekte, kendilerine icap eden 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tav
siyeler mukabilinde de dolgun birer 
ücret almaktadır. 

Reik müşavirliği nedir?... Renk 
müşavirliği bir kadına, giydiği elbi
senin rengi vasıtasile bir erkeği tes
hir etmesi yolunu öğretmek demek
tir. Madam Reuss kendisine müraca
at eden genç kızlara falan yerde ya
pılacak görüşme için, yahut falan sa
lona giderken ne renk elbise giyme
si muvafık olacağını söyler. Bu renk 
elbise ile gidince, kendisine kur ya
pan genci muhakkak teshir eder ve 
arkasından derhal evlenme talebi 
başgösterirmiş... 

Madam Reuss buna o kadar emin
dir ki bir kitap ta neşretmiştir. Bu 
küçük kitap bir dolara satümaktadır. 
Şimdiye kadar yarım milyon nüsha 
satılmıştır. Amerikalı renk müşaviri 
diyor ki: 

Renkler in dil i 
«Genç bir erkekle açık havada gö-

rüşecekseniz ve delikanlıyı size aşkı
nı itirafa sevk etmek isterseniz açık 
ve soluk bir bempe renk elbise giyi
niz. Bu, en cazip renktir. Bu renk 
delikanlıya bir çok şeyler, hattâ ço
cukluğunu, ağaç çileği dondurması
nı çok sevdiği zamanları hatırlata
caktır.» 

Sarı renk çok dostluk hissi uyan
dırır. Fakat evlenmeye sevk etmek 
hususunda tesiri azdır. Soluk mavi 
renk korku verir. Delikanlı: «Acaba 
şunu söylersem kızın babası ne der?» 
düşüncesine dalar. 

Delikanlı ile ev içinde görüşecek-
seniz beyaz bir tualt giyin. Bu hali
nizle çok nazik, çok ince görünecek
siniz. Erkekleri, duygularını itirafa 
sevk eden bu inceliktir. 

Kırmızı elbise giyen bir genç kız 
mühim muvaffakiyetler elde edebilir. 
Fakat hiç bir zaman evlenme talebi 
karşısında kalmaz. Çünkü kırmızı 
renk insanlarda yalnız hissî duygular 
uyandırır. Halbuki beyaz hisse do
kunur. 

Bir genç kız çok güzel değUse ve 
meselâ bir baloda, bir toplantıda 
güzel görünmek isterse beyaz renk 
elbise giymelidir. Siyah ta fena değil
dir. Fakat siyah elbise giymiş bir 
genç kız biraz yapmacık, biraz ukalâ 
görünür. Erkekler bu kabil kadın
lardan korkarlar. 

Nar kırmızıs ı 
Erkerlerin en çok hoşıma giden 

renklerden biri de nar kırmızısıdır. 

Madam Reuss 

Bu renk erkekleri bütün renklerden 
fazla çeker. Erkekler umumiyet iti-
barile tatlı renkleri severler. Fakat 
en çok sevdikleri rengi kendileri de 
tamamile bilmediklerinden hangi ren
gi sevdiklerini sormaj^ınız. 

Bir kadın hiç bir zaman menekşe 
rengi elbise giymemelidir. Bu renk 
kadını ihtiyar gösterir. Açık yeşil ve
ya parlak kırmızı renkler de erkekler 
üzerinde pek iyi tesir yapmaz. Fena 
seçilmiş bir renk, fena yemekten zi
yade evlenmeği bozar. Hattâ bazı 
renkler kavga çıkmasına sebep olur. 

Psikologlar rengin tesirini tımar
hanelerde tedkik etmişlerdir. Bütün 
eşyası, duvarlan mavi renkte olan 
bir odada zırdelilerin bile sakinleş
tikleri görülmüştür. Melankoliye tu
tulanlar san boyalı odalarda neşele
niyorlar. 

Evleri döşemek hususunda 
rengin ehemmiyeti 

Evleri döşemek hususunda da ren
gin ehemmiyeti çoktur. Evinizin ro
mantik, fakat ajmi zamanda neşeli 
olmasmı isterseniz tatlı bir gri renk 
seçin, araya parlak san koyun. Gü
zel mavi renkler de rahatlık verir. 
Fakat ifrata kaçmamak şartüe... Bir 
kadın kocasının hislerini gföz önün
de tutarak ona göre renk seçmelidir. 

Evlenmek istiyen bir genç kız yai-
mz kıyafetine değil, evinin tefriş tar
zına da dikkat etmelidir. Rahat mo-
bilye bir erkeğin üzerinde tahmin 
edildiğinden büjrük tesir yapar. Er
kekler modern eşya hususunda kadm-
1ar kadar ifrata gitmezler. Onlar her 
şeyden evvel rahathk ararlar. 

Sivas Sanatevl futbol takımı 

Shras (Akşam) — Sanatlarevi sanat sahasında gösterdiği varbğı, spor ala< 
nında da göstermek için bir futbol takımı kurmuş ve çalışmalarma başlamış
tır. Yukarıki klişe, futbol takımı oyuncularını bir arada gösteriyor, 

Çingenelerin hayatına 
imrenmişler! 

Amerikada çingene klubü 
namı altmda bir 

klup kuruldu 
Amerikada; «Çingeneler klübü» namı 

altında bir klüp açılmıştır. Bu klübün 
azası çingeneler değil, çingenelerin 
tekellüfsüz hayatmı yaşamak iste
yenlerdir. Klübün Kaliforniyada, San 
Fransiskodan 200 kilometre uzakta;, 
dağlar arasımda ve ormanlar içinde 
güzel bir malikânesi vardır. Klübün 
azası her sene temmuz iptidasından 
ağustosun sonuna ka;dar iki ay bura
da yaşar. 

Orman içindeki hayatı konforsuz 
zannetmeyin. Burada mükemmel bir 
kamp kurulur. Kampta bütün istira
hat esbabı vardır. Kampta yalnız klüp 
azası bulunur. Misafir davet etmek 
kabildir, fakat misafirler kadın olmı-
yacaktır. 

Klübün kainpmı gezen bir Fransız 
gazetecisi diyor ki: 

— Kamp, dünyanın en güzel şaira
ne yerlerinden birindedir. Orman mu
azzam ağaçlarla doludur. İçinde ır
maklar, göller, şelâleler vardır. Kamp 
muhtelif kısımlara; ayrılmıştır. Her 
kısımda geniş çadırlar, bir katlı evler 
vardır. Bundan maada bir çok top
lantı mevkii de mevcuttur. Ormanın 
muhtelif yerlerinde karargâh kurmuş 
olanlar istedikleri zamaıı bu yerlerde 
toplanırlar, kokteylterini içerler, or
manda vakit geçirenlerin yemek sa
lonları müşterektir. Ağaçlarm altm
da uzun masalar yerleştirilmiştir. Be
yanlar giyinmiş olan bir çok hizmetçi
ler servis yaparlar. Yemek salonunun 
yanmda, açık havada bir çok salonlar 
daha vardır. Masalai", 3-4 metre kut
runda ağaçlar kesilerek ve yontula
rak yapılmıştır. Gene açık havada bir 
tiyatro sahnesi vardır. 

Bu kampta yaşayanların bir kısmı 
çırılçıplak dolaşıyorlar. Bunlara karı
şan, soran yoktur. Burada bir, bir bu
çuk ay yaşayanlar, müzikten mahrum 
değiller. Günün her saatinde bilhas
sa sabahları ve akşamları, ağaçlar 
arasmdan musiki nağmeleri yükseli
yor. Kampta istenilen her türlü içkiler 
İçilebUir. Fakat kampta yaşayan bin 
küsur kişi arasmda ancak üç sathoş 
görebildim. 

Aydm (AkşsCm) — Aydm Türk ha
va kurumu şubesi, şu resimde gördü
ğünüz güzel binayı satm almış ve şu-
ve binası ittihaz etmiştir. 

Bu akçam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Narglleciyan, Tak
sim: Llmonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: İKara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa. 
Vasıf, Hasköy: Halıcıoglunda Barbut, 
Eminönü: Mehmed Kâzım, Heybelia-
da: Tomadls, Büyükada: Merkez, Fa
tih: Şehzadebaşında Asaf, Karagüm-
rük: Mehmed Arif, Bakırköy: Merkez, 
Sarıyer: Nuri, Tatabya, Yenlköy, 
Emirg&n, Rumelihlsarmdaki eczaneler, 
Aksaray: Ziya Nuri, Beşiktaş: Nail, 
Kadıköy: Pazaryolunda Merkez, Mo
dada Paik İskender, Üsküdar: Selimi
ye, Fener: Defterdarda Arif, Beyazıd: 
Y«ni Lâleli, KüçUkpazar: Hikmet Ce
mil, Samatya: Çula, Alemdar: Anka
ra caddesinde E«ref Neşet, Şehremi
ni i Ahmed Hamdı. 

Yer yüzünde en çok 
ad "demirci,, imiş! 

Dünyada bu adı taşıyan tamam 
13 milyon kişi vardır 

Garip isimler - Dünyanın en uzun ve en kısa adları 
Bir çocuk doğduğu zaman başka

larından ayrılması için kendisine bir 
isim verilir. Bu isme ailesinin soy 
adı ve birçok memleketlerde babasının 
adı ilâve edilir. 

Fakat bir isim yalnız bir şahsın de
ğildir. Birçok şahıslar ayni ismi al
maktadırlar. Meselâ bizde Ahmed, 
Mehmed ve Dursun adında milyonlar
ca adam vardır. Avrupada da böyle
dir. En çok kuUamlan ad (demirci 
mânasını ifade eder. Bu mânada Al
manların arasında Schmidt ve Anglo-
saksonlar arasında da Smith, yahut 
Smyth son derecede taammüm etmiş
tir. 

İngUiz müdekkiklerinden biri bu 
adda ne kadar adam olduğunu tes-
bit etmek merakına düşmüş ve bir
çok seneler çalıştıktan sonra şu garib 
neticeyi bulmuştur. 

Bugün (Demirci) adını taşıyan 13 
milyon adam vardır. Bu ayni adı taşı
yan insanların biribirinden tefriki ko
lay bir iş değildir. 

(Demirci) adındaki insanları biri
birinden ayırmak için muhtelif kü
çük adlar verilmektedir. Fakat garib 
tesadüf olarak bu adların arasında da 
(Demirci) eksik olmamaktadır. 

Bazı babalar da oğullarına aslî ve 
kesrî adedlerden numaralar vermek
tedirler. Meselâ şimdi Amerikada Ge-
orgia hükümetinde Clinch County'de 
bir mektep müdürü bulunan mister 
Smith 5/8 diye küçük bir ad almıştır. 

Amerikanın Nebrosca hükümeti dar 
bilinde Lincoln şehrinde yeni doğan 
Smith ailesine mensub bir çocuğa 
Alpha - Omega küçük adı verilmişti 
ki (A.-O.) demektir. 

Adamın biri de dokuzımcu oğluna 
diğer Demircilerden tefrik için (Sıfır 
numara) adım vermiştir. 

Amerikada bir Demirci on birinci 
çocuğuna hatime ve osn mânâsım ifa
de eden Fiıüs adım vermiştir. 

Amerikalınm biri de bir düzüne-
yl dolduran son çocuğuna Blöf adım 
lâyık görmüştür. 

Los Angeleste bir zelzele esnasmda 

çocuğu olan bir Smith buna zelzele 
mânasını ifade eden Earthquake adı
nı vermiştir. 

Londrada Smith soy adını taşıyan 
bir adam son doğan kızma ilk harf
leri bütün alfabeyi teşkil eden yirmi 
altı küçük ad vermiştir. 

Bu adlardan birincisi Ann ve so
nuncusu Zenus'tur . Bu kız soy adı 
Smith'ten evvel yirmi altı ilk harf 
yazmaktadır. 

Medenî milletler ayni ismi birçok 
adamlar için kullandıkları halde vah
şî kabileler her adamın mutlaka ay
rı bir adı olmasında gayet mutaassıp
tırlar. Bunların arasında başkasının 
adını kullanan adam sirkat gibi bir 
cinayet işlemiş sayılır ve ceza görür. 

Vahşî kabileler arasındaki isimler 
ekseriya lâkap nevindendir. Bazı vah
şî kabilelerin efradı çocuklarına hiç 
ad vermezler, bir çocuğun kendisine 
mahsus adı olursa Şeytan buna mu
sallat olurmuş. Adsız çocuğa Şeytan 
ilişmezmiş. 

Bazı kabileler de çocuklarına göz 
değmesin ve Şeytan dokunmasın diya 
pis, kirli ve murdar gibi iğrenç adlar 
vermektedirler! 

Bazı adamlar bir felâkete uğradı
ğı zaman bunu adının uğursuzluğu
na atfederek ad değiştirmektedirler. 

Velhasıl dünyada (Demirci) namı-
m taşıyan on üç milyon adamı biri
birinden ayırmak için bunlara çok 
tuhaf, yahut gayet uzun adlar veril
miştir. 

Bu münasebetle dünyada hangi 
milletlerin en uzun ve hangi millet
lerin en kısa ad kullandığı hakkında 
tedkikat yapılmıştır. Çinlilerin adla
rı gayet kısa olduğu anlaşılmıştır. 
Şanghaym en büyük mahkemesinin 
reisi Ng diye iki harfli bir ad taşı
maktadır. 

En uzun tek ad taşıyan millet Fili
pinlilerdir. Meselâ bu adalann maruf 
şehirlerinden Cuyuapo'da yaşıyan bit! 
kızmtek adı şudur: Palmaristeris-
isimaluzmindanicia.... Bu ad tam 31! 
harflidir. — F. 

«••ıııııııııııııııııiHiiiiıııııııınıııııııınıııııııniHiııııııııınnınınınııımııuııııııuıııııııııııııiiiııiHiıınuıııuuHiuıııı 

tzmir (Akşam)" — Ziraat vekâletinin emrile vilâyetimizde sürek avlanna 
hız verilmiştir. Halk, bir senelik mükellefiyet miktarı olan 7000 domuzu telef 
etmek için yer yer sürekler tertip etmektedir. Şimdiye kadar vUâyetimizde 4000 
domuz telef edilmiştir. Resmimizde sürek avlarmdan birinde bulunan avcüan 
gösteriyor. 

/ 

*> 

Çivril (Akşam)' — Denizlinin Sarayköy münevverleri, Çivril kazasma W 
«eyahat tertip ederek kaza gençliği ile samimî hasbilıaUerde bulumnuşlardır, 
Yukandakl resim, gençleri bir arada gösteriyor. 

«AAW«A»A«-A A*' 
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Her tarafta şiddetli sıcaklar hüküm sürerken Alaskada ve Kanadamn şimalinde kış sporları yapılıyor. Yukanda skv 
ile atlıyan bir sporcu görünüyor 

'•T 

Geçen hafta İngüterede Bendende hava günü yapılmıştır. Bir kaç yüz bin 
Mşl uçuşlarda bulunmuştur. Yukanda uçan tayyarelerden bir kısmı ve 

kalabalık görünüyor 

Uzun muharebelerden sonra Bilbaoya giren İspanyol âsUerinin bir tangı 
sokaklarda dolaşıyor 

Avrupa plâjlarmda kadınların 
yeni kıyafeti 

Almanyad bîr kısım polislere birer otomobil verilmiştir. Otomobilde bir telsiz 
makinesi vardır. Bu makine vasıtasile merkezle daimi surette 

muhaberede bulımulmaktadır. 

Evvelki günkü Mülayim - Komar maçından heyecanh Mr safha 

FenerİMdıçe stadmcla gürültülere sebep olan Galatasaray - Güneş maçında Almanya polis köpekleri ayni lamanda yüksek atlama şam-
sahamniki nörünüfü piyi)iUidıular.IukandayüksdAtlıyau bir köpek görünüyor 

RİT haşmetli: Afrikada Amobi kabilesinin reisi, yaverile 
beıabcr Londrada Sen pol kilisesinden çıkarken 
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TENİS: 

Amerikalı Budge Wimb-
ledon şampiyonluğunu 

nasıl aldı ? 
Londrada Wimbledon tenis kortla

rında her sene yapılan ve dünya teni
sinde en mühim hâdiselerden biri olan 
şampiyonluklar neticelendi ve tek er
kekler maçmda Amerikalı Budge, Al-
manyanm ve hat tâ Avrupanm en iyi 
tenisçisi Von Cramm'i üstüste üç set 
alarak yendi. 
Bu maçı seyrederek Paris-Soir'e yazan 

Domergue'in makalesini aşağıya nak
lediyoruz: 

«Eğer Von Cramm-Budge gibi çok 
mühim'bir maç Pariste Roland-Carros 
stadında hemen öğleden sonra oyna-
tılsaydı, hakemin deli olduğuna hük-
medilirdi. 

İnannmz ki, Wimbledon'un hakemi 
deli değildir ve halbuki Von Cramm -
Budge maçmı tam saat ikide Santr-
Kort'da oynatan odur. 

Tribünlerin yan yarıya boş olduğu
nu tasavvur etmeyiniz, aldamrsınız; 
hattâ çok para vererek en ufak bir yer 
bulacağınızı düşünmek bile bir hata
dır. 

Santr-Kort'a girmeden biraz evvel 
iki şampiyon, raketleri ellerinde oldu
ğu halde, adalelerini harekete getir
mek üzere yakındaki bir korta gittUer. 

Şimdi, işte karşı karşıya, foto ve 
sinema makinelerinin yayüm ateşine 
maruz bulunuyorlar. 

Von Cramm üçüncü defa finali ka
zanmağa teşebbüs ederken Budge bu
nu ancak ilk defa tecrübe edecek. 

Bu uzun boylu, alev saçlı, topa mü
kemmel vuran Budge'i görmeli. Manci-
nik'le atılmışa benziyen servisleri ve 
bazı volelerile von Cramm'i harap et
meğe çahşan nadir bir emniyet için
de bulunduğu hissini veriyor. 

Maç başlıyor 
Boğucu bir sıcak var. Kort'da en ha

fif bir rüzgâr esmiyor. Bımun için, böy
le bir havada çalışmak mecburiyetin
de bulunan iki şampiyona acıyorum. 

Hasmından daha seri olan Alman, 
voleleri, daima geçen sütleri ve çok gü
zel servislerile iki oyunluk bir avans 
temin ediyor. Bu andan itibaren Bud
ge mukabU hücuma geçiyor, fileye çı
kıyor ve filede kaybettiği oyunlan ka
zanmak için sıkıntı çekiyor. 

Şimdilik, kabul etmek lâzımdır ki, 
Von Cramm'm şiddetli servisleri Ame
rikalıyı, Amerikalının servislerinin Al
manı düşürdüğünden fazla, sıkıntıya 
düşürüyor. 

İlk set Budge'nin 
Fakat Budge beraberliği temin için 

elinden geleni yapmağa karar vermiş
tir. Düz vuruşları daha uzırn, daha va
zıh, lekhent'leri ise daha seridir. Hü
lâsa bu suretle füe'de birleşerek Von 
Cramm'e hâkim olmağa ve üstüste 
dört oyun alarak ilk seti 6-3 kazan
mağa muvaffak oluyor. 

Şimdiye kadar, oyuna hasmından 
daha rğır başlamış olan Budge, muka
belelerini o kadar hesaph yaptı ki. insr 
nılmaz sürat ve vuzuhlarüe hasmının 
avansını hiçe indirmeğe ve hakild bir 
şampivon gibi ilk seti almağa muvaf
fak oldu. 

Kral i çe Mari ge l iyor 
Tara ikinci set başlarken, halk bir 

kütle halinde ayağa kalkıyor, beyazlar 
ve her zamanki sorguçlu şapkasım giy
miş, etrafma gülümsiyen kraliçe Ma-
rinin henüz girdiği kraUık locasına 
doğru hürmetle eğiliyor. 

Şimdi herkes oturmuş, kort bu ka
dar güzel bir maçı seyretmekten mem
nun 25000 kadar seyircinin gözhapiai 
altmda. 

Budge şimdi kendisinden o kadar 
e-nin görünüyor ki, Von Cramm o za-
1 lana kadar hatasız olan servislerini 
.Lile kaçırıyor. 

İki oyunluk tehirini kapatmak için 
Alman o kadar kuvvetli ve o kadar ağır 
servisler yapıyor, o kadar vazih voleler 
yerleştiriyor ki, yerinde mıhlanmış 
Budge'in mani olmasına imkân ver
meden emeline muvaffak oluyor. 

Bı.dge biraz evvelki emniyetini ka
yıp mı etti?. Sanki ilk setin tamamile 
aksinin tekrarım seyrediyoruz. 

Budge uyanıyor 
Fakat bu sefer bir oyun geride kalan 

Budge dişlerini o kadar iyi ve o kadar 
kuvvetle sıkıyor ki, Von Cramm top 

Bisiklet sürat ve mul(avemet 
şampiyonluğu Anicarada yapıldı 

Birinciliği Güvençspordan Talât kazandı 
Ankara 4 (Ak

şam) — Bu sene 
Türkiye sürat ve 
mukavemet şampi
yonluğu 11 mmta-
kamn iştirakile ya-
püdı. Her iki koşu
yu da kalabaUk bir 
halk kütlesi ve baş- ^g^ 
ta Türk spor kuru
mu asbaşkanı Ay
dın saylavı Adnan, 
federasyonun kıy -
metli başkanı Hüs
nü Naü ve Cavid 
ile genel kâtib 
Nizameddin ve Gü-
vençspor klübünün 
haysiyet divanı baş
kam mühendis A-
sım takip ettiler. 

Cumartesi günü 
yapılan ve 26 ko
şucunun iştirak et
tiği 1000 metrelik 
sürat koşusu çok 
çetin oldu. Koşu 
mmtaka birincUeri 
arasmda yapıldı. 
Finale kalan Gü
vençspordan Talât 
Kocaelinden Orhan 
ve Bursadan Bekir 
arasında yapılan 
koşu neticesinde; 
6 senedenberi Tür
kiye şampiyonlu
ğunu üstünde mu
hafaza eden Talât 
birinciliği, Kocae
linden Orhan ikin
ciliği, Bursadan Bekir de üçüncülü
ğü kazandılar. 

4 temmuz pazar günü saat 7 de baş-
lıyan 104 kilometrelik mukavemet ya
rışma ayni mmtakalardan 26 koşucu 
iştirak etti. Neticede Güvençspordan 
Talât birinci, Ankaragücünden E3rüp 
ikinci, ve Bursa mmtakasmdan Bekir 
üçüncü geldiler. Geriye kalan Orhan, 
Nuri Kuş, Erdoğan, HalU, Memiş,Fa-
ruk hep birlikte müsabakayı ikmal et-

Türkiye sürat bisiklet şampiyonu Talât, ikinci Orhan 
idareciler arasında 

tüer. Bunlar haricinde kalan koşucu
lar bu uzun koşular için lâyıkile hazır
lanmamış olduklarından, arkadaşların
dan çok geri kaldılar. 

Birinciliği kazanan Talâtm Berlin, 
Balkan, ve bilhassa Moskova temaslan 
henüz hatırlardadır. Ağustos 937 ni
hayetinde yapılacak dünya şampiyon
luğunda daha iyi derece alacağı kuv 
vetli görünmektedir. Son antrenman
ları bunu bize vadediyor. 

Eyübün (104) kolometrelik yarışta 
kazandığı Türkiye ikincüiği kendisi 
hakkında zaafa uğrıyan kanaatleri or
tadan kaldırmıştır. Ancak bu koşucu
nun kendisinden çok tecrübeli, hat tâ 
olimpiyadlara iştirak etmiş ağabeyle
rinin nasihatlerin daha alâkadar ol
ması tavsiyeye şayandır. Türkiye üçün
cülüğünü kazanan Bursa koşucusu 
Bekire gelince; bu arkadaşın yakın bir 
zamanda daha geniş bir istikabl va-
dedeceği muhakkak görülmektedir. 

Türk sporunım bisiklet şubesinde, 
açılışından beri büyük bir varlık gös
teren ve bütün ecnebi temaslarda çok 
İ3ri dereceler elde eden Güvençspor 
klübü Ankara gençliğini bu spor 
şubesinde yalnızlıktan kurtaran ve on
lara hakikî bir rehber olan tecrübeli 
ve yorulmak bilmez idarecüerini ve 
Türkiye şampiyonu ve Balkan rekort
meni Talâtı tebrik ederiz. 

Bisiklet sürat şam
piyonu Talât 

Bizde futbolu öldürenler 
Bu işi kökünden halletmek zamanı daha 

gelmemiş midir ve gelmiyecek midir? 
Evet, büiyoruz, futbol bir salon oyu

nu değildir. Enerjik ve atletik vücud-
larm çarpıştığı futbolde gayri ihtiya
rî favuller, sakatlıklar ve hat tâ tehli
keli kazalar olabilir. Bunlara kimse
nin birşey söylemeğe diü varmaz. Fa
kat bu favuller, karşısmdakini oyun
da mefluç bir hale sokmak kasdüe ve 
bUe bile cana kıyar bir şekil ahnca her 
şeyden evvel düe gelecek olan, vicdan
lardır. 

Yere düşmüş bir kalecinin kafasma 
bir tekme indirmek, arkasmı dönmüş 
giden bir futbolcunun bacağım sakat
lamak üzere blçkılamak, yerde kıvra
nan bir oyımcunun üstüne çıkıp te
pinmek birer hareket olarak belki ko
lay yapılabilir şeylerdir; fakat karşı
smdakini az çok kısa bir zaman için 
gene az çok tehlikeU bir şeküde sakat-
hyacak, lıattâ hastanelik edecek bu ha
reketleri vicdaıüı insanlarm yapabil
mesi çok güçtür ve eğer sahalarımızda 
arasıra bu kabil kasdî ve cana kıyıcı 
hareketlere tesadüf ediyorsak -bunu 
vicdansızlığa demeğe dilimiz varmıyor-
mağlûbiyete ve rakibin üstünlüğüne 
tahammül edemiyen bazı futbolcüle-
rin yaptıkları işin ağırlığım anlıya-
mıyacak kadar gözleri kararmış olmar 
sına atfediyoruz. 

Ancak, eğer bu gözü kararmış kim-

güUesi gibi servislerine ve ekseriya fev
kalâde volelerine rağmen kaybediyor, 
öyle ki, Amerikalı inanılmaz güzellik
te ve daima geçen sütler yapmağa mu
vaffak Oluyor. 

İkinci seti de 6 4 ile Budge alıyor, 

seler rakip sporculara acımıyorlarsa, 
bunları yola getirmek imkânı yok mu
dur ve bu vazife herşeyden evvel ken
di klüplerinin ve sonra da teşkilâtm işi 
değil midir?. 

MUlî kümeye dahü takımlar içinde; 
karşısındakini yıldırmak, acar gördü
ğü ojamcu3aı sakatlayıp ıskarta etmek, 
ve en ufak fırsatta kavga çıkarmak işi
ni bir itiyad haline getirmiş olan bir
kaç oyuncu, gerek teşkilâtın resmî bir 
çok adamları ve gerek maçlan seyre 
gelen halk tarafmdan isimleri sayıla
cak kadar tayyün etmiştir. 

Bunlar, bu hareketlerini daha ne 
zamana kadar devam ettireceklerdir? 
Ne klüplerinden ve ne de teşkilâttan 
müessir hiç bir ceza görmiyen bu fut-
bolcülerin bizde futbolu öldürdükleri 
gibi bir gün herhangi rakip bir futbol
cuyu de ölüm tehlikesine maruz bıra
kacak şeküde sakatlaması mı bekleni
yor?. 

Bu işi kökünden halletmek zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmiştir. Teşkilât, 
sayısı - çok şükür - birkaçı geçmiyen bu 
futbolcülere müessir cezalar vermeli 
ve en mühimmi de bu cezalan -sahada 
hakeme bile tekme atan bir futbolcu 
hakkında yaptığı gibi- bir hafta sonra 
kendiliğinden affetmemelidir. 

Sadun Galip 

Bugünkü tenis maç lar ı 
Güneş kurtlarında başlıyan tenis 

tumuasınm bugünkü maçlarım aşa
ğıya yazıyoruz. 

Saat 17: Ahmed Arif - Telyan 
S. Hllel - Vedad Cemal 
Demarki - VasU 
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A h m e d Rıza bey 
çıkarılıyor, fakat bu 

Fransa haricine 
karar geri alınıyor 

Meşhur Hanri Rochefort bu davada 
Ahmed Rıza beyi hakh gördüğünü an
latmak için olduğu kadar Fransa ka
binesini tuttuğu siyasette sıkmak 
maksadile Ahmed Rıza beye müveddet 
duygularile bir telgraf çekti. (1) 

Klemanso ne kadar şiddetli davran
mış ise Cassagnac da o kadar sert pro
testolarda bulundu. (2) 

Ahmed Rıza beyin hukukımu mü
dafaa etmeği sabık ticaret nazın Mil-
lerand deruhde etti. Kabine bu kadar 
hücuma karşı koyamadı; kararından 
ricate mecbur kaldı. Türkçe Meşvere
tin Fransada tedavülünü yasak et
mekle Uttifa etti. (12 Nisan 1896) 

Abdülhamid bununla kalmadı; 
(Meşvereti) çıkaranlar aleyhinde 
Fransa kanunlarından istifade etmek 
istedi. Dava ikamesi için İstanbuldan 
avıikat Pedrelliyi Parise gönderdi. 

Meşverette Abdülhamidin namı 
(Büyük katil) diye geçerdi. 

Paris büyük elçisi Münir paşa Ab-
dülhamide hakarette bulundukların
dan dolayı Ahmed Rıza, Halil Ganem 
beylerle Meşveret gazetesinin diğer iki 
muharriri aleyhinde Seine mahkeme
sinde bir dava açtı. (Temmuz 1897) 

Avukat Laborinin müdafaasından 
ve Klemansonun mahkemede şehade-
ti esnasmda Jön Türkler lehine beya
natından sonra mahkeme maznunla-
n ancak 16 frank para cezasma mah
kûm etti! (15 Ağustos). Bununla be
raber böyle tazyikler karşısmda Ah
med Rıza bey artık Pariste yaşıyamaz 
hale geldi. 

Meşveret İsviçreye naklolımdu. Ab
dülhamid Meşveretin basıldığı mat-
baanm bütün türkçe harflerini satm 
aldı. Gazetenin basılmasma imkân 
bırakmadı. 

Ahmed Rıza bey bir müddet Meşve
reti litografya ile çıkarmağa uğraştık
tan sonra Belçikaya gitmeğe mecbur 
kaldı. Fakat burada da hücumlara 
maruz oldu. Belçikada bastırdığı Meş
veret nüshalarmda neşrettiği şiddetli 
makalelerden dolayı hükümet gazete
yi menetti. 

Bu 3rüzden Belçika mebusan mecU-
sinde bir istizah yapıldı. Meclis adliye 
nazırmı hakh gördü. 

Meşveret gazetesi bu defa Belçika 
mebuslarından Jorj Lorandm mesuli
yeti altında çıkmağa başladı. Abdül
hamid Ahmed Rıza beyi Belçikada hiç 
rahat bırakmadı. Bir kral iradesUe 
Ahmed Rıza bey Belçikadan çıkarüdı. 
(13 kânunuevvel 1897). Gene Parise 

giderek fransızca Meşveretile uğraştı. 
Murad beyin İstanbula avdeti Jön 
Türklüğe bir darbe olmuştu. Bu âde
ta bir dehalete, bir Istimane benze-
mişti. Padişaha hiç itimad etmiyen 
eski Jön Türkler Murad beyin bu ha
reketini şiddetle tenkid ediyorlardı. 

Hassaten ilk mebusan meclisi âza-
smdan Halil Ganem Ekler gazetesine 
gönderdiği bir mektupta kızgınhğım 
gizlemiyordu: (Murad bey beni affet
sin! Ama padişaha kendisini bir re
hine olarak vermek için bizden ajml-
masma hiç lüzum yoktu! Ondan bu 
fedakârlığı kimse istemedi. 

Partimizin programı malûmdur. 
Hünkârın bu programa temayül gös
termesi bizim de teşebbüslerinde onu 
teşvik ve takviye etmemize kifayet 
ederdi. Çünkü gayemiz memleketimi
zin halini ıslah ve istikbalini temin ey
lemektir. Vaadler hiçtir; prensipler 
her şeydir. Bizden bir mütareke iste
nildi. Ne garib hal! Bizim padişahtan 
mütareke istememiz lâzım! 

O bizi bir cürüm üe, bü: suikast üe 
itham edebilir mi? Biz hariçten gele
bilecek bir felâketten çekinerek dai
ma dostlarumza itidal ve sükûnet tav
siye ettUc. Halbuki o kadar kanlı ira
deler, nefiy emirleri veren hünkâr şün-
di bizden bir mütareke istiyorl 

Bütün Avrupaya karşı koyan bu ka
dar kudretU bh: müstebidin bizden sü
kûtumuzu istemek tenezzülünde bu
lunması için kuvvetimizin derecesi ne 
olmahdır?) 

Jön Türk kuvvetinin derecesi ne 
olursa olsun Abdülhamid için bu kuv
vetin kırılması matlüb idi ve son te-
şebbüslle buna bir derece muvaffak 
dahi olmuştu, 

Murad bey hakkında! Ahmed Celft-

leddin paşaya tebliğ olunan iradede 
(İstanbula vusulünde doğruca mabe
yin başkitabet dairesine gelsin. Huzu
ra kabul olunacaktır.) demlmişti. 

Murad bey Sirkeci istasyonuna va
rınca yamna Miloyu alarak bir araba 
ile Yıldız sarayına gitti. Doğruca baş
kâtibin yaiıma girdi (14 ağustos 
1897). Başkâtip gülümsiyerek kendi
sini kabul etti. 

Murad bey — Ahmed paşanın hak
kımda ne yolda maruzatta bulundu-
ğımu bilemem. Kendisine imzalı ve 
mühürlü bir kâğıt vermiştim. O kâ-
ğıdda arzettiğim gibi hilâfet makamı
na karşı tarziye vermek maksadile bu
raya gelip teslimiyet arzediyorum. Ah
med paşa affım lâkırdısım açtığı va
kit (ben kendimi kabahatli tanımıyo
rum ki bunu kabul edeyim) demiştim. 
Bundan başka bu yolda bir şey işit
medim ve işitmek te istemedim. An
cak cidden kabahatli isem ceza gör
meğe hazır olduğumu arz ile padişa
hın adalet kapısına iltica etmiş bulu
nuyorum. Bu noktaya dikkat buyur
manızı rica ederim. Çünkü padişaha 
fazla bir şey arzedecek olursanız iyi 
olmaz. (3) 

Tahsin paşa huzura gitti; bir saat 
kadar kaldı; avdetinde padişahın se-
lâmmı, Utifatını tebliğ etti. 

— Zatı şahane buyuruyorlar ki: Va
ki halin sadakat ifratından ve ba-zı 
hareketlerimin yanlış telâkki ediltniş 
olmasından ileri geldiğine kaniim. Mu
rad bey eskisinden daha makbul asdi-
kadan sayılacaktır. Evine gidip istira
hat etsin. Yalanda görüşürüz. 

Murad bey huzura kabul edilmeden 
serbest bıraküıyordu. Fülen affa uğ
ramıştı. 

Ertesi günü Murad beyin ailesi na-
mma bir teşekkür arizası takdim et
mek üzere kaymbiraderi Sabit efendi 
ile oğlu Yıldıza gittUer. Ariza takdim 
olundu. Mabeyin başkâtibi üe gidiş 
müdürü buna padişah namına şu ce
vabı verdiler. 

(Maziye kat'î surette perde çekil
miştir. Murad bey en muktedir ve mu
teber asdika arasmda hususî bir mev
ki sahibi olacaktır. Aüesince hiç bir 
meraka ve endişeye mahal yoktur.) 

Abdülhamid Murad beye Anadolu-
hisarmda bir ev verdi. Adliye müste-
şarhğma tayin olunmak vaadile uh
desine Şûrayi devlet maUye dairesi 
âzalığmı tevcih etti. Abdülhamid ta
rafından maişetini ve idaresini tan
zim edebümesi için Murad beye sekiz 
bin altm dahi verildiği o zaman şayi 
olmuştu. Hürriyetperverane fikirler 
besliyenlerle eskidenberi münasebeti 
olan MısırU prenses Naizlı hanımefen
dinin de bu sırada İstanbma gelerek 
bir gece tiyatroda huzura kabul olım-
duğu, bin beş yüz altın kıymetinde bir 
bilezikle ve «valide paşaya» (4) oldu
ğu gibi kendisine de bir konak verü-
mek vaadüe taltif edildiği o günlerde 
ağızlarda dolaşmış rivayetlerden
dir. (5) 

İstanbul gazetecileri (Murad beyin 
beyanatı) diye Mısırda, Avrupada neş
rettiği fikirlere taban tabana zıd şey
leri gazetelerine geçirdiler. Murad bey 
bunları tekzib edemedi. Murad bey bir 
çok defa saraya davet olundu. Başkâ
tip ile uzım, uzun konuştu. «Asdika-
dan ohnak şartlan» hakkmda kendi
sine imalarda bulunuldu. Fakat o tar-
bü böyle bir zülete düşmedi. Bir defa 
da huzura kabıü olvmdu. 

(Arkası var) 

(1) Ahmed Rıza: La faillite morale de 
la politique occidentale en orlent. 

(2) Paul Fesch: Constantlnople aux 
derniers jour d' Abdülhamid. 

(3) Murad beyin hatıratmı günü günü
ne zaptedip etmediğini bilmiyorum. Böy
le zaptolunmuş hatıralar bile sahipleri 
tarafından neşredilirken ifadenin bes
lenmiş veya beslenen ihtiraslara, nefret 
ve kinlere, müveddetlere göre tahfif veya 
teşdidlere uğramaması pek nadirdir. 

Ben Yüdız ve Jön Türkler mebhasinln 
bu kısmmda çok yerde Murad beyin muh
telif eserlerinden aldığım ifadelerini ol
duğu gibi kabul ve neşretmekteyim. Ar
zettiğim mütalâa İle varld olabilecek iti
razlara karşı aldıklarımm hepsi tekzip 
edildiğini görmediğim yahut ruh ve mü-
eddalannı hal ve vakaların cereyanına 
muvafık bulduğum noktalar olduğunu be
yan eyliyebilirim. 

(4) Mısır Hidivi Âbbafl Hilmi paşanın 
valdesi. 

(5) Hoca Kadri efendi: tstinsaf rlsalesL 

• 
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I Her akşam 
bir hikâye A k t r i s ( B''' İtalyan hikâyesi) 

t . 

Aktris telefonda cevap verdi: 
— Evet bir taahhüdüm yok... Tam 

dörtte giderim. Tabiî, evvelâ beni 
görmek istemelerini anlanra. Rolü ka
bul etmeden evvel zaten bir kere 
pkumak lâzım. 

Telefonu bıraktı. Karar vermeden 
evvel kendisini görmek istiyorlardı. 
Yeni bir ajans idi bu. Eskiler onu ta
nırlar, kıymetini bilirlerdi. Sahnede 
daha güzel, daha genç göründüğü
ne vakıftılar. Şimdi onu bir genç ro
lüne istiyorlardı. Tiyatro ajam, 28 
yaşında bir kadın rolü demişti. Sah
neden hariçte bile 28 inde görüne
bilirdi. Tabiî şimdi, şu halile değil. 
Fakat iyi giyinirse, gençleştiren bir 
şapka ile... Pek âlâ kabüdi. Yirmi 
sekiz yaş demek otuz gibi bir şeydir. 
Kendisi de otuzundan pek fazla de
ğildi, ya... 37 sinde idi. Hattâ otuz 
altı bile denebilirdi. Gösterse göster
se 30, haydi 32 yaşında gibi gösteri
yordu. Fakat sahnede pek âlâ 28 
yaşında bir kadını temsil edebilirdi. 
Onlara bu hususta bir emniyet tel
kin etmek lâzımdı. Çünkü çok kârlı 
bir mukavele mevzuubahs oluyordu. 

Hele şükür nihayet onu aramış
lardı. Fakat saiıki yeni sahneye çıka
cak biri gibi karar vermeden evvel bir 
kere yüzünü görmek istemeleri can 
sıkacak bir şeydi. Onun iyi bir aktris 
olduğunu herkes bilmiyor muydu? 
Maamafih yeni bir ajans tarafından 
aranıyordu. Onların biraz ihtiyatlı 
davranmaları tabiî görülebilirdi. Za
ten kendisi de ayni suretle hareket 
etmemiş miydi? Rolü kabul etmeden 
evvel komedyayı bir kere okumak is
tediğini söylemişti. Böyle bir cevap 
yermek mecburiyetinde idi. Vaktile 
rolü ona yollarlar, o da hoşuna gi-
tterse kabul eder, gitmezse geri çevi
rirdi. Şimdi ahval değişmişti. Maa
mafih kendisini tamyan bir empre
zaryo ile iş görmeyi tercih edecekti. 
Ihtimalki bu yeni ajans onun ismi
ni bile İşitmemlşti. Fakat böyle olsa 
teklifte bulunurlar miydi? Çağmr-
lar miydi? Yoksa ajans mı: «Bir ke
re de falam görünüz» diye onlara 
lelklnatta bulunmuştu? Bari ko
medyayı okumuş olsa idi... Hiç ol
mazsa nasıl giyinmek lâzımgeldiği-
ni kestirirdi. Ihtimalki kendisine 
genç bir zevce, yahut bir nişanh ro
lü vereceklerdi. Şık esvaplara ihtiyaç 
tardı. Acaba ne ücret teklif edecek
lerdi? Çoktan beridir mühim bir ro
lü deruhde etmiyordu. Şüphesiz ki 
bu komedyadaki rolü gayet ehemmi
yetli olacaktır. 

İhtimalki ilk defasında onunla pa
radan konuşmıyacaklar, sadece ese
ri verecekler, «çok ehemmiyetli bir 
roldür de. Bir kere kendiniz görse-
*ıiz daha iyi olm*» diyeceklerdi. «Te
şekkür ederim, bu akşam okur yann 
*^e cevap veririm». «Fakat bugün 
Öğleden sonra okuyup, akşam üstü 
bize telefon etseniz... Çabuk bir ka
rar vermek mecburiyetindeyiz...» 

Hazırlanmak zamanı gelmişti. Ne 
giyecekti? Kurşunî esvabı mı? Kur
şunîyi hiç sevmezdi. Kendisini pek 
Bönük gösterirdi. Siyah mı? Siyah 
daima yakışır. Esvap ta yeni. On se-
îıelikti amma hiç belli değildi. O en 
Çok yakışacak esvabı biliyordu amma, 
*̂ e çare, siyah ile iktifa mecburiye
tinde idi. Buna beyaz bir yaka ilâve 
«tse? Hayır, hayır. Özenmiş olduğu 
anlaşılacaktı. İnci gerdanlık olabilir-
^- Allaha şükür, şapkası yeni idi. 
*^odistra: Tam size göre madam! di
ye onu pek beğenmişti. Amma her 
«aman böyle söylemezler mi? Ağzını, 
gözlerini biraz boyamak icabediyor-
öu. Fakat çok kaçırmağa gelmezdi. 
Sonra yorgun görünürdü. Yanakla
rına gayet hafif bir kırmızı... Hah, 
*Şte, gündüzün bile, şimdi 28 yaşın
ca bir kadındı. 

Saat dört, aktris tiyatro şirketinin 
yazıhanesinde ötüyordu. Yazıhane
min arkasındaki bir pencereden zi
ya insafsız surette yüzüne dökülü
yordu. Emprezaryo orada değldi. 
Onun yerini tutan delikanlı komed
yanın muharriri idi. Şu komedyayı 
bari bir okumuş olsaydı! Ziyadan 
pek sıkılıyordu. Fakat bunu düşün
memek için kendisini zorluyordu. 

Muharrir söylüyordu: 
— Genç kız rolü için geldiniz değil 

mi? 

^ Bilmem, ajans bana bir genç 

kadından bahsetti. 
— Hayır, genç kadın plmıyacak. 

Evlenmemiş bir kız. 
—I Yirmi sekiz yaşlarında kadar...'^ 
— Hayır 22. - '* 
Yirmi iki mi? O halde bir yanlış

lık var demekti. Ajans yamlmış miy
di? Mühim bir eser için çok tecrü
beli bir aktris lâzımdır. Muhakkak 
ajans böyle düşünmüştü. Kendisi 
pek âlâ 22 yaşında bir kız gibi görü
nebilirdi. Neden olmasın? Ziya iyi 
tertip edilirse, saçlarını daha kısa 
kestirirse... Güldü: 

— 22 mi? dedi. 
—(Evet 22 yaşında gayet saf temiz 

bir genç kız. 
• Aktris gözlerinin altındaki hafif kı
rışıklıkları hayalinde görüyordu. 
» — Ajans pek parlak bir eser, de
di. Böyle eserlerde rol deruhde et
mek zor bir iştir. Çok tecrübeye ih
tiyaç vardır. Öyle değil mi? 

• Muharrir zor bir mevkie düşmüş 
gibi göründü. 

— Evet... Evet... diye mırıldandı. 
— Rolü daha okumadım. Fakat öy

le zannediyorum ki size genç görün
mekle beraber lâzımgelen tecrübe
yi haiz bir artist lâzım. 

— Ben bu rolde çehrenin çok bü
yük mevkii olduğu fikrindeyim. 

Uzun bir sükût. 
— Komedyayı okusaydım pek 

memnun olurdum. 
Muharrir tereddüt etti: 
— Maalmemnuniye verirdim size. 

Fakat kopyasını henüz çıkarmadılar. 
Adresiniz bizde val-dır. Kopya hazır 
olunca size yollarız. 

— Mersi. 
tşte hepsi bu kadardı. 22 yaşında 

bir kız anyorlardı. Kendisini çağır-
malan insafsızlık değil miydi? 

Rol büyük bir tecrübeye ihtiyaç 
gösteriyordu. Muharrir kati bir red 
cevabı vermemişti. Henüz ümit ke
silemezdi, thtimalki eseri gerçekten 
kendisine yolhyacaklardı. 

Hem 22 yaş çok genç bir kadın 
demek değildir. Kendisi 32 gösteri
yordu. Arada yalnız on yaşlık bir 
fark vardı. Muvaffak surette giyinir, 
lyl makiyaj yaparsa on yaş daha kü
çük görünmek pek kabUdir. Muhak
kak, görünebüirdi. Yirmi iki, otuz 
üd... Üç, dört, beş, altı, yedi. Otuz 
sekiz, otuz dokuz, kırk. Kırktan yir
mi İki çıkarsa... 

—H Yarabbi, ağlatma beni... Sokak
ta herkesin içinde ağlamak istemem! 

Hikayeci 

Akba müesseseleri 
Ankara da her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua «ipariji kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kaKul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
•atı; yeridir. Telefon: 3377. 

^ : ^ « » : "İfi?>V\ 
^ ,-,, 6 Temmuz 937 Salı 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Konferans: Kı-
Dlay Cemiyeti namma Bayan Şüküfe 
Nihal, 19,30: Konferans: Eminönü Halke
vi neşriyat kolu namına Bay Nusret Sa
fa, 20: Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söyle/, 
20,45: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa
at ayan), 21,15: Radyo fonik temsil 
(MARUF), 22,15: Ajans ve korsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
•ololar, opera ve operet parçalan, 23. SON. 

Ecnebi istasyonlarm bu akşamki en 
müntahap programı 

Roma (421) saat 22,30: Polis bandosu 
tarafından konser, Strasburg (349) 21,30: 
cVenedik» operet 3 perde, Lüksembur; 
(1293) 22,50: «Yapraklar düşerken» operet, 
Marsilya (400) 21,30: Konser, Bükreş (364) 
21,30: Senfonik konser, Varşova (1334) 
23: Piyano, Peşte (549) 23: Piyano kon
seri. 

Dans Musikîsi 
Monako (405) saat 24, Londra (kısa dal

ga) 21. 
7 Temmuz 937 Çarşamba 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30 Plâkla 
Türk musikisi, 12,50 Havadis, 13,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14,00 Son. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namma doktor Kâzım İsmail (Güneş 
banyosu), 20: Nezihe ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,30: Ömer Rıza tarafmdan aîabca söy
lev, 20,45: Semahat ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayan) , 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla solololar, opera ve 
operet parçaları, 23: SON. 

B O R S A 
5 Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı dahili 95 
1933 İstikrazı 95 
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9,80 
hamiline 9,90 
Müessis 77 

Türkiye Güm 86,50 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu hi3se 24 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihat değir
menleri 
Şark değir
menleri 

6,50 
9 — 

13,25 
10,25 

0,80 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 
20,54,50 

625 
73,90 

15,04,80 
87,44 

3,46,75 
4,70 

1,43,92 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

64 
23,27,68 

1,97,32 
14 

34,56 
4,16,80 

4,— 
107,36 
24,04 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

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

Hasan Âli Yücel 

Pazartesi Konuşmaları 
Kitap halinde intişar etti. Satış 

yeri Remzi kitaphanesidir. 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

—.— RADYOLİN 
Sizi t e r k i b i m e ç h u l v e o n d a n ü ç d ö r t d e f a p a h a l ı 

e c n e b i m a m u l â t ı n ı k u l l a n m a k t a n k u r t a r m ı ş t ı r . 

Bize bütün yerli mallarını yabancı 

mallara tercih ettiren en kuvvetli se

bep olanlann taze, ucuz ve saf olma-

landır. Bu evsafı taşıyan öz Türk 

mamulâtı dururken pahalı ve muhte

viyatı şüpheli ecnebi mamulâtına pa

ra vermek günahtır. 

Radyolin diş macunu hudutsuz mu-

vaffakıyetile halis yerli malma bu 

meziyetini parlak lurette bbat et

miştir. 

KUBİLAV HAN 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 102 

Terlan gibi güzel ve yakışıklı bir erkek, 
Gülçin'I nasıl sevebilmişti? Çünki bu, 

yalnız Pekinin değil, dünyanın en 
çirkin bir kızı İdi.. 

Baş cücenin merakı.. 
Kanton'da bulunan büyük Moğol 

donanması kumandanı amiral Şütşo'-
nun Pekine gelmesi için kendisine ha
kan buyruğu gönderilmişti. 

O sabah harem dairesinin kileri ö-
nünde genç bir cariye ile saraym baş 
cücesi fısıldaşıyordu: 

— Haremde birşeyler duymadın mı? 
— Hangi birinden bahsedeyim?!.. 
— Yeni gelinden haberin var mı?. 
— Ne olmuş?.. 
— Kocasının muvaffak olması için 

gece gündüz büsrülerle, yıldızlarla uğ
raşıyormuş. 

— Bu birşey değil, yavrum! Bundan 
daha taze, daha meraklı haberler var 
bende. 

— Sahi mi?.. Mutlaka Şi-Yamaya 
aid olmalı?.. 

— Hayır., hayır., onlann ipliği pa
zara çıktı artık. 

— Tiyen-Fodan mı bahsetmek isti
yorsun?. 

— (Büyük mabed)de vaktile kırılıp 
yapıştırılmış bir mabud heykeli var
dır. Tiyen-Fo ona benzer. Eski salta
natım, nüfuzunu hattâ eski güzelliği
ni kaybetmiş bir kadının nesinden bah
sedilir?!.. 

— O halde dilinin altındaki baklayı 
çıkar bakalım. Ben duyduklarımı an
latmak için seni bu kadar üzüyor 
muyum? 

Tuman İki elini ağzma götürdü: 
— Terlamn kalbini çalan kadını 

keşfettim. 
— Haydi canım., benimle alay et

me! Taşlar canlanıp biribirlerini se
verler; fakat Terlan bir kadın seve
mez. 

— Böyle söyleme yavrum! Her gö
nülde bir aslan yatar. Sen onun kal
binde yaşıyan kadmı biliyor musun? 

— İnanmam, Tuman! Gözümle gör
sem, yine inanmam. Terlan kalpsiz 
bir erkektir. 

Cücenin sesi büsbütün inceldi: 
— Terlan Gökçin hatunun kızını 

seviyor.. 
Diye mırıldandı. 
Genç kızın gözleri faltaşı gibi 

açüdı: 
— Ne diyorsun, Tuman? Gülçini 

mi seviyor? 
— Evet., hem de çıldırasıya... 
— Nereden sezdin bunu? 
— Sezmek değil., gözümle gör

düm.. kula;ğımla işittim. 
— Gözün ve kulaklarm seni aldat

mış olmasın. Tuman? Terlan Pekinin 
en güzel, en yakışıklı bir erkeğidir. 
ve Gülçin dünyanm en çirkin kızıdır. 
Onun yüzünü babası bile görmek is
temez., yüda bir kere büyük ulusal 
bayramda ailesi at-asmda Gülçin de 
babasmm elini öpmeğe gider. Fakat, 
kaç bayramdır dikkat ediyorum.. Ku-
büây elini uzatırken bile kızınm yü
züne bakmaktan tiksiniyor. 

— Ondan nefret ettiği belli. Fakat, 
gel gelelim Terlan bu kızı seviyor., 
onun gönlüne kim karışır? 

— Mutlaka bu kızın, erkeği çeken 
bir tarafı olacak. 

— Bühassa Terlan gibi bir erke
ğin... 

Genç kız hayretinden küçük dilini 
yutacak gibiydi.Cücenin sözlerine bir 
türlü innanmak istemiyordu. 

Gerçek Terlatım, Gülçini sevmesi 
en ufak bir ihtimal ile de hiç kimse
nin aklmdan geçemezdi. 

Gülçin (1) yirmi bir yaşında uzun
ca boylu, endamı güzel., sesi güztl.. 
av avlayışı güzel.. Tar çalışı güzel., 
ahlâkı güzel.... 

Ve bunlardan baişka birçok mezi
yetleri de sayılabilirdi. 

Fakat, Gülçinin yüzü o kadar çir
kin, o derece soğuktu ki.. Terlan gibi 

t i ] Kızıl çiçek, Altın gül. Kızıl gül mâ
nalarını ifade eder. Çin - yahıt Kin ^ 
Çince altın demektir. Gülçinin anasına 
Gökçin adını Sebutay bahadır koymuştu. 
Gökçin = Kızıl gök. Altın gök demektir. 

«Gökçindir kızımm adı, 
Gözünü gökler boyadı. 
Kanına renk veren göktür, 
Kızımın adı büyüktür >ı 

- Bir Azeri şain -

genç ve yakışklı bir saray muhafıa 
değU, onun maiyetindeki çirkin za
bitler bile Gülçinin yüzüne bakamaz-
1ar di. 

Baş cücenin merakı gittikçe artı-
yodu: 

— Terlan acaba bu kızın neresini 
ve nesini seviyor? 

Elbette onun da bir erkeği avlıya-
cak ve kendine çekecek bir meziyeti 
olacaktı. 

Tuman bu merakla, kiler önünde 
lâfa tuttuğu kıza sordu: 

— Bu gece uykumu kaçıracak olan 
bu düğümü çözebilir misin? 

— Ne istiyorsun? 
— Gülçinle meşgul olmanı, oıiu bi

raz deşmeni ve fikirlerini öğrenmeni 
İstiyorum! 

— Söz veriyorum: Öğrenmeğe çalı
şacağım. 

A m i r a l Ş ü t s o b o ş u n a m ı 
g e l e c e k ? ! . . . 

Tuman merakmdan çâthyovdu. 
Terlanı kime sorduysa, onun İçin 
(kalbi boş gezen bir erkek) diyor
lardı. 

Semga Bahadır baş cüce ile şaka
laşmasını çok severdi. O gün Tuman 
İhtiyar vezirin yanına gittiği zaman 
Semganm yanında kimse yoktu. 

Semga Bahadır, cüceyi görünce 
güldü: 

— Yakında sarayda büyük bir dü
ğün olacak., yine değerli hediyelere 
kavuşacaksın. Tuman! 

Cücenin yüzünde manalı çizgiler 
belirdi: 

— Terlamn evlenmesinden mi bah
sediyorsunuz?, 

— Evet, amiral Şutso yakında gr̂ ie-
cek ve hakan amiralin kızını Terlsna 
istiyecek... 

Cüce önüne ba:karak mırıldandı: 
— Terlan, Şutsonun kızını alacak 

mı bakalım?! 
—Bekâr bir erkek. Bu kadar güzel 

bir kızı reddedecek değil ya. Bahusus 
bu işe hakan önayak olursa... 

— Ben size, bu iş olmıyacak.. Şut-
soyu Kantondan boşuna buraya ça
ğırdınız, dersem... 

— Yumuşak bir yer bulsam, bu sö
züne sırt üstü yatar gülerim! 

— Terlamn sevdiği bir kız vardır. 
Terlan ondan başka: bir kadınla c.v-
lenemez, dersem., yine sırt üstü ya
tıp güler misiniz? 

Semga Bahadır çenesinin ucundan 
sarkan küçücük sakalının ince telle
rini okşıyarak bağırdı: 

— Terlamn hiçbir kadın sevmoıH-
ğini herkes biliyor. Eğer sevscydi, 
yanındaki cariyelerden birine meyil 
gösterirdi. Terlan kalbi boş yaşıyan 
bir erkeketir. 

— Onun kalbini amiral Şutsjıınn 
kızüe dolduracaksınız, aldanırsınız! 
Baiıa Ulanınız! Gerçi bu inanılacak 
bir şey değil.. Fakat, ben gözümİ3 gör
düm ve kulağımla işittim: T.̂ v̂ an 
(Gülçin) le sevişiyor.... 

İhtiyar vezir, kaşlarını yukarıya 
kaldırarak bir müddet şaşkın şaşkın 
cücenin yüzüne baktı: 

— Ne diyorsun, Tuman?. Terlan 
Gülçinle mi sevişiyorr?! 

— Evet., hakanın küçük kızı Gül
çinle... 

— Terlan o çirkin kızı nasıl sevi
yor ? 

— Buna sizin kadar ben de şaş-
tun.. ve kızlara bu işin sırrını anla
malarını tembih ettim. Düşündükçe 
aklımı oynatacağım. Terlan gibi gü
zel ve yakışıklı bir erkek, böyle dün
yanın en çirkin bir kızını nasıl seve
bilir?! Buna şaşmamak kabil mi? 

Semga Bahadır kulaklarına inarıac 
mıyordu. 

Baş cüceye: 
— Sen yanlış duymuş ve yanlış 

görmüş olmıyasm. Tuman? 
Diye soruyor ve dudağım bükeı-elc 

odanın içinde dolaşıyordu. 
Tuman: 



Sahife 12 AKŞAM 

> O emleket Sahlfesî o 
09^ 0!a0s^m «#« !s**ea#*eaı* ^09090 

Eskişebirde çocuklar 
başıboş dereye giriyorlar 

Belediye tehlikenin önüne geçmek 
için esaslı tedbirler almalıdır 

Esldşehirde dereye giren çocuklar 

Adanada rekolte 
Tahmin bürosuna göre 
geçen seneden dörtte 

bir fazla 
Adana (Akşam) — Bütün büyük zi

raat memleketlerinde olduğu gibi Ada. 
nada da bundan dört yıl evvel bir tah
min bürosu kurulmuştu. Bu büro bü
tün mahsulâtm miktarmı ve ekilen 
sahaları ve mahsulün büyüme dev
resinde belli zamanlardaki vaziyetle
rini tesbit eder. 

Bu tahmin bürosu, memleketin ta
nınmış eksperlerinden mürekkep ay-
n ayrı tahmin heyetlerini ekim &a-
halarma göndererek mahsul vaziye
tini tahmin ettirmekte ve tahminden 
sonra tahmin raporlan çıkararak mm-
takanm ziraî ve ekonomik vaziyeti hak-
kmda çifçi ve tüccarı aydmlatmakta-
dır. Tahmin bürosu senede beş rapor 
neşretmektedir. Yapılan tahminlere 
göre bu yıl zerriyat sahası geçen sene-
kinden 1/4 nisbetinde daha fazladır. 

Adana tahmin bürosu Ticaret oda-
sımn yardımile iş görmektedir. 

Eskişehir (Akşam) — Yaz sı
cakları bastı. Büyük küçük bütün ço
cuklar şehrin ortasından geçen Por
suk suyuna girmeğe başladılar. Ço
cukların çayda başıboş jrüzmeleri, 
kendileri için çok tehlikelidir. 

Geçenlerde bu çayda bir çocuk bo
ğulurken kurtanldı. 

Çocuklarım sokaklara saüveren 

babalara belediye ceza yazmaUdır. 
Belediye bu cezayı yazmadan evvel 
derenin kenarım arada sırada kon
trol etmeli, derenin tehlikeli yerlerini 
tesbit ederek çocukların oralarda 
yüzmelerini menetmelidir. 

Bu hayatı meselede Eskişehir be
lediyesinin dikkat nazarlarını celbe-
deriz. 

Tekir dağında büyük deniz 
müsabakaları hazırlığı 

24 temmuzda yapılacak müsabakalar 
büyük bir alâka uyandırdı 

/ 

.•jk^. 

' 

tââ.^^r'^İ^. "i^ îiSÖS 
- ıs^jl^^^^^^B 

« 

f . 
Deniz Dayramı günü yapılan sandal yarışlarından bir görünüş: Yanşa hazırlık 

Tekirdağı (Akşam) — 24 temmuz 
cumartesi günü ilimizde deniz spor 
müsabakaları yapılacaktır. Subay, 
erat, spor klüpleri, bayahlar ve Te-
İdrdağı kayıkçıları arasmda tertip 
edilen bu müsabakalarda 100 metre 
sürat, 500 metre mukavemet, 500 met
re iki kişilik bot, 500 metre bir çifte 
sandal, 200 metre sürat, 1000 metre 
mukavemet, 1500 metre üç çifte sandal 
yarışları, dalma müsabakaları ve su to
pu eğlenceleri yapılacaktır. 

Bu müsabakalar muhitimizde bü
yük bir ilgi uyandırmış vş gençler şim
diden idmanlara başlamışlardır. 

Tekirdağı gençliğinin verimli bir 
halde çalışmasını sağlamak ve yurd-
daşlanmızm spor sevgsini arttırmak 
maksadile Halkevi kupa maçlan ter
tip etmiştir. Kupa maçlarmm birinci
si 4 Temmuzda Tekirdağspor-Yılmaz-
spor, ikincisi 10 temmuzda Tekirdağ-

spor-Halkspor, üçüncüsü 11 temmuz
da Yümazspor-Halkspor klüpleri ara
smda yapüacak ve Tekirdağı şampi
yonu meydana çıkacaktır. 

Teldrdağspor klübü idare heyeti bir 
toplantısmda klübün fahri başkanlı-
ğmı Trakya umumi müfettişi Kâzım 
Diriğe tevcihe karar vermiş, ve bunu 
telgrafla saym general K. Diriğe bil
dirmişlerdir. 

İzmirde sab; kooperatifleri 
birliği tenkil edildi 

İzmir (Akşam) — tzmlr Tanm sar 
tış kooperatifleri birliği, teşkil edil
miştir. Satış kooperatifleri teşkilât 
itmam edilmiş. Aydın ve ödemiş har 
valisinde 7 inci satış kooperatifi, k -
mir ve Manisal vilâyetlerinde 11 üzüm 
satış kooperatifi teşekkül etmiştir. 
Satış kooperatifleri, bu yıl ortaklan-
nm üzüm ve incir mahsullerini kendi 
teşkilâtile İhraç ederek satacaktır. 

Erhaada su meselesi 
Halk gelecek yıla kadar 

susuzluk derdinden 
kurtulacak 

Erbaa (Akşam) —• Orta Anadolu-
nun en şirin kasabalanndan ve çok 
mümbit bir araziye malik olan Er
baa kasabalsuun en büyük derdi su
dur. Havalann kurak gitmesi de zür-
raı endişe içinde bırakmıştır. Hemen 
hemen hepsi çifçi olan kasaba halkı 
şu sırada geceli gündüzlü su tevzi ye
rinde toplanarak tarlasmı sulamak 
için çırpımp duruyor. Esasen mevcut 
su da tarlaları sulamağa kâfi olma-
dığmdan herkes suyunu tamamen ala
mıyor. 

Uzun yıllardanberi halk bu ıztırab-
tan kurtulmak için zaman zaman 
Kelkit ırmağmdan yapüacak bir kar 
nal Ue su ihtiyacım temine çalışmif 
fakat maatteessüf muvaffak olama
mıştı. 

Halkm ihtiyaç ve derdlenle alâka
dar olan Cumhuriyet hükümeti, su 
meselesine de el koymuştur. Yî ;>ıla-
cak tesisat sayesinde gelecek yıl Taş
ova bölgesi halkmm susuduk derdin
den kurtulacakları mcSıakkaktır. 

Halk Tokatta faaliyete başlıyan su 
fen heyetinin mttmMiı olan çabuk
lukla buraya gelmesini sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Diyarıbekir zahire borsası 
Diyanbekir (Akşam) — Zahire bor

sası açıldıktan sonra zahire alış satışa 
mtizam altma girmiştir. Köylüler, 
getirdikleri zahireleri, borsaya teslim 
etmekte ve bunlann satışlanna karış
mamaktadır. Satılan zahireıün parar 
sı derhal sahibine teslim edilmektedir. 
Buğdaym yirmi küosu 65-90, arpanm-
ki de 60 kuruş üzerinden satılmakta
dır. 

Son zamanlarda Yağpazan da h«r 
raaretli bir alış verişe sahne oluyor. Her 
taraftan getirilen yağlar, borsada eri-
tUerek tenekelere konmakta, İstanbul, 
Mersin, Samsun ve İzmire sevkedü-
mektedir. Eritilmiş yağlar, borsada 
muntazam basküllerde taartılarak te
nekelere konduğu cihetle demna 
noksan olmasma imkân ve ihtimal 

yoktur. Velhasıl zahire borsasmda If-
ler, yerinde gidiyor. 

Diyarıbekir Halkevi teftiş 
ediliyor 

Diyanbekir (Akşam) — Halkevinin 
bir senelik mesaisini tedkik ve teftiş 
etmek üzere Ankara mebusu B. Aka-
gündüz dün akşamki trenle şehrimi
ze gelmiş, Halkevinde misafir edilmiş 
ür. Burada birkaç gün kalacaktır. 

Sivas ilkbahar at 
yarışları bitti 

Son koşular çok heyecanlı oldu 
ve binlerce seyirci hazır bulundu 

'I 

4000 metrenin birincisi Ceylân 
Sivas (Akşam) — İlkbahar at ya-

nşlarınm son haftası da binlerce se
yirci önünde istasyon civarındaki ko
şu alanmda yapüdı. Birinci koşu Si
vas vilâyeti mmtakası dahilinde doğ
muş ve yetişmiş üç yaşmdaki yerli ya
rım kan Arap ve halis kah Arap erkek 
ve dişi taylara mahsustu. Birinciye 
245 liradan maada bu koşuya giren 
hajrvanlar için verilen duhuliye üc
retlerinin mecmuu verilecekti. Mesa
fe 1400 metre idi. Bu koşuya üç tay 
iştiraSc etmiş diş doktoru Nüzhet Çu-
bukçımun Gümüş admdaki kızü kır 
tayı birinci, Çalh Mehmed Gökçenin 
Şahini ikinci, Fehmi Günaym Merca
nı üçüncü geldUer. 

tkinci koşu: Dört ve daha yukan 
yaşta hiç koşu kazanmamış yerli ve 
yarım Arap kan ve halis Arap kan at 
ve kısraklara mahsustu. Buna altı 
hayvan iştirak etti. 120 lira, mesafe 
1800 metre idi. Ürgüplü Ahmed Sucu-
oğlunnu Çakın birlnciüği, Sıvash 
Rahmi Günaym StvOs Zaferi ikincili
ği, Kayserli Torun Talayoğlunun Yü-
mazı üçüncülüğü kazandı. 

Üçüncü handikap koşusu: Dört ve 

daha yukan yaştaki yerli yanm Arap 
kan ve halis Arap kan at ve kısrakla
ra mahsustu. 245 lira, mesafesi 2600 
metre idi.. Bu koşuya dokuz hayvan 
iştirak etmiş Adanalı Mustafa Yıl-
mazm Kaptanı birinci, Adanalı Saf
fet Aslanm Sadası ikinci, yüzbaşı Ce-
mU Eryurdun Hamedanı üçüncü gel-
düer. 

Dördüncü koşu, uzun yayla kouşu-
su idi ve dört ve daha yukarı yaştaki 
halis Arap kan at ve kısraklara mah
sustu. Mesafe 4000 idi, birinciye 360 
liradan maada bu koşuya giren hay
vanlar için verilen duhuliye ücretle
rinin tamamı verilecekti. Bu koşuya 
beş tane halis Arap kan at iştirak etti. 
Bu koşımun bahsi müşterek ve heyeca
nı diğerlerinden kat, kat fazla olduğu 
görülüyordu. 

Gemerekh Mehmed Ali Özcanm Ce
sur Ceylânı birinciliği, Katkallı Şük
rü Kucağm Vuralı ikinciüği, Adara-
h Fehmi Dikmencioğlunım Çağlıya-
m üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Bu mimasebetle üç hafta devam 
eden koşularda görülen intizam ve 
mükemmeliyetten dolayı hakem ve ter
tip heyetlerini tebrik etmek vazifedir. 

Maraşlılar lise istiyorlar 

Ortaokul blnalarmdan bir parça 

Maraş (Akşam) — Nüfusu otuz 
beş bini tecavüz eyliyen güzel Ulaıor 
şm. bugün İçin en mühim ihtiyacı lise
dir. Bu İhtiyaç, gençleri tahsilsiz bı
rakacak nisbette ehemmiyete malik
tir. Maraş, iktisadi sahada fazla inki
şaf ve terakki edememiştir. Bu vazi
yet orta mektebi bitiren gençierin 
tahsile devam için başka ve uzak şe
hirlere gitmelerine mâni teşkü et
mektedir. 

Orta mektebin işgal ettiği bina, li
se için çok elverişlidir. Burası eski
den Amerikan koUeJi iken hükümeti
mizce satın alınarak orta okula veril

miştir. Yapılış ve taksimatı İtibarile 
fevkal&de muntazamdır. Bir çok sa
lonlara, odalara ve bahçelere malik 
olan binamn hâlen ancak ufak bir 
kısmı işgal edilmektedir. 

Bütün Maraş sekenesi bir ilse açıl
ması için vekâlete müracaatte bulun
muşlardır. Maraşhlarm bu dilekleri-
lün vekâlet tarafından herhalde isaf 
olunacağı umulmaktadır. Maraşm 
lise ihtiyacı hakikaten mühimdir, bu 
önemin takdiri ve bu yıl herhalde 
lisenin açılması çok faydalı olacak
tır. 
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Çocuk Dünyası 
H E D İ Y E A L A N L A R 

12 Haziran 937 tarihli bilmecemizi hal
ledenlerden hediye kazananların isimleri
ni neşrediyoruz. 

BUmecemizi doğru halledenlerden K. 
Ayasofya Kâtip Sinan No. 5 B. Akm bi
rinci gelmiş ve hediyesi olan (Bir kravat). 
İst. Erkek lisesi talebelerinden 947 No. bay 
Ahmed Akosman ikicilik ile (Boya takı
mı), Erdek - Hüsnü Keylânsoy Şems ec
zanesinde kalfa üçüncü gelerek (Sümer 
Kızı) hediyemizi kazanmışlardır. 

Şekerleme alanlar 
1 - Beyoğlu 11 ci okul 418 No. Şükran, 

2 - Beşiktaş Yıldız sokak 64 No. Basri, 3 -
Maçka Ömer Avni paşa mahallesi 24 No. 
Semra, 4 - İst. 23 cü okul 466 Naci, 5 -
ra t ih Fevzipaşa cad. 118 No. Feriha, 6 -
Bakırköy İncirli cad. 57 No. İrfan, 7 - Kuz
guncuk 45 ci okul 137 No. Behiç, 8 - Göz
tepe 5 ci okul 425 No. Sevim, 9 - Beyoğlu 
20 ci okul Nedret, 10 Fener Abdisubaçı 
Yıldırım cad. 7/9 No. Semiha. 

Çikolata a lanlar 

11 - Erenköy kız lis. 50 No. Süheylâ, 12 -
Haydarpaşa lis. 1908 No. İnayet, 13 - Ga
lata şubesi memurlarından Sadeddin kı
zı Necla, 14 - Bakırköy Zuhurat Baba cad. 
25 No. Vedia, 15 - Kumkapı Balipaşa 93 
No. Yepime, 16 - Sirkeci Hüdavendigâr 
cad. 55 No. Hazım, 17 - İst. kız lis. 1094 
Süheylâ, 18 İst. Gelenbevi orta okul 51 AU 
Rıza, 19 - Beyoğlu birinci okul Metin, 
20 - Kadıköy İzzeddin sokak 31 No. Ne
riman. 

Bisküi alanlar 
21 - Şehzadebaşı Fevziye mahallesi 18 

No. İlhan, 22 - Arnavutköy 25 ci okul Na
mık, 23 - Arnavutköy Beyazgül cad. 29 
No. Fikret, 24 - Kadıköy birinci orta okul 
20 No. Kenan, 25 - Üsküdar kız sanat okul 
156 NoN. Melâhat Kenan, 26 - Üsküdar 
Ahmediye cad. 73 No. Mediha, 27 - Şişli 
Teraki lis. 172 No. Metin, 28 - Vefa erkek 
lis. 636 No. Nusret, 29 - Küçükmustafapa-
şa cad. 29 No. Hayriye, 30 - Kandılh kız 
lis. 63 No. Behire. 

Birer ku tu boyalı kalem ve 
resim defteri a lanlar 

31 - Kasımpaşa Kurtçelebi mahallsi 28 
Mediha, 32 - Çapa kız öğretmen okul 798 
Ferihan, 33 - Fındıklı Sedüstü 5 No. Bin-
naz, 34 - Galatasaray lis. İhsan, 35 - Üs
küdar Salacak Arka sokak 9 No. Güzin, 
36 - Beyoğlu beşinci okul Sadık, 37 - Hay
darpaşa lis. 2199 No. Bülent, 38 - Davut-
paşa orta okul 69 Hüsnü, 39 - Kurtuluş 
Tepealtı Ayet, 40 •- İst. erkek lis. 047 No. 
Ahmed. 

Birer defter alanlar 
41 - Bakırköy orta okul 137 No. Recai, 

42 - Tavşancil Hereke bay Alâaddin oğlu 
Hayreddin Şen, 43 - İst. 1 Ocu okul 47 No. 
Kadriye, 4 - İst. 6 cı ilk okul 335 Feriha, 
45 - Bursa Sedbaşı Armağan sokak 7 No. 
Gökalp, 46 - Şehzadebaşı 31 No. Kâmil, 
47 - Kırklareli İstasyon cad. 16 No. Safi
ye, 48 - Haydarpaşa lis. 2083 Kemal, 49 -
Taşkasap İclâl, 50 - Karaman Hüseyin 
Sevil kardeşi Narin Sevil. 

Mürekkep alanlar 
51 - Beyazıd SoğRnağa mahallesi 18 No. 

Şahende, 52 - Samatya Demiryolu cad. 
26 No. Haldun, 53 - Zincirlikuyu 20 ci 
okul 134 Ferdane, 54 - Gedikpaşada Ha
mam cad. 63 Ömer, 55 - İst. 3 cü okul 
Abdürrahman, 56 - Galatasaray lis. No. 
Aydın, 57 - Hamam sokak 19 No. Raziye, 
58 - İst. Hayriye lis. 619 Ayşe, 59 - Beya
zıd Külhan sokak 9 No. subay Hüsniı 
Özer. 

Cedvel alanlar 

61 - İst. kız lis. 597 Nevzat, 62 - KandUli 
kız lis. 741 No. Seniha, 63 - Üsküdar 19 cu 
okul 475 No. Yücekan, 64 - Maçka Nişan-
taş Pırık sokak 126 No. Selma, 65 - Mo
dada Öter, 66 - İst. erkek lis. 108 Bürha-
neddin, 67 - Cağaloğlu Şeref sokak 28 İş
tiali, 68 - Şehremini Mimar cad. 12 No. 
Hilmi, 69 - Beyazıd Camcıali 13 No. Emi-

J^^' 70 - Aksaray Yusuf paşa 4 No. Meliha. 

^̂  Birer yazı lâstiği alanlar 

' 1 - Yeşilköy Ümran sokak 41 No. Hû-
»yi, 72 - Kızıltoprak 43 cü okul 197 No. 
Adnan, 73 - İst. Gzin Aksın, 74 - oTzko-
Parana Müselles han 8 No. Süha, 75 -
KandiUi kız lis. 242 No. Muzaffer, 76 - Be
şiktaş Akaretler cad. 95 No. Sabahat, 7 -
Kadıköy Rıhtun cad. 44 No. Hakkı, 78 -
Kadıköy orta okul Ozan, 79 - İst. kız lis. 
«10 No. Atilla, 80 - Beyazıd Köşklühamma 
sokak 8 No. Nebiye. 

Birer dolma kurşun kalem alanlar 

81 - Beşiktaş 18 ci okul 599 Burhan, 
82 - Büyükada Alpaslan sokak 43 eŞhime, 
83 - Beyoğlu 44 cü okul sınıf 4 A 
Ferhan, 84 - Çamlıca P. T. T. şefi Şükrü 
kuz Sadi, 85 - Paşakapısı 25 No. Zübeyde, 
86 - ist. erkek lis. 611 Feyzi, 87 - Kabataş 
erkek lis. 894 Ertuğrul, 88 - Beşiktaş Acısu 
sokak 6 No. Rebia, 89 - İst. erkek lis. 917 
Avni, 90 - İst. 49 cu okua 30 No. Saide 
Gümüş. 

Birer kalemtraş alanlar 

91 - Beşiktaş Slnanpaşa cami yanında 
5 No. Aalptan, 92 - Kınalıada ilk okul 
Şükran Tengöz, 93 - îst. erkek lis. 1048 
Faruk, 94 - Aşıkpaşa Karadeniz cad. Sa
di, 95 - Ortaköy Mandra sokak 57 No. 
Zeynep, 96 - Ortaköy Meşrubat sokak 13 
No. Terpo, 97 - Çapa 31 ci okul 40 No. 

Seyfi, 98 - Eyüp Otokçılarda 56 No. Mü-
beccel, 99 - Bostancı Körkuyu sokak 4 No. 
Salim Akdemir, 100 - Hayriye lis 5-A 517, 
Hüsameddin. ^ ^ 

Kart alanlar 
101 - Kadıköy Serasker sokak No. Nu-

reddin, 102 - Kadıköy Yeldeğlrmen 115 
No. Turhan, 103- İzmri Karantinada elek
trikçi Şükrü atelyesinde Ziya. 104 - Fatih 
Atikalipaşa Nuriye, 105 - Ankara Buldu 
mahallesi 19 No. Severdil, 106 - Samatya 
Şık terzihanesi Hayrünnisa, 107 - Cağal
oğlu Şafak sokak 28 Zekiye, 108 - Vefa 
lis. 10 No. Mecit, 109 - Şehzadebaşı general 
Feyzi konak Feyzi, 110 - Ankara kız ens
titüsü okulunda öğretmen kıscmıda 137 
Seher, 111 - Erenköy Elektrik sokak 6 No. 
Feriha Remzi, 112 - Beyoğlu Melin, 113 -
Şehzadebaşı Kemalpaşa cad. 2 No. Gön-
bay, 114 - Şişli Jandark mektebi Eşref 
Eryılmaz, 115 - Ankara Meştutiyet cad. 
Sıdkı bay apartıman 13 Hatice, 116 - Ak
saray Kırıktulumba 50 No. Reyhan Gök-
tel, 117 - Yeşilköy ilk okul 105 No. Özyal-
çın, 118 - Eskişehir Ülkü ilk okul karşı
sında 7 Turgut, 119 - İst. kız lis. 1406 
Faliha, 120 - Hayriye lis. 113 No. Bürha-
neddin Mecid, 121 - Kadıköy Moda Rem-
ziye, 12 2- Kızıltoprak İstasyon arkası 15 
No. Ali, 123 - Bursa Pmarbaşı cad. 30 No. 
Yılmaz, 124 - Bostancı ilk okul 102 No. 
Şükran, 125 - Saraçhanebaşı Şekerci sokak 
13 No. Nida, 126 - Ankara divanı muha
sebat mürakiplerinden Fehmi kızı Melâ
hat, 127 - Yedikule 43 cü okul 43 No. Nec
la Ersavaş, 128 - Bostancı 498 No. Nadire, 
129 - Ayvalık İş bankasmda Nureddin, 
130 - Aksaray Kemalpaşa cad. 124 No. Sa-
liha, 131 - Maslak Trakki okulu 644 No. 
H. Maslak, 132 - Ankara divanı muhase
bat mürakibi Atıf kızı İnci, 133 - Mas
lak M. Girişmen, 134 - Fatih Cumhuriyet 
orta okul 210 No. Muzaffer Ertürk, 135 -
Ankara eYnişehir Okula sokak 4 No. Emel, 
136 - Fatih 13 cü okul Muallâ Ertürk, *87 -
İst. erkek lis. 1267 Necmeddin, 138 - Di-
vanyolu 67 No. A. Özenel, 139 - 36 cı ilk 
okul 69 No. Neriman, 140 - Ankara Deniz
ciler cad. 45 No. Mehmed kızı Meryem, 
141 - Süleymaniye 6 cı okul Sema, 142 -
Taksim Kazancı yokuşu 18 No. İhsan, 
143 - Erdek dava vekili Ferhad Arıkan kı
zı Necla, 14 - Şehzadebaşı Kırıktulum
ba 16 No. Adnan, 145 - Denizli hükümet 
karşısında İbrahim Toz, 14(5 İst. erkek lis. 
1815 No. S. Beşkurt, 147 - Sarıyer ilk okul 
406 No. Kâmran, 148 - Beyazıd - Vecihi, 
149 - Aydın nüfus müdürünün oğlu Nec
det, 150 - 19 cu ilk okul Neriman No. 43, 
151 - Edirnekapı Sultanhamam Kasap so
kak Şükriye, 152 - Ankara î>evlet demir
yolları genel direktörlük muhabare me-
murur İhsan kızı Ayten, 153 - Fatih Ke
çecilerde Çeşme sokak 21 No. Nizameddin, 
154 - 19 cu il kokul 263 Lûtfi, 155 - Kırık
kale postahane arkası eski klüp binası 
1 ci kat 2 No. Lâmia, 156 - 27 ci okul 88 
No. Fikret, 157 - Üsküdar kız enstitüsü 
202 No. Tayap, 158 - İst. Sen Benova kız 
mektebi İ. Aksel, 159 - Kasımpaşa orta 
okul 148 No. M. Aksel, 160 - İst. erkek Us. 
646 No. Haran, 161 - Bakırköy Sakızağacı 
25 No. Rezan, 162 - Arnavutköy 90 No. 
Şake, 163 - Samatya MüdafaamiUiye cad. 
52 No. B. Çağlı, 164 - K. Ayasofya 5 No7. 
B. Akm, 165 - Sirkeci Şemsi, 16 - Bakır
köy Havlucular sokak 6 No. Ayşe, 167 -
Feriköy 3 No. SaUh, 168 - Lâleli Tayyare 
apartımanı 23 No. Ayhan, 169 - Kasımpa
şa orta okul 214 İhsan, 170 - Vefa lis. 
384 No. Muzaffer, 171 - Kabataş erkek lis. 
Süleyman, 172 - Kadıköy Süleymanpaşa 
cad. 51 No. Petro, 173 - Beşiktaş Vişne-
zade sokak 10 No. Suad, 174 - Akşam Kız 
Sanat okul 1113 Melek, 175 - Fındıklı 
Dereiçi 37 No. Mukadder, 176 - Kızıltoprak 
Ziverbey sokak 10 No. Feriha Sönmez, 
17 - İst. lis. 2-B Ali Zafer, 178 - Beşiktaş 
Kılıçali 4 No. Mitat, 179 - Beyoğlu 12 ci 
okul 593 Feyzan, 180 - Pendik birinci 
okul 350 No. Necdet, 181 - Çengelköy Ha-
vuzbaşı Şuan, 182 - Beyazıd Soğanaga 
mahallesi Belkis, 183 - İst. erkek lis. 87 
No. Vehbi, 184 - Arnavutköy Zafer, 185 -
İst. kız lis. 965 Semiha Sezer, 186 - 10 cu 
okul 153 Reha, 187 - Feriköy 3 No. Nezi
he Tanel, 188 - Beyoğlu 11 ci okul 34 No. 
İilhan Akdemir, 189 - Veznecilerde Na-
dirbey sokağında Zeki, 190 - 4 cü okul 
657 Muallâ, 191 - Karagümrük Kurdağa 
mahallesinde Suphi Timuçin, 192 - Fa
tih Karabaş mahallesi 17 No. Bahri, 193 -
Nuruosmaniye cad. 25 No. Yılmaz, 194 -
Beyazıd Soğanaga mahallesi 19 No. Sabi-
ha, 195 - Fatih Müftühamam No. 4 Ferdi, 
196 - Şehzadebaşı Bozdoğan Kemar cad. 
27 No. Süheylâ, 197 - İst. 27 ci ilk okul 
19 No. Şükran, 198 - Karagümrük Kalfa 
sokak 9 No. İlhami, 199 - Fatih Hırkaişe-
rif Armutlu sokak 19 No. Refet, 200 -
Kâtipçelebi cad. 27 No. Melâhat. 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modern on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
ikinci katta yedi odalı içi ye 
dışı boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaralı kuleli 

yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

KüC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Sah ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
ASKERLİĞİMİ TAPTIM — Fransızca 

okur yazarım. Her ne iş olursa yapanın. 
Kitabet vazifesi de yapabilirim. Taksim 
Zambak sokak No. 25 Burhan. — 1 

İNGİLİZCESİ GAYET GÜZEL — Türk
çe ve Fransızca bilen matmazel kibar 
ailenin çocuğuna (Bir lisan ve terbiye için 
İş arıyor. Akşama (110) e yazılması.— 2 

2 — İŞÇİ ARIY ANLAR 
DOKUMACI ARANIYOR — İpekli Af-

mürlü dokuma tezgâhlarında uzun za
man çalışmış usta dokumacı arıyoruz. Dol
gun yevmiye verilecektir. Akşamda A. 
K. rumuzuna mektupla müracaat. — 5 
İYİ MUHASEBE VE FRANSIZCA BİLEN— 

Büyük ticari müesseselerde veya banka
larda çalışmış bir memur aranıyor. Al-
mancayı da bilmesi şayanı tercihtir. Mar-
puççularda 34 No. da Ali Asgar ve mah
dumları müessesesine müracaat. — 1 

HASTABAKICI ARANIYOR — Ortaköy 
Şifa Yurdu için hastabakıcıya ihtiyaç var
dır. İsteklilerin evrakile her gün öğleden 
sonra müracaatları. Adres: Ortaköy, Tram
vay yolu Muallim Naci cad. 115 — 1 

KADIN EL İŞLERİ VE RESİMDE KABİ
LİYETLİ — İyi kopye yapan, yazıdan çi
ziden zevk alan, yetişmiş çağında bir Ba
yana iş verilecektir. Ankara cad. Türkiye 
Yayınevine her gün öğleden sonra müra
caat edilmesi. Telefon: 24133. — 

KÂTİP ARANIYOR — Ticarî muhabe
ratı idare edebilecek, muhasebeden anlar 
bir kâtip aranıyor. Tecrübeli ve ecnebi li
san bilenler tercih olunur. M. S. rumuzuna 
müracaat. — 

EBE ARANIYOR — Taliplerin tercü-
meihal ve fotograflarile Boğaziçi Paşa-
bahçede Ahmed İsfendiyar evinde Doğum 
evi sahibi Dr. Saib Özere müracaatları. 

— 6 

3 — SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK — Son model ayaklı 

hiç kullanılmamış Singer dikiş makinesi. 
Müracaat: Ankara caddesi No. 161 tütün
cü Şakir Temele. — 1 

DİZEL MOTÖRÜ — 30 beygir, Krop 
mamulâtı, kara değirmen teferruatı. Fran
sız taşı, büyük kalbur, İstanbulda teslim 
edilir. Müracaat: Eskişehir Halk eczaha-
nesi. — 1 

936 MODEL — Opel marka bir oto
mobil aranıyor, aceledir. Müracaat İstan
bul Ketencilerde Sabuncu han karşısmda 
26 numarada boya tüccarı bay Kemal 
Oençay. — 2 

OTOMOBİL — Beş kişilik kapalı bir 
otomobil aranmaktadır. Markasmı, mode
lini ve son fiatini «AKŞAM» da S. C. m -
muzile bildirilmesi. — 1 

ARABASİ İLE BERABER YEPYENİ 
ARİEL MOTOSİKLET VAR—770 liraya sat
mak istiyorum. Makine 6 beygirliktir. 1000 
kilometre mesafe katetmiştir. Talip olan
ların Akşam matbaası Küçük İlânlar 
(A A) rumuzuna müracaatları. — 6 

936 - 937 MODELİ RADYO ARANI
YOR — Satmak istiyenler, Beyoğlu Ağa-
hamam caddesi Üçüncü vakıf han altmda 
No. 59 mobilya mağazasına müracaatları. 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK DAİRELER — Uzunçarşıba-

şı İsmetiye caddesi Tacirhane sokağmda 
Yeni apartımanın 2 - 4 - 6 ncı daireleri 
kirahktır. Haydarpaşa, Kadıköyüne ve 
Boğaziçine nezareti vardır. Her dairenin 
balkonu, banyosu ve beşer odadan mürek
kep daireler kiralıktır. Kapıcı bay Haille 
müracaat. —2 

KİR.'VLIK VE SATILIK KÖŞK — Mal-
tepede Bağdad caddesinde istasyon kar
şısında iki katlı, 7 odah, iki mutfak, İki 
hela, banyo mahalli, suyu bahçesi bulu
nan, içi dışı boyalı, denize. Adalara nazır 
Doktorun pek şık köşkü satılık olduğu gibi 
yazlık ve yülık, mobilyalı, mobilyasız 
kısmen ve yahut tamamen kirahktır. 
içindekUere ve yahut telefon 54, 58 mü
racaat. I j 

KİRALIK MOBİLYALI KÖŞK — Şişli 
Hanımoğlu sokak 63 numarada üç büyük 
oda bütün konforu haiz, havadar, masif 
büfe vesair eşya satılıktır, — 

SATILIK EV — Osmanbeyde tramvay 
İstasyonunda Tayyareci Fehmi sokağmda 
iki tarafı tramvay caddesine bakar, bah
çesi, kuyusu, elektrik, havagazı ve Ter
kos tesisatı, alaturka hamam ve her kat
ta mutbah ve hleâsı ve arkalarmda ta-
raçalan bulunan 42 No. dört katlı mü
kemmel bir ev satılıktır. Derunundaki 
sahibine saat 8 den 6 ya kadar müracaat 
olunması. — 1 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ak-
sarayda tramvay caddesi üzerinde elli 
metrelik Atatürk caddesinde (37) numa
ralı senevi dokuz yüz yirmi dört lira irad 
getirmekte olan bilcümle tesisatı havi 
apartıman acele satılık, üçüncü katma 
müracaat. — 8 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN — İstan-
bulun merkezi bir yerinde ve tramvay is
tasyonunda işlek bir tütüncü ve kuru 
kahveci dükkânı devren satılıktır. 
İstiyenler Balıkpazar Taşçılar caddesi 
Paşa sokak No. 3 de peynirci Filartosa 
müracaat. — 3 

AYRI AYRI ACELE SATILIK KELEPİR 
İKİ HANE — Üsküdarda Bağlarbaşında 
İcadiyede Kurt Çelebi mahallesinde 28-30 
No. h beş oda elektrik ahır garajı ve sair 
teferruatı nezareti fevkalâde ahşap ha
neyi görmek için derunundakilere. 

Bağlarbaşında Nuhkuyusu tramvay du
rak mahallinde beş odalı 323 No. kagir 
hane, görmek için bakkal Mihrana mü
racaat olunması. ^- 1 

MÜHİM FIRSAT - SıraservUerde 41 
No. İl Emniyet apartımanı ittisalinde 8,70 
yüzlü apartıman İnşaatı bütün malzeme-
sile devren satılıktır. Müracaat: Saat 9 -
12 ye kadar Galata Karaköy Palas üçün
cü kat No. 12 Cevad. - 4 

VİLLÂ — Boğaziçinde Çengelköyünde is
kele yanında yeni yalı. Betonarme 934 mo
deli, kübik, cadde ve deniz tarafında mun
tazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli ba
lık, nadide meyva ağaçları, yediveren Av
rupa gülleri, kayıkhane hem deniz banyo
su, kameriye, bahçede tenvirat, yalıda ter
kos, telefon, gaz, elektrik, geniş oda ve sa
lonlar, çift mutfak, çift banyo, sığınak ve 
bütün istirahatı havi Boğazın en güzel vil
lâsı satılıktır. Taliplerin içindekilere ve ya
hut 38-98 numaraya telefonla müracaat
ları. — 6 

SATILIK YALI — Rumelihisarında Hi
sar caddesinde 60 No. lı içi dışı yağlı boya 
on iki oda, iki büyük salon, iki daire olabi
lir. Dört kat bahçe üç havuz, terkos, elek
trik, telefon bir buçuk masora su. Telefon 
36-75 Bebek. — 1 

1300 LİRAYA SATILIK KAGİR HANE — 
9 oda 1600 arşın bahçe Kuzguncukta Bo
zacı sokağında 4 No. lı yanındaki haneye 
müracaat. Sahibi pazarlan bulunur. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
içiH) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe- agrejeliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seıl 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 8 

BÜYÜKADADA VİLLÂ — Nizam cad
desinde Şair Celâl arka sokağında 4 No. lı 
çam ağaçları etrafında deniz kenarında 
5 oda 2 büyük hol, mutfak, çamaşırhane, 
banyo odası, sarnıç. Telefon yaz mevsimi 
için kiraya veriliyor. Telefon 56. 66. edi
niz. — 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HANE — 
Kadıköyünde Şifada doktor Mahmud 
Ata yalısı karşısmda bahçe içinde yeni 
yapılmış kübik iki kat beş oda banyo ta
raşa, elektrik, su havagazı güzel Kala-
mışa ve denize nazır içindekilere mü
racaat. — 

KADIKÖYÜNDE KAGİR, BAHÇELİ DE
NİZ KENARINDA SATILIK MÜLK İKİ 
HANE — Geniş bahçeli, havası güzel, gü
neşi bol, metin yapılı, tapu haritası parsel 
20/2, 20/3 iki kat dörder oda, hava gazı, 
su, elektrik, yerler muşamba, kapı, pen
cereler boyalı. İkisi maktu beş bin liradır. 
Şifada 20 No. ya müracaat. — 6 

KARAKÖYDE — Bahçeli kahve olma
ğa, matbaa, ardiye, fabrika ve her türlü 
inşaat ve ticarete elverişli, iki caddeye 
yüzü olan arsa ve dükkânlar satılık ve ki
ralıktır. Çok ucuz. Menfaatiniz için bir 
defa görmek ve doğruca mal sahibile gö
rüşmek lâzımdır. Topçular tramvay cad
desi 110, 112 No. ya müracaat. — 3 

SATn,IK BÜYÜK HANE — 12 büyük 
oda salon parke, duvarları yağh boya, 
merdivenleri çok geniş büyük mutfak, sar
nıç çamaşırhane, depolar, arkası taraça 
açık apartıman için elverişli çok güzel bir 
ev uygun bir fiatle satılıktır. Adres, Bey
oğlu İngiliz sefarethanesi arkasında As
lan sokak No. 13, içindekilere müraca
at. — 4 

KELEPİR KAGİR EV — Kadıköy Ceviz
lik eski Afitab, yeni Güneş sokağında kö
şe başında 3 No. lı 7 oda, 3 sofa, bahçe, 
mutfak, elektrik, terkos, havagazı ve müş
temilâtı saireyi havi ev acele satılıktır. 
Gezmek için bekçi Bekire, görüşmek için 
22931 telefona müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Kadıköyünde 
Talimhane Söğütlü Bayramyeri sokak No. 
3. İçi dışı yağlı boyalı 10 oda, 3 sofa, mut
fak, elektrik, terkos, havagazı, sarnıç ve 
ayrıca kuyuyu ve bahçeyi havi, sıhhate 
nafi, güneşli, ikiye kabil taksim ev satı
lıktır. Görmek için kunduracı Ahmede, pa

zarlık için 22931 telefona müracaat. — 1 

KİRALIK KAGİR YALI — Vaniköyün-
de dört odalı, gayet kullanışlı, elektrik, 
su tesisatını, banyoyu, duşu, meyva ağaç
larını havi bahçeli bir yalı kiralıktır. De
niz banyosu için havuzu vardır. Mevsim
lik ve kışlık mobilye de verilir. 30 numa
raya müracaat. — 5 

KELEPİR ACELE SATILIK APARTI
MAN — Bakırköyün iyi bir mevkiinde üç 
katlı banyo, elektrik, tulumba sarnıç dört 
tarafı açık havadar iki dönüm bahçe is
tasyona yakın, görmek ve fazla tafsilât 
İçin Bakırköy İstasyon caddesi 62 numa
rada tuhafiyeci bay Vehbi Güner'e mü
racaat. — 5 

FRANSIZCA — Derslerinden ikmale 
kalmış olan talebeler, sabahlan saat on 
ikiye kadar, 41470 e telefon ediniz —.6 

FRANSIZCADAN İKMALE KALAN — 
Talebeler hazıöanmak üzere derhal ders
hanemize müracaat etsinler. Her gün ders 
almak imkânı vardır. İhtisasımız: Mükâle-
me, tercüme vç imlâ usulleri. Köprübaşı ^ 
Eminönü Hani. — 3 

UCUZ FİATLE — Gayet ciddî piyanoda 
Fransızca dersleri veriliyor. AKŞAM gaze
tesinde P. F. harflerile bildiriniz. — 

METUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
Malûl — MM — M K — S S — Ş Ş — 

Sermaye — B R 
namlarına gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

5 — MÜTEFERRİK 
SATILIK ve ORTAK ALINIR - İyi mev

kide işlek kıraathane satılıktır. Ortak ta 
alınır. K&r, maktuan verilir. Teminatlıdır. 
Almak isteyenler Sirkecide Paris oteli ya-
nmda berber bay Mehmede müracaat 
etsin. _ 2 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

5/7/937 

F i A T L A R 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
D ser:t 

Arpa yemlik 
Susam 
Tiftik oğlak 
Peynir beyaa 

» kaşar 
Z. yağ 1. yemeklik 

Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa 
6 8 
5 20 
4 S 

16 — 
130 — 
25 — 
48 20 
63 — 

G E L E N 

Buğday 
Un 
Tiftik 
Yapak 
Çavdar 
Kepek 
B. peynir 
Kaşar 
Mısır 
Yulaf ^ 

-îMli-.' . "' '^ G i D E N 
Razmcd 
Tiftik • • 
Yapak 

D I Ş F t A 

Buğday: Liverpul 
D : Şikago 
» : Vinipelc 

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

6 18 

27J — 
55 — 
64 — 

570 Ton 
76 » 
48 i* 
25 » 
30 » 

120 t 
20 > 

9 » 
12 » 

10 1/4 » 

373 Ton 
7 > 

16 » 

T L A R 

6,66 Kr. 
5.84 .) 
6,92 D 
5,28 » 
3,75 » 
8,— > 

94,36 > 
94,36 > 

istanbul komutanlığı 
ilânlan 

Gümüşsüyü hastanesi tamiri açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. İhale 26/ 
Temmuz/937 pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 4287 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 322 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda komutanlık, satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (3929) 

* 
Kavak iskelesinde hava aktarma an-

barının kiremit ve dere tamiri açık ek
siltme ile yapılacaktır. İhale 26/Tem-
muz/937 tarihli pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 1000 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 75 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile bera
ber ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. (3927) 

* 
Kavak iskelesinde hava aktarma an-

bannın elektrik tesisatı yeniden açık 
eksiltme ile yapılacaktır. İhalesi 26 
Temmuz 937 pazartesi günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 540 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 41 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile bera
ber ihale günü vakti muayyeninde Fin» 
dıklıda komutanlık satınalma korniş-

I yonuna gelmeleri, (3928) 



Sahlfe 14 A K Ş A M 

Marmara mmtakası 
ölçüler ve ayar başmü
fettişliğinden : 

inhisar idaresince şarap şişesi 
olarak knUanılmasma, iktisat vekâ
leti tarafından, müsaade edilmiş o-
lan 340 santilitrelik ŝ alonların men-
ba suyu ticareti yapan bazı mües-
seselerce toplattırılıp kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

14.826 sayılı ölçüler nizamname
sinin 74 üncü maddesi hükümleri
ne aykırı olan bu boy şişelerin kul
lanılması ancak 85 inci maddeye 
göre izin almakla mümkündür. 
340 el, lik şişelerin IflfJianıiması için lldısat 
Vel(âletinden yalnız inhisarlar idaresine me-

bu galonların inhisar şarabından başka şeyler 
için kullanıldığı görülürse failleri hakkında 1782 
sayılı ölçüler kanunu mucibince takibat yapıla
cağı ilân olunur. 

1937 

CİNSİ Miktan 
Röntgen malzemesi 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
İlk teminat 

Muhammen bedeli Lira Kuruş İhale günü 
15 kalem 1919 Lira 143 92,5 19/7/937 pazar

tesi Saat 15 de 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve miktan yazıh röntgen 

malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarda yazıU gün ve saat
t e Vakıflar Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartna
mesi her gün Levazım Kaleminde görülebilir. (3847) 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Satılık Mahlüller 

Muhammen değeri 
L. K. 

436 00 Şişlide Kâğıthane caddesinde eski 12 yeni 62 No. lu üstünde 2 
odah kahvenin 1/4 hissesi. 

245 00 Tophanede Kılıçali paşa mahallesinde medrese sokağında eski 
8 yeni 12 No. lu dükkânm 1/2 hissesi. 

772 00 Kamerhatun mahallesinin tekkuyulu sokağmda eski 8 yeni 10 
No. lu hanenin 1/2 hissesi. 

810 O Tophanede Karabaş mahallesinde topçular caddesinde eski 311 ye
ni 345-305 No. lu üstünde iki odalı dükkânm 1/2 hissesi. 

171 38 Hüseyin ağa mahallesinin Çaylak sokağında eski 96 yeni 94 No. 
lu 172 metre 50 santim arsaıun tamamı. 

Yukanda yazılı mahlüllerin mülkiyetleri peşin para ile 28/6/937 tari
hinden itibaren 30 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İhalesi 28/7/937 
günü saat 15 de komisyonda yapılacağından taliplerinin % 7,5 pey paralari-
le mahlülât kalemine gelmeleri. (3905) 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuzım senelik gezintisi 10/7/937 cumartesi günü Suadiyede koru 

parkında yapılacaktır. Bu gezintiye okulun İstanbulda bıüunan eski mezım ta-
lebesile, eski ve yeni öğretmenleri davetlidirler. Geleceklerin, cumartesi günü 
saat 9,25 te köprünün Ada iskelesinde bulunmaları rica olunur. (3934) 

Steno - Daktilo aranıyor 
Ankarada çalışmak üzere Almanca lisanına tamamen vakıf ve Stenografi 

bilen bir daktilo almacaktır. Diğer lisanları da bilenler tercih olunacaktır. Ta
liplerin «Ziraat Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü: Ankara» adresine vesikalariyle 
birlikte tahriren müracaatları. (1907) (3921) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K 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 nrahk 
İkramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükâfat vardır. 
DtKKAT: Bilet alan herkes 7/Tenımuz/937 günü akşamınp, kadar bile

tini değiştıııniş bulunmalıdıi'. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

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

Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyası 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve gûzelleştirir. 

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

İstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. N<>: Semti ve mıalıalled 

2012 Üsküdar Yenimahalle 

sokağı EmlÂk No. Cinsi ve Hissesi 

E. iBIaramanh 
Y. Karaman oğlu 

2182 Ayvansaray Atik Mustafa paşa Papas 

2225 Aksaray Kemal paşa 

3585 Ortaköy 

4145 » 

4813 Üsküdar Kara Davut paşa 

4408 Heybeliada 

4639 Bakırköy Cevizlik 

5099 Yeşilköy Ümraniye 

5877 Cibali Karabaş 

6453 Çengelköy 

E. Han arkası 
Y. Fethi bey cad. 

Taşocağı 

E. 14-16 
Y. 18-20 

E. ve Y. 16 

E. 1-3 
Y. 1-1/1 3/2 

Kagir hane ve dük
kânm 1/4 his, 
150 metre arsanm 
muayyen mahallinin 
3/4 ve diğer muayyen 
mahallinin 1/2 his. 
Altmda dükkâm ve 
fırmı olan hanenin 
102/320 his. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

250 Açık 
arttırma 

300 » 

1740 Kapah 
zarf 

E. 33 içinde meyva ağaçlan 3750 
olan 73500 metre sebze 
çiçek bostam 

Portakal oğlu arkası E. 31 Y. 35 120,40 metre arsa 

Karaca Ahmed cad. E. 226-226 mü. 
Y. 204NO. taj: 200 

E. Kumba oğlu~ 27 
Y. Uluçpaşa Ada: 55 Parsel: 28 
O"*- E. 49 Y. 55 

Üstünde odaları olan 
dükkâmn 15/120 his. 

Ahşap hane 

114 metre arsa 

Asmah ve Bademli bahçe E. 32 1466,15 metre arsa 

Çukur mescit E. 4-4 Mü. Y. 4-6 Etrafı duvarlı muhat 
111 metre arsa 

E. Lokmacı E. ve Y. 1 Ahşap hane 
Y. Lokmacı Kâşif 

Fesliyan ve Şerbethane E. 15 Y. 17 

E. 146 Y. 124 

180 Açık 
arttırma 

270 » 

200 » 

S50 » 

300 » 

280 » 

710 

6802 Beyoğlu Kamerhatun 

7909 Yeniköy Güzelce Ahpaşa Bağlaryolu 

Yukarıda evsafı yazıh gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır, 
samba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadü bonosiledir. 

83 metre arsa 420 » 

6430,70 metre tarla 150 » 

İhaleleri 14/7/937 tarihine düşen Çar-

^ » 1 1 ^ 

Kuınb5r»bin 

çbıg. 

" ^ ^ ^ ^ ^ V TÜRKİyE , I 
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1937 AKŞAM Sahife 15 

Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler ve 
EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 

ağırhk baş dönmeleri hissederler. 

A Z O N Hazımsızlığı Mide Ekşilik ve Yanmaları gide
rir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZON 

^ M M B m ^ m M ^ ^ B i a • i l ^ f l • ^'''"'^'^'Ç^'''™"'°3si' müstahzarla kıyas kabul etmezi' 
WLM E B i r \m ^ ^ I I 1 7 1 I MAZON isim horoz markasma dikkat Deposu: MAZON 
I v I R l I l i l • w İF^ • % ^ M B i ^ ^ ve Boton ecza deposu istanbul Yenipostahane arkasmda 

Scandinavian Near 
East Agceny 

GftUtada Tabir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

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

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

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

Gunborg vapuru 11 Temmuza doğru 
Gotland vapuru 18 Temmuza doğru 
Bardaland vapuru 25 Temmuza doğru 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, GdynU Gothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslog limanları 
İçin hareket edecek vapurlar. 

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

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

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
O. Hamburg, Atlas Levant Llnye 

A. G. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahrisiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postalar 

İstanbulda beklenen vapurlar 
Andreso vapuru limanımızda 
Akka vapuru 16 Temmuza doğru 
Achaia vapuru 17 Temmuza doğru 
Delos vapuru 14 Temmuza doğru 
Burgaz, Varna, Köstence, için 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Akka vapuru 17 Temmuza doğru 
Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları İçin 
hareket edecek vapurlar 

Oalilea vapuru 9 Temmuza doğru 
Fazla tafsilât İçin Galata'da Ova-

klmyan banında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE Tapur acentalığına müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Romanya Seyrîsefain 
İdaresi 

Hareket edecek rapnrlar: 
Reçele Karol vapuru 10 temmuz cumar

tesi saat 13 de (Köstence) ye. 
Luceana vapuru 13 temmuzsalı saat İlde 

(Pire, Malta ve Marsilya) İzmir ve Trablus 
İhtiyari. 

Berlin, Breslau, Mresden, Londra Brük
sel, Lahiye, Lwaw ve Warszawa için tenzi
lâtlı flatlarla müttehit biletler verilir. Tu
na limanlan için ve Türkiye - Romanya 
hükümetleri arasındaki itilâf mucibince 
merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâtlı fl
atlarla eşyayı ticariye sevk ve nakledilir. 
Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu 
karşısmda Tahir bey hanında İstanbul 
umum! acentalıgma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

Operatör- Ürolog 
Dr. Mehmed Ali 

İdrar yollan 
hastalıkları mCtahassısu KOprûbaf 

" Eminönü han Tel: S1915 

GRİpBAŞveDiŞAĞQILAPI 
NEVRALJİ-ARTRİTİZN RONATİZNA 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Numune hastanesi 
îstllâiye hastanesi 
Ebe Yurdu 
Kuduz Müessesesi. 

Ekmek 
Francala 

Azı 
86500 
3000 

Muhammen Muvakkat Şartname İhale 
Çoğu Fiat 

105000 11 
3500 15,5 

Garanti Bedeli Şekli 

906,94 490 Kapalı 

İhale saati: 9/7/937 saat 15 
Tıp Talebe yurdu 
Numune Hastanesi 
îstilâiye 
Çocuk 
Akliye 
Sanatoryom 
Kuduz 
Ebe yurdu 

Sade yağı 31000 — 38000 82 2337 156 Kapalı 

İhale gün ve saati: 9/7/937 saat 16 

Numune Hastanesi 
itstllâiye hastanesi 
Çocuk hastanesi 
Akliye hastanesi 
Sanatoryom ^ 
jSuduz müessesesi 
S^p Talebe yurdu 
|îbe yurdu 

ISaraman 
Dağhç 
Kuzu 
Sığır 

110000 — 126700 39 
51000 — 69000 41 
17200 — 25000 45 
34000 — 49500 32 

7859,48 524 Kapalı 

İhale günü ve saati: 9/7/937 saat: 16,30 

Kapalı zari usuliyle eksiltmeye konulan yukarıda isimleri yazılı Sıhhî müesseselerin 1937 malî yılı Ekmek, Fran
cala, sade yağı ve et ihtiyaçlan için hiç istekli çıkmadığmdan yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

1 mm Eksiltme hizalannda gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü bina
lında Jcurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 — liiiktar, tahmini fiat ve muvakkit garanti miktarları hizalarında gösterilmiştir. Şartnamelerde hizalannda 
gösterilen bedelle komisyonda alabilirler. 

3 İstekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayıh kanımda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektubu ile birlikte tekhflerini havi zarflan ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (3520) 

POKER 
dahi 
PLAY 
c/ahâi ucujunu 

huUmazSinijL 

• KARYOLA MEŞHERİ i 
• 937 senesi çelik lameli İngiliz, Amerika ve Viyana sistemi somyeleri ile 
•on sistem muhtelif jekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Boyalar 

•abit ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve somyeler gürültüsüzdür. 
Meşherimi görmenizi düeron Sahş mahalli fabrikada 

H A L İ L S E Z E R 
^__K*ryola^ve Madenî Eşya Fabrikası İstanbul, Salkım Söğüt Demir Kapı 

Askeri Lise ve orta meictepiere 
ücretle öğretmen aranıyor 

1 — İstanbulda Askerî Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askerî lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kınkkale askerî sanat lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 

Erzincan Askerî orta okulıma: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 

öğretmeni alınacaktır. 
2 — İsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 

şarttır. Ehliyet; Üniversite mezvmu olmak, Üniversitede imtihan vererek eh
liyet ahnak. Kültür Bakanhğı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 

3 — İstanbul, Bursa, San'at liselerine birinci maddede yazüı dersler için 
108, 126, Orta ve gedildi orta mekteplere aid dersler içüı 98, 108 liraya kadar 
ücret verilecektir. 

4 — İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlaya
rak, Ankarada Millî Müdafaa vekâleti Askerî Liseler Müfettişliğine gönder
melidirler. 

1 — Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 — Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 — Nüfus tezkeresi "tasdikli sureti. 
4 — Askerlik durumu hakkında vesika 
5 — Hüsnühal varakası. 

5 — 4. Maddede yazılı evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygun 
olanlardan bilâhara şu vesikalar istenecektir. 

1 — Tam teşkiUi Askerî hastanelerden alınacak sağlık raporu 
2 — Noterlikçe tanzim edilecek taatıhüt senedi. Örneği Mü

fettişlikten verilecektir. 
6 — İsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka

dar müracaat etmelidirler. 
7 — Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

ÇOK MÛSAİD ŞERAİTLE 

Kiralık katvedal re ler 
Galatada Yolcu Salonu karcısında Tahir hanının dördüncü katında 

yedi odadan ibaret yazıhane gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralıktır. 
Görmek için Hanın kapıcısına ve kirası için de Tophanede Deniz Yollan 
İşletmesi karşısmda Eti Bank İstanbul Bürosuna müracaat edilmesi. 

İstanbul Barosu Başkanlığından: 
Baromuzun 51 kütük sayısında adı yazüı ve İstanbul Bahçekapı Birinci 

Yakıl han, 82-83 numaralarda bulunan avukat Sekip Adut bir sene müddetje 
muvakkaten avukatlıktan menedllmiş ve keyfiyet İstanbul C. Müddeiumt 
mîliği tarafından 2 Temmuz 1937 tarihinde mahkemelerle Adliye ve İcra dai
relerine tamimen tebliğ olunmuştur. 

I 
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18 Ay veresiye,satış; 
S A H İ B İ N İ N S E S İ Beyoi:lu ve Acentaları 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 

— Vehbi Koç Ticaret Evi. 
— Ş. Rıza İşçen, Yeni Mağaza 

— Mehmet Huzmen 
—. Hasan Alanya 

İZMİR 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 

• Artur Vetter 
• İsmail ve oğıülan Cıngıllı. 
• A. Mücib Dölen 
Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

MERSİN 
SAMSUN 
ZONGULDAK 
DİYARBEKİR 

• Jorj Satel 
• C. Celâl özlü, S. Kemal Sezen 
• İsmet Ağartan, Ahmed Yüksel. 
- Celâl Ayyüdız. 

BANDIRMA — Ahmet ve Bahaeddln Bereket kardeşler 
TRABZON — Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatanalı 

kardeşler. 
ADAPAZARI: — Ahmet Hilmi Kurar. 

KAŞE 

NEVROZİN 
SİZİ srUnlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş diş adale ağnlannı, üşütmekten mütevellld bütün sancı ve 
sızılan keser, Nezleye romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 
İcabında günde 3 kaşe atanabilir. 

İran'ın İstanbul General Konsolosluğundan! 
Iran tabaalanna mahsus mühim ilân: 

Şimdiye kadar soyadı ve nüfus cüzdanlannı almıyan İran tebalan gerek 
nüfus cüzdanlarını almak gerekse efradı ailelerinin doğum, evlenme, boşanma 
ve sair vakalarını kaydettirmek üzere General Konsolatoya müracaatla 
derhal lâzım gelen muameleye tevessül etmelidirler. Son mühlet olarak ta
yin olunan 22 eylül 1937 tarihine kadar lâzım gelen muameleyi ifa- etmi-
yenler haklarında kanunu cezaiye mucibince takibat icra olunacaktır. 

Sahibi NecmeddJn Sadak Umumî neşriyat müdürü: Selâmı Sedes 
AKŞAM Matbaası 
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ISTANBUL" Tünel Mardanı No.'lS,' 
14 Numtrolu kıtalogumuzu 
İsteyiniz, bedava gOnderlIlr. 

ANTİKA ALIYORUM 
Elski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba

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

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

Kullanılmış bir şömine 
aranıyor 

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

TORNACI ARANIYOR 
Birinci ve orta derecede tornacı us

tasına ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ha
liç Karaağaç'da Şakir Zümre Türk 
Sanayii Harbiye fabrikasına müra
caatları. 

S E F A L i N 

tklJ^uTMef.'tt' II 

Tifo aşısından 
korkmaymız! 

Aşıdan sonra husule gelen 
KIRIKLIK ve A T E Ş E karşı 
hemen bir SEFALİN alırsa-
nız derhal isrileşirsiniz. 

B A Ş - D i Ş 
ve B Ü T Ü N AĞRILARA kar
şı SEFALİN kullanınınz. 

Eczanelerden 1 lik ve 
12 lik ambalajlarını 

ısrarla arayınız. 

istanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

Harp Akademisi Eratı için 20 ton 
sığır etinin 21/Temmuz/937 çarşam
ba günü saat 15 de Tophanede Satm-
alma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6600 liradır. İlk teminatı 495 liradır. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 Üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (23 (3948) 

KANZUK SAÇ EKSIRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta-
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

INGlLİZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU - İSTANBUL 
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