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Binicilerimiz için parlak 
istikbal hazırlanıyor 

Binicilerimiz Tophane nhtınıına çıkacaklar, 
burada merasimle karşılanacaklar 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri 
bu a k ş a m bir ziyafet verecek 

Roma ve Varşova müsabakalarında parlak muvaffakiyetler elde eden 
blnicflerfmlı 

Romada ve Varşovada beynelmilel 
binicilik müsabakalarında büyük 
muvaffakiyetler elde eden binicilerl-
Büz, bugün saat on beşte ' Polonya 
vapurile limammıza geleceklerdir. 

Daha Komadaki ilk müsabakalarm 
neticeleri haber almdığı zaman Türk 
binicilerin bu parlak muvaffakiyet
leri bütün memlekette çok derin 
akisler yapmış, bütün halk arasmda 
Umumî bir sevinç husule getirmiştL 
ilk muvaffakiyetleri takib eden mü
sabakalarda da süvarilerimizin ka-
zandıklan dereceler bu sevinci bir 
kat daha attırrmştır. 

Bilhassa memleket gençliği ara
sındaki akisler çok kuvvetlidir. Bu 
itibarla bugün şehrimize gelecek 
bincUerimiz, şehrin her tabakasma 
mensup çok büyük bir kütle tarafm-

Öan karşılanacaktır. Süvarilerimizi kar-
Şüıyacak üniversite, lise ve orta mek
tep talebelerile esnaf teşekkülleri 
Tophane rıhtımında bulunacaklar-
<iu". Binicilerimiz buraya çıkacaklar
dır. Rıhtımda şehir bandosu buluna
cak ve şehir meclisi âzasından bir zat 

bir nutıık söyliyecektir. 
Halk partisi tstonbul İlyönkurulu 

tarafmdan binicilerimize hediye edi
lecek bin liralık mükâfat dün sabalı 
parti merkezinden İstanbul komu-
tanlığma verilmiştir . 

Bu akşam binicUerimiz şerefüıe 
DahlMye Vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya tarafından bir ziya
fet verilecektir. 

Binicilerimizin isimleri 
Bugün şehrimize gelerek halk ta

rafmdan alkışlanacak olan binicile
rimiz şunlardır: 

Yüzbaşı Cevad Gürlcan, yüzbaşı 
Eyüb Öncü, Teğmen Saim Pulatlcan^ 
Teğmen Avni Karaca, Teğmen Ham-
di Barlas, asteğmen İhsan Akal, 
Asteğmen Kudret Kasar. 

Avnıpadaki bu şerefli müsabaka
lara iştirak eden binicilik ekibimizin 
başkam binicilik okulu Icomutam 
Albay Cevdet ve binicilerimizden Yüz
başı Cevdet Kula, hayvan satm al
mak üzere Fransaya gittiklerinden 
bu iki zat bugün şehrimize gelmiye-
cektir. 

Fransız sosyalist 
partisi ikiye ayrıldı 

Partinin müfrit âzası yeni 
bir parti teşkil ediyor 

Royan 8 (A.A.) — Sosyalist fırka
cının 35 inci kongresi, bu sabah 
saat 4 de sona ermiştir. B .Leon 
Blum 'un verdiği takririn kongre ta-
*afmdan kabul edilmesi yüzünden 
^syalist fırkasında bir ayrüık 
^asU olmuştur. Lideri B. Marso Piver 
olaaı sol cenahı grupu, sosyalist fır-
*^asından ayrılmağa karar vermiştir, 
^ira «fırkanın sağa pek fazla müte
mayil olan siyasetinin ihtilâlci pren
siplere uymamakta olduğu» mütalâ-
^mdadır. «İhtilâlci sol» unvanım 
"•aşıyan sol cenah grupu, «amele ve 
*̂ öyiü sosyalist fırkası» unvanım al-
nııştır. 

Bu fırkamn azaları bilhassa Paris 
'nıntakasından alınmaktadır. Fırka-
*̂ in takriri, kongre tarafından son 
*^arak reye müracaat edildiği zaman 
,i430 rey kazanmıştır. 

İdare meclisinde altı âzası olan ih
tilâlci sol cenahm çekilmesi üzerine 
sosyalist fırkasmm idare mcelisl. 
Blum - Pol For temayülüne sahlb 24 
ve Ziromski temayülünde 9 azadan 
mürekkeb olacaktır. 

Kongre tarafmdan son defa reye 
müracaat edilmeden evvel B. Blum 
"Şimdiki hükümet hakkında ne peşi
nen ne de vadeli bir tevbih karan 
veremiyeceğini» söylemişti. 

Yfeni b i r p a r t i 
Paris 8 (A.A.) — Sosyalist partisi

nin Pivert tarafından idare edüen 
ihtilâlci sol cenahı sosyalist jmrtisin-
den aynlmış ve işçi ve köylü sosya-
Isit partisi namı altında bugün yeni 
bir parti kurmuştur. 

Yeni parti ilk toplantısım Pariste 
16 temmuzda yapacaktır. 

Almanya ile 
ticarî müzakere 

Heyetimiz 16 haziranda An-
karadan hareket edecek 

Ankara 8 (Telefonla) —. Almanya 
ile akdedeceğimiz yeni ticaret anlaş
ması için Beıiinde yapılacak olcm 
müzakereler bu aym soıüanna doğ
ru başhyacaktır. 

Bu müzakerelere memur edilen 
Hariciye umumi kâtibi B. Numan 
Menemencioğlunun riyasetindeki he
yetimiz 16 Haziranda buradan îa-
tanbula ve 20 haziranda da Berline 
hareket edecektir. 

Heyet İstanbulda kalacağı müddet 
içinde tüccarlanmızla temas edecek 
ve kendUerinin fikirlerini alacaktır. 

Türkofis Reisi B. Burhan Zihni 
murahhaıs ve Cumhuriyet Merkez 
Bankasından B. Cabir Ue Türkofia 
Alman masası şefi de müşavir âza 
olarak heyete dahil bulunmaktadır
lar. 

Hastabakıcı 
mektebi açılacak 
Bu mektebe ahnacak bayan
lar meccanen okutulacaklar 

Ankara 8 (Telefonla) — Ordımun 
hastabakıcı hemşire ihtiyaçlarım kar
şılamak üzere Gülhane Tatbikat oku
lunda bir Ordu hastabakıcı hemşire 
mektebi açılacaktır. Bu hususta ha-
zurlanan kanun lâyihası Meclisin ruz-
aamesine alınmıştır. Bu lâyihaya gö
re, açılacak mektep üç sımfU olacak
tır. Buraya ahnacak bayanlar mec
canen okutturulacaklar ve Tıbbiye 
mektebi talebeleri gibi iaşe olunacak
lardır. Kendilerine okulun birinci smı-
fmda 120, ikinci sınıfında 130, üçüncü 
sımfmda da 150 kuruş aslî maaş ile ay
rıca aslı maaşm dört misli fevkalâde 
tahsisat verilecektir. 

Bu mektepte yetişecek talebeler Mil
lî Müdafaa Vekâletinin tayin edeceği 
sıhhat müesseselerinde altı yıl hizme
te mecbur tutulacaklardır. KendUeri-
ne mektepten çıktıktan sonra 14 lira 
aslî maaş verilecek ve liyakatlan ile 
alacakları sicülere göre üç yılda bir ter-
fUeri icra edUecektir. 

Projenin bir maddesine göre hemşi
relerden 20 sene çalışanlar tekaüdlük-
lerini istiyebilecekler ve 55 yaşım dol
duranlar da sin tahdidine tabi tutula
caklardır. 

Çek - Alman mûnasebah 
tekrar gerginleşiyor 

Çel(oslovakya askerlik miiddetinl 3 seneye çıkarıyor 
Alman gazeteleri Çeklere hlicum ediyorlar 

Hem ucuz, hem zevkllt 
Yeşilköy Barûiö hattının 545 numa-

rah birinci mevld vagonundaycUk. 
Kanapeler tamir edilmiş. 

Malzemenin muşanıbamst ölmast-
na itiraz edilemez. Zira ihtimal yerli . 
mahdtr; belki de tasarruf olsun diye 
lüksten kaçınüm^şttr. Fakat kanape
ler, en uzun boylu adamkmn bUe 
ayaklarım yerden kesecek derece 
yüksek, rahatsız ve hesapsız bir hal
de... 

— O kadarını da aramamalı... Mem
lekette yapılıvermiş işte... 

Tasarruf ve ucuzluk esasları dahi
linde meydana getirilen her şey iUe 
zevksiz, rahatsız mı olacak?... 

Bütün imalâtımızda, istihsalimizd» 
ucuzlukla zevki telif ettiremez miyiz?. 

Yeni tefrikamız 

PARAYOZONDEN,. 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

Öbürgün başlıyor 

Prag 8 — Hükümet, üç sendik mec
burî askerlik hizmetini ihdas eden 
kanunu yakmda meclise verecektir. 
Hükümete yardım için fu-kalann bu 
kanunu ittlfaida tasdik etmeleri bek
leniyor. Çek parlâmentosu İ5 hazi
randa toplanacaktır. 

Prag 8 (A.A.) — Lidovi Novlny 
gazetesi, üç senelik askerlik hizmeti
nin bu seneden itibaren yeniden ih
das edileceğini yazmaktadır. Bu tedbir, 
muvakkat olup vaziyet sükûn bulur 
bulmaz ilga olunacaktır. Bu gazete 
diyor ki: 

«Cumhuriyet, bu fedakârUklan si
lâh altmdaM mevcud boşluklan dol
durmak için ihtiyar etmektedir. Nor
mal surette eylül aymda tarhls edil
mesi lâzım gelen smıf, terhis edilml-
yecektir. 19 mayısta silâh altına çağı
rılmış olan ihtiyatlar, yeni teşkilâtın 
derpiş etmekte olduğu kıtaat mevcu
dunun temin edüebUmesi için 30 ha)-

zirana kadar sUâh altmda kalacak* 
tır.» 

Alman gazetelerinin 
hücumları 

Prag 8 — Alman gazeteleri, son hâdl' 
selerden dolayı Oekoslovakjraya karp 
tekralr şiddetli hücumlara başlamış
lardır. Birçok gazeteler, manşet olarak 
Südet Almanlarmı matraklarla öldü
rüyorlar» diye yazmakta ve Çek Ba^ 
vekiline, Bratislava'da Irad ettiği nu
tukta «Almanya, Avusturyanm ser
vetlerine ei koydu, fakat borçlarını 
ödemekten imtina ediyor» demiş ol-
masmdan dolayı, şiddetli hücumlarda 
bulunmaktadırlar. 

S ü d e t l e r i n b i r t eb l iğ i 
Prag 8 (A.A.) — Südet Almanları 

fırlcasmm matbuat bürosu, bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde bUhassa şöy
le denilmektedir: 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Açık şehirlerin bombardımanı her 
tarafta heyecan uyandırdı 

Japonya, ecnebi memleketlerdeki 
neşriyatı hiddetle karşılıyor 

Nevyork 8 (A.A.) — Nevyork Tay-
mis gezetesi. Cinde ve İspanyada açık 
şehirlerin tayyareler tarafmdan bom
bardıman edilmesinin Amerikada 
uyandırdığı nefret ve istikrahı kay
detmektedir. Bu gazete, bilhassa di
yor ki: 

Bu nefret ve istikrah, istikbalde 
hedef farkı gözetmeksizin hava bom-
bardımanlan yapılmasınm önüne 
geçmek maksadiyle bütün medenî 
hükümetleri insaniyet namına ve 
bizzat kendi şehirlerinin emniyeti 
İçin birleşmeğe sevketmeğe muhak
kak surette kâfidir. İngüterenin İs
panyadaki t)ombardımanlar hakkın
da tahkikat icrası maksadiyle bitalraf 
milletlerin müşahitler göndermeleri
ne matuf olan teklifi, ayni hareketin 

Cinde de icra edilmemesi takdirinde, 
abes ve faydasız bir şey olur. 

Zarurî olan bir şey varsa o da Ame
rika, tngUtere, Fransa ve hattâ diğer 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Kırmızı derililer 
arasında 

21 senedenberi yaşıyan 
bir Türk kan koca 

Hikmet Feridun Es'in yaası 
7 nci sahifemizde 

•iHMiiHiM iHMiiMimHiıııı ı»ıiHnıııntııtiwnH» 

Maazallah - taksitle muamele yasak edilse: 

Kıy af. 91!, 
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Dîiift Creceki v e B u SabaKki Haber l er 
Beynelmilel afyon talıdidl konferansı 

itızari komitesi mözakerelerlnl bitirdi 
Turkiyenin taleplerini temin edecek 

bir formül bulunması vadedildi 
Beynelmilel mukaveleye esas olacak rapor bu hafta 
M. Cemiyeti istişarî komitesinde müzakere olunacak 

Cenevre 8 (A.A.) — Anadolu ajauar 
sının hususî muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel afyon tahdidi konfe
ransı ihzsurİ komitesi müzakerelerini 
bitirmiştir. 

Müstakbel konferansta yapılacak 
beynelmilel mukaveleye temel teşkil 
edebilecek muhtelif esasları muhtevi 
olarak haarlanajı rapor bu hafta Mil
letler Cemiyeti istiçarî komitesinde 
müzakere olunacaktır. En büyük af
yon alıcısı olan Amerikanm da: işti
raki müzakerenin ehemmiyetini art-
larmaktadır. 

Son celsede delegemiz B. Necmed-
din Sadak şimdiye kadar afyon zira-
*ti yapmamış olan memleketlerin 
muahedede tesbit edilecek bir tariiı-
ten 6onra afyon ziraatine haşlama.-
lanmn yasak edilmea esasınm kabu
lünde ısrar etmiş ve bu mesele etra-
fmda kuvvetli münaTîaşalar olmuş
tur. Bazı murahharilar bunu kabul 
etmek istememişi er̂  delegemiz bunun 
mantıkî olduğunu, bir taraftan afyon 
ziraatinin tahdidirue karar verilirken 
diğer taraftîîn bunun teşmiline mü
saade etmek mantıksız olacağını, af
yon ziraatinin hususî mahiyeti icabı 
her hangi bir memleketin günün bi
rinde afyon ekmeğe mecbur kalmı-
yacağını afyon ziraatı yapan mem
leketler ziraatlerini tahdid ederek 
büyük fedakârlıklara katlanırken 
başkalannın yeniden afyon ekmeleri 
millî serveti birinden alıp ötekine 
vermek demek olacağını ve bunun 
beynelmilel ahlâka menafi olduğunu, 

fedakârhküann karşüıkh ve umumî 
olması lâzım geldiğini söylemiştir. 

Bazı murahhasların böyle bir hak
tan vstzgeçmek istemeleri üzerine B. 
Necmeddin Sadak: 

— Bazı memleketler müstakbel ve 
mefruz bir haktan vazgeçmezlerse 
Tüririye mevcut ve müsbet hakkın
dan vazgeçerek nasıl tahdid feda-
kârkğmr < kabul edebilir.» demiştir. 

Nihayet bu meselesinin nazaxı 
dikkate almmasma karar verilmiştir. 

B. Necmeddin Sadak bundan sonra 
afyon mukavelesini kabul ve tasdik 
etmiyen müstahsil menüeketlerden 
müstehlik memleketlerin afyon *a-
tm almamaları esasını ileri sürmüş 
ve: 

— İnsanî ideallere hizmetten bol 
boi bahsedildiğini işittiğim bu tc^-
lantıda bunun teyid çarelerini bul
mak lâzımdır.» demiştir. Kanada mu
rahhası ve diğer delegeler bu teklifi 
kaimi ettiklerini beyan etmişlerdir. 
Beis, bu teklife hiç kimsenin itiraz 
etmediğini söyledikten sonra delege
miz B. Necmeddin Sadak bu meselede 
ittifakın komiteye şeref verdiğini söy
lemiştir. Afyon tahdidini kontrol 
edecek bir uzviyetin tesisi konuşulur
ken B. Necmeddin Sadak Turkiyenin 
Mzzat içinde temâil edilmediği hiç bir 
Ulviyetin kontrolünü kabul edemiye-
ceğini ve kontrolüne bizzat iştirak 
etmediği hiç bir taahhüde girişmek 
adetinde olmadığını söylemiştir . 

Turkiyenin talebini temin edecek 
bir formül bulunması vadedilmiştir. 

Sermayesi devletçe veri
len il(tisadi jöesseseler 

Bu müe«fte«elerin idare ve 
murakabesi lâyihası 

Ankara 8 (Telefonla) — Sermaye
sinin tamamı devlet tarafından venl-
mek suretile kurulan İktisadî mües
seselerin teşkilâtı ile idare ve mura
kabesi hakkmdaki kanun projesini 
müzakere etmek üzere teşkil edilen 
muhtelit encümen tedkik ve müza
kerelerini bitirerek projeyi Meclis 
umumî heyetine sevketmiştir. 

Bu lâyiha ile devlet tarafından ku
rulan iktisadi, sınaî ve ticarî mües
seselere aid müşterek ve umumî hü
kümler bir arada toplanmaktadır. 
Bu müesseselerin idare tarzları yeni 
«istemlere bağlanmaktadır. Bu ka
bilden olarak proje hükümlerine tabi 
teşekküller hükmî şsJısiyeti haiz ve 
gene bu proje ile kendi hususî ka
nunları dairesinde malî ve idatî 
muhtariyete malik olmak ve mesuli
yetleri sermeyeleri ile mahdud bulun
mak üzere hususî hukuk hükümlerine 
göre idare olunacaklardır. 
Proje hükümlerine tabi müesseselerin 

idarî, mali ve teknik bakımından 
neza:ret ve murakabesi ile meşgul ol
mak üzere Başvekâlete bağlı umumî 
bir murakabe heyeti teşkil olunacak

tır. Azalan Vekiller Heyetince tesbit edi
lecek olan bu heyetin kadro ve büt
çesi gene Vekiller Heyeti tarafından 
tayin otunacaktır. 

Lâyihaiun bir maddesine göre, ser
mayesi devlet tarafmdan verilmiş 
müesseseler elerinde bulunan teşeb
büsleri hususî hukuk hükümlerine 
göre idare edilmek üzere kendilerine 
İMiğlı olmak üzere kurulacak mesul i-
yetli müesseselere devretmeğe mec
bur olacaklardır. 

Hariciye Vekili 
Şehrimizde bulunan Hariciye V«ki-

p B. Tevfik Rüştü Araş dün akşamki 
Btspresle Ankaraya gitmiştir. 

Çankırıda 5 hafif zelzele 

Müze ve rasatiıane 
memurlariflifl terfii 

Teşkilât kanununun onuncu 
maddesi değiştiriliyor 

Ankara 8 (Telefonla) — Rasadha-
ne ve müzelerde çalışan memurlar
dan ahliyet ve liyakatleri görülenle
rin, diğer devlet memurları gibi, 
vaktinde terfi edebilmelerini temin 
için müze ve raşadhaneler teşkilât 
kanununun onmıcu maddesinin 
aşağıdaki şeküde değiştirilmesi ka-
rarlaşrmştır: 

«Bu kanuna bağlı (A) cedveli ile derece 
maa^ T« mikdarian taym edilmiş olan 
ihtisas vazifelerine tayin olunanlar, kad
roya göre değil kıdem ve sınıflarına göre 
maa? alırlar ve kanun dairesinde terfi 
ederier.» 

Bu hususta hazırlanan kanun İft-
jrihası encümenlerce tedkik edilmiş 
ve Meclisin ruznamesine alınmıştır. 

Domino ve tombala takımla
rından da resim alınacak 

Ankara 8 (Telefonla) — Şimdiye 
kadar hazine tarafından alınmakta 
olan oyun âletleri resminin bundan 
böyle belediye ve köy idarierine bıra
kılması hakkındaki kanun lâyihası 
encümenlerce müzakere edilerek Mec
lisin ruznamesine alınmıştır. 

Dahiliye encümeni resme tabi tu
tulacak oyun âletleri araşma domino 
ve tombala takımlarını da ilâve et
miş ve projenin buna aid maddesini 
ona, göre değiştinniştir. 

Bütçe encümeninde muvafık görü
len bu ilâve ile domrino ve tombala 
takımlanndan, tavla, dama ve sat
ranç gibi senede üç lira resim alına
caktır. 

Edîrnedebuz fabrikası 
Edime (Akşam) — Şehir mezba

hası yanmda kurulacak olan soğuk-
hava deposu ile buz fabrikalannın 
proje ve keşifleri yapılmış, tasdik 
edilmek üzere alâkadarlara gönde
rilmiştir. Tasdiki müteakip derhal 
inşaata başlanacaktır. 

/e fabrikanın kesif 

Adlî evrakın 
posta ile tebliği 
Hazırlanan kanun projesi 

meclise verildi 
Ankara 8 (Telefonla) — Adlî evra-

km posta ve telgraf ve telefon idaresi 
vasıtasile tebliği hakkmdaki kanun 
projesi bugün Meclise verilmiştir. 

Bu projeye göre arzuhal, lâyiha, 
davetiye, celbname, karar ve ilâmlar
la İcra daireleri ödeme emirleri, mah
kemeler, sorgu hâkimliği, mûddeiu-
mumtlUc, icra dairelerine âid diğer 
evrakın tebliği işleri posta telgraf ve 
telefon idaresi tarafından yapıla
caktır. 

Tehirinde mazeret bulunan haller
de tebliğ muameleleri ve hukuk usu
lü muhakemesi kanununun 123 üncü 
maddesinin İkinci fıkrası şümulüne 
giren tebliğler hâkim veya alâkah he
yetin tensib edeceği adliyeye mensup 
bir memur tarafından yapılabilecektir. 

Posta idaı-esinîn tebliğ işlerine mu
kabil alacağı ücretler ayn bir nizam
name ne tesbit edilecektir. 

Projenin bir maddesine göre tebliğ 
İşlerinin tam bir intizam dahilinde 
cereyan ve murakabesini temin için 
posta umum müdürünün riyasetin
de adliye ve nafıa ve posta idaresi 
mümessillerinden mürekkep bir he
yet vücude getirilecektir. 

Projede kanunun teşkilât ve büt
çeye taallûk eden kısımlarının 1 ha
ziran 1939 dan itibaren muteber ola
cağı tasrih edilmektedir. 

Tutun ekimi 
yasak olan yerler 

Yeni Tütün kanunile çif çi ve 
tüccarların menfaatleri uy-

^ n bir şekle getirilmektedir 
Ankara 8 (Telefonla) — Tütün ve 

Tütün inhisan hakkmdaki kanun lâ
yihası Meclisin ruznamesine almmştır. 
Bu lâyiha üe 1930 senesindenberi tat
bik edilmekte olan Tütün kanununım 
tatbikatında, birçok noktalarında te
sadüf olunan güçlükler kaldınlmakta 
ve millî servetimiz arasında mühim 
bir mevki işgal eden tütünün ekim ve 
Ihracatile dahilî inhisara taallûk eden 
içleri tütün çifçisi ve tüccarlarının 
menfaatlerine uygun bir şekle getiril
mektedir. 

Lâyihaya bağh bir evvele göre, tü
tün ekümesi tamamen yasak olan vi
lâyetler şunlardır: Afyonkarahisar, An
talya, Ankara, Ordu, Erzincan, Erzu
rum, Elâzık, İçel, Ağn, Burdur, Ço
rum, Zonguldak, Sivas, Kars, Kasta
monu, Konya, Ku:şehir, Kayseri, Gü
müşhane, Giresun, Niğde, Yozgad, Çan
kırı, Maraş, Urfa, Van, Bingöl. 

Tütün ekimi kısmen yasak olan yer
ler de lâyihada aynca gösterilmekte
dir. ^ ^ ^ 

Firarı idam malıltûınları 
Hapishaneden beraber kaç

tığı arkadaşı Musayı da 
Hasanın öldürdüğü anlaşıldı 

Adapazarı 8 (A.A.) — Bir sene ev
vel Adapazarı hapishanesinden ka
çıp geçen hafta takip esnasında, mer
kez karakolu başçavuşu İdrisi haina-
ne bir şekilde şehjd eden idam mah
kûmu dönme Hasan jandarma yüz
başısı Hakkının idare ettiği müfreze
nin takibinden kurtulamıyarak dün 
Geyvenin Kızılkaya köyünde sıkı bir 
çenber altına almnuş ve çenberden 
kurtulma imkânı olmadığını anlıyan 
cani silâhile müfreze komutanma tes
lim olmuştur. Cani şehre getirilmiştir. 

Kendisile beraber hapishaneden 
kaçan Musanm Isr müddet evvel 
memleketine gitmek üzere kendisin-
daı aynldığmı ifade etmekte ise de 
Musamn da bu şerir tamfından kat
ledildiğine dair deliller bulunmuştur. 

Uruguaydaki Nazi mektepleri 
hakkında tahkikat yapılacak 

Montevideo 8 (A.A.) — Mebusan 
meclisinde bir sosyalist mebusun tale
bi üzerine meclis Uruguaydaki nazi 
mekteplerinin tarzı mesaileri hakkın-

Franko kuvvetleri cenup 
istikametinde ilerliyorlar 

Bir ingiliz vapuru daha batırıldı 
Ingilterede şiddetli bir infial var 

Saragos 8 (A.A.) — Havas ajansının 
muhabiri büdiriyor: 

Franko kıtaları dün cenup istika
metinde ilerlemelerine devam etmişler
dir. Şimdi Castellona 25 kilometrelik 
bir mesafede bulunmaktadırlar. 
Bir İngiliz vapuru batırıldı 

Londra 9 — Franko tayyareleri Va-
lensiyanm şimalinde bulunan ve İn
gilizler tarafından işletilmekte olan 
Gamiya limanını bombardıman etmiş
lerdir. Limanda bulunan bir İngiliz 
tarama gemisi 5 bomba isabeti ile bat
mıştır. Umumî mağazalar ve şimendi
fer atölyeleri harab olmuştur. 

Alikante, Valensiya, Llkoeras şe
hirleri dün de tayyare hücumlarına 
uğramışlardır. 

280 kamyonluk levazım 
Paris 8 (A.A.) — Epok gazetesi, hü-

kûmetçi İspanyaya aid 280 kamyonlulc 
levazımm Dünkerkte iki ecnebi vapur 
tarafından karaya çıkarıldığını bildir
mektedir. 

Jurnal gazetesi de bu kamyonların 
Barselona gitmek üzere yola çıktığını 
haber vermektedir. 

Ingilterede infial 
Londra 8 (A.A.) — İspanyol liman

larında demirli bulunan İngiliz vapur
larının sık sık tecavüze uğraması, İn
giliz efkân umumiyesinde büyük bir in

fial tevlid etmiştir. Lord Halifaks, 
bugün vaziyeti tedkik edecektir. 

Bazı siyasî mahfillere göre, Frankist-
lerin bu şekilde hareket etmelerinden 
maksad. Cumhuriyetçi İspanyaya her 
veçhile yardım edilmesine mani ol
maktır. 

Barselon 8 (AA.) — Dünkü hava 
hücumu esnasında bir Hollanda kö
mür gemisi ciddî şekilde hasara uğra
mıştır. Hollandalı bir zabit ağır suret
te yaralanmıştır. Ademi müdahale ser

vislerinde çalışan bir İngiliz memuru d̂? 
gözünden hafifçe yaralanmıştır. 

Fransanm tedbirleri ve 
ingiltere 

Londra 8 (AA.) — İspanyadan Fran-
sa3ra geçen tayyareler tarafmdan Fi"an-
sada yapılan cevelânlarla bombardı
manlara karşı Fransa tarafından itti
haz edüen hattı hareket, diplomasi 
mahafilinde umumiyetle tasvib edil
mektedir. Diplomasi yolu ile yapıla
cak teşebbüslerle protestolarm fayda
sız olacağı ve sadece askeri bir müda
faa meselesi mevzuubahis olduğu mü-
talâasım ileri sürmekte ittifak edil
mektedir. 

Mesuliyetler meselesine gelince, bu 
meselenin ancak hududu geçen bir 
tayyarenin yere düşürülmesi takdirin' 
de katı surette halledileceği mütalâa
sı serdedUmektedir. 

İŞÇİ kursları 
Lâyihanın encümenlerce mü

zakeresi bitti, cuma günü 
Mecliste görüşülecek 

Ankara 8 (Telefonla) — Sınaî mü
esseselerde ve maden ocaklarında 
meslekî kurslar açılmasına dair olan 
kanun lâyihasmm encümenlerce mü
zakeresi bitmiş ve lâ3riha Meclisin 
Cuma günkü ruznamesine almmıştır. 

Encümenlerde bazı tadillere uğn-
yan lâyihanm aldığı son şekle göre, 
bürolarında çalışan memurlar hariç 
olmak üzere bir senede kullandığı işçi 
ve müstalıdemin sayısımn gündelik 
vasatisi yüzden daha fazla olan ma
den ocakları ile teşviki sanayi kanu
nunda tarif edüen smaî müesseseler
de çırak, kalfa ustaların mesleki 
bügilerini arttırmak üzere kurslar 
açüacaktır. 

Açüacak bu kurslarda tesdrisat, 
çalışma zamanı dışmda olmak üzere 
haftada en çok altı saattir. Kursa de
vam edenler kurs nihayetinde imti
hana tabi tutulacaklardır. İmtihan
da muvaffak olamıyanlar o müesse
selerde çalışmağa devaha ettikleri tak
dirde müteakib kurslara devama 
mecbur olacaklardır. Kursların ted
ris ve idare masrafları müessese sa
hipleri tarafmdan tediye edilecektir. 

Kurs açmakla mükellef olan mües
seseler tanzim edilecek nizamname
nin neşrinden itibaren üç ay içinde 
bu mükellefiyetlerini ifa etmedikleri 
takdirde 50 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasına çarptırılacaklar
dır. Tekerrürü halinde bu ceza: iki 
kat olarak tertib olunmakla beraber 
kurs açılmcıya kadar müessesenin 
kapatümasma da hükmolunaicaktır. 

Kurslarda tatbik edilecek ders prog
ramlan ve bu kurslann müddeti pro
jenin neşri tarihinden itibaren altı 
ay içinde İktisad, Sıhhat ve Maarif 
Vekâletlerince müştereken hazırla
nacak bir nizamname ile tesbit edile
cektir. 

Askerî fabrikalann programları 
Millî Müdafaa ve Devlet DemiryoUai-ı 
atelyelerinde açılacak kursların prog
ramlan da Nafıa Vekâleti tarafmdan 
tesbit oluna:caktır. 

Kız enstitüleri ve sanat 
okulları sergisi 

Ankara 8 (A.A.) — Sergievi'mizde 
açılmış olan kız enstitüleri ve sanat 

sini li 

Balkanlardaki 
ırkdaşlarımız 

Sıra ile Türkiyeye nakil 
ve iskân edileceklerdir 
Romanya ve Yugoslavyadaki ırkdaş* 

lanmızın sıra ile memleketimize na
kil ve iskân edilecekleri malûmdui'-
Bir kaç ay evvel Yıldızda toplanmış 
olan Balkan İktisad konseyi, alâkadar 
hükümetlerin bu hususta kolaylıklar 
göstermelerine karar vermişti. 

Dün Ankaradan gelen Trabzon 
mebusu B. Hasan Saka ile iskân umum 
müdürü B. Cevdet, dün Perapalasta 
Romanya ve Yunan sefirleri ve Yu
goslav general konsolosımım iştiraki-
le bir içtima aktederek bu meseleyi 
görüşmüşlerdir. Müzakereye bugüD 
de devam edilecektir. 

Hamidiye kruvazörü 
Hanya limanına vardı 
orada 3 gün kalacak 

Atina 9 — Türk bahriye mekteb 
gemisi Hamidiye kruvazörü dün Giri-
din Hanya limanına vasıl olmuştur-
Hamidiye zabitam ile talebesi şerefin* 
ziyafetler verilecek ve kabul resimleri 
tertib edilecektir. Türk mekteb gemisi» 
Hanyada üç gün kalacaktır. 

BirTatil yakalandı 
Katil tayfa tsmail, 

Yalovaya sevkedildi 
Yalovamn Çınarcık nahiyesine bağ' 

İl Kumderede oğlu Mehmedi, tabanc* 
üe öldürdükten sonra kaçan Çınaf'' 
cıklı İsmail dün gece yakalanmışın'' 
Katil İsmail, Millet vapurunda ko^ 
mûrcülük yapıyordu. Cinayeti işledlK!* 
ten sonra kaçan İsmail, Aksarayö* 
Sineklibakkal çıkmazında, zevcesi 
Fatmanm evinde yakayı ele venniştU* 
Katil, muhafaza altında Yalovay*, 
gönderilmiştir. . ' 

Hastalığı dolayısile izin alft' 
cak memurlar 

Hastalığı dolayısile mezuniyet •** 
mak isteyen memurların serbes h®* 
kimlerin raporlarma istinad ettikler* 
görülmüştür. Hastalık münasebeti!* 
İzin alacak memurlann behemehal ^o^^ 
lediye ve hükümet tabiplerinden raj 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^^ 
istanbul 800 senedenberî 

pis bir şehirdir! 
Dünkü nüshamızda, bir karimüz, 

îstanbulun pisliğini, tozunıı, topra
ğını önlemek için, boş ve metruk ar
saların bizzat sahibleri, yahut zengin 
Itomşulan tarafmdan gönül nzasi-
ie - hattâ icabında muvafık bir htit-
diye nizamile - hale yola sokulması 
Ijzımgeldiğinden bahsediyordu. 

Unıuml kanaat şöyledir: 
'— İstanbul eskiden kusursuzmof... 

I-er yer mamur ve abadan... Ancak 
*>"-dan sonra yangınlar bir taraftan, 
falcru zaruret öte taraftan, beldemizi 
bu hale solonuş... İnşaallah yeni bi
nalar yapılsın, her yer dolsun doluf-
Bun, o zaman gene eskisi gibi ümra
na kavuşumz. 

Bu kanaatin katiyen yanhş oldu
ğunu Yürük Çelebi amcamızdan öğ
lendim. Sekiz asırdan beri - hem de 

e zengin asırlar! • tstanbulun dai< 
"ila pis, daima böyle halî arsalarla, 
tarlalarla dolu olduğuna dair vesüau 
'*P toplamış. Neşretmem ve netice 
çıkarmam için bana verdi: 

**• 
ikinci chlisalib seferinde Gene lâicmbb 

yedinci Lui'ye refakat eden Odon de DneO, 
Istanbulun on ikinci asırdaki vaziyetini 
Şöyle tasvir ediyor: 

~- Nefsi şehir pis, müstekrehtir, çöp do
kudur. Bir çok yerlerinde ebedi gece hâ-
^mdir. Zenginlerin evleri, fakirlerin seril 

ĉfil yayıldıkları sokaklar üzerine taşar. 
BQ sokakların zulmetlerinde her târlA 
<!>nayetler, habasetler işlenir. Sefalette 
*>lsun, ihtişamda olsun, bu şehir, ûiğvg 
yerlerin mikyaslarını aşmaktadır. 

İspanyol yahudilerinden Benjamin d* 
Tudelc ayni asrın ikinci nısfında şöyle Al-
yor: 

— Şehrin müstekreh mahalleleri var. 
Debbağlar, deriyi imal ettikten sonra, 
Sulan kapıların önüne döküyorlar. 

On dördüncü asır başlangıçlarında 
Arab coğrafyacılarından Ebiilfeda: 

— Şehrin içinde ekilmiş tarlalar, bah
çeler ve harabe halinde bulunan erin 
'ar! - diyor. 

1403 senesinde, Semerkande (itmett 
Üzere İstanbuldan geçen İspanyol sefiri 
•̂ "y Gonzalez de Clavijo anlatıyor: 

-~ Şehir büyük ve az nüfusludur. Bir 
f<>k tepeleri ve düzlükleri var ki ekilmif-
^^> Varoş evlreini andıran binalar gSza 
Çarpıyor ve bunlar hep şehrin merkezin
dedir. Ancak deniz kıyısı mahalleleri, bil
hassa Haliç kıyılan kalabaUktır. 

1433 de, yani fetihten yirmi sene evrel, 
^bilippe le Bon'un diplomatlarından 
°*fthandon şöyle tasvir ediyor: 

— Bu şehir köylerden mürekkeptir T# 
""rada doluluktan fazla boşluk vardır. 

Seyyah, bu boşluklarm tarialar oldntn-
"*• yazıyor. 

'"etihten 135 sene sonra, tstanbula ta«-
''r eden Heberer de şehrin pisUiinden, 
^kakların çarpık çurpukluğundan şikâ
yet etmektedir. 

Osmanh santanatınm en ihtişamlı de-
'"lerini müteakib, yani on altmcı asnn 
^»niyie on yedincinin başlangıcı ara
cında Wilhelm Dilich de şehire dair «u 
'ntibalarmı anlatıyor: 

*- Binalar manasız, sokaklar dar ve pis» 
**• 

Sanırım ki, çıkarılacak netice ftt-
dur: 

— İstanbul her devirde daima 
'^«trûk, daima pişmiş. Fakat ebedi-
^̂ n de böyle kalması lâzım gehnez. 
*Q8aallah devrimiz onun tecellisini 
•ieğişttfir. Hele «şu hail arsalar 3ravaş 
'̂avaş dolsım!» diye beklemek kadar 
|̂**s bîrşey yoktur... Bunların yüze 

Süler bir manzara anrtemesi İçin 
'̂ '̂̂ tlaka bir nizam koymah... 

(Vâ-NÛ) 
' ' • M i n i l I l l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n t l i n i i m i l I l t U l M I I I I H t i H I l l l l H l H l M I I M n 

T ü t ü n s a t ı n a l m a k i ç i n 
t a c i r l e r g e l d i 

^lernleketimizden tütün satın al-
^ ^ için Mısırdan, înglltereden ve 
^Prikadan şehrimize tacirler gel-
lîiiştir. 

Evkaf Sûrp 
Agobu istiyor 

Mahkemeye müracaatla be-
lediye aleyhine dava açtı 
Sürp Agop mezarlığı Belediyeye İn

tikal etmiş ve bu sahanm tapusu Be
lediye namma çıkarılmıştı. Beyoğlu 
Evkaf müdürlüğü Sürp Agop mezarlı
ğı sahası için belediye aleyhine yeni 
bir dava açmıştır. Evkafm ileri sürdü
ğü iddiaya göre Sürp Agop sahası 
metruk bir mezarlık değildir. Vaktils 
bu saha evkafça mezarlık olarak tahr 
sis edilmeden Ermeniler tarafmdan ij-
gal edilmiş ve ölü gömülmüştür. Bu
rası Sultan Beyazıd vakfından ve «Er-
kafı mazbute))dendir. Belediye kanu
nunun metruk mezarlıkların belediye
ye intikal edeceği hakkındaki hükmü, 
Sürp Agop mezarüğma şamil değildir. 

Evkaf müdürlüğü bu iddiayı ileri 
sürmekle tapuda belediye namma y«r 
pılan tescilin iptal edilerek mezarUğın 
kendisine teslimini istiyor. 

Belediye, bu iddiasn kabul etmemek
le beraber Evkaf idaresinin mütalâan 
doğru olsa bile, vakıf ve mülk gayri-
menkullerde müruru zamaıun 36 s»* 
ne olduğımu ve bu sahanm 70 sene
denberî mezarlık olarak kuUamldığı-
na göre Evkafm iddiasınm varid ol
madığı fikrindedir. 

Bir kadın 
yanarak oldu 

E l i n d e l â m b a o d a d a n ç ı k a r 
k e n d ü ş t ü , l â m b a p a r l a d ı 

Evvelki gece Kadıköyde feci bir ka
za olmuş ve bir kadm alevler içinde 
yanarak ölmüştür. İşe el koyan zabi-
tamn yaptığı tahkikata nazaran h&-
disenin tafsilâtı şöyledir: 

tbrahimafc mahallesinin Emin bey 
çıkmazı sokağında altı numarah evde; 
B. Kemal ailesi oturmaktadır. Alt kat 
odaXia B. Kemalin büyük annesi seb-
sen yaşlannda bayan Ayşe oturmakta
dır. 

Bayan Ayşe, her geceki gibi erken
ce odasına çekilmiş ve gaz lâmbasmı 
kısarak yatağına yatmıştır. 

Gece yansmdan iki saat sonra uya
nan bayan Ayşe, dışan çıkmak İhtiya
cım hissetmiş, akşamdan kıstığı lâm-
bamn fitil vidasım açmış, eline alarak 
odadan çıkacağı bir sırada ayağı ka
yarak düşmüştür. 

Bu düşüşle elindeki lâmba, göbeğin 
üzerine tesadüf etmiş, bayan Ayşenln 
üstünde yalnız bir gömlek bulunman 
dolayısüe, birdenbire parüyan lâmba 
alevleri vücudunun her tarafım sar
mıştır. Kadımn feryadma yetişen ev 

halkı, zavallıyı alevler arasmdan alarak 
bir otomobile bindirmiş ve hastaneye 
götürmek üzere yola çıkmışlarsa da ba« 
yan Ayşe yanıklann verdiği ıztıraba 
dayanamıyarak ölmüştür. 

Bu feci kazadan Üsküdar müddei
umumîliği de haberdar edilmiş, cesed 
morga nakolunmuştur. 

t k i A m e r i k a l ı a r k e o l o g g e l d i 
Amerikanın meşhur arkeologların

dan B. İDİ ve B. CasM, memleketi
mizde ilmî araştırmalar yapmak Ü2&-
re dün sabah şehrimize gelmişler, kı
sa bir istirahatten sonra, Bartm va-
purile Çanakkaleye gitmişlerdir. 

B. Caski'ye eşi refakat etmektedir. 

Haklı şikâyetler 
Büyükadada oturanlar 

saat 7 den sonra telgraf 
çekemiyorlar 

Son günlerde Büyükadada otu
ran birçok karilerim irin kâh 
mektupla, kâh tdefoıüa, hatt& 
ara ŝıra gazetemize kadar gelerek 
bUdirdikleri şu müşterek şikâyet
lerini dinliyoruz: 

«Her yerde olduğu gibi Büj/ük-
adada da bU- posta,, telgraf mer
kezi var. Fakat bu posta, telgraf 
merkezi saat yedi oldu, mu, kapı
sını kûidLer, Bu saatten sonra 
Adadan mektup göndermek de-
ğü, bir telgraf çekmek dahi kabü 
değildir. 

Mektup ne ise, çünkü onların 
yola çıkarddıklan saatler muay
yendir. Fakat telgraf?.. Başımız 
sıkıldığı zaman uzak yerlerle ye
gâne acele muhabere vasıtası olan 
telgraf muhaberesi Büyükadada 
ancak saat yediye kadar mümr 
kündür. Bu saati geçirdiniz mi, 
eliniz, kolunuz bağlı kalır ve erte
si gün saat sekizi beklemek mec
buriyetindesiniz. 

İnsan, telgrafı zarurî bit ihti
yaç üzerine çeker. Bu ihtiyacın 
zuhur edeceği saat esasen malûm 
değildir ki postanenin mesai sa-
atine uydurmağa çalışsın... Bizle
ri çok müşkül vaziyetlerde bıra

kan bu halin alâkadar makamla
ra ulaştvnlmasııu dileriz.* 

AKŞAM: Büyükada sakinlerinin 
hakkı vardır. Biz öjrle zannediyon ki 
postahanelerde telgraf muhaberesi 
saatle muiuıyyeâ delildir, mektup gl-
şderi kapandıktan sonra yalnıı tel
graf için sabaha kadar bir memur 
bulundurmak usuldendir. Şehir için
de bazı küçük posta merkezlerinde 
telgraf memuru bulnndurulmuyersa 
bile Büyükada gibi kalabalık nüfusla 
ve geceleyin şehirle irtibat için 
her türlü nakil vasıtasından mahrum 
olan bir yerin postahanesinde mu
hakkak bir telgraf memuru bulundu
rulması icab eder. Bunun olmaması 
hallu hakikaten müşkül vaziyetlerde 
bırakabilir. 

İstanbul posta telgraf müdürlüğü
nün Büyükadalılann bu müşkülünü 
izale edeceğinden emin bulonuyoruı. 

Sergi hazırlığı 
P a v i y o n i n ş a s ı n a 8 t e m m u z d a 

b a ş l a n a c a k 

22 temmuzda açüması kararlaştırı
lan onuncu ve sommcu yerli maUal 
sergisi hazıriıklan çok üerlemiştir. 
Bankalarla İnhisarlar idaresi sergi
de geçen senekL yerlerini almışlardır. 
Paviyon inşasına 8 temmuzda başlan
ması kararlaştınlmıştır. Bu suretle 
paviyon sahipleri inşaat için kâfi za
man kazanmış olacaklardır. 

Yeni sergi saraymm maketi hazır
lanmış ve Sanayi birliği kâtibi umu
mîsi B. Halld Güleryüz bunu Ankara-
ya götürmüştür. Başvekil B. Celâl Ba
yanla İktisad Veküi B. Şakir Kesebir 
maketi tedkik etmişlerdir. 

Yeni sergi sarayımn inşasma baş
lanması çok uzun sürmiyecek ve bi
na gelecek sene sonbahara kadar ik
mal edilecektir. Birinci Sanayide Uer-
leme sergisi gelecek sene sonbaharda 
yeni sergi saracında açılacaktır. 

Sanasargan hanı 
ihtilâfı 

Evkafla idarei hutusiyenin 
noktai nazarları 

Emniyet müdürlüğüne tahsis edilen 
Sanasaryan ham hakkmda Evkaf mü
dürlüğünün Belediye aleyhine dava 
açtığım yazmıştık. 

Sanasaryan ham vaktUe Anadoluda 
bir Ermeni mektebinin vakfı idi. Bu 
mektep bugün mevcud değüdlr. Evkaf 
müdürlüğü «meşrutun lehi münderia 
olan vakıfların Evkafı mazbute»den 
madud olduklarım üeri sürerek Sana
saryan hanınm meşrutun lehi olan 
mektebin kapanması, kanunî tabirüe 
(cmünderİJB» bulunması Itlbarile hamn 
Evkafa ald olduğunu iddia etmekte
dir. 

Diğer taıaftan tdarei hususiye de 
605 numarah kanım mucibince «Mak
sadı tesisleri ve mahalli sarfları talim 
ve terbiye»3re taallûk eden binalarm 
idarei hususiyelere intikal ettiğini ile
ri sürüyor. Nitekim eski medreseler 
bu kanuna göre vilâyet idarei hususi-
yelerine geçmiştir. 

Her iki taraf da ayn ayn kanunî 
mevzuata istinad ederek noktai nazar-
larmda İsrar etmektedir. Mahkeme
nin bu vaziyet karşısında nasıl bir ka
rar vereceği merakla beklenmektedir. 

Gozlûk çalan 
bir hırsız 

H a p i s t e n ç ı k d ı k t a n 2 g ü n 
s o n r a t e k r a r h a p s e g i r d i 
Hırsızhk suçundan mahkûm (dar 

rak bir müddettenberi hapishanede 
bulunan İhsan admda bir sabıkalı ev
velki gün müddetini ikmal edip hapis
haneden çıkmıştu:.' İhsan serbes ka
lınca Bahçekapı civarında dolaşırken 
oradan geçmekte olan trfan adında 
birinin yanma sokulmuş ve îrfanm ce
binden gözlüğünü çalmıştır. İrfan işin 
farkına vararak Ihsam yakalamak is
temiş ve Sirkeci caddesine doğru ko^ 
mağa başlamışlal'dır. 

İrfamn bağırmasını duyan yolcu
lar ve dükkâncüar da çıkmışlar, he
yecanlı bir kovalamadan scmra İhsan 
yakalanmıştır. 

İhsan dün Adliyeye teslim edilerek 
Sultanahmed üçüncü sulh ceaa mah
kemesinde muhakemesi yapHİmıştır. 
Mahkemede suçunu itiraf etmiştir. 
Ihsanm müteaddid sabıkalan göa 
önünde tutularak gözlük çalmak su
çundan dolayı dokuz ay ha"pse mah
kûm edilmiştir. Bu suretle hapisha
neden çıkan İhsan, aradan iki gün 
geçmeden tekrar hapse girmiştir. 

Y u g o s l a v N a f ı a n a z ı r ı g e l i y o r 
Dost ve müttefik Yugoslavya hükü

metinin Münakalât Nazmt B. Meh-
med Spahonun pek yakmda memle
ketimize geleceğini memnuniyetle 
haber aldık. 

Başvekil ve Hariciye Nazın Dr. Sto-
yadinoviçin yakm çalışma arkadaşla-
nndan biri olan nazar, şehrimizde bir 
ka;ç hafta kalacak ve bu müddet zau> 
fmda muhtelif büyâk şehirlerimizi 
dolaşacaktır. 

İSTANBUL HAYATI 

Siz de soyununuz amma!.. 
Florya ile Çekmece kSyü arasında

ki yohm sol tarafı dikçe bir bayırla 
denil kıyısına iniyor. Gökka geka 
berrak dere hemen oracıkta denizlt 
kucaUaşıyer. Sahildeki geniş kum^ 
luk baştanbaşa dolmuş. Genç, ihti
yar; kadın, erkek; iriH ufakh çecok-
1ar koşuşuyorlar, bağnştyorlar. Ma
yolu genç kışlar, peştemalh kadınlar, 
çırılçıplak çocuklar birİHiierini ko-
vahjrarak demze giriyorlar. Kahka» 
ha, çığhk sesleri çınhyor. 

Yusyuvarlak bir adam yere iki 
değnek dikerek ceketinin omuzlarını 
geçirmiş, etelderine bir kaç taş koy* 
muş. Kugm lounlar ortasında por
tatif çadımun gölgesine yaslanmış, 
yaıunda dolaşan sekiz dokuz yaşla
rında iki çocukla çekişiyor. Çocukla^ 
nn ikisi birden: 

— Baba, buraya kadar gdip te de> 
nize girmeden dönülür mü? Bak h o -
kes giriyor. Biz de yıkanacağız. 

Diye ısrar ediyorlar. Adam kaşları-
m çatarak homurdamyor: 

— Olmaz. Henüz deniz mevsimi 
gelmedi. Karpuz kabuğu yere düş
meden denize girilmez. 

Afacanlardan biri gözlerini aça aça 
haykırdı: 

— Vallahi, billahi, iki gözüm kül 
olsan ki l>en dün karpuzu gördüm. 
Eğer yalan söylüyorsam şuradan şu* 
raya adım atmayım. Hem şeyde gör
düm. Hani Beyoğluna giderken elek
trik lâmbaları satan büyük bir ma
ğaza var ya, (»ada. Kocaman karpH« 
zu camekâna koymuşlardı. 

Adam hiddetli bir tavırla yerinde 
doğruldu ve bağırdı: 

— Seni gidi köftehor seniü... Ora
da abujrlan gördün de bana karpus 
diye yutturmaya kalkıyorsun öyle 
nü? Olamaz, denize giremezsiniz. 

Hiddetle elini kolunu sallarken 
değneklerden birine çarpıp devirdi. 
Çadır kafasına geçti. O, kumlar için* 
de bağıra çağıra didiklenirken karşı 
sırtın üstündeki çardakh kahveden 
çıkan bir kadm deniz kanarına indL 
Çaduın karşısında mağrur bir eda 
ile bumusunu omuzlarından bıraktı. 
Vücudunun bütün hatlanm gösteren 
bir yürüyüşle denize doğru ilerledi 
O sırada çadırm altından kurtulan 
şişman adam y«inden fırladı. Telâş
la ceketinin ceblerini didikliyer* çı
kardığı gözlüğü burnunun ucuna 
yerleştirdi. Kaduu bir müddet süz
dükten sonra gömleğini çıkardı. Pan-
talonu, çorapları fırlatta. Karşısında 
şaşkm şaşkm bakan çocuklara: 

— Hadi, dedi, siz de soyımunoa. 
Fakat, akşam evde gevezelik edip de 
annenize bir şey söylemeyin ha.... 

Ve, fcadınm ayak izlerini takiben 
uzaklaştı. 

Oemal Refik 
•usamaasa 

S a h t e e v r a k l a m u a m e l e 
y a p m a k i s t e y e n b i r i 1 s e n e 

h a p s e m a h k û m o l d u 
Andreya admda birine olan borcu

nu ödeoiöndc ve hatla kararım kal
dırtmak maksadile icra memurluğu
nun dosyalarını taklld ederek sahte 
evrakla Beyoğlu sulh mahkemesinde 
muamele yaparken yakalanan Yunaa 
tebaasmdan Andonun muhakemesi 
dün ağırceza mahkemesinde bitiril
miştir. Muhakeme neticesinde Ando
nun suçu sabit olduğundan Ur sene 
müddetle ağu: ha^>sine karar veril
miştir. 

Bay Amca sosyetede L. 

ÇJJP Bakalım bu yaz nasü modalar 
^J^^^^^diye hepimizin kulağı kiriş-

... Hele şükür çok beklemeden ha
berler başladı: (Bu yaz kadm çorap-

,.. (Kadm mayolan dantelden ola
cak!..) gibi bazı yenilikleri.. 

.. Fakat bunlann en garibî, kadm-
lann yüzlerini boyalı çiçek, kelebek 

... Anlaşılıyor ki kadm yüzündMi 
bir hayli sanatkâr mesud olacakl.. 
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Sevdiği kadını öldüren 
arabacı yakalandı 

İptida inkâr etti , sonra cinayeti 
tafsiiâtiie anlattı 

Pazartesi gecesi saat yirmi dörtte, 
Fatihte Haydar mahallesinde bir kulü
bede arabacı Rifat isminde birlle met
res hayatı yaşi3ran Hatice ismindeki 
kadmı, sekiz yerinden bıçakla 3^ara-
layıp öldüren arabacı Mahmud, vaka
yı müteakip kaçmıştı. 

Fatih Emniyet amirliğince iki gün-
denberi aranmakta olan Mahmudun, 
Anadoluya kaçmak üzere bulmıduğu 
haber ahnmış ve Üsküdar tarafına geç
tiği de tesbit edilmişti. Mahmudım 
Alemdag yolrnıa koyulduğu öğrenilin
ce, mahallî jandarması üe polis mesai
si birleştirilmiş ve dün öğleye doğru 
Mahmud, Alem.la^ı ile Bülbül deresi 
arasında fundalık bir yoldan üerlemek» 
te iken yakalanmıştır. 

Mahmud, derdestini müteakip me
murlara kendini niçin yakaladıklarım 
sormuş, onlar da cinayeti kendisine 
anlattıkları zaman: ' 

— «Benim hiç bir şeyden haberim 
yok! Memleketime gitmeğe karar . T- ' 
mistim. Param da olmadığı için y&yan 
olarak yola koyulmuştum» demiştir. 

Katil, vaka mmtakası itibarile Fa
tih Emniyet memurluğıma getirilerek 

Yakalanan Mahmud 

sorgujra çekilmiş ve dün geç vakit ci
nayeti bütün teferrüatile itiraf etmiş
tir. 

Yeni yollar 
5 0 0 bin l iralık yo l yar in 

m ü n a k a ş a y a k o n a c a k 

Şehrimizde iki sene içinde yapılacak 
asfalt ve parke beş yüz bin lirahk yol 
yarın münsıkasaya konacaktır. 

B. Prost, istikameti tamamile taay
yün etmiyen yerlerde yol inşasma mual-

nz olduğıma dair rapor vermişti. Bele
diyenin yaptıracağı bu yoUarm istika
metleri B. Prost tarafmdan tayin edil
miştir. Binaenaleyh bunların inşasın
da bir mahzur görülmemektedir. Esa
sen Istanbulun yollan uzun zaman-
danberi çok ihmal edilmiş vaziyette
dir. Yollar, istikametleri için bazı is
timlâke ihtiyaç gösterse bile bu isti
kametlerin tamamile tayinine kadar 
şehir cadde ve sokaklarını yüzüstü bı
rakmak doğru görülmemektedir. 

Bir simitçi trenden atlarken 
az kalsın eziliyordu 

Evvelki gece saat yirmi bire doğru 
Küçükçekmeceden hareket ederek Sir
keciye gelmekte olan banliyö treni Sa-
matya istasyonuna girerken, vagon 
basamağında duran simitçi Osman 
atlamak istemiş, tren tekerlekleri al-
tma gideceği bir sırada iyi bir tesadüf 
eseri olarak istasyonda bulunan bir 
adam tarafmdan çekUdek suretile kur
tarılmıştır. 

Simitçinin, tren jrürürken atlamak 
suçundan hakkmda kanuni muame
le yapılmıştır. 

K a r g a ö l d ü r m e ğ e çal ış ırken 
yaralan^lIş 

Dün, bacağmdan kurşun yarası al
mış olan bir adam, Haydarpaşa nü-
mıme hastanesine gelerek tedavi altı
na aünmasım istemiştir. 

Hastahane doktorları keyfiyeti ken
disinden sormuşlar, elli sekiz yaşlann-
da olan bu adam, isminin Halil oldu
ğunu, Kartal civarmda karga öldür
meğe çalıştığı bir sırada kullandığı ta
bancadan çıkan bir kurşunla kazaen 
yaralandığım beyan etıniştir. Hasta
ne idaresi yarah3n yatırmış, diğer ta
raftan da Kartal zabıta ve adliyesine 
müracaat ederek hâdisenin mahiye
tinin tahkikini istemiştir. 

Mühendislik ve mimarlık 
projesi Meclis ruznamesine 

alındı 
Ankara 8 (Telefonla) — Yeni mü

hendislik ve mimarlık projesi Meclisin 
ruznamesine alınmıştır. Proje encü
menlerde esaslı bir tadile uğramamış
tır. Yalnız, Nafia encümeni devlet da
ire ve müesseselerinde çalışan mühen
dis ve mimarlann hariçte iş yapama
maları halikında projede mevcud ka
yıttan profesör ve doçentlerin müstes
na tutulmaları hakkında bir fıkra ilâ-

IVlecliste 
D ü n baz ı kanun lây ihalar ı 
m ü z a k e r e v e kabul o lundu 
Ankara 8 (A.A.) — B. M. Meclisi 

bugün Fikret Süaym başkanlığmda 
toplanrmştır. 

Celsenin açılmasım müteakib ge
neral Kâzım özalpm arzuhal encü
meninin haftalık karar cedvelindeki 
1564 sa3nlı kararın umumî heyette 
müzakeresine, Urfa mebusu general 
Ahmed Yazgamn ve Kırşehir mebu
su Ali Rıza Esenin Ankara jrüksek 
ziraat enstitüsü kanununun 20 nci 
maddesinin tefsirine ald takrirlerinin 
geri verilmesine ald takrirleri okım-
muştur. 

D. D. yollan ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü üe evkaf umum 
müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı ka
tisine aid kanun lâyihalan Ue devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve ta-
düine aid kanuna bağlı cedvelin ma
arif Vekâleti kısımnda değişiklik ySr 
pılması ve askerî memurlar halskm-
daki kanunim bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve yeniden bazı mad
deler üâve edilmesine aid kanun lâ
yihalan müzakere ve kabul edilmiştir. 

B. M. Meclisinin bugünkü toplan-
tısmda ildnci müzakeresini yapmış 
olduğu kanunlar arasmda devlete ait 
icareteynli ve muka^taah gayrimen-
kullerln kıymetlendirilmesine, Tür
kiye Ue Çekoslovakya arasında imza 
edilen ticarî mübadelelere tanzime 
müteadair anlaşma Ue Türk - Yugos
lav ticaret ve seyrisefain muahede-
namesine munzam protokolım tas
diklerine aid kanun lâ3^aları bulun
makta idi. 

Gümüşsüyü - Dolmabahçe 
yolu 

Gümüşsuyunda Mühendis mekte
binin önünden Dolmabahçeye doğru 
uzanan yolun beton inşaatı bitmiştir. 
Yolun bu suretle inşası bizzat beledi
ye tarafından yapılmıştır. Şimdi yo
lun üzerine mozaik parke taşı döşen
mesine başlanacaktır. Bu inşaat da 
keşif bedelinden yüzde bir buçuk nok-
sanile 22 küsur bin liraya bir müteah
hide ihale edilmiştir. İnşaata yakmda 
başlanacaktır. 

İŞ müddeti 
Cenevre 8 (A.A.) — İş müddetinin 

tenzili keyfiyetinin tamimi meselesini 
tetldke memur komisyon, dün bu me
selenin umumî surette müzakeresine 
başlamıştır. B. Jüho, kırk saatlik haf
ta prensipinin Fransa tarafından 1935 
senesinde kabul edilmiş olduğunu ha
tırlatmıştır. 

Amerikan mümessili B. Karter Gud-
rih, kendi memleketinde birçok sana
yide iş müddetlerinin be3melmilel 
mesai bürosu tarafından derpiş edi
len müddetin çok dununda olduğunu 

Bayan Hayriye Oniş'in 
cenazesi dün merasimle 

kaldırıldı 
Cenazede pek çok halk, yüz

den fazla çelenk vardı 

Vefatını teessürle haber verdiğimiz 
Denizbank umum müdürü Yusuf Zi
ya önlşin validesi, esbak Konya me
busu ve Reji başmüdürlerinden mer
hum B. ŞaMrln refiljası bayan Hay-
riyenin cenazesi dün büyük merasim
le kaldırıldı. 

Cenaze merasimine iştirak eden ze
vatı, dün sabah saat dokuzda Köp
rünün Kadıköy İskelesinden hareket 
eden KmaUada vapuru Sanyere gö
türmüştür. Diğer birçok zevat kara 
yolUe Büyükdereye giderek Yusuf Zi
ya önlşin köşlriinde toplanmışlardı. 

Tamdıklan tarafmdan hürmetle 
sevüen Yusuf Ziya Öniş'in teessürü
ne iştirak edenlerin teşkil ettikleri pek 
kalabalık cenaze alayı ortasmda rah
metli Hayriyenln tabutu eller üzerin
de ta^marak Sanyer iskelesinden va
pura konuldu. Gelenler Akay'm Kı-
nalıada! ve Şirketi Hayriyenin tahsis 
ettiği 71 numaralı vapurlanna ancak 
sığabUmişlerdtr. 

Cenaze alaymı en önde Başvekü B. 
Celâl Bayar nalnma gönderilmiş olan 
çelenk Ue malî ve iktisadî müessese
ler, Türk ve ecnebi bankalan, vapur 
kumpanyalan, muhtelif şirketler ve 
birçok mümtaz zevat Ue bütün Idüp-
ler ve (GüneşlUerden annelerine) iba
resini taşıyaiı Güneş klübünün çelen-
gi Ue yüzden fazla gönderilmiş çelenk 
takip ediyordu. îyl kalblüiği ve hayır-
severllğUe muhitine daima hürmet 
ve muhabbet telkin etmiş olan mer
humenin tabutu derin bir teessür 
içinde Üsküdara götürülmüştür. Na
mazı Üsküdar yenicainislnde eda edi
len merhumenin cenazesi Karacaah-
medde zevcinin kabri yanmdaki aüe 
makberesinde AUahm rahmetine tev
di edUmiştir. 

Değerii bankacunız Yusuf Ziya! 
öniş'e ve kederli ailesine tekrar tazi-
yetlerimizl beyan ederiz. 

*«« 
Teşekkür 

Validem Hayriyenin vefatUe duçar 
olduğum derin kedere, cenazesine 
bizzat gelmek ve telgraflar, mektup
lar göndermek suretile iştirak lûtfun-
da; bulunan zevata, çelenk yollıyan 
malî, iktisadî müesseseler Ue Türk ve 
ecnebi bankalarma ve klüplerine kar
şı duyduğum minnet ve teşekkür his
lerini ayn ayn bildirmeme, tesiri al-
tmda bulunduğum acı mani olduğun
dan, bu husustaki hislerimizin iblâ-
ğma: muhterem gazetenizin tavassu
tunu saygüanmla dUerim. 

Denizbank umum müdürü 
YUSUF ZİYA ÖNİŞ 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baronakyan, 
Bostanbaşuıda İtimad, Galata: İs
met, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo, Kmlnönü: Hüsnü Onar, Fatih: 
Saraçhanede İbrahim Halil, Kara-
gümrük: Mehmed Fuad, Bakırköy: 
Hilftl, Sanyer: Asaf, Aksaray: Yeni-
kapıda Sanm, Beşiktaş: Halid, Fe
ner: Balatta Hüsameddin, Kumka-
pı: Cemil, Kûçükpazar: Bensason, 
Samatya: Yedikulede Teofilos, Alem
dar: Cagaloğlunda Abdülkadir, Şeh
remini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: Sa
dık, Yeldegirmeninde Üçler, Üskü
dar : Çarşıboyunda Ömer Kenan, 
Heybeliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Het gece açık eczaneler: Tarabya, 
Tenlköy, Emlrg&n, Rumelihlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

ÖLÜM 
Merhum Reşid Mümtaz paşanm ortan

ca oğlu ve prenses Ulviye ile Semih 
Mümtaz ve Salih Mümtazm biraderleri 
Yahya Mümtaz bu gece Yakacıkta tedavi 
edilmekte oldutu hanede vefat etmiştir. 
Cenazesi bugünkü perşembe günü öğle 
namazı Teşvikiye camiinde kılmdıktan 
sonra Feriköy kabristanına defnedilecek
tir. Kederli ailesine taziyelerimizi sunarız. 

10 Hazirandan 
itibaren Y A Z 

Temsillerine 
başlıyor 

Toprak mahsulleri ofisi 
ne gibi işlerle uğraşacak 

Kanun projesi Meclis enclimenierinden pçti 

Ankara 8 (Hususî muhabirimiz
den) — Bir toprak mahsulleri ofisi 
kurulması kararlaştığım bildirmiş
tim. Bu maksatla hazırlanarak Mec
lise verilen kanun projesi encümen
lerden geçmiştir. Aldığı son şekle 
göre toprak mahsulleri ofisi İktisad 
Vekâletine bağlı ve hülanî şahsiyeti 
haiz olacak ve ticarî esaslara göre 
İdare edilecektir. 

Ofisin meşgul olacağı işlerin ba-
şmda buğday gelmektedir. Bu saha
da jrapacağı işler de projede tayin 
edUmiştri: 

A) — Memlekette büyük istihsal mın-
taluüarda İstihsal edilen buğday flatle-
rlnln, müstahsillerin satışlarmda norma
lin altma düşmesini önlemek İçin tora 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit edilecek 
yerlerde ve tayin edilecek fiatlerle buğday 
mubayaa etmek ve bu suretle buğday 
plyasasmı korumak ve tanzim etmek ve 
stok bulundurmak; 

Normal fiatler, cihan pazarlarındaki 
buğday fiatleri karine ittihaz edilerek bir 
rakama varmak üzere her sene haziran 
ajnnm ilk on beşi zarfında İcra Vekilleri 
He3retl kararile muayyen vasıfta buğday-

, 1ar İçin tesbit edilecek fiatlerdir. Bu fiat-
lerde senesi içinde tadilât yapmak gene 
İcra Vekilleri Heyeti kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayininde İcra Ve-
kllerl Heyetince tesbit edilecek umumî 
evsaf kastaslanna (mümkün olduğu ka
dar) riayet etmek şartile kalite farkları 
ve mahalli fiatlerin kararlaşmasmda te
sir yapan diğer âmiller göz önünde tutu
lur. 

B) Buğday fiatlerinin müstehlik halkı 
taz3rlk edecek derecede yükselmesine ma
hal bırakmamak ve dahilî piyasaları tan-
îdm etmek üzere istihlâk yerlerinde İcra 
Vekilleri Heyetinin tayin edeceği fiatlerle 
buğday satmak; 

C) Fevkalâde hallerde İcra Vekilleri 
Heyetinin vereceği direktifler dahilinde 
dış piyasalardan buğday satm alarak 
memlekete ithal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil maksatlanna uygun ol
mak üzere memleket dahilinde yukarıki 
bendler dışında diğer buğday alım ve 
satım işlerile ve bunlara ilgili her türlü 
muamelelere girişmek; 

D) Satın aldığı buğdayların dış piyasa
larda sürümünü temin etmek. Bunun için 
her türlü muameleleri yapmak; 

E) Alâkadarlarla doğrudan doğruya te
masa gelerek buğdayı mahdud nevilere 
İrca etmek ve ticarî maksatlara göre 
Standard tiplere varabilmek için lüzumlu 
göreceği tedbirleri almak; (Bu iş İcra Ve
killeri Heyetince tasdik edilecek bir umu
mi plân ve kabul edilecek tatbikat mas
rafları hududu dahilinde idare edilir.) 

Projenin bir maddesine göre buğ
daydan başka diğer hububat ta İcra 
VddUeri Heyetince verilecek karar
larla buğday gibi ofisin iştigal mev
zuuna alınabilecektir. 

U n isleri 
Ofis İktisad Vekâletinin muvafSr 

katUe lüzum göreceği yerlerde un ve 
ekmek fabrikalan kurmak, satm almak 
ve işletmekle ve her nevi im sana-
3^ Ue meşgul olabUeceği gibi memle
ketin içinde im alım ve satımı ve 
memleket dışına un ve mamulâtı 
satma işlerUe de uğraşabUecektir. 

Ofis, memleket hububatmı muha
faza temizleme, Uâçlama ve ayırma 
işleri ve bu mallar üzerine Varand 
muamelesi yapabümek üzere inşa 
edilmiş veya yeniden inşa edilecek si
lo ve ambarlan işletebilecektir. 

SUolann ambarlan da ihtiva eyle
diği diğer projede tasrih edUmiştir. 

Bugün uyuşturucu maddeler in-
hisan tarafmdatn yapUmakta olan 

bütün işler de bu proje Ue ofise devıw 
olunmaktadır. 

Ofisin sermayesi 17 milyon lira olaı» 
cak ve bu sermaye Vekiller Heyeti 
kararile bir misline kadar arttmla-
bUecektir. Bu sermaye şimdiye kadar 
Ziraat Bankası tarafından tedvir 
olunan buğday işlerinden iktisad; 
edUen kârlann, adı geçen bankada 
hükümet hesabına biı-iken paralann, 
uyuşturlıcu maddeler inhisaıımn 
sermayesi ile menkul ve gayri men
kullerinin, Ziraat Bankası elinde 
bulıman silolann devri sureti ve ay-
nca hükümet taı-afından yapılacak 
para yardımı Ue temin edilecektir. 
Afyon mahsulleri fabrikası 

Projede mevcud bir maddeye göra 
ofis tarafından Ankarada bir afyon 
mahsulleri fabrikası kurulacaktır. 
Bu fabrikanın işlemesi, mamulâtınııl 
nevileri, mikdraı ve satışının mura
kabesi tarzlan İktisad ve Sıhhiye 
Vekâletlertnce müştereken hazırla
nacak bir nizamname Ue tayin olu
nacaktır. 

Fabrikada yapUacak maddeler yal
nız İzmir ve İstanbul gümrüklerin
den ihraç olunacaktır. 
R e s m î d a i r e l e r i h t i y a ç l a r ı n ı 

o f i s t en t e m i n e d e c e k l e r 
Projenin üıtiva ettiği mühim esas

lardan biri de ordu, mektepler, res
mî daire ve müesseselerin buğday, 
un, ekmek ve afyon mürekebatı ih
tiyaçlarını ofisin vaziyeti müsaid 
olan yerlerde ofisten satın almalan-
nm kanunî bir mecburiyet haline ge
tirilmesidir. 

Bunun için projeye ayn bir mad
de konulmuştur. 

Projeye konulan diğer bir mad
de ile de ofise iştigal mevzuuna giren 
işlerin ifaısma muktazi arsa, arazi ve 
binaların istimlâki salâhiyeti veril
mektedir. 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bah

çeli, havuzlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu büyük 
bir köşk sat ıbktır . İs tasyon civa-
n n d a Cami sokağında 29 No. ya 
m ü r a c a a t edilmesi. Telefon: 18...4 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı NAŞİT 

ve arkadaşlan 
yeni varyete numaralan 

Ş A İ R İ N K I Z I 
komedi 3 perde 

Dans, solo, düet, varyete 
Localar 100, heryer 20 

paradi 10 kuruş 

T ERTUĞRUL SADİ T E K 
Tiyatrosu 

15 Hazirandan itiba
ren İstanbulda sayfiye 
temsillerine başlıyor. 

Bu gece Eyübsultan 
İskelebaşı bahçesin
de mevsimin son 
büyük eseri, aynca 
Bahir Caz tarafın
dan sahnede konser 
lantazi numaralar 

ve büyük komedi 
10 Haziran cuma Beylerbeyi İskele Ail* 

bahçesinde. 11 Haziran cumartesi 
Şehremini İnşirah bahçesinde 

NATTAn^n YAZ SEYAHATİ 
16 Temmuzdan 20 Ağustosa kadar 

I — 10 g ü n lüks vapurla A k d e n i z d e 
İzmir, Pire, Korfo, Saranta, Valona, Draç, Kotor, 

Dalmaçya, Dübrovnik, ispilit, Venedik, Trieste 
II — 2 2 gün tren v e o tokar la A v r u p a d a 

Münih, Kolonya, Berlin, Prag, Viyana, Peşte, Bükreş 
(Ren nehrinde bir günlük vapur gezintisi) 

III — 3 gün K a r a d e n i z p la j lar ında 
Köstence, Varna, Burgaz 

îzmirden gelecekler limanlarmdan vapura binebilirler. 

Vapur kamaralarını derhal ayrılması 
_ _ _ ^ — rica olunur _ « « _ ^ — 

35G0N Vapurlar birinci 
Oteller birinci 
Trenler ikinci 290 lira 

Müracaat: XATTA Acentahğı Galatasaray. Tel. 44914, 



? Bugünkü insanların evhamlı 
Oyuk blır pir©j@ 

Amerika müttehid hükûmetlerile 
îhgiliz tmparatoriuğunıın bir domin
yonu olan Kanada müttehid hükü
metlerinin şark hududlan üzerinde 
beş büyük göl ve bunlann sularını 
Atlas Okyanusuna götüren Sen Lo-
rens nehri vardır. 

Meşhur Niyagara şelâlesi de bu 
göllerin arasında ve hududun üze
rindedir. Her biri büyük bir iç deniz 
olan bu göllerde Okyaiıus vapurlan-
nın işlememesi Okyanusa şelâleler 
ile merbut bulunmasından ileri ge
liyor. 
' Aynı zamanda göller ve şelâleler 
hudud üzerinde bulunduğundan bun
lann kuvvetlerinden elektrik istih
sali için de geniş mikyasta istifade 
edilemiyor, 

1929 ve 1932 senelerinde iki taraf 
seyrüsefain ve elektrik istihsali hak
kında anlaşma yapmışlardı. Fakat 
Amerikanın ayan meclisi bunlan ka
bul etmemişti. 

Bu tabiî servetlerin heder olmasına 
cevaz vermiyen Amerikan cumhur-
reisi yeni bir plân ve muahede pro

jesi hazırlamıştır. Eğer iki taraf ve 
bunlann üzerine Amerikan senatosu 
bu muahedeyi kabul edecek olursa 
asnmızm acayib âleminden sayıla-
calc muazzam eserler vücude getiri
lecektir. 

Geniş bir kanal ile Okyanus re 
göller birbirine bağlanacaktır. O zar 
man Trans Atlantikler Kanadanm 
göbeğine kadar ve Amerikamn Miu-
nesota; havalisinin içerilerine kadar 
girebilecektir. Bu iayede şelâlelerin 
cenubundaki zengin demir maden
lerinin işletilmesi kolaylaşacaktır. 
Aym zamanda şelâlelerden Kanada
nm yansı ve Amerikanın en büyük 
hükümeti Nevyork ile yeni England 
mebzul elektrik kuvveti elde edecek
tir. 

Bu uğurda Amerika; hükümeti 
225,000,000 dolar yani kırk beş mil
yon sterlin sarfedecektlr. 

Kanal Kanada arasından geçecek, 
lâkin inşa masrafım Amerika deruh-
de edecektir. Şimalî Amerikaiıın ik
tisadî vaziyeti bu plân sayesinde büs
bütün değişecektir. 

Harp gemisinde iıir siville bir Itadın!,, 
Fransanın Gepar denizaltı gemisi 

mürettebatı geçen gün heyecan ge
çirdiler. 

Tayfalardan biri süvariye haber 
Verdi: 

— Kulelerden birinin arkasında 
bir sivil ile bir kadın gördüm! 

Harb gemilerindeki disiplini bilen
ler, denizaltı gemisinde başgösteren 
heyecanı tasavvur ederler. 

Gepar denizaltı gemisi Barsölon 
önünden kalkmış, Cezaire doğru yol 
alıyordu. 

SivU zat süvarinin yanına geldi. 
Herkesi hayran eden bir nezaketle 
konuştu: 

— Ben Barsölon avukatlannda-
nım; yanımdaki kanmdu*. Kaçmak 
mecburiyetinde kaldık. Çünkü bizden 
şüphe ediyorlar, bizi casuslukla 
ithama kalkışıyorlardı... Her ne par 
hasına olursa olsun Barsölondan kaç
mağa karar vra-dik. Bir motörle, bir 
gece Gepara yaklaştık, kimseye gö
rünmeden geminize bindik... Sizin 
misafiriniz, Fransız bayrağı altına 
iltica ediyoruz. 

Beş gün evvei avukatla kansı 
Cezaire çıktılar, poUs merkezine tea
lim edüdiler. Bugün de tspanya millt 
hükümetine gönderilmek üzere yola 
çıkanlddar. 

Makbet uğursuzluk getirir 
ingiliz aktörleri arasmda bir itl-

kad vardır ki, bu itikadı kimse değiş
tiremiyor. İngiliz aktörlerine göre 
Makbeti oynıyamlann başına mu
hakkak bir felâket gelir. Misal de ge
tiriyorlar: 

— Makbetin ilk temsil edildiği ge
ce, tiyatıx)nun kapısında ilci araba 
çarpışıyor, Makbet'te rolü olan ak
törlerden biri ölüyor. 

Geçen hafta da Stratfor - on - Avon 
tiyatrosunda Makbet'in temsili var
dı. Makdaf rolü oymyan aktör Jil 
Isam bir atin altında kaldı, ağır ya
balandı, rolüne çıkamadı... 

Bıyıklı olmak gerek 
MacaristandaM gümrük memurlar 

n son günlerde büyük bir telâşa düş
tüler. Nasü düşmesinler ki, bımdan 
sonra matruş gezemiyecekler: Güm
rük memuru dediğin bıyıklı olur!... 

1890 da çıkîinlnuş olan bir ka
nun, gümrük memurlanmn bıyıkla-
n m kesmelerini yasak etmişti. 

Büyük harbden sonra bu kanun 
ımutuldu ve gümrük memurları da 
bıyıklarını herkes gibi tıraş ettUer... 
Fakat son zamanlarda sıhhiye bu 
kanunu meydana çıkardı ve tabiMnl 
istedi 

Şimdi Macar gümrük memurları 
yeniden bıjnk salıverecekler!.. 

Telefonla alınan İntikam 
Londranm büyük bir ticaret mües-

kesesinde çaltşan bir daktilonun va
kfesine nihayet verdiler. Kız haksız 
işten çıkarüdığtnı iddia ederek mah
kemeye baş vurdu, fakat davayı kay-
^ti. Bunun üzerine düşündü, taşm-
öı, müessese sahibinden intikam aJr 
^nağa karar verdi. 

Üç gün üst üste, sabahtan akşor 
^na kadar muhtelif telefon şebekele
rinde vakit geçirdi. Mütemadiyen ço-
^tığı eski müesseseyi anyor, müte-

jnadiyen müessesenin santraünı meş

gul ediyor, kimseyi ticarethane ile git-
rüştürmüyordu. 

Üç gün zarfında bayan Conson es
ki patronunu iki yüz kere telefona ça-
ğırdt 

Şimdi de patron eski daktilosundan 
şikâyetçi. Bu sefer o mahkemeye bof 
vurdu. Diyor ki: 

— Üç gün mûşterileriTnln hiç birUs 
konuşamadım, birçok işlerim geri kal
dı, çok zarar ettim 

Mahkeme kıa tazminata mahkûm 
etmedi, sadece bir daha ayni şeyi yap-
mamaamt tenbth etmekle iktifa etU. 

Adana (Akşam) — Halkevinin Ar komitesi takdire şayan mesai sarfet-
pektedir. Bir çok musiki kursları açmıç ve bu kursU dan yüzlerce genç yetl#-
*^miş olan şubenin orkestra kolu da teşekkül etmiş ve faaliyete geçmiştir. 

Yukarıki kli§e Adana Halkevi orkestrasım gösteriyor. 

olmasında ufak tefek 
bilgilerin mühim rolü var 

Cehalet kadar 
kötü şey var mı? 
Dünya kurulahbe-
ri insanların başı
na gelen bütün fe 
lâketlerin, musl 
betlerin anası odur, 
Beşeriyet, insan 
kafasmı dalâlet 
denizinin karanlık sulan içinde çal 
kahytm bu müthiş ifriti tepelemek 
için az gayret mi sarfetmiştir? Eğer 
bugün iyiyi kötüden ayırabilecek bir 
vaziyette isek ve hâdiseler karşısmda 
mantık çerçevesinden çıkmaksızm 
muhakemeler yürütebiliyorsak bunu 
ancak küçük yaştan itibaren sırala 
nnda dirsek çürüttüğümüz mekteb-
lerde edindiğimiz bilgiler, kendimiz 
ve etrafımız hakkında topladığımız 
malûmat ve okuduğumuz kitablar sar 
yesinde yapabiliyoruz. 

Fakat cahil adamla münevver adam 
arasmdaki ölçülmez mesafeyi biran 
unutup sadece bilgilerimizin bize te-
mfaı ettiği faydalann muhasebesini 
yapmak fantezisine kapılacak olursak 
kendi faaliyet sahasımn icab ettirdi
ği malûmatla beraber her şey hakkın
da ufak tefek bilgilere sahib bulunan 
yirminci asır adamımn umumiyetle 
sinirli ve evhamlı olmasında bu bilgi
lerin de mühim rol oynadığı neticesi
ne varmamak mümkün değildir. Çün
kü, sırf bu bilgiler yüzünden bazan 
günlük rahatımızm kaçtığı, korkudan 
korkuya düştüğümüz, hiç yoktan hu
zurumuzu kaybederek günlerce ve
himler içinde çırpındığımız oluyor. O 
kadîir ki insanın arasıra bu bilgUer-
den mahrum olmajn bir saadet adde
derek «cehalete medhiycj!» yazacağı 
geliyor! 

Misal mi istiyorsunuz?... Tababetin 
üerlemesile beraber insanlarm da has
talıklar hakkındaki bilgileri çoğaldı. 

Herkes apandistin bir sancı ile baş
ladığım öğrendi. Artık karm boşlu
ğunda ufak bir ağn hisseden adaımn 
derhal etekleri tutuşuyor, bir anda 

Karnında küçük bir sancı duyunca apandisitten 
korkarak doktora koşanlan, parmağı çizilse teta
nos iğnesi yaptıranları, kuyruklu yıldız çarpması 

ihtimali karşısında rahatı kaçanla^ görünce 
insanın cehalete methiye yazacağı geliyor 

saadeti berhava olarak soluğu doktor
da aüyor. Halbuki bu ağtı meselâ ale
lade bir hazım güçlüğünden mütevel-
liddir. Doktor bunu anlıyarak kendi
sine sükûnet tavsiye ediyor. Fakat ne 
mümkün! Çünkü zamanımız adamı
mn apandisi hakkmda bir bUgisi da
ha vardır: «Apandisiti teşhis etmenin 
zorluğu.» 

Bu sefer başka bir doktonm kapı
şım çalıyor ve böylece doktordan dok
tora dolaşarak ağrısı çoktan zail olan 
mevhum apandisitin muhtemel ame^ 
liyatmda duyacağı bütün evcaı çekip 
nohud tanesi gibi terler döküyor. Ne
şesini kaybediyor, geri kalan ömrünü 
bir apandisit sancısı lıeklemek ıztıra-
bUe zehirliyor. 

Halbuki apandisit hakkmda hiç bir 
bilgiye sahib olmadığımız mesud gün
lerde (!) böyle bir ağrı duyunca bir 
kaşık karbonat aür, geçer giderdik. 

Hastalıklara dair yarım yamalak 
bügilerimizin bize ettiklerini beyhude 
yere sayıp dökmek neye yarar! «Hava 
cereyanlanndan korunacağım» diye 
ağustos sıcağında her tarafı sımsıkı 
kapah odalarda baygınlık dakikalan 
geçirenler, parmağı çizilince evhama 
kapılarak kocaman tetanos iğnelerile 
vücudlerinl delik deşik ettirenler, 
«böbreklerde kum yapar» korkusile 
güzelim çUekleri yemek saadetinden 
kendUerini mahrum edenler, mikrob-
1ar hakkmdaki bilgileri yüzünden hı
sım akraba, eş dost ile teması kesip 
vehimler içinde kendilerini inzivaya 
mahkûm edenler az mıdır? 

Hele karşılamıya asla muktedir ola-
miyacağımız bazı tehlikeler hakkında 

bilgilere sahib olan 
ve sırf bunlan 
bildikleri için da
imi bir korku al
tında rahat yü
zü görmiyenlere 
acımamak ve on-
lan bilmemeği 
bir saadet telâkki 

etmemek elden gelmiyor! Düşünün, 
bundan kırk sene sonra bilmem han
gi kuyruklu yıldızm dünyaya çarpıp 
küremizi hâk ile yeksan edeceğini bi
len yahud gökyüzü hakkmdaki genif 
vukufu (I) hasebUe daima kafamıza 
bir hacri semavinin düşmesi tehlikesi 
altında yaşadığımızı hatırından çıkar-
mıyan bir adam yamnda, yıldızlan 
gökyüzüne çakılmış altm çivUer zan
neden bir cahil ne kadar rahat v« 
asudedir! 

Üzerinde yaşadığımız dünya hak
kındaki bazı bilgüerimize gelince bun
lann da çoğu ekserimizin gidip gör
mek, gezip dolaşmak imkânım bular 
mıyacağımız, hattâ bu imkâm bulsak 
bile hayatımız müddetince başarami-
yacağımız beyhude bir takım arzular 
uyandırmaktan başka ne işe yanyor? 
Üstelik bir de bunlann hasretini çek
mek var. 

Fakat bilgiden yaka silktiğim hissi
ni veren bu sözlerime bakıp ta haki
katen cehalete medhiye yazmıya kal
kıştığımı zannetmeyin. Bir insan için 
her şeyi bilmenin ne büyük, ne erişil
mez bir bahtiyarhk olduğunu ve bU-
diğimizi zannettiğimiz şeylerin de ne 
ufak, ne görülmez bir noktacıktan 
ibaret bulunduğunu takdir etmiyor 
değilim. 

Asü maksadım denize nisljetle bir 
damla olan bilgüerimiz içinde yüzme
ğe kalkıştığımızı tebarüz ettirmektir. 
Hastalıklar hakkmdaki bügilerimizle 
yıldızlar hakkındaki malûmatıma 
onım için huzurumuzu kaçmyor ve 
bizi vehimler içinde çırpındınyor. 

Şevket Rado 

Şimendifer malzemesi 
S e b z e ve m e y v a nakl ine 
mahsus 2 0 v a g o n ge ld i 

Sebze ve mejrva nakil için Alman-
yadan getirüen yeni vagonlann tec
rübeleri yapılmaktadır. Şimdiye ka
dar 20 vagon gelmiş, on dördü Ana
dolu, altısı Trakya hat tma tahsis 
edilmiştir. Mersin üe Haydarpaşa ve 
ve Sirkeci - Edime arasmda kullanı
lacak olan bu vagonlar sebze ve ka
vun, karpuz nakline çok müsaiddir. 

Bşyalann, güneşin hararetinden 
müteessir olmaması için vagonlann 
tavanlan çift katü inşa; edilmiştir. 
Aynca hava cereyamnı temin etmek 
üzere hususî tertibat ve eşyanm tas
nifinde kolaylık olmak üzere raflar 
yapılmıştır. 

Bu vagonlalrdan başka 7 dingilli bü
yük lokomotifler getlrtilmektedir. 
Çok kuvvetli olan bu lokomotiflerin 
bir kısmı Haydarpaşaya nakledilmiş, 
bazısı da Sirkecide bırakılmıştır. Ye
ni siparişle peyderpey 100 lokomotif 
ve 1000 vagon daha gelecektir. Bun
lar da geldikten sonra ihtiyaç nisbe-
tinde lüzum görülürse siparişlere de
vam edilecektir. 

Demiryolu şebekesi kısa zamanlar
da genişlemekte ve lokomotif, vagon 
ihtiyacı da o nisbette artmaktadır. 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Ai(şam Lisan kurları 
Fransızca - ingilizce vs. 

Haftada S ders 
Ayda 4 liradır. 

Şarkta imar \ 
hareketleri 

Erzurumun Il ıca ı ıah iyes înde 
yen i birçok binalar yapı l ıyor 

Erzurum 8 (A.A.) — Ihça nahiye
sinde posta ve telgraf merkezi açıl
mıştır. Mühim ve işlek bir merkez 
olan lücada büyük bir ihtiyacı kar-
şüamaktadır. Posta telgraf merkezi
nin açılması muhitte sevinç ve mem
nuniyet uyandırrmştır. Ihcarun bu yü 
bir su şehri haline getirilmesi için 
vilâyetçe esash ve büyük inşaata baş
lanmak üzeredir. Burada konforlu 
üç dört odaü evlerie gazino ve lokan
tayı ihtiva eden büyük bir otel yapı
lacaktır. Çok güzel bir şeküde tan
zim edilmiş hususî banyolu gazino
nun paı-kmda, bir çocuk bahçesi üe 
dansingli bir müzik yeri bulunacaktır. 

14 dershaneli büyük bir Uk mektep 
binasmın inşası da müteahhide üıale 
edilmiştir. Bütün üıtiyaçlar göz önün
de bulundurularak yapılacak olan bu 
binada bin talelaeyi alacak büyük bir 
temsU ve konferans salonu da var
dır. Bina 120 bin liraya mal olacaktır, 

ö r n e k ev ler 
Erzurum 8 (A.A.) — Vilâyet husu

si muhasebesince yaptmlacak ör
nek evlerle, modem teçhizatı ihtiva 
eden doğum ve çocuk evlerinin de 
İhalesi yakında yapılacaktır. VUâyet 
hususî muhasebesi 938 mail yılına 
yüz bin Ura tahsisat fazlasUe girmif 
bulunmaktadır. 

Bir otobüs bir ç o c u ğ a 
çarparak y a r a l a d ı 

Galatada Arapcamide oturan on 
yaşlarında Aron isminde bir çocuk 
Şişhane yokuşunda bir otobüsün sad
mesine uğnyarak sol ayağı kınlmış, 
Şişli çocuk hastanesine yatırılmıştır. 

Kabotaj bayramı 
1 t e m m u z için haz ır l ık lara 

baş land ı 

Katootaj bayraımnm 15 inci yıldö
nümünü denizciler 1 temmuzda me
rasimle tesid edeceklerdir. Bayram 
hazırlıklanna başlanmıştır. Denizci
ler bayramına bu sene Denizbank ge
niş mikyasta iştirak edecektir. Gece 
fener alaylan yapüacak. Moda klü-
bünde ve Moda koyuna demirliyecek 
olan büyük vapurlarda balolar veri
lecektir. 

Bayrama yeni alman gemiler de işti
rak edecektir. Halk için yeni vapur-
laa-la gece gezintisi tertib edilmesi dü
şünülmektedir. Bayram programı pdc 
yakmda hazırlanacaktır. 

Beyoğlu Halkevinin açtığı 
sergi 

Beyoğlu Halkevinin dikiş, şapkrt 
ve çiçekçilik kurslannda yetişenlerin 
bir devrelik eserlerile kurulmuş olan 
sergi, gördüğü büyük rağbetten dola
yı, bir hafta daha açık bulımdurula-
caktır. 

Sergi kapandıktan sonra bir jüri 
heyeti, teşhir edüen eserleri tedkik 
ederek derece ksızananlan mükâfat-
landıracaktır. 

Avrupa seyahati 
15 temmuzdan 23 ağustosa; kadar 

40 günlük Yvmanlstan, İtalya, Vlyar 
na, Almanya, Prag, Peşte, Bükref^ 
Köstence etüd seyahati, yemek, otel, 
tren, pasaport her şey dahil 225 llrtr 
dır. Fa^a talip olduğundan 20 hav
randa ka3nd kapanacaktır. Müracaatı 
Beyoğlu PerapaJas karşısmda (ÎTA)] 
acentasL Tel. 43542. 



Pariste ingiltere Kral ve 
Kraliçesini istikbal hazırlığı 

Hariciye Nezareti binasının tefrişine 
geceli gündüzlü çalışılıyor 

Kral ve Kraliçenin odaları - Mutfak işi ve İngiliz 
hükümdarlarının sevdikleri yemekler 

28 Hadıttıdr 
Pazlsl resmen sst 
yıret edecek olan 
iDCfflz knOı ila 
knOiceslnln totUc-
İMül İçin TmarlıTf-
lara devam edil
mektedir. Kral Ue 
Icrallçe, Pariste kâ ' 
lacaklan dört gûn 
•arfmda Fransız 
BaJİdye Neasaretl 
tolnasında misafir 
edileceklerdir. Bıı 
•ebebden dolayı, 
Fraiısız Hariciye 
Keaaretl binasının 
geceli gündüzlü de-
Tam edilmektedir. 

Kral ile Kraliçe Hariciye Nezareti 
blnasmda, kendilerine hazırlanan hu
susi daireye girecekleri zaman karşı
larında İlk görecekleri fey, kızlan 
prenses büyük Ellzabet İle prenses 
Margaret Roaun büyük kıtada fotog-
raflleri olacaktır. Fransa hükümeti, 
bu fotografUeri, Londrada saray fo
toğrafçısından tedarik etmiştir. Bu 
suretle îngllis hükümdarları kızlan-
lun fotografilerini karşılannda bul
mak suretUe bir aile samimiyet ve sı
caklığı hissini duyacaklardır. 

Üç hafta evvel, Fransız Hariciye Ne-
•aretinde yeni elektrik teslsatımn tec
rübeleri yapılmıştır. Kraün hususi da^ 
İresinin duvarlan koyu sırma renkte 
boyanmıştır. Kraliçenin tuvalet oda
sı büyük bir ihtişam ve itina ile tefriş 
edilmiştir. Muhtelif çekmecelerde, 
muhtelif vaziyetlerde yerleştirilmlç 
aynalar vardır. İstenilen roplan zah
met çekmeden ve sarsmada intlhab 
etmek için otomatik bir usul tatbik 
edilmiştir. 

Birinci kat, kabul salonu İttihaz 
edilmiştir. Döşemeler, pırıl pınl par
lamaktadır. Pencerelere kırmızı renk
te ağ^r Şam kumaşlarından kahn 
perdeler asılmıştır. 

Pariste İngOtere kral v« kraliçesrinln misafir olacakları 
Hariciye Neaareii binası 

Kral yatak odasma, sırmalı bronz
dan bir karyola, yamna bir kanepe 
ils iki koltuk re dört sandalye konul
muştur. Bunlar sarıya kaçan kırmızı 
Ur kumaş ile örtülüdür. 

Londrada kral ailesinin ahçıbaşısı 
Ruşen nanunda bir Fransızdır. Ahçı-
başırun yemeklerini hazırlamak İçin 
kral ve kraliçenin maiyetinde gelip 
gelmiyeceği sorulmuş, kendisinin Pa-
rlse gelmiyeceği cevabı verilmiştir. Bu
nun üzerine kral ile kraliçenin yemek
lerini pişirmeğe Kolas namında bü
yük bir otelin ahçısı memur edilmiş
tir. Kolas, Londraya gitmiş ve kralla 
kraliçenin sevdikleri ve beğendikleri 
yemekler hakkında ahçıbaşılan Ru
şen Ue uzun uzun konuşmuştur. 

Alınan malûmata göre İngUiz kra
lı ve kraliçesi bifteği, yağda ve yahud 
suda pişmiş, omlet yapılmış yumur-
talan seviyorlar. Bundan başka ızgar 
rada kızarmış sosisleri ve böbrekleri 
seviyorlar. Ahçı Kolas Londradan 
Seyl&n mahsulâtından bir kutu çay 
beraberinde getirmiştir. 

Bundan başka kral ile kraliçenin 
ardeç kuşu kızartmasım, bUhassa 
1928 senesinin pek sek şampanyasını 
v§ Vosne Roman6e şarabım da sevdik
leri öğrenilmiştir. Ahçı Kolas, kralın 

sevdiği viskilerden bir seri tedarik et
miştir. Kralın maiyetindekilerin ba
gajları, kırmızı san, dam dönörlerinki 
lâciverd ve sarı, kral Jorjunki kırmızı 
ve krallçeninki de lâciverd renkte ol-
duklan da haber alınmıştır. 

Krsd ve kraüçenin Fransız toprağı
na ayak bastıkları zaman binecekleri 
hususi tren Ginet namında biri tara-
fmdan kullanılacaktır. Kendisine 
«Sürat makinisti» unvanı verilmekte
dir. Asıl vazifesi cer müfettişliğidir. 
Ginet resmî trenleri idarede mütehas
sıstır. On beş &enedenl>eri krallarla 
devlet şeflerinin seyahat ettikleri hu
susi trenleri idare etmektedir. 

AhçUiğa tayin edilen Kolas 

Şuşnîg^n Viyanada 
evlendiği teeyyüd ediyor 

Evlenme resminde eski Başvekilin 
kardeşi vekâlet etmiş 

Mlvac garib bir şekilde olmuştur. 
>I>(Ator Çuşnig hâlâ nezaret altında 
bulunduğu cihetle evlenme âyininin 

Cpılacağı kiliseye gitmesine müsaa-
cd&memlştlr. Binaenaleh İzdivaç 

C e t t e icra edihniştlr. Vlyanadaki 
s muhabirleri tarafmdan bu hu

susta büdlrilen tafsilât şunlardır: 
Doktor Şuşniğin kilisede müstakbel 

kan kocanm evlenme merasiminde 
ananevi fevet»leri teati ettikleri mlh-
ı»b önûnddri yeri, boş kalmış ve kar-
defi onun yerini tutmuştur. Kocanm 
vekilleri sabık başvekUin babası genc
imi Artur Fon Şuşnig İle bir rahlbdl. 

Kontes Çemln koyu lâciverd bir 
tayör giymişti. Sevimli çehresinde me
nekşe renginde koyu bir tül vardı. 
Merasimden evvel doktor Şuşnigln 
kendisine gOndermlş olduğ^ı pembe 
bir gül buketini, kucağmda tutuyor
du. Oelln, kaym babasımn evinde 
Oturmaktadır ve S4 yaşmdadır. 

Diğer taraftan Paris Soir gazetesi 
Madam Şoşnlg Viyana muhabirinden aldığı şu tel

grafı neşrediyor: Bir ecnebi ajansı, 
Londradan Pöti Parizyen gazetesi- «bık başvekil Şuşniğin Kontes Çer-

ne bildiriliyor: Buraya gelen ve henüz ntn ile evlendiğini ve izdivaç merasl-
teeyyüd etmlyen haberlere göre sabık mlnde kardeşinin kendisine vekâlet 
Avusturya başvekili Şuşnig, Viyanada etmiş olduğımu yazmıştı. Bu sabah 
Kontes Vera Cemin ile evlenmiştir. Londranm ekser büyük gazeteleri bu 
Telgraflara inanmak lâzımgelirse bu haberi sansasyonel bir şekilde yaaımş-

N a s r e d d i n h o c a n ı n t ü r b e s i 

i- • 

Akşehir (Akşam) — Şen fıkraları 
dünyanm her tarafmda büyük bir 
zevk ve lezzetle anlatılan Nasreddln 
hoca türbesinin bulunduğu mezarhk 
son zamanlara kadar ihmal edilmişti. 

Kabrlstamn etrafı, ahiren beyaz 
badanaU muhkem duvarlarla çevril
miş, mezarlık yollarma servi ve ka
vak ağaçlan dikUmlştlr. Mezerhğı ha-
rablyetten korumak İçin bir bekçi de 
tayin edilmiştir. Yukanki klişe, Nas
reddln hocamn türbesini gösteriyor. 

Vasıtasız vergiler 

Hizmet erbabından 
alınacak kazanç vergisi 

Vergi hangi nislıetier üzerinden iıesap edilecelt ? 
Artistlerin ve temsil tıeyetlerinin vergileri 

lardır. 
Resmi bir memba bu haberin tama-

tyıflu asılsız olduğımu ve bu husustaki 
şaylalann uydurma oUuğunu bize 
sdylemlftlı; 

Ankara (Hususî muhabirimiz
den) — Vasıtasız vergiler kanunu 
projesinin ticarî ve sınaî kazanç ver
gisi hakkındaki hükümlerinden son
ra hizmet erbabından almacak ka
zanç vergisine aid olan hükümlerini 
de aşağıda hulâsa ediyorum: 

M ü k e l l e f i y e t i n ş ü m u l ü 
Hizmet erbabına ve vasıtasız ver-

gUer kanununun tatbikatında onlar 
gibi muamele gören mükelleflere aid 
aşağıda yazılı maaş, ücret, istihkak 
ve sair menfaatler t^izmet erbabı ka
zanç vergisine tâbi olacaktır: 

A — Umumî bütçeye dahil veya 
mülhak hususî bütçeli daire ve mü
esseselerle vilâyet ve belediyelerce 
İdare edilen müesseselerden verilecek 
maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hu
zur hakkı, aidat, ihtisas zammı, te-
kaüd ve sair zat maaşları, ikramiye, 
icariye, tazminat, mesken bedelleri 
ve her hangi bir unvan ile olursa ol
sun yapılnuş veya yapılacak hizmet 
mukabili bilûmum tediyeler. 

B — Ticarî ve sınaî kazanç vergi
sine tâbi mükelleflerden gayri ticarî 
meslekler erbafcmdan beyanname 
usulünde vergiye tâbi olanların nez-
dlnde ve siyasî fırkalar, Halkevleri, 
hususî kanunlarla teşekkül etmiş 
umumî müesseseler, menafii umumi-
yeye hadim veya meslekî cemiyetler 
ye her nevi klüblerde istihdam edilen 
veya onlara merbut olarak çahşan-
lara, yevmiye suretile bile olsa, ya
pılmış ve yapılacak hizmet mukabili 
verilen bilûmum ücret, bedel ve 
nakid üe kabili temsil her nevi men
faatler. 

C — Şirket ve müesseselerin esas 
mukavelenameleri veya nizamnamele
ri veya umumî heyet kararlan mu
cibince idare meclislerinde bulunan
lara, hisse senedi veya tahvilât mu
kabili olmaksızın verilen temettü ve 
ikramiyeler (mesbuk veya mahrum 
kalınacak bii" hizmet mukabili veri
lecek tazminat dahil), nakid üe ka-
blU temsil her nevi menfaatler; 

D — Bina vergisi kanunu muci
bince senelik gayri safi iradı 2 bin 
liradan aşağı olan mahallerde ticaret 
ve sanat yapanlann nezdinde ve na-
kü vasıtalannda ücretle çalışanlara 
vaki tediyeler. 

Bukaııda sayılan daire ve müesse
selerle hakikî ve hükmî şahısların 
ecnebi memleketlerde daimî veya 
muvakkat olarak istihdam eyledikle
ri kimselere yapılan tediyeler de bu 
vergiye tâbi olacaklardır. 

Bu vergiden müstesna tutulan 
hizmet erbabmdan evvelce bahsetti
ğim için bunlan burada tekrar et
miyorum. 

Hizmet erbabından almacak ka
zanç vergüeri şu nisbetler üzerinden 
hesab edilecektir: 

1 —1 Umumî, mülhak ve hususî 
bütçelerle idare edilen daire ve mü
esseselerde yapılan tediyelerle de-
vanah hizmetler kabul eden serbes 
meslekler arbabı hariç olmak üzere; 
devlet daireleri, hususî muhasebeler 
ve belediyelerin her hangi bir unvan
la olursa olsun yapılmış veya yapı
lacak bir hizmet karşüığı olarak ic
ra edecekleri büûmum tediyelerle, 
bankalar, sermayesinin en az yan
sı devlete aid müesseseler, menafü 
umumiyeye hadim cemiyetler ve Im-
tlyazh şirketlerle ticaret, sanayi ve 
ziraat odalan, borsalar, köy sandık
larınca yapılacak tediyeler, avukat-
hk, d{*torluk, mühendislik gibi mes
leki; veya hakemlik, istişare, proje 
tanzimi, takib ve tavassut gibi İşlere 
aid istlhkaklan, idare meclislerinin 
reds ve âzalarmın huzur haklan, bun
lara hisse senedi ve tahvilât muka
bili (dmaksızın verilen temettü hlsse-
led yeya İkramiyeleri, her nevi mü-
essls ve İntifa hisseleri ve temettüü, 
ikramiyeleri ve mürakiblere verilen 
ücret ve aldatın kazanç vergileri: 200 
limya kadar kmm İçin yüzde 14, 
201 - 400 liraya kadar kısım için yüz

de 16, 400 liradan yukan kısım için 
jrüzde 18. 

2 — Yukarıda yazılı daire ve mü
esseseler haricinde kalan büûmum 
hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde 
yapılan tediyelerde 200 liraya kadar 
kısım için yüzde 16, 201 liradan 400 
liraya kadar Icısım için yüzde 18, 
400 liradan yukarısı yüzde 20. (Te-
kaüd ve sıhhiye aidatı gibi bir ka
nuna veya nizamname hükmüne is
tinaden yapılan tevkif at hariçtir.) 

3 —• Bina vergisi kanunu mucibin
ce senelik gayri saii iradı 2 bin lira
dan aşağı olan mahallerde ticaret 
ve sanat yapanlarm nezdinde çalı
şanlar ve nakil vasıtalannda çalışan 
mükelleflerin vergileri: 

A) Muhasib, kâtib ve veznedarlar 
gündelik gayri safi kazançlanmn 2C 
misli. 

B) Tezgahdarlar gündelik gayri 
safi kazançla nnm 10 misli. 

C) Bunların haricinde kalan müs
tahdemler gündelik gayri safi ka
zançlanmn 10 misli üzerinden ta
hakkuk ettirilecektir. 

Bunlara aid vergiler ilci taksitte 
istifa olunacak ve kendilerine seyyar
lar gibi vergi karnesi verilecektir. 

4 — Umumî, mülhak ve hususi 
bütçelerden verilen mesken bedelle
rinin tamamı ile 1931 senesinde mev-
cud diğer mesken bedellerinin 30 
liraya kadar olan kısmı için yüzde 30 
nisbeti üzerinden vergi hesab edile
cektir. 

(30 liradan fazlası ikinci fıkrada 
yazılı vergi nisbetlerine tâbi tutul
muştur.) 

Muhtelif tediyelerde vergi nisbet-
leri her tediye mikdan için ayn ayrı 
hesab olunmak sureti ile tayin olu
nacaktır. 

Yabancı artistlerin vergileri, ecne
bi memleketlerden gelen artistler ve 
her nevi temsil heyetlerinin vergi
leri: 

1 — Büetle girilen ve içinde kon
somasyon yapılmıyan yerlerde ça-
hştıklan takdirde kullanılacak du
huliye biletlerinin muhtevi bulundu
ğu meblâğın tamamı üzerinden yüz
de altı nisbetinde. 

2 — Biletle girümiyen ve içinde 
konsomasyon yapılan yerlerde çalış-
tıklan takdirde aldıkları ücretin yüz
de 12 si nisbetinde. 

3 — Biletle girilmekle beraber için
de konsomasyon yapılan yerlerde ça-
hşanlardan birinci fıkra mucibince 
almacak yüzde 6 dan başka aldıklan 
ücretin yüzde 12 si nisbetinde he
sab edilecektir. 

Ömer KÖS TEM 

A d a n a k ı z l i ses in in d ik i ş 
sersrisi 

Adana — Evvelki gün şehrimizde 
kız lisesi sanat muallimleri tarafından 
hazırlanan dikiş ve nakış sergisi açıl
ma töreni olmuştur. Törende vali B. 
Tevfik Hadi ve diğer hükümet erkânı 
bulunmuşlardır. Bir enstitü sergisi ka
dar değerli işler ihtiva eden bu sergi
de a3mca bir de ev idaresi köşesi bulu
nuyordu. Vali B. Tevfik Hadi sayin di
rektör B. Şahap Nazmiyi ve kıymetli 
bocalan bayan Münevver Cebeci ile ba
yan Mürveti tebrik etmiştir. 

Y a ş m e y v a v e s e b z e i h r a c ı 
iç in v a g o n l a r g e l i y o r 

İzmir (Akşam) — Yaş meyva ve 
sebze nakliyatı ve ihracatı için Devlet 
demiryoUan ve limanlan idaresi tara
fmdan Almanyaya sipariş edüen ya? 
m^nra ve sebze nakline mahsus izole 
edilmiş, seri katarlara bağlanabUecek 
evsafı haiz raflı vagonlardan (20) tar 
ned, tstanbulda Sirkeci garma gel
miştir. Buz kasalarını ihtiva eden 
frigorifik vagonlardan (12) tanesi de 
yatanda Almanyadan getirilecektir. 
Bu vagonlarla yaş meyva ve sebzele
rimiz memleket dahilinde uzak vUâ-
yetlerimize sevkedileceği gibi dış men** 
leketlere ihracat da yapüacaktır. 



Kırmızı denliler arasında 
21 senedenberi kırmızı 

derililer arasında yaşıyan 
bir Türk karı koca 

B. Davud* '^Beşiktaşlıyım; halis muhlis Türküm zevcem 
Muradiye ile birlikte 21 senedir burada yaşıyoruz,, diyor 

Yasan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 85 

N A N E M O L L A 

Los Ancelesten bindiğimiz otomobil 
bir gün sonra bizi Amerikada kırmızı 
derililerin yaşaması için ayrılan mın-
takaya, New Mexicodaki Albukrek 
şehrine getirdi. Etrafımız mütemadi
yen larmızı derililerin köyleri ile do
lu... Bir de kıpkırmızı renkli sıra sıra 
dağlar... Otomobilimizi Albukrekde 
bıraktık. Büyük şehrin asfalt sokak
larında, şık şık mağazalarm önünde 
kulakları küpeli, kollan bilezikli kır
mızı derili erkeklerine, sıhhatli iri 
yarı Amerikan Hindli kadınlarına 
grup grup rasgelmek her zaman için 
mümkün.. 

Albukrek civarındaki meşhur Hind
li köyü Taosa gitmek üzere yola çık
tık. Mütemadiyen yükseliyorua. Yam-
mızdakl Amerikalılara: 

— Aman, dedim, bunlar hep bÖ7]« 
yüksek yerlerde mi otururlar?.. 

B. Davud re bayan Hflradly* 

Arkadaşım cevab verdi: 
— Bımlar alçak yerlerde yaşıya-

mazlar, ölürler. 
Yükseldikçe yükseldik. Nihayet 

Hindli köjrü göründü. Evlerin bir kıs
mı balçıktan yapılmış, yarısı da kır
mızı kayaların içine oyulmuş... Su 
taşıyan bir alay kırmızı derili kadın
lar. Başlanna gayet sanatkârane ya
pılmış su testileri koymuşlar. Bunları 
ellerile de tutmuyorlar. Büjrük bir me-
haretle su testilerini başlannda gezdi
riyorlar... 

Bu mmtakayı iyi tanıyan rehberim: 
— Burada su taşımak vazifesi yal-

mz kadınlara verilmiştir. Daima da 
böyle testilerini başlanna koyarlar, 
katiyen ellerile tutmıyarak taşırlar... 

Bir kaç resim çekecek oldum. Acar 
yib bir dilden bir kelime söyiiyerek 
kaçıştılar. Arkadaşıma sordum: 

— Ne diyorlar? 
— Para istiyorlar... Resim çekmek 

tçin para... Çok iyi insanlardır, hoş 
^insanlardır ama dünyanm en ziyade 
parayı seven milleti bunlardır. 

Gittiğimiz köy Amerikanm meşhur 
kızıl derili kabUesinin «Navahos» la-
rm, «Comanches» lerin, «Apaches» le-
,rin ve Pawneeslerin müşterek otur-
duklan yermiş. 
r Köyün arkasındaki dağm en tepe-
.«inde.. Heykel gibi hiç kımıldamıyan 
bir insan gözümüze çarptı. Sordum. 
Aıkadaşım: 

— Gözcü... dedi, her kabilenin böy
le gözcüsü vardır. Bu çok eskiden kal
mış bir âdettir. Eskiden kabileler ara
sında bir çok muharebeler olurmuş. 
Onun için böyle her kabüe gece gün
düz bir gözcü bekletirmiş, sonra arar 
lannda kavga gürültü azalmış. Fakat 
hâlâ gözcü usulünden vazgeçmiyor
lar. 

Köyde yalnız beyaz sakallı, beyaz 
bir adama rasladım. Rehberim bu 
meçhul «beyaz» hakkında izahat ver-
Öi; 

— Bir misyoner... Buralara yalnıa 
misyonerler, tedkikat yapmak istiyen 
âlimler, meraklı gazeteciler gelir... 
K ı r m ı z ı d e r i l i l e r a r a s ı n d a 

bir Türk 
Köyün önündeki keçi yolunu h»-

nüz dönmüştük ki bir beyaz adam 
^ daha karşımıza çıktı. Hlndliler onu: 
((Bakkal!.)) diye çağırdıklan zaman 
hayretler içinde kaldım. 

Beyaz adama yaklaşınca sordum: 
— Bu bakkal ne ismi? 
Derhal cevab verdi: 
— Türk ismi... 
Kızıl derililerin ta ortasında bir 

Türkle karşılaşmak benim için dün
yanm en güzel sürprizi oldu. Türkçs 
sordum: 

— Türkçe konuşuyorsunuz tabii... 
— Elbette efendim... Fakat siz? Sis 

de türkçe konuşuyorsunuz. 
Kendimi tanıttım. O da izahat ver

di: 
_ îsmim Davud Bakkaloğlu... 31 

sene evvel Amerikaya geldim. Hlnd-
İllerin yaptıklan nadide elişleri, yü
zük, bilezik, toptan çömlek, kınam 
derililerin ördükleri halılarm ticare-
tila meşgulüm... tftm çok İyi... Amol-
kanm bir çok yerlerinde mağazalarım 
yar... Meseilâ bu köy benim için çalir 
şır... Babam Bulgaristan Ttlrklerln-
denmiş. Fakat btn İstanbulluyum. 
Beşiktaşlıyım, halis muhlis Türküm. 
Bu kırmızı derililer beni çok severler. 
Babam Bulgaristanlı olduğu için ba^ 
na Bakalskİ de derler. 

Hakikaten davud Bakkaloğlunım 
burada itiban pek fazlaydı. 

Kırmızı derililer ortasmda yaşıyan 
bu Beşiktaşlı hemşerinin hatırım pek 
sajrıyorlardı. 

Davud Bakkaloğlu: 
— Bunlann reislerini tanımak is

ter misiniz? dedi. 
Navaho kabüesinin reisi gene Na-

vaho adım taşıyan Amerikada pek 
meşhur bir simadır. Bu adam fflc 
cumhunelsi olduğu zaman kırmızı 
derilüerin köylerine kadar seyahat 
eden Mister Ruzvelte hediye olarak 
tüylü serpuşunu vermişti. Navaho 
zaman zaman Nevyorka kadar uzun 
seyahatler yapar. Dalma milli kıya
fetle dolaşır. Başından dört renkli, 
tüyden harb serpuşunu hiç eksik et
mez. Her gittiği yerde çok büyük iti
bar görür, gazetecUer peşinde koşar
lar. 

Davud Bakkaloğlunım Navaho ile 
arası son derece İyi idi. 

Beni Navahonun balçıktan kulü
besine götürdüğü zaman kırmızı de
rili kabile reisini kapısı önüne otur
muş, çakı ile bir odım parçasım yon
tarken bulduk. 

Davud Baltkaloğlu ona ispanyolca 
bir şeyler söyledi. HindlUerin çoğu is
panyolca bilmesine rağmen aralann-
da ingilizce anhyanlar pek az. Kabüe 
reisi de beş on kelime ingüizce bili
yor. Silâh, muharebe, ekmek, su ve 
saire... Onun için kendisüe uzım müd
det görüşmek mümkün olamadı. 

Reisten aynldıktan sonra bay Dar 
vudla ilerliyorduk. ICırmızı derililerin 
ortasında yaşıyan Beşiktaşü Türkün 
hayatı bana merak olmuştu. Sordum: 

— Evli misiniz? 
Gülümseyerek cevab verdi: 
— Tabiî değU mi?.. Burada yalnız 

yaşanır mı?.. 
Biraz şaka etmek istedim: 
— Kırmızı derililer arasında çok 

güzel kızlar var. Yoksa bir kırmızı de
rili kızla mı evlendiniz? 

H e r ş e y k a d ı n ı n e l i n d e 
Bay Davud - sanki kendisine gayet 

korkunç bir şey söylemişim gibi - sll-
kindi : 

— Allah vermesin... dedi. 
— Neden? 
— Alacağım kadım tepeme çıkart

mak istemem de ondan... 
— Burada kadınlar çok mu müsto-

bld?.. 
— Ne diyorsun? Hem öylesine kL« 

Kırmızı derililerin kadınları erkekle
rine göz açtırmazlar... öyle mütehak-
kün kadınlardır. Burada her şey ka^ 
dınm elindedir. Kadm sofrada yeme
ğe başlar. Evde kadınm sözü geçer. 
Hatta lazmca erkeklerini döverler 
bile... Küçük kabile reisleri arasmda 
kanlarından dayak yiyenler az de-
ğîldir. Bunun için - 17 senedir bunla
nn arasmdayım - bir kırmızı derili 
kıza ölesiye âşık olsam gene onunla 
evlenmeği aklımdan büe geçirmem... 
Ben bir Türk kızUe evliyim. Zaten 
memlekette evlenmiştik. Buraya bera
ber geldik. 

— Demek kan koca burada birlikta 
yaşıyorsunuz? 

tt^ 
Bh' kabile reis! 

— Öyle ya... Şimdi göreceksiniz ya.. 
Şimdi bize gideceğiz... 

Biraz ileride beyazlar, Amerikalı 
hükümet memurlannuLkalmalan için 
yapümış küçük, bembeyaz bir otel 
vardı. Biz de orada kalacaktık. Otele 
doğru Herlerken grup grup yerlüere 
rasgeliyoruz. Hepsi de oklar, yaylar 
yapmakla meşgul... Biz yanlanndan 
geçerken başlarım kaldınyorlar, dik 
dik yüzümüze bakıyorlar. 

Yolda bay Davud Bakkaloğlu: 
— Buradaki kadınlar müdhiştir. 

Meselâ her büyük kabUenin bir reisi, 
bir de prensesi vardır. KabUelerln 
başındaki erkek reisi kadar prensesin 
de hükmü vardır. 

Bay Davudun otel yamndaki evine 
girdik. Gayet sıhhatli, iri bir kadm 
bizi karşıladı. Türk olduğumuza bir 
türlü inanamıyordu. 

— On yedi yıldır tek bir hemşeri Ue 
karşüaşmadım... 

Bayan Muradiye admda gayet mi
safirperver, sevimli bir kadındı. Bize 
nasıl ikram edeceğini bilmiyordu. 

Bayan Müradiyeye sordum: 
— Burada sıkılmıyor musunuz? Ne 

arkadaş var, ne eğlence... Maamafih 
başınızı dinlersiniz. Dedikodudan uzak 
yaşarsınız. 

Bayan Muradiye gülümsedi: 
— Biz de öyle zannetmiştik. Fakat 

buradaki kadmlar da dedikoduyu çok 
seviyorlar. 

Sofrada bize güzel bir kırmızı deri
li kadm hizmet ediyordu. Bayan Mu
radiye onım dUini öğrenmişti. Kendi
süe yerlilerin lisarüle konuşuyordu. 
Amerikanm ortasmda yaşıyan ve kır
mızı derilüerin hsanmı öğrenen bu 
hajrat kadınına takdirie bakıyordum. 

Hazırladığı yemeğe oturduğumuz 
zaman baktım. Sofranm üzerinde bi
zim Türk yemekleri duruyor. Eırmv-
zı derililer arasmda Türk yemeği yi
yeceğim aklıma gelir miydi? 

Hikmet Feridun Es 

MoUa bey gene neşelendi. Mübalâ
ğa yok. Eşrefin kaç senedir böyle or
taya çıkmışlığı hiç vaki değil. Bunun 
gibi ne âlemlerde, ne turfanda yosma
lar arasında bulunmuş. 

— Yanm dakikacık olsun kalk; ya
rım kerecik gerdan kır, omuz titret!., 
diye boynıma, ellerine, eteklerine var-
malan hep tepmiş. Kol kaldırmak de-
ğU, oturduğa yerde parmak bile şı
kırdatmamış. 

Peçeliyi görünce ne derece beğen
diği, kesrlflendiği, kendinden geçtiği 
bundan anlaşılıyor. 

— Bari tuzu, biberi de tamam ol-
sunl. Dedi; zü İstedi. 

Taktı parmaklanna. Kıfı tutmuş, 
zanaatini tam gösterecek. Bu oytmu 
yalmz oynamağa alıştığı için oturttu 
Peçeliyi; kendirü verdi ortaya. 

Etraftan alkışlar yağıyordu: 
— Bağı cinan gilmanlan da ancak 

şol mertebe raksedebilir. Meclisimizi 
âbad, cümlemizi ezserinev dilşad ey-
ledin Eşref a I 

— Ebhar ve evzana bu rütbe uygun 
raksı, ikinci defa olarak müşahede 
ediyorum. Hikmeti ilâhiyeye bakm, 
her ikisini de ayni vücudu muhterem
den. 

— Çok çengiler görmüşüm: Kursak
lıyı, Mahbubu, Şakırşukuru. Çok kö
çekler de temaşa etmişim: Tekirsaray-
h Lüfer Avniyi, Edimekapüı Kız Edhe-
mi, Haydarü Dombadiz Aliyi. Hiç bi
rinde bu ayar ve bu tartıda olanına 
raslamamışım. 

— Beycağzım demin, Haseki tulum
ba reisini çağırttığını, hemşiranıma 
onun oyım öğrettiğini söylemişti.. 
Tahsin reis, gerek İkitellide, gerek k*-
çekçede Eşref beyimizin yanmda hıyar 
kalır bülâh!.. 

Şişko, herkesten daha şetareti! ola
rak durmadan konuşuyor, gülüyor, 
latifeler, nükteler savuruyordu ama 
İçinden de kemirilmekte. 

Peçeli, (peçemi çıkarmıyacağım)' 
diye dayatırsa... Kendi kendine gelsin 
gdmlyen: 

— Mephusetülanha, uşt anlamıjran 
kürd iti gibi inad edeceğe benziyor. 
Eşrefcigime (uma uma, döndüm mu
ma) dedirtecek. Babasmm gecelik kü-
lâhma nur insin, bizim delikanlımız 
da hayli mütecessistir. 

Durdu durdu duramadı, gene ayak-
Ismdı : 

— Bşrefa, zerretüma fikri ahare zar 
hlb olma. Gene memşaya kadar gidip 
serian avdet eyliyeceğiml.. 

Asahya bir göz edip çıktı dışan: 
— Hocam, şeyhi ekberim, seninki 

tabekey suratı nikabh duracak. Yeni
çeri civelekleri büe haricden kışlalan-
na avdet edince çıkahp atarlarmış 
peçelerlıü. 

— Sizlere bunu evvelce bUdirmi^ 
tim a hazret. Her ferdin akü ve man
tık harici bir mizacı, daha doğrusu 
zirzopluğu olur a, mephusetülanha-
nm da bu. Ne yapalım, gülü seven, 
dikenine katlamr. 

Sarayh gene tepelerine damladı: 
— Peçeden mi bahsediyorsun Mol

la beyclğim? Nafile yüreciğini üzme, 
nefesini de yorma. Bu kızı padişah 
huzunma götür; o irade etsin, fer
man savursun, peçesini gene çıkar
maz. Taşım diyen inadcılardan... 

Pamuk bacıyı çaglrdı: 
— Dediğim yalan mı, sen de söyle 

bacı. İçerideki deli kaç defa buraya 
geldi. İçimizde yüzünü görmeğe mu
vaffak olan var mı?. 

Bacı tasdikte ve yavaş sesle: 
— İlk gördüğümüz akşam, ne bUe-

ylm hujranu, (kızım, dedim, aramızda 
erkek yok. Şunu aç da göreyim o gü
zel yüzünü...) Tepeme bir yumruk inr 
dirdi, Allah bir on beş gün başım dön
dü; yataktan kalkamadım... 

Yosmalardan bir ikisi de gelmiş, 
lâfa karışıyorlar: 

— Hiç teklif etmeyin, güzel güzel 
eğlenirken ağzınızm tadım kaçırma-
ym! 

— Bımu bUe bUe kabul ettiniz. IIİAP 
ki onu getirtin diye sizi zorhyan olda 
mu? Şimdi bir şey demeğe hiç hakkı
nız yok. 

— Kabahat sizde. Kabahati edoı 
cezasuu çeker elbet-

İçlerinden biri. Küçük Ceylân, akla 
yalan oUmı söyledi: 

— Tazenin belki yüzü çiçek bozu
ğu, gözleri şehlâ, dişleri küfekl. Bu se-
bctıden sl.masını kimseler» göstermi» 

yor; kadmlara, bizlere büe. 
Asah bu lâfa çok kızdı: 
— Küçük Fitnat hanım, lâkırdıyı 

tartıb da ağzından öyle çıkar, bizler» 
de senkendaz olmai. Lehülhamdü V8^ 
minne çiçek bozuğulara, şaşüara, ç ^ 
rük dişlUere vesatet edecek abdalla 
yımdan değüiz. 

Bir teklifte bulundu: 
— Böyle bayram alayma, Sürre ala» 

yma, muayedei hümayuna Intlzarday» 
mışız gibi urbalarla durmada ne mA« 
na? Eşref beyimiz çıkarsm feslıü, elbıW 
sesini, fotinlerini. Sen de at beyciğlm 
şu şalvan; tiriltiril gecelikleri giyln| 
oh, dünya varmış diyin... 

Bacıya el çırptı: 
— Pamukçuğum sarayhdan analv* 

tan al, büjoik sandığım aç, Abdül-
mecid efendimizden kalma eşyalar* 
dan gecelik entarileri, jrüz havlular^ 
ayak peşkirleri falan çıkar. 

Bacıdan evvel sarayh yetişti: 
— Pek doğru söylüyorsun amcao*» 

ğım, dediklerinin hepsini şimdi getir»» 
yim!.. 

Sandığından çıkardıklarım, anav»» 
ta işlemeli bir bohça içinde aşağı g*» 
tirdi. Pembetene seslendi: 

— Biraz teşrif et şekerim. Sen di 
gel hemşire!.. 

Allah yıldız banşıkhğım vermiş bit 
kere. Elif sultanla Mahmud şah, yaıv 
yana, elele, karşıki odaya glrdUer. 

TarandU, kapı aralığmdan kolunu 
uzattı: 

— Fesini, esvablarmı, nen var nsa 
yok, ver bana aslamm, dolabıma ki
litleyim. Hiç merak etme, toplu İğnen 
bile zayi olmaz... 

Hepsini toparlayıp odasma götür* 
dü. 

O vakitler, bu gibi koltuklarda el« 
biseden başka, kıravat iğnesi, kol düğw 
mesl, saat köstek, tütün tabakası giM 
bahada ağır şeylerin de ev sahibini 
emaneten bırakılması âdet. 

Soyımduktan sonra yüz göz, -J 
ayak yıkanacak. Ten fanüesi, gömleK 
terden sırsıklamsa onlar da çıkarüıp 
evde hizmet görenlerden birine bir su 
çırpıştırılacak... 

Daha sonra, gecelikler gİ3^p genfll 
meclis odasına dönülecek; hep birlik
te bir hayli daha içilecek ve gülünüp 
oynanacak. İçki sofrasma paydos de
nince yemeğte oturulup, arada şarap
lar da içüip az şekerli birer kahveden 
sonra herkes başına buyruk... 

Uşak Garbis, pirinç liğen ibriği ap* 
teshane arasına getirmlştL 

— Olmaz cicim!.. Razı değilim me
leğim!.. Ama beni üzüyorsun şeker 
parem!., leri dinlemiyerek. Peçeli, ib
riği aldı; suyu döktü. Eşref, teşekküN 
1er, minnetlerle yüzünü, ellerini, z-yak^ 
lannı yıkadı. Gene şeker paresinin 
tuttuğu Selanik telkarisi, saray malı 
havluya, ayak peşkirine kurulandı. 

Hind keteninden geceliği, kanaveçf 
terlikleri giydi. 

Şimdi kendisine sıra gelmiş olan 
göbekli, Pembetene duyuracak seslai 

— Başka kimseyi istemem, bizim 
hizmetimizi de Pamuk bacı görsün 
vesselam!., diyerek yandsdd küçük 
odaya girdi. 

Şalvanndan başka çıkaracak ned 
var? Onu verip, hacmin döktüğü suy». 
la yıkandı, kurulandı, geceliği sırtın* 
geçirdL 

Kurban Oseble Arab Tayfur da n» 
ralanm savdılar. Basma entariler. 
Mercan terliklerle meclis odasma dön* 
düler. 

Molla bey, artık o gece orah olduk-
lanndan gönlü biraz rahat; bununls 
beraber kuruntudan kurtulamıyor. 

Çok naz âşık usandınr; Eşrefcik 
ise hiç naza gelmez. O kör olası peçi 
yüzünden celallamp sokağa ta\axoM^ 
sı yüzde seksen. 

Şaşüacak şeye bakm, herif peç»« 
den meçeden hâlâ müşteki değü... 

Şişko, kendi kendine, (La rahat* 
fiddünya) diyor, (ne yapsak? Şu facl-
reye suratındaM baş belâsım nasü at-
tursak?) diye düşünüyordu. 

Akü akıldan üstündür. Zaman olur 
ki her hangi bir meselede bir eblrtün 
reyi musib olur da en âkilinki vemi-
nelgaralb kabUlnden çıkar. Istişara 
her veçhUe müstahsendlr. 

Şu Kurban Oseble Arab Tayfuna 
fikirlerini bir danışsa. 

(Ariusı var) 
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Bahçıvan — Bay doktor, yeni dik-
tiğim fidanda tomurcuklar peyda ol
muş. 

Doktor — Benim odama çık dola
bı aç, orada bir şişe müshil var... 
Onu al, içir, yarına bir şeyi kalmaz. 

.— Mektub bir kadın yazısile yazıl
mış, okurken de kıpkırmızı kesildin... 
Ver bakayım onu. 

— Al ve bir daha da bana göster
me... Terzinden geldi, son yaptırdı
ğın kostümün parasını istiyor. 

Kurtarırım 
Kan koca;, deniz kenannda dolaşı

yorlardı. Kadın kocasına baktı: 
— Şimdi ben; denize düşsem kur-

t a n r mısın? 
Dedi. Erkek cevap verdi: 
— Kurtarmaz olur mu3aım. 
Sen bunu iyi bilirsin, ben her deli

liği yaparım. 

ilâç 
— Doktor geceleri birkaç kere uya

nıyorum. Buna bir çare yok mu? 
— Olmaz olur mu.. Şimdi bir reçe

te yazayım. 
Doktor, reçeteyi yazdı: 
— Bunu yaptırırsınız, her gece saat

te bir uyanıp birer kaşık içersiniz. 

Lokantada 
Müşteri garsonu çağırdı: 
— Sizin aşçı kadın saçlarını sarıya 

boyatmış değil mi? 
— Evet bay, kendisini gördünüz 

demek. 
— Hayır görmedim. Çorbadan çıkan 

saç teli sarı idi de. 

C u r u m 
Hapse girmiş mahkûma sordular: 
— Senin cürmün ne idi? 
— Bir kıskançlığa kurban gittim. 
— Kıskançlığa mı kurban gittin? 
— Evet, kalp para yapmıştım. Yap

tığım kalp paralar o kadar mükemmel
di ki hükümet kıskandı, beni hapse 
attırdı. 

— Karşıki komşu da benim şapka
mın aynım yaptırmış. 

— Şimdi benden başka bir şapka 
mı istiyeceksin? 

— Ne yapayım, başka tarafa ta
şınmak daha masraflı! 

M e s l e k s ı r r ı 
Bayan, yeni gelen hizmetçiye sor

du: 
— En son çalıştığınız yerden niye 

fiktmız? 
— Meslek sırrıdır bayan mazur gö

rün söyliyemem. 

M ü n e b b i h l i s a a t 
Bir Münebbihli saat alacaktı. Saat

çinin gösterdiği saate baktı: 
— Bu saatin istenilen zamanda çal

ması için ne yapmalıdır? 
— Hafifçe sarsmak kâfidir. 

— Ben daima yeni ve şık elbiseler 
giyerim... Karşımdakini de öyle gör
mek isterim. 

hakaret 
— Dün bir gençle dansettim, sizin

le dansederken bütün dünyadaki ka
dınları kollarımın arasına almışım 
zannediyorum; dedi. 

— Zayıf olsaydın bu bir iltifat sa
yılırdı amma, şişman olduğım için ha
karet telâkki etmelisin! 

M o d e l l e r 
Ressam, genç, güzel kadının resmi

ni yapıyordu. 
— Modellerin içinde sizin kadar 

hiç birini güzel bulmamıştım. 
— Benden evvelki modelleriniz kim

lerdi? 
— Bir armud, bir elma, ve bir çöp 

arabası! 

Ç e k t i m 
Elinde bir tavşan vardı. 
— Bu tavşanı görür görmez hemen 

çektim. 
Dedi, sordular: 
— Tüfeğinin tetiğini mi? 
— Hayır, satın almak için cebimden 

cüzdanımı! 

N i ş a n l ı y ı m 
Çirkin erkek, esmer kıza söyledi: 
— Hani o sanşm arkadaşmız yok 

mu? 
— Var ne olacak? 
— Kendisine, benimle evlenir mi

sin? dedim, ben nişanlıyım, diye ce-
vab verdi. 

— Biliyor musımuz? Ben de nişan
lıyım. 

Damad namzedi — Bay, kımnın 
almak istiyorum. 

Radyocu — Peşin mi, taksitle mi? 

— Kanmz bütün muhakeme müddetince ağladı... İnşallah beraet eder* 
siniz. 

— Kanm, beraet ediveririm diye mi ağhyor?. 

A ğ l ı y a n s a r h o ş 
Sarhoş, yere yıkılmış ağacm karşı

sında ağlıyordu: 
— Ben ağlamıyayım da kimler ağ

lasın. Karşıki meyhaneden çıkar çık
maz hemen yetişir düşmiyeyim diye 
tutardım. 

— Bu çarşaflar temiz mi? 
— Çok temizdir bayım, sizden ev

vel burada kalan ayda bir kere ha
mama girer, yıkanırdı. 

\ Ç ^ A ' ^ 

— Annene bir mektub yazıp onu 
da buraya çağırsak... 

— Doktorlar ona, dağlık yerlere 
gitmiyeceksin, dediler. 

— Bunu bilmeseydim, mektub yaza
lım da çağıralım, der miydim? 

— Fasulye almaz misini? 
— Teşekkür ederim, istemem! 
— Biraz beyin! 
— Ne kadar zekisiniz. Gene za

yıf tarafınu buldunuz... Binu ala
yım! 

S o r u n 
İspirtizma yapıyorlardı, Kadm ölen 

kocasmın çağınlmasım söyledi. Çağır
dılar. 

— Geldi! 
Dediler; kadm: 
— Sorun, dedi, ölmeden üç gün ev

vel aylık almıştı, paralan nereye koy
du?. 

ö y l e m i ? 
Bir meraklı tren kondüktörüne sor

du: 
— Yolcu az olursa bu kadar çok va

gon takdir im? 
— Hayır, o zaman vagonlan azaltı

rız. 
— Ya hiç yolcu çıkmazsa, lokomo

tif yalmz basma gider öyle mi? 

ölür 
Köpek alacaktı. Köpeği satan on 

lira istedi. 
— Bir küçük köpeğe de on lira İs

tenir mi? Bari yansı olsun! 
— îmkâm yok bayım, köpeği iki

ye bölersem ölür. 

O l m a z m ı ? . 
Bayan yeni hizmetçiye sordu: 
— Senin adm ne? 
— Gülsüm! 
— Ben seni îclâl diye çağıracı^ıım. 

Eski hizmetçinin aâı böyle idi. 
— Peki bayan, ya sizin admız? 
— Necla! 
— Ben de sizi Ayşe diye çağırsam 

olmaz nu? Eski bayanımın adı böyle 
idi de! 

Y e m e k t e 
Yemeğe davetli, yemekte anlattı: 
— Ben çok fazla yemek yediğim za

manlarda hastalanırım. 
Ev sahibi telâşla sordu: 
— Şimdi size ne il&çlan hazarlıyar 

lım. 

[Haftalık piyasa] 
ihracat maddelerinin vaziyeti, 

rekolte hakkında gelen haberler 
Son birkaç gün içinde piyasada 

bir durgımluk başlamıştır. Piyasamn 
ithalât işlerile uğraşan kısmında, 
durgunluk daha ziyade hissedilmek
tedir. Bunun sebebi de şu suretle izah 
edüebilir! Bu mevsim ithalât en zi
yade yazlık mallar üzerine olabilir, 
halbuki yazlık mallann çoğu, geçen 
aylarda getirilmiştir. Bundan başka 
15 temmuz 937 senesinden 15 nisana 
kadar devam eden müddet zarfmda 
tenzilâtlı tarifeler tatbik edildiği için 
bu aylarda fazla ithalât yapılmıştır. 
Bu itibarla nisandan sonra devam 
eden aylarda ithalât faaliyeti azal
mıştır. 

İhracata gelince, birkaç madde 
müstesna olmak üzere, yeni senenin 
mahsulleri henüz piyasalara arzedil-
memiştir. Bu ciheti de göz önünde 
tutacak olursak, durgunluğu bu mev
sime mahsus tabiî bir hâdise diye te
lâkki etmek lâzım gelir. 

Geçen hafta da yazdığımız gibi, 
ihracat tacirlerini bilhassa zahire 
tacirterini alâkadar eden mesele re
kolte meselesidir. Bu sene rekolte ne 
kadar? Henüz bu suale kati olarak 
cevab vermek mümkün değildir. 

Havalann gidişi, ekseriyet itibari-
le mahsul üzerine iyi tesir yapmıştır. 
Böyle olmakla beraber Anadolunun 
birçok yerlerinde ya| jnura olan ih
tiyaç gittikçe artmaktadır. Trakyada 
buğday ziraati için yağmur beklen
mektedir. 

Yağmura olan ihtiyaca rağmen, bu 
sene geçen seneye nisbetle daha az 
mahsul almıyacağmııza emin olan
lar pek çoktur. 

Dokuma ham maddeleri — Sovyet
ler, piyasadan mühim mikdarda tif
tik almaktadırlar. Birkaç güne kadar 
limanımıza gelecek olan bir Sovyet 
şilebi bu malları alacaktır. Fiatler 
106 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Diğer tarafdan, İngilizler de piya
sadan tiftik almak için hazırlıklar 
yapmaktadırlar. Bradforddan birkaç 
müfösese, tiftik nevileri hakkında 
fiat sormuştur. 

En mühim tiftik istihsal mmtakası 
olan Kap'da mahsulün az olduğun
dan bahsedUmektedir. İngiliz firma-
lanmn, piyasaımzda mallarla pek 
yalandan alâkadar oluşundaki sebeb 
de budur. Romanya, ttalyadan, tiftik 
üzerine pek ufak talepler vardır. Çek 
fabrikaları namma bir grupun da, 
piyasadan tiftik alacağı hakkmda 
bir şayia vardır. Maamafih bu şayia 
tahakkuk etmese bile, tiftiklerimiz 
için, kâfi derecede müşterimiz var
dır. Bilhassa Kap vaziyeti, tiftik ih
racatımızı ,daha müsaid bir hale ge
tirecektir. Anadoludan çok temizlen
miş iyi maJlar gelmektedir. Birkaç 
gün içinde piyasaya 53 bin kilo tiftik 
gelmiştir. 

Yapağı piyasası da iyidir. En zi
yade yerli fabrikalar piyasadan ya
pağı almaktadırlar. Fakat yapağı 
fabrikatörlerinin şikâyetlerine baJa-
lu-sa, Anadoludaki yapağı sahipleri, 
ambalaj işlerine hiç ehemmiyet ver-

miyoılar. Baz: yapağı balyelerinin 
içinde yabancı maddeler çıktığı gö
rülmektedir. Bu gibi maddeleri yal
nız ihracat bakımından tedkik edi
yoruz. İç piyasadaki satışlarda da, 
bu gibi mallann dalı a temiz ve daha 
itina ile hazırlanmasına dikkat et
meliyiz. Bilhassa mahallî ticaret oda-
lan için, bunu kontrol etmek en mü
him bir vazife olmalıdır. 

Pamuk — Akala cinsi pamuklara, 
daha çok rağbet vardır. Bilhassa Ro-
manyadan bu cips üzerine talepler 
yapılmaktadır. Adana, İzmir, Mersin 
piyasalarında pamuk üzerine hara
retli işler vardır. 

Yağlar — Zeytinyağ fiatlerindekl 
yükseliş dunnuştur. Bunun da sebe
bi zeytinyağlanna pek bol mikdarda 
pamuk yağı kai'iştınlmasıdır. İkti-
sad Vekâleti kaıuşık zeytinyağ mev
zuunu halletmek için tedklkler yap
maktadır. Bu suretle zeytinyağına 
ne mikdar pamukyağı kanştınlaca-
ğı tayin edilecektir. 

Pamukyjığmdan başka, diğer ne
batî yağlar da zeytinyağına kanştı-
nlmaktadır. Nebatî yağlann evsafı 
bir nizama bağlanmadıkça, bu mesele
nin mahallî belediyeler tarafından da 
hâlledilemiyeceği anlaşılmıştır. Çün
kü her yerde belediyeler zeytinyağ 
formülünü başka suretle kabul et
mektedirler. 

Bazı belediyeler, zeytinyağına bir 
damla pamukyağı kanştınlmasına 
tarfdar değildir. Halbuki bunu bir 
nisbet dahilinde kabul edenler de 
vardır. Bu karışık vaziyette ze3rtin-
yağ fabrikatörleri de şikâyet etmek
tedir. 

Tereyağ fiatl erinde ümid edildiği 
kadar düşkünlük görülmemiştir. 
Trabzon yaylalannda kuraklıktan 
bahsedUmektedir. 

Meyvalar — Turfanda karpuz İs-
kenderiyeden gelmiş bir tanesi 80 -
100 kuruşa kadar satılmıştır. Mev
sim meyvalanndan, her tarafta bol 
mikdarda tesadüf edilen çUek, so
kaklarda 20 kuruşa kadar satılmak
tadır. 

İyi kiraza pek nadir tesadüf edil
mektedir. Bu gibi kirazlann da ki
losu 25 - 30 kuruştur. H. A 

İ l k a r p a m a h s u l ü p i y a s a y a 
g e t i r i l d i 

Bandırmu (Akşam) — Bandırma-
nm Sığırcı köyü çifçUerinden Mehme* 
oğlu Hasan Tanyeli tarafından yetiş
tirilen ük arpa mahsulü Bandırma 
piyasasma getirihniştir. 

Bandırma ticaret odası arpa mahsu
lünü ilk yetiştiren ve piyasaya çıkaran 
bu çalışkan çifçiye emsaline numune 
olmak üzere bir pulluk hediye etmiş
tir. 

Ç a n a k k a l e d e b a d e m f idan l ığa 
Çanakkale (Akşam) — Lâpseklnln 

Umurbey nahiyesinde yapüacak ba
demlik fidanhğı İçin (200) dönüm 
arazi Ziraat Vekâletince satm alın
mıştır. Yakmda' faaliyete girişilecek
tir. 

İzmir (Akşam) — Izmirde Kültür Parkta muhtelif eğlenceler tertib edil
mektedir. Bu hafta bir çiçek bayramı yapılmış, pek çok aileler bayrama iştiraK 
etmişlerdir. Çiçek gecesi, gece yarısına kadar muhtelif müsabakalar, dansla? 
ve çiçek muharebelerile geçmiştir. Çiçek bayramı çok nezih olmuştur. Fuaf 
açıldıktan sonra çiçek, incir ve üzüm bayramları, daha geniş şekilde yapıla' 
çaktır. Yukandaki resimde çiçek bayramında iki küçük yavru görünüyor. 
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I Perşembe musahabeleri j 
Nerede bizim aidıgımız terbiye ? 

Yazan: Selim Sim Tarcan 

BoUivudda gevrek gülme musaba-
kasmda birinci, ikinci ve 

üçüncü gelenler Dük re Düjes dO Vfaıdsor Fransanm cenubundaki köşklerind» 

Geçenlerde içtimaî mevkii srüksek 
bir zat ile Ankara treninde konuşu
yorduk. Benim ötedenberi terbiye iş
lerine merak sardırdığum bildiği için 
derdini yandı ve söze şöyle başladı: 

— Yeni yetişen gençleri nasıl bu
luyorsunuz? Beğeniyor musunuz? 

Dediktöi sonra benim cevab ver
meme vakit bırakmadı : 

— Nafile, hiç birinin beş paralık 
kıymeti yok; hepsi de kendisini dev 
aynasmda görüyor. Şunank, küstah, 
kendirü beğenmiş şeyler! Biz böyle 
yetişmedik. Biz büyüklerimizin ya-
nmda ağız açamsızdık. Koskoca deli
kanlı olmuştum, merhum pederden 
izin almadıkça surdan şuraya gide
mezdim. Nerede bizim aldığımız ter
biye? 

Hele şükür lütfetti de siz ki yıllar
ca mekteplerde müfettişlik, hocalık, 
müdürlük ettiniz, sonra da Avrupayı 
kanş, kanş gezdiniz. Yeni nesli be
ğeniyor musunuz? Amma çok rica 
ederim ciddi söyleyiniz, gençlik çok 
boş d^:ü mi? 

Muhatabıma kestirme bir cevapla 
kalbini kırmak İstemedim ve onu İk
na yolımu tutarak kendisinden şu 
suali sordum: 

— Siz ilmin ilerlediğine inanıyor 
musunuz? 

— Evet pek tabiî, in«myorum. 
— Öyleyse ilerliyen ilim insanların 

görüş, düşünüş ve daha umumi mâ
nası ile yaşayış tarzım da değiştir
miştir. Sorarım size bizim çocuklu
ğumuzda sürat miyan ne idi? Araba 
değil mi? Bir acele işimiz olsa bize 
ebeveynimiz, çabuk ol, geç kalırsan 
şuradan bir arabaya atla! derlerdi. 
Bugünün gençlerine böyle bir teklif
te bulunmak gülünç olur sanırım. 
Çünkü araba artık en yavaş giden 
bir nakil vasıtası olmuştur. 

Bizim çocukluğumuzda saatte kırk 
kilometre giden trenleri ha3rretle gö
rüyorduk, şimdi trenler saatte yüa 
kırk küometre gidiyor! Ya otomobil
lere ne diyelim? 1895 de Parlsle Bor
do arasmda bir otomobil yansı ol
muştu. Levassor bu mesafeyi saatte 
yirmi dört kilometre katederek birin
ci gelmiş, binlerce insan onu alkış
lamış ve el üstünde taşımıştı. 1935 de 
otomobüler saatte dört yüz seksen 
kilometre katediyor! 

Ya tajryarelere ne bujnnlur? 1909 da 
bir tayyarenin Stokholmde havalan
dığını ve ancak yüz metre kadar yük
selip yere indiğini ben de bütün şe
hir halkile alkışlamıştım. 1930 da ti
caret tayyareleri semanm en jrüksek 
tabakalarında saatte yüz altmış ki
lometre süratle gidiyorlar. Bugün ise 
bu sürat saatte üç yüz kilometreyi 
buldu? 

Bundan kırk sene evvel sesimizi 
komşuya zor işittirirken bugün dün-
jranm dört köşesindeki insanlar blr-
birile konuşuyor, hattâ birbirinin 
yüzünü görüyor. 

Demek bugün artık zaman ve me
safe mefhumu ortadan kalkmıştır. 
Qu süratin, btl fllrn iierlemesltıin in-
aanlarm yaşdyiş \xr±ı üzerine mües
sir olmadı tabiî değil midir? Biâira 
aldığımız terbiye araba devri için 
belki muvafıktı, fakat tay3«u'e devri 
başka insanlar istiyor. Başka insan
lar için başka terbiyeye lüzum var. 

Pariste çıkan bir mecmuada za-
ır anımızın muharrirlerüıden, edip-
İpr,r,nor^ böyle bir sual sorduklarmı 
gÖrrtıiT-

EsM terbiyenin sert inzibatının bu
günkü çocuklara tatbikine tarafdar 
mısınız? Vaktile aldığmız terbiyeyi 
çocuklarınıza vermek ister misiniz? 
Sizin fikrinizce yarının çocuğu nasıl 
olmalıdır? 

Bu suale birçok tanınmış büyük 
adamlarm verdikleri cevaplan o mec
mua neşretti. Bakınız (Andre Mau-
rois) ne cevab veriyor: 

«Bana kalırsa hayatın gidişini tan
zim eden (dissipline) disiplin her yaş
ta lâzımdır. Disiplini saadetin ve hür
riyetin nâzımıdır. Tabiî ve zarurîdir. 
Çocuklara yapılabilecek en büyük 
iyilik daha pek küçük yaşta kaide 
tahtında intizam ile yaşamağı onlar

da itiyad haline sokabilmektir. 
Henüz anaaımn memesini emen bir 

yavruya karşı gösterilen fazla müsa
maha, yirmi sene sonra onun genç
lik hayatında fazla şiddete lüzum 
gösterir. Bu i)ek sevUen nevzada kar
şı annelerin biraz metin davranabil
mesi, Ueride birçok aile facialannm 
önünü alır. Müstebid bir yavrunun 
ağlayıp tepinmesine dayanamıyan 
analar, ileride dökülmesi melhuz olan 
göz yaşlarmm önünü almış olurlar. 
Küçük yaşta almalı temizlik, neza
ket, samimiyet, doğruluk, fedakârlık 
itiyadlan gençlikte insanı birçok fe
na tesirlerden muhafaza eden bir zırh 
gibidir. Yalnız çok dikkat edilmesi 
lâzım gelen nazik bir nokta vardır. 
Önceleri bir âmir gibi hareket eden 
£ma baba, çocuk büyüdükçe samimî 
çehrelerini izhar etmeli ve işi lâuba
liliğe dökmemek şartile çocuğun dos
tu olmalıdırlar. Unutmamalıdır ki 
çocuklar altı yedi yaşına kadar sizi 
muhtaç oldukları içüı severler, fakat 
on altı on yedi yaşında iken sizin on
lara ihtiyacmız olduğmıu takdir ede» 
lerse severler. İşte bu takdir bir ter
biye işidir . 

Evlâd sevgisi hiç bir vakit ebevey
ni zaafa düşürmemelidir. Fazla şef
kat, fazla düşkünlük onları şımartır 
ve müstebid yapar. Yavruya karşı 
çok gevşek davranmak ne kadar fe
na ise, çok aert olmak da o derece 
muzırdır. Gözlerini biran çocuğunun 
üstünden ayırmıyan, en küçük ku-
surlannı Wle mütemadiyen düzel
ten, onu yap, bunu yap! diye daima 
İhtarda bulunan babalar ya çocuğu 
bımaltıp serseme çevirirler veya bu 
şiddetli emirler, bu bağırıp çağırma
lar onlara tesir etmez olur ve bunu 
sizin âdetinizmiş gibi telâkki ederler. 

Herkes evlâdmı adam olsun diye 
bir mektebe verir. Onun için yavru-
lan hayat mücadelesine hazırlıyan 
ebeveynden ziyade mekteb hocalara
dır. Ben mekteplerin terbiye prensip
lerini o kadar beğemniyorum. Çocuk» 
larm gurunma fazla kıjmıet veriyor
lar. Onlan hayat savaşında ikinci 
derecede haizi ehemmiyet olan mu
vaffakiyetlere daha çok teşvik edi
yorlar. Hayat kavgasmda en büyük 
rolü oymyan karakterdir. Çocuğu 
derslerde birinci jrapmadan evvel, 
sıhhatli, becerikli, atılgan, başancı, 
vazifeşinas, dostuna sadık, sözünün 
eri yapmağa çalışmalıdır. İşte bizim 
vaktile aldığımız terbiyede vücud-
dan ziyade fikre kıymet verildiğini 
görmüştüm. Bizden sonraki nesille; -
de kaıakter terbiyesine daha çok kay* 
met vermrfc, 03runla cimnastikle, 
sporla onlarm fikirleri gibi ahlâk ve 
bedenleri üzerinde işlendiğini görmclî 
arzusundayım.» 

Yarmm çocuğu nasıl olacak veya 
nasıl olmalıdır? Sualine (Bemard 
Shaw) (Retour â Mathusalem) adlı 
eserinde pek güzel cevab veriyor ve 
şöyle diyor: 

3,000 tarihinde çocukların dünyaya 
riyaziyeci, fUozof olaAk doğ^cakları-

•' IM tasavvur «dlyotum. Bu olmıyaçak 
bir şey değildir. Bugüıje njsbetle bü
yük bir şey ifade etmez. Çünkü o cfe-
virde dünya bir kat daha mudil 
bir şekil alacak. Bugünkü dünyaya 
nisbetle biz ne isek, o devrin dünya-
sma göre onlar da o olacaklardır. 
Daha çok şey bilecek, daha çok şey 
öğrenecektirler. Hayatın tecrübeleri
ne gelince onlar da bizim gibi yaşı-
yarak bu dersleri alacaklardır.» 

Muhakkak olan bir şey varsa o da 
garb medeniyeti bir inhilâle uğra
madıkça yarının çocuğu bugünün 
çocuğuna benzemiyecek. Nitekim bu
günkü hiç benzemiyor. 

Kanaatimce zamanın süratle Uer* 
lediğine inanmak ve çocuklannuz* 
dünün terbiyesini değil, yarm karşı
larına çıkacak müşldlâtı yenecek on
ları sabırla, sebatla, muntazam bir 
sai ile hür bir terbiye ile hayat sava
şına hazırlamakhğımız lâzımdır. Bi
ze çocuklanmız benzemiyor diye ha
yıflanacak yerde, bize benzemedik
lerini görürsek sevinelim. 

Selim Sim Tarcan 



!Jİ)IİIIMI^hS1RI# 
Uruguay ve Italyada yapılan ilk 

dünya kupası maçlarının neticeleri 
üçüncü dünya kupası maçlan bu 

hafta Fransanm muhtelif şehirlerin
de başladı. İlk maçlaiın neticelerini 
almış bulunuyoruz. Bu münasebetle 
okuyucularımıza (Dünya kupası)] 
maçlan, onu tesis edenler ve bugün 
iştirak eden takımlar hakkmda ma
lûmat vermeği faideU bulduk. 

Dünya kupası maçlanmn F. î. F. 
A. nm nzareti altmda organize edil
mektedir. (Beynelmilel futbol federas
yonu) yani F. t. F. A. bundan otuz 
dört sene evvel yalnız yedi milletin to-
derasyonu tarafmdan teşkil edilmiş
tir. Bugün elli iki milletin federasyon-
la'rımn merbut bulunduğu ve İngiliz
lerle pek yakm bir şekilde teşriki me^ 
sai eden F. İ. F. A, nm 1920 senesin-
denberi reisliği Fransa futbol fede
rasyonu başkanı Jules Rimet isminde 
bir zat işgal etmektedir. Dünya kupa
sı maçlarım organize edilmesi için 
ilk teklifi Amsterdam kongresinde 
Fransa^ namma bay Henrl Delaunay 
yapmıştır. Bu kongre tarafmdan esas 
itibarile kabul edilen dünya kupaa 
maçlarımn teferruatı Barselon Içtl-
mamda kaiarlaştınlmış ve ilk organi
zasyon 1924 ve 1928 Paris ve Amster
dam olimpiyatları futbol turnuvaları 
galibi Uruyuay'a tevdi olunmuştur.. 
1930 senesinde Montevideo'da oyna
nan maçlarm neticeleri şunlardır: 

Birinci grup: 
13 Temmuz Fransa Meksikaya galip 

1-4 
15 Temmuz Arjanün Fransaya g«r 

üp 0-1 
16 Temmuz Şili Meksikaya galip 0-3 
19 Temmuz Şili Fransaya galip 0-1 
19 Temmuz Arjantin Meksikaya 

galip 1-3 
Arjantin üç galibiyetle dömifinale 

kalmıştır. 
İkinci grup: 
14 Temmuz Yugoslavya Brezilyaya 

gaip 1-2 
17 Temmuz Yugoslavya Bolivya'ya 

galip 0-4 
22 Temmuz Brezilya Bolivyaya ga

lip 0-4 
Yugoslavya iM galibiyetle döfinale 

kalmıştır. 
Üçüncü grup: 
14 Temmuz Romanya Peru'3^ gar 

lip 3-1. 
18 Temmuz Uruguay Peru'yal g«r 

lip 1-0 
22 Temmuz Uruguay Romanyaya 

galip 0-4. 
Uruguay iki galibiyetle dömiflnalt 

kalmıştır. 
Dördüncü grup: 
13 Temmuz Şimalî Amerika Belçl-

kaya galip 3-0 
17 Temmuz Şimali AmerUm Paıvr 

guay'ya galip 8-0 

20 Temmuz Paraguay Belçikayaı 
galip 1-0 

Şimali Amerika iM galibiyetle <»• 
mifinaJe kalmıştır. 

Dömifinal: 
26 Temmuz Arjantin Şimali AmMi-

kaya galip 1-6 
27 Temmuz Uruguay YugoslaTyaya 

galip 1-8 
Final: 
30 Temmuz Uruguay Arjantlne g«r 

lip 2-4 
İkinci dünya kupan malçlannı ot-

ganize etmek için o sene Avrupa ku
pasını kazanan ve bu arada büyük bir 
terakki göstermiş olan İtalya talip ol
muş ve turnuvayı tertip etml^rttr. 

1934 ikinci dünya kupası maçlan
mn neticeleri de şunlardır: 

27 Mayıs 1934 tarihinde oynanan 
maçlar: 

Floransada Almanya Belçikaya ga
lip 2-3 ^ 

Bolon3rada îsveç Arjantine galip 2-3 
Mllânoda İsviçre HoUandaya gaUp 

2-3. 
Triyestede Çekoslovakya Romanjra-

ya galip 1-2. 
Torino'da Avusturya Fransaya gar 

lip 2-3 
Napolide Macaristan Mısıra galip 

2-3. 
Napolide Macaristan Mısıra galip 

2-4 
Cenova'da İspanya Brezilyaya galip 

1-3. 
Romada İtalya şimali Amerlkaya ga-

lip 1-7. 
Kardöflnal maçlan: 
31 Mayıs 1934 
MUânoda Almanya İsveçe galip 1-2 
Torino'da Çekoslovakya l«viçrey«ı 

galip 2-3. 
Bolonya'da Avusturya Ma:caristan 

galip 1-2. 
Floransada İtalya ile İspanya bera

bere 1-1. 
1 Haziranda: 
Floransada İtalya İspanyaya galip 

0-1 
Dömifinal maçlan:: 
3 Haziranda 
Milânoda: İtalya Avusturyaya gar 

Up 0-1. 
Romada Çekoslovakyi Almanyaya 

galip 1-3. 
Üçüncülük maçı: 
7 Haziranda: 
Napolide Almanya Avusturyaya ga

lip 2-3. 
Final: 
10 Hazirandal 
Romada İtalya Çekoslovakyaya ga

Up 1-2. 
YannkL yazımızda da bu defa tur

nuvaya iştirak eden takımlar hakkın
da malûmat TK êceftls. 

Ulvi 7XNAL 

Romanyalı güreşçiler 

tzmir (Akşam)" —. Romanyamn, 
meşhur güreşçileri, Tekirdağü Hflae-
yinle karşılaşmak İçin müracaat et
mişlerdir. Hattâ Almanlaim meşhur 
(ıŞikat) admdaki pehlivanı da T&-
kirdağlı ile karşılaşmak istiyenler ara
sında bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, Tekirdağli 
Hüseyin, bu müracaatleri kabul ede
cektir. Fuar zamanmda İzmirde bü-

'*"**»İ 

yük spor mfisabakalan yapılacaktır. 
Rumen ' güreşçüerile güreşçilerimiz 
ara^mdaki müsabakalarm da fuar za
manmda İzmirde yapılması için fuar 
komitesine müracaat edilmiştir. 

Yukandaki resimde Rumen güreş-
çüai bir arada görünüyor. Sol taraf
ta kolunda gamalı haç işareti bulu
nan pehUvan meşhur Şikattır. 

Dünya kupasında 
ilk karşılaşma 

Almanya, İsviçre 1 - 1 
berabere kaldılar 

Pariste oynanılan maçta Almanlar 
teknik, İsviçreliler enerjik bir 

oyun çıkardılar 

;,ÎJ^1ll5lS 

İsviçre takınu Almanların en lyl 
kaptam müdafi oyuncularmdan 

MineUi müdafi Şmava 

Üçüncü dünya kupası tumuasının 
ilk karşılaşması 4 haziran cumarte«d 
günü Pariste Park dö Prens stadın
da 30 bin seyirci önünde Almanya ile 
İsviçre arasmda: yapılmıştır. 

Çok sert geçen bu oyunun birinci 
devresinde iki takun da birer sayı yap
mışlardır. İkinci devre ve temdldler 
netice vermediğinden bu iki takım 
bugün ayni sahada tekrar karşüaşar 
caklai-dır. 

Oyun seviye itibarile yüksek olma
makla beraber çok sert olmuştur. Al
manya teknik bakımmdan üstün ve 
maçı kazanmağı hakkeden bir oyun 
çıkarmakla beraber İsviçreliler daha 
çok fırsat ele geçirmişlerdir. Hakem 
Belçikalı Langenus bu sert kupa oyu
nunu güzel idare etmiştir. İki taraf ta 
favullü oynamakla beraber İsviçrdi-
1er daha çok favul yapmışlardır. 

İsviçreliler bu maçta Zürihte tngll-
tereyi yendikleri maç kadar muvaf
fak olamaımşlardır. İsviçre forverd 
hattı bütün maç müddetince aksa-
nuştu-. Bımun sebebi meşhur Abeg-
len'in formundan düşmeğe başlamış 
olmasıdır. 

İsviçrelUere nazaran daha iyi fut
bol oynıyan Almanlara gelince, bir
çok seferler rakip kale önünde fazla 
paylaştıklarından müessir olamamış
lardır. Alman takımmm ve sahanm 
en iyi oyuncuları yan hafisin Kişinger 
ve Kupper olmuşlardır. Keza sağaçık 
Viyahalı Haneman da çok güzel oy
namıştır. 
ALMAN GAZETELERİ NE DİYOR? 

Alman efkân umumiyesi, takımla-
rmm İsviçre ile berabere kalmasmdan 
müteessir görünmektedir. Bu meyan-
da Berliner Tageblat gazetesi maçtan 
şu şekilde bahsetmektedir: 

«Almanya - İsviçre maçı Pariste 
büyük bir alâka doğurdu. Oyun es-
nasmda İsviçre muhacim hattı faz
la kombinezon yapmamasına rağmoı 
mümkün olduğu kadar müessir oy-
myarak Alman müdafaası için da
ima tehlikeli oldu. Bilhassa santrhaf 
Vemati hücuma çok yardım ederek 
İsviçre forverdlerinin Alman müda-
faasmı sık sık yarmalarında başhca 
âmil oldu ise de kalecimiz Raftl çok 
güzd bir oyunla fazla gol çıkmasma 
mani oldu. 

Takımımızm forverd hattı İsviçre
lilerle mukayese edersek, ağır oynadı 
ve daha az müessir oldu. Buna mu
kabil takımımızda Şmavs, Yanes, 
Kupper ve bilhassa Raftl kudretleri
nin fevkinde oynadılar. Son beş dar 
kikaüa Alman takımı çok üstün bir 
oyun gösterdi ve bu son dakikalarda 
galibiyeti temin edemeyişüniz büyük 
bir taUhsizliktir.» 

İsviçreliler de iyi oynamadıklarını 
ileri sürmekteler ye perşembe günü 
daha güzel bir oyım çıkaracaklarını 
ümid etmektedirler. 

A k ş e h i r d e i l k b a h a r g ü r e ş i 
Akşehir (Akşato) — Akşehirde Alay 

kışlası civanndaM geniş sahada Kı
zılay menfaatine güreşler yapüdL Gü
reşlere hariçten gden beş çift pdUlr 
van iştirak etti ve Babaeskill İbrahim 
Ue Afyonlu Süleyman kasandılar. 

Güreş binlerce halk tarafmdan sey
redildi. 

Terkos fabrlkasındaki makinenin 
m o n t a j ı n a b a ş l a n ı y o r 

önümüzdeki ilkbaharda Istanbula akıtılacak 
su günde 24,000 metremikâbı artacak 

Belediye Sular İdaresinin Terkos 
gölündeki fabrikayı takviye etmek 
üzere İngiltereden sipariş ettiği maki
nenin bir çok parçalan gelmiştir. Bu 
makine için, fabrikanm eski makine 
dairesinin yanında, yeni bir büıa inşa
sına başlanmıştır. 

Yeni makine, tek basma çalışmak 
suretile 24 saatte 24 bin metre mikâ
bı su verecek kudrette olduğundan 
gayet sağlam ve kahn betonarme te
mel ayaklar üzerine istlnad edecektir. 
Yeni bina, iki aya kadar tamamlana
caktır. 

Bu makine, Sular İdaresine 170,000 
liraya mal olmuştur. Makineyi satan 
müessese, montajım da taahhüd etti
ği için İngiltereden on beş güne ka« 
dar iki montör gelecektir. Montaj 
ameliyesi 9 ayda ikmal edilecektir. 
Yeni makine İçin 72 metre boyunda 
yüksek bir baca inşa edilecektir. 

Makinenin montajı dokuz ay süre
ceğine göre önümüzdeki ilkbaharda 
gölden şehre verilecek su mikdan, 
24,000 metre mikâbı fazlasile, 61,500 
metre mikâbım bulacak, İstanbulun 
bütün semtlerinde 24 saatte lüç su 
kesilmiyecek ve mikdan da azalnuya-
caktır.Ayni zamanda şehrin en yük
sek yerlerine de mutad tazyikle su 
çıkabilecektir. 

Günde 61,500 metre mikâbı şu, şeh
rin bugünkü ihtiyacını karşılamağa 
kâfidir. Fakat bu mikdan ileride art-
tırabilmek için fabrikaya daha başka 
makineler ilâve etmekle iş halledilmiş 
olmıyacaktır: Çünkü fabrikadan Kâ-
ğ^dhanedeki terşlh havuzlanna ka
dar uzanan 40 kUometrelik ana şe
beke, bundan fazla suyu istiab ede
cek şekilde değildir. Bunun için Ueri-
de suyun isale kudretini arttırmak 
lâzımgelirse, ikinci bir şebeke yapmak 
lâzımgelecektir. Bu yeni şebeke için 
de dört, beş mUyon liraya İhtiyaç var
dır. Maamafih yeni makinenin faali
yete geçmesile 60 küsur bin metre mi
kâbına çıkacak gündelik istihsal mik
dan, daha uzım müddet ikinci bir 
şebekeye lüzum göstermiyecektir. 

Şehre akıtılacak su3run mikdan 
arttınlmak için bu yeni tedbirler ah-
nırken şöyle bir sual akla gelebilir: 
Acaba Terkos gölü, ileride kurumak 
tehlikesine maruz değil midir? İstan
bul şehri, 52 senedenberi Terkos gö
lünün suyundan istifade ettiği halde 
su mikdan azalmak şöyle dursım, bi
lâkis göl, etrafındaki araziyi yalamak 
suretUe'biraz da genişleyip büyümüş
tür. Gölde yapılan fennî tedkikatta 
kurumak tehlikesinin çok uzak bir is
tikbal için bile varld olmadığını isbat 
etmiştir. 

Terkos gölü kurumak tehlikesine 
maruz bulunmak şöyle dursun, bilâ
kis gölün seviyesi yiikseltUdiği iddiar 
sile Evkaf müdürlüğü Sular idaresi 
aleyhine bir dava açmıştır. Göl, ha
zineye aid olmakla beraber etrafmda-
ki arazi Evkafa aiddir. Şimdi Vakıflar 
müdürlüğü gölün seviyesi yükseldiği 
için civardaki arazinin bataklık haline 
geldiği iddiasile Sular idaresinden beş 
yüz bin liralık zarar ve ziyan istiyor. 

Bu dava henüz neticelenmemiştir. 
Maamafih Sular İdaresi bu davayı 
kaybetse büe bu parayı ödeyecek var 
ziyette değildir. Çünkü gölün etrafın
daki arazi - iddia edüdlği gibi - haki

katen bataklık hale gelmişse bUe bU 
tahribat şirket zamamna aiddir. Hal
buki Büyük Millet Meclisi tarafından 
tasdik edilen satın alma mukavelesi
ne göre hükümet ile şirket biribirlerl* 
ni ibra etmişlerdir. Esasen bu karşı* 
lıkh ibranın başka bir sebebi de var
dır. Şirket, Harbi umumî esnasında 
tesisatına vazıyed edilmesinden dolajrı 
hükümetten, hükümet te mütareke 
zamamnda ciheti askeriyeye aid de
kovil hattım sökerek Terkos f abrikasi-
le Karaburun arasında döşemesinden 
dolaja şirketten zarar ve ziyan istiyor» 
du. Terkos şirketi satın alınırken iki 
taraf bu taleblerinden feragat etmiş
ler ve biribirini ibra etmişlerdir. 

Fabrikadan Karaburuna kadar 
uzanan dekovil, 8,5 kilometredir. Fab^ 
rikamn kömürü, malzemesi ve hattâ 
İngiltereden sipariş edilen yeni mflr 
kinenin parçaları hep bu dekovillt 
naklediliyor. Terkos fabrikasım ziyar 
ret ettikten ve fabrika bahçesinin te» 
miz ve serin havuzu karşısında ye* 
meklerimizi yedikten sonra bu deko* 
vUle Karabunma kadar gittik. Bura
da Kilyosa kadar uçsuz bucaksız gö
rünen güzel bîr kumsal, Karadeniz 
sahilini süslüyor.. Bu kumsalın bl* 
kısmını, alelade deniz kumu değil» 
denizin korkunç ve şiddetli dalgalari-
le sıktığı kabuklu deniz hajrvanlan-
run kum ve çakıl haline getirdiği ba
kiyeleri teşkil ediyor. ^ 

Terkos fabrikasında gördüğüm te
mizlik ve intizamı, takdirle yâdetmek 
lâzımdır. Fabrikanm daimî kadrosu 
60 kişiden ibarettir. Ancak yeni inşar 
at dolayısile işçi mevcudu 350 ye çık
mıştır. Fabrikada biri işçilere, diğeri 
de memurlara aid olmak için yeniden 
iki banyo yaptmlmış ve 6 yatağı ihti
va edecek bir de revir inşa edilmiştir. 

Fabrikanm üç ay evveline kadaf 
daimî bir hekimi yoktu. Üç aydanbe-
ri fabrikada çalışanlann sıhhati, mü
tehassıs bir hekimin daimî muraka* 
besi altma bırakılmıştır. 

Mustafa Ragıb 

T ü r k i y e s e r b e s g ü r e ş b i r inc i 
l i k l e r i n d e k a z a n a n peh l ivan 
l a r mi l l î t a k ı m g ü r e ş ç i l e r i l e 

k a r ş ı l a ş ı y o r l a r 
Ankara 8 (A.A.) — 1938 Türkiy« 

serbes güreş müsabakalan neticesin
de her sınıftan birinci çıkan güreşçi
ler haziran nihayetlerinde İstanbul-
da millî takımla karşılaşacaklar vf 
galip gelenler yeni millî takım kadro
sunu teşkil edeceklerdir. 

T, S. K. güreş federasyonundan y** 
puan bir tebliğde: 1938 Türkiye ser
bes güreş birinciliklerinde galip g** 
len birincilerle müsabaka yapacaB 
millî ekip güreşçileri: 

56 kiloda Ahmed Şakir Yûmaz •< 
Kenan, 

61 kiloda Yaşar Erkan, 
66 kiloda Sadık SoğanU ve Yusut 
72 kiloda Hüseyin Çetin, 
79 kiloda Ahmed Kireççi ve Adıuö*» 
87 kiloda Mustafa Çakriıak, 
Ağır sıklette Mehmed Çoban« 

olduklan ve bunlarm haziran nih*" 
yetinde yapüacak mezkûr müsabak** 
lara hazurlaomalan lüzumu bildlrfl* 
mektedir. 

Uşak (Akşam) — Uşak spor klflbleri arasında voleybol müsabakaA 
mılş, İdman yurdu taknm birinciliği kazanmıştır. Futbolde de diğer klüblcf^ 
üstün olan Uşak İdman yurdunun voleybol takımım teşkil eden gençler yuk*^ 
ndakl resimde görünüyorlar. 
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A^K NU VELİ 

azı z o n a 1 
Şahin bey, sekiz g:ündenberi İstan-

buldaydı. Bu koca şehirde bir başına 
kalmak, onu üzüyordu. Ah, biran ev
vel İşi bitse de gene köyüne dönüp 
kansile çocuklarına kavuşsa... Sahil
de duran sandalına atlayıp bahk tut-
nıağa çıksa... 

Sıcak bir gündü. Akşam üstü, elin-
<le kitab. Taksim bahçesinde oturdu. 
Çünkü Şahin bey, edebiyata,, şiire 
meraklı bir zattı. Talebeyken bütün 
gayesi muharrir olmaktı ama, mu
kadderat onu mekteb hocası yapmıştı. 

Dalgın dalgın okurken kulağına in
ce ve asabi bir kadın sesi çarptı; 

— Bütün erkekler alçaktır! 
Şahin, başım kaldırarak, gözlüğü

mün kenanndan baktı. Çok yakın bir 
masada, iki genç kadın oturmuş, ko
nuşuyor. 

— Evet, alçaktırlar... îşte sana söy
lüyorum, Leylâcığım!.. Onlarda ince
likten zerre arama... Misal de... 

Ses, uzun bir aşk macerasım anlat
mağa başladı. Bunun İçinde, para. 
İhanet, yalan... Neler yoktn... Bu, hem 
aptalca, hem hazin bir hikâyeydi: 
Ağlanacak kada^ hazin... 

Ve ses bazan âdi kelimelerle kirleni
yor, bazan titreyip kınlıyor, bazan da 
bir heyecanın alevile yıkamyordu. 

Biran sükût. 
Daha kısık, daha tatü bir ses cevab 

terdi: 
— Sen gençsin, Salihacığım!., Be-

ûlm gördüklerim başından geçse... Er
kekleri oldukları gibi kabul ederdin... 

Gene biran sükût. 
— Ya sen, Leylâ?... Bedri ile devam 

ediyor mu?.. 
— Hayır! Bitti... 
— Şimdi yalnız mısm? 
— Yapyalnız. 
Saliha saatine baktı: 
— Eh, ben artık gideyim... Ahlâk-

• » herif, beni bekliyor!.. 
— Naz etme! Biran evvel kavuşma

ğa can atıyorsun. Haydi git yavrum 
|lt... Sakın kavga da etme... 

Şahin bey, yan gözle, sinsi sinsi bak
tı: Tombul ve sarı saçU olan genç ka
dın asabî bir hareketle kalkarak 
^îzaklaştı. Leylâ, dalgın, yerinde otu
ruyordu. 

«— Leylâ!.. Bu isim!.. Şiirlerin, şar
kıların melikesi!..» 

Yahya Kemalin mısralannı mınl-
dıyarak, bu güzel ismi taşıyan kadım 
*üzdü: Siyah hasır şapkamn altmda 
*arif, ince bir yüz; güzel bir endam; 
tatlı, buğday bir ten! 

Artık akşam oluyordu. Leylâ ile 
Şahin bey, ânî olarak, birden kalktı
lar. Biri sağa, biri sola döndü; bu ha
reket, çarpışmalarına sebebiyet ver
di. Erkeğin elindeki kitabla kadının 
Çantası yere düştü. Leylâ, gülerek: 

— Affedersiniz, beyefendi. 
— Asıl siz beni affedin, hanımefen

di. 
Erkek iğilip çantaja kaldırdı; ka

dın da kitabı... Şimdi o, karşısındaki 
•İmayı iyice görebiliyor: Yarabbi! Ne 
kadar benziyor!.. Ötekine... O da bu 
yaştaydı... On iki sene evvel... Ne se
vişmişlerdi... Aşkları tam bir sene sür
ülüştü... Evli bir kadındı... O sıralarda 
•ocası Yunanistana gitmişti... Avde-
^ d e karışım da alıp götürmüştü, 
^adriye «tekrar geleceğim!» demişti... 
9ahin bey de «beklerim!» demişti.^ 
* ^ a t Şahin artık beklemekten yorul
muştu... Annesinin ısran üzerine ev-
**hmiş; işte böyle, çoluk çocuk sahibi 
*lmuştu... 

—- A... Siz İstanbullu değüsiniz... 
*^rhal anladım... 

Erkek hajrretle baktı: 
— ??? 
— Kıravat bağlayışınızdan, şapka-

^^ön tarzından... Taşralı hissini der-
*^1 veriyorsunuz... Hattâ eminim ki 
*öccarsınız... 
. — Yarısını bildiniz, yarısını bileme-
• ^ 2 . . . Taşradan geldim, fakat mu-
*^mim... öbür gün de vazifemin ba-
• ^ a dönüyorum... 

Kadın gülümseyerek konuşuyordu. 
*rkek muhavereye devam etmek Isti-
yerek: 

— Leylâ hanımefendi... Ben şehrin 
*cemisiyim, pek te yalnızım... Akşam 

m 

Nakleden: 
(Vâ-Nû) 

•••• •••• •••• 

K: 

yemeğini beraber yesek nasıl olur? 
— Ay... Benim İsmimi nereden öğ

rendiniz? 
— Demin gayriihtiyarî muhavere

nize kulak misafiri oldum... 
Şahin bey, kendi cesaretine kendi 

de şaşarak tekrar etti: 
— Sahi... Beraber yemek yesek... 

Konuşurduk, ahbablık ederdik... Ben, 
pek hoşsohbet bir insan değilim ama, 
siz cıvıl cml Öttükçe zevkle dinlerim... 

—Hoş bir adama benziyorsunuz... 
- diyerek, Leylâ, teklifi kabul etti... 

Şahin bey, çalgılı lokantalardan 
hftzetmezdi. O, kendini gösterecek de
ğil, iyi yemek yenecek yerleri tercih 
ederdi. Ahçısile maruf olan bir dük-
kâm seçtiler. 

Erkek sordu: 
— Bir şey içer misiniz? 
— Mersi... Hajnr... Alkol yüzünden 

şişmanlamaktan korkuyorum. Filha
kika, sabahlıkla, balo elbisesile etli 
canlı bir kadın güzel oluyor; ekser er
keklerin de, itiraf etmemelerine rağ
men, şişmandan hoşlandıklarını bili
yorum. Fakat bizim gibi çalışan in
sanlar İçin fazla et elverişli değildir: 
Daima tayyör giyiyoruz... Hem benim 
tipime yakışrmyor... Bacaklarım ince 
uzım, kalçalarım dar, göğsüm az... 

Kadının bu tarifleri üzerine Şahin 
bey, içinde bir şeylerin kaynadığım 
hissetti. 

«— Ne kadar da kadriyeye benzi
yor!.. Fakat hayır!» 

Mazinin hayalini kirletmek istemi
yor. Bir artist gibi, yalnız gözlerile 
zevk alacak; yemek yedikten sonra, 
biribirlerinden ajmlacaklar... 

— Daha bir emriniz var mı? Bir 
şey ister misiniz? 

— Hayır, teşekkür ederim... Fakat 
çıkalım... Şöyle biraz hava alalım... 
Otomobille azıcık gezsek... 

— Hay hay... 
Erkek hesabı gördü. Kalktılar. Bo-

ğaziçlne doğru bir gezinti yaptılar. 
Avdette Leylâ mütereddid, muhatabı
na baktı. 

Şahin bey, kadının sormak İstediği
ni anlıyarak: 

— Şey... Bir ahbabımın evinde yatı
yorum... Dönmeğe mecburum... Fakat 
yann... İsterseniz sizinle bir gezinti 
yapanz... Olur mu efendim?.. 

İğildi; kadının elini öptü. 
— Bilseniz size ne kadar müteşek

kirim Leylâ hanım... 
Kadın, mütebessim, sordu: 
— Neden efendim? 
— Ne bileyim ben?.. Siz, siz oldu

ğunuz için... Böyle gözleriniz, böyle 
ağzımz olduğu İçin... Benzediğiniz 
için... 

— Kime? 
— Gençken tapındığım bir hayale... 
— Aman efendim... Şimdi ihtiyar 

değilsiniz ki... Ben de memnunum... 
Güzel bir akşam geçirdim... 

— Sahi mi? 
Kadın güldü: 
— Öyle ya... Sizin gibiler pek az

dır... Cidden hoşuma gittiniz... Yann 
buluşalım. 

— Evet, gündüz gezer, akşam bir
likte yemek yeriz. 

Şahin, yalnız kaUnca şöyle düşün
dü: 

«— Bu kadın benimle alay ediyor 
galiba... Komik vaziyete düştüm... 
Benden, alışık olmadığı bir hürmet 
gördü... Yok ama, kimbilir, belki ha 
kikaten memnundur... Onun İçin bu 
bir değişiklik... Ah karşımda Leylâ 
yerine Kadriye olsaydı nasıl coşar
dım... Ne hazin işler bunlar!..» 

Vapur köprüden kalkınca Şahin bey 
sordu: 

— Bugünkü gezintimiz acaba hoşu
nuza gidecek mi? 

— Ben vapuru pek severim. 
Sonra çantasından o sabah Şahin 

beyin tezkereyle beraber yolladığı mi
neli, gümüşlü bir pudra kutusu çıka
rarak: 

İhya e dil 
— Çok ince bir gustunuz var... Hedi

yeniz pek hoşuma gitti. 
Erkek, mahcup bir eda ile: 
— Canım... Bahsi bile değmez... Lüt

fen kabul ettiğiniz ehemmiyetsiz bir 
hatıra... Büyükadayı sever misiniz?.. 

— Çok güzeldir... 
Sustular... 
Şahin bey. elinde tuttuğu gazeteyi 

göstererek: 
— Okudunuz mu? Büyük bir cina

yet olmuş... Bvr avukat, metresi olan 
maruf bir aile kadınını boğmuş. 

Leylâ, helecanla sordu: 
— Kadın onu Kldatıyor mu imiş? 
— Evet. 
— İşte aşk diye buna derim... Amma 

da seviyormuş... 
Hemen gazeteyi kaptı. Çarşaf gibi 

açarak, arkasında kayboldu. 
Şahin bey: 
— Yooo! - dedi. - Okuyunuz, fakat 

yüzünüzü görmeme mâni olmayın! 
Leylâ okuyordu; Şahin bey de mem

nundu. Çünkü o hem manzarayı, hem 
kadım seyrediyor; konuşmak zahmeti
ne ihtiyaç dujmıuyordu. Bir sigara yak
tı ve maziyi gözleri önünde canlandır
dı: 

Bir ağustos günü, böyle, sevgilisile 
beraber, başbaşa, ayni seyahati yap
mışlardı. Fakat o zaman Kadriye, şap
ka yerine başına mai krepdamurdan 
bir sargı sarmıştı. Adaya çıkmışlardı; 
çamlarm altında biribirlerine sokula
rak yürümüşlerdi. O erkeğe tatlı tat
lı bakıp birşeyler anlatıyordu. Şahin 
bey ise, genç coşkun ruhile yaptığı şi
irleri okuyordu. 

Akşam üstü sandalla Heybeliye geç
mişlerdi. Otelin küçük odası onlara ne 
cennet görünmüştü... 

— Beyefendi... Ne dersiniz?.. Şimdi 
ona ne yaparlar?. 

Düşünüyordu: On iki sene evvel Kad
riye Ue beraber buraya gelmişlerdi! 

— Kime? 
— Avukata! 
— İnşallah cezasını verirler... 
Leylânm gözleri isyanla açıldı. Er

kek devam etti: 
— Siz galiba aşk cinayetlerini mazur 

görenlerdensiniz ?.. 
— Bir kadını 3rüz üstü bırakmaktan-

sa öldürmek daha hayırhdır. 
— Ben kan dökmekten nefret ede

rim. 
Leylâ içini çekti. 
— Aşk daima ayrılıkla bitiyor... Ne 

hazin! 
Siyah gözleri büsbütün karardı ve 

ilâve etti: 
— İnsan sevdiğinden hiç ayrılma-

mah... 
— Bazen sebepler olur. 
— Ne sebebi olacak? Kimi cesaretle, 

kimi de alçakça sever... İşte fark... 

Adada gezdiler; çamların altında. Şa
hin bey, Leylâya şiirler okudu. Hattâ 
irticalen bir de beyit söyledi: 

BevgiUm benimle burda başbaşa 
Maziden çalınmış bir günü yaşa... 
Akşam üstü: 
— Size haber vereyim!.. - dedi. - Bu

rada kalmıyacağız.. Sandala binip Hey. 
beliye geçeceğiz. 

Kadm bu sözleri işitince, düşünceli 
düşünceli: 

— Heybeliye mi?.. Pek âlâ... - dedi. 
Fakat o andan itibaren üzerine bir 

dalgmlık geldi. Erkek sordu: 

— Yoruldunuz mu? 
— Hayır efendim, hayır... 
Şahin bey otelciye: 
— Bahçede yemek yiyeceğiz... Fakat 

sonra, şu köşedeki yeşil perdeli odayı 
lstiyorum>! - dedi. 

Mal sahibi, hayretle: 
— Burasmı biliyorsvmuz, demek, 

beyefendi? 
Erkek cevap vermedi. 
Şahin Bey etrafına bakındı: Masalar 

bomboştu. Vaktile Kadriye Ue geldiği 
zaman, burada, iki çift daha, neşeli 
neşeli yemek yiyorlardı. Onlar acaba 
ne olmuşlardı? Karı koca mıydılar.' 
Dost mıydılar? Ölmüşler miydi? Kal
mışlar mıydı?.. Ya Kadriye? 

Şahin beyin içi sızladı. 
Mazinin kendisini bu derece saraca-

ğmı doğrusu ummamıştı. 
— Daha metin olduğumu samyor-

dum. Buraya geldiğim iyi olmadı! - di
ye mırıldandı. - Şimdi bu kadını ne ya
pacağım? Lâkayidliğim izzetinefsine 
dokunacak. 

Sonra, omuzlarını silkerek: 
— Adam sen de... Öyle güzel kadın 

ki... Ötekini düşünmemeğe gayret ede
rim... 

Halbuki o, buraya bilhassa maziyi 
ihya etmeğe gelmişti. 

Bir ağacın altında karşılıklı yemek 
yediler. Ne hazin yemekti bu... Uzak
tan gelen vapur düdüğü, tren ıslığı, 
âdeta onları istihfaf eder gibi: 

«— Burada işiniz nedir? Gidin!» di 
yordu. 

Sinirleri gerilen Şahin bey, bu bas
tıran geceden sanki ürküyor, korku
yordu. Çünkü bu, İstanbulun patırtılı, 
ışıklı gecesi değildi. Sessiz, münzevî, 
kapkaranlık bir Bizans sürgün adası 
gecesiydi!.. 

Zulmetin nemli bir kefen halinde 
cmuzlanna sarıldığını hissederek, yal-
mzlıktan korktu ve kadına sokulmak 
ihtiyacını duydu. Onun canlılığı, onun 
yakınlığı, onım buselerden kaçmama
sı, biran için, erkeği memnun etti. 

*** 
Odaya çıktılar. 
On iki senedenberi hiç birşey değiş

memişti. Duvarda ayni kâğıd... Yerde 
yırtılmış soluk halı... Sallanan rahatsız 
bir yatak.. Bir tehdid gibi, üstlerine 
çökmüş olan alçak tavan... 

Aşk odası olan yer, bu muydu?.. Fa
kat vaktile Kadriye ile Şahin burasını 
bambaşka görmüşlerdi... Onlar bu çir
kinlikte, bu sefalette başka bir şiir bul
muşlardı... Sevgüeri, bu rahatsız husu
siyette zevkle kabarmıştı!.. Neşeleri et
rafın hüznünü örtmüştü. 

Fakat şimdi, bu raslaştığı lâalettayin 
kadınla burasının mezelleti Şahin be-
3ri irkiltiyordu. 

«— Ah onu aşkla sevsem, bana hiç 
birşey batmazdı ya...» diye mmldan-
dı. 

Hasır bir koltuğa oturup uzım 
müddet hüznünü yudum yudum içti. 
Bu acı şarap onu âdeta sarhoş etti. Ha
yaller birer birer canlanflB; ve ıztırap 
o kadar arttı ki, derisinin titrediğini, 
kanımn başına çıktığını ve göğsünde 
ezici bir darbenin vurduğunu duydu. 
Ancak kendinin işitebileceği şekilde 
mınldandı: 

«—Kadriye! Kadriye!..» 
Şimdi o kadını ne kadar sevdiğini 

bir kat daha anladı. Onun bıraktığı 
boşluğu hiç bir zaman dolduramamış
tı. Bütün gençliğinin hararetile, zekâ-
sımn bütün Inceliklerile o kadına sa
rılmıştı. Sonra nasıl ahmaklık etmişti 
de onun gitmesine mâni olmamıştı?.. 

Leylâ da köşede, kımıldamadan du
ruyordu. Şahin bey, kalktı; yamna 
yaklaştı. Kadına derdini anlatacak, 
mazeret beyan edecekti. 

mez! 
— Leylâ hamm! Size birşey söyliye-

ceğim... 
Kadın irkildi ve elini büsbütün yüzü

ne kapadı. Parmaklarmın arasından 
yaşlar aktığım erkek gördü. 

— Ağlıyor musunuz? Neniz var? 

Susuyordu. 
— Hasta mısınız? Yoksa bilmiyerek 

sizi üzdüm mü?.. 
— Yok, yok, beyefendi... Siz, çok 

nazik bir insansınız... 
— O halde, rica ederim, söyleyin, ne

niz var?.. 
— Çok iyisiniz de sizi kırmak iste

miyorum. 
Ve yavaşça ilâve etti: 
— Buraya gelmemeli idim. 
— Ne? 
— Buraya gelmemelij^dim diyorum... 

Beni götürün, götürün! Başka yere gi
delim... 

Erkek kadının hissini anladı: 
— Vaktile buraya bir kere daha mı 

gelmiştiniz? 
— Evet!.. İlk sevgilimle.. Ah, ne 

mesuddum o zamanlar... 
Göz yaşlan şiddetle akmağa başla

dı. 
— Onu çok mu severdiniz? 
— Çok. 
— O sizi? 
— Bilmem. 
Göz yaşlarını sildi. 
— Buraya gelmeği söylediğiniz za

man, fena halde şaşırdım. Fakat han
gi otele gideceğimizi bilmediğim için 
ses çıkartmadım... Halbuki ayni ye
re, ayni odaya gelince... Tahammül 
edemedim... Bütün mazi canlandı... 

Şündi, Şahin bey mazisini bu suret
le ihya etmek isteyişini çok kaba bir 
hareket telâkki ediyordu. Bazı hatıra
ların tek başına ihya edilmesi lâzım 
geldiğini artık anlamıştı. Maziyi zorla 
canlandırmak istemek, en büyük ha
ta idi. 

— Ben de buraya gelmemeliydim! -
dedi. - Şimdi ayrı odalarda yatarız... 
Yann ayıılırken ikimiz de biribirimi-
zi atide samimiyet ve zevkle hatırla-
nz... 

Çileyen yağmur camlara çarptı. Ha
fif bir rüzgâr esti. Leylâ ile Şahin bey, 
dalgın dalgın, köşelerine çekildiler... 
Maziyi düşünerek sabahladılar. 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
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Abdülhamid'ln a d a m kandırmak için 
baş vurduğu yollar 

Benimle gizli görüşmek istedi. Tenha
da bana dedi ki: 

— Bu esnada sizin ve cemiyetinizin 
; »yade müzayikada olduğunu büiyo-

rum. Ben size hizmet etmeği arzu edi
yorum. Ancak ben de ihtiyaç içinde
yim; kendime de hizmet etmek iste
rim. Bakımz ne kadar serbest söylü-
yorıma. Eğter tekliflerimi kabul buyu-
rursamz mühim paralar elde edebili
riz. Ben hünkârın adanu ve emini-
3Öm. O beni öyle bilir. Halbuki ben bu 
deccalm yalnız parasım severim. Ta-
biatini tamamen bilirim. Bu herif 
- Abdülhamid! - gayet pintidir ama 
işini gördürebileceklerine ve kendile
rinden korktuklarına karşı pek seha-
vetlidir. Bence katiyen tahakkuk eyle
miştir ki sizden ziyadesile ürküyor. 
(AvnüUahtan emin değilim ve ola
mam) ve (bu zincirli3ri her ne yapıp 
yaparak buradan atınız. Her ne me
muriyet ile kandınrsanız kandırınız) 
dediğini mevsukan haber aldım. Onun 
bu vehminden istifade etmek yolunu 
ben pek iyi bilirim. Kendisinden her 
ne koparırsak üçte biri bana, üçte iki
si size aid olmak şartile etek dolusu 
para çekebiliriz. Yalnız siz benim de
diğimi yapınız. Ötesine karışmayınız!. 

Ben — Şimdiye kadar alçakhkla, 
böyle dolab ve hile ile para kazanarak 
haram yemedim. 

O — Acayib! Bu alçaklık mı? Ha
ram mı? Sizin ondan ne kadar mat-
lübatmız var! Hanümanınızı harab, 
mallarınızı müsadere etmemiş mi
dir? Bunlara mahsuben domuzdan 
kıl çekmek kabüinden... 

Ben — Ben çocuk değilim. Sizin 
teklifiniz ikiden hali değildir. Ya hün
kâr memnun olacağı sözlerle kandın-
lıp kendisinden para çekilecek; bu 
dolandırıcılıktır; yahud tehdid ile pa
ra kopanlacak; bu da şekavettir. Bu 
hareketin bu ikiden gayri mânası ola
maz; iki takdirde de namussuzluktur; 
iki surette de merduddur. Benim elim 
den gelmez. Ben hukukumu istersem 
resmen dava ederim. Bu gibi hilelere 
kaçmağa ve vicdanen muazzeb ve 
mahkûm olmağa ne ihtiyacım var, 
ne de cesaretim. Namus ile oyım ol
maz. 

Tayyar bey biraz daha söylenmek 
İstedi. Bırakmadım, kendisine de na
sihatler ettim, gitti. 

Tayyar beyin bu sözleri nazarı dik
katimi celbetti. Hakkında tîihkikata 
lüzum gördüm. Hafiyeliğini, ahlâk
sızlığını öğrendim. Bir daha gelirse 
münasib surette istiskal göstermele
rini odacılara, kapıcılara tembih et
tim.) 

Tayyar beyin bu ifadenin gösterdi
ği muvaffakıyetsizlikten jnlmadığı, 
teklif ve teşebbüslerinde devam ettiği 
gene AvnüUahülkâziminin Tayyar 
beyi bir, iki kere daha cemiyet mer
kezindeki gazete idarehanesinde ve 
misafir odasında görmüş olduğu yo
lundaki sözlerinden anlaşılıyor. 

Tayyar beyin AvnüUahülkâziminin 
Kerkük mutasarrıflığına tayinile ts-
tanbuldan uzaklaşacağı sırada onu 
bu memuriyete gitmekten vazgeçir
mek üzere bir teşebbüste daha bulun-
duğlı gene AvnüUahülkâziminin ifa
desi gösteriyor. (1) 

Bu ifadeye göre 1909 martmın ikin
ci günü sadrazam Hüseyin Hilmi pa
şa AvnüUahülkâzımi beyi davetle 
kendisine bir varaka gösterdi. Altın
da İtalyan anarşist, Rum ve Ermeni ih
tilâl cemiyetleri reislerile AvnüUahın 
imzaları bulunan bu varakada (kabine 
âzalıklanna isimleri bildiriUp isteni
len zevat tayin edilmezse martın be
şinci günü katledileceği) Hüseyin Hil
mi paşaya tebliğ ediliyordu. Bu pek 
âdi ve kaba surette tasni edilmiş bir 
şeydi. 

Hüseyin Hilmi paşa bu münasebet
le AvnüUaha şu sözleri söyledi: 

— Şüphe yok ki bununla beni aley
hinize tahrik kasdedilmiştir. Sizi hak-
kile bilmesem yahud acul bir adam 
olsaydım bunu hemen resme koyar
dım. Hakikat anlaşılsa da rahatınız 
münselib olurdu; geçenlerde cemiye
tinize karşı olan iftirada olduğu gibi. 
O hâdisede baskm için emir verdiğim-

(Avrupa karikatürü) 
Miakedonyada ecnebi polisi 

den tutturarak beni itham etmek iste
diniz; telefonla muhaberemden bah-
seylediniz. Evet, emri ben vermiştim. 
Dahiliye nazm idim. Zaptiye nazın 
telefonla bana müracaat ederek muh
birden, ihbarnameden, evrak ve vesi
kalardan bahseylemişti. Mesele mü
him görünüyordu. Siz benim yerimde 
olsaydınız emir vermez miydiniz? Bir 
de beni İttihad cemiyetine mensubi
yetle, olanca memuriyetleri îttihada-
lara tahsis eylemekle itham eylemek 
istiyorsunuz, bu pek yanlıştır. Bende 
tarafgirlik yoktur. 

Bu teminattan sonra Hüseyin Hil
mi paşa, Musul vilâyetinde ahvale âşi
nâ memurlara ihtiyacın şiddetinden 
bahsile AvnüUah beye 7500 kuruş 
maaşla (Kerkük) mutasarrıflığım 
teklif etmiş, o da iki gün düşündük
ten sonra kabul cevabım vermiştL 

1909 martınm yirminci günü Av
nüUah bey Fedakâran cemiyeti merke
zinde bulunduğu sırada Tayyar bey 
kendisini ziyarete geldi. Yüzü kızar
mış, asabî bir halde görünüyordu. 
Mütehevvirane bir eda ile: 

— Mutasarrıflığa tayin olunmuş-
sımuz; gitmek üzere imişsiniz. 

Dedi. AvnüUah beyin tecahülden 
gelmesi üzerine de: 

— Nasıl haberiniz yok? Arzdadır. 
Bugün, yarın çıkacaktır. Lâkin me
muriyet namile sürgüne gitmeği na
sıl kabul ediyorsunuz? Buna sebeb 
fevkalâde müza3öka ve ihtiyacınız ol
duğunu biliyorum. Siz söz kabul et
mezsiniz. Bununla üıtiyacmızı izale 
etmiş olmıyacaksınız. Zira iki ay sür 
meden azledileceğiniz muhakkaktır. 
Size tevcih olıman bu memuriyet mü-
cerred sizi buradan aşırmak ve bu sa
yede cemiyeti -Fedakâran cemiyetini -
dağıtmaktır. Benim sözümü ve eski 
teklifimi kabul etseniz bunların hiç 
birisine hacet kalmaz. 

Diye ibram etti. AvnüUah bey bu 
defa dahi redde ısrar eyledi. 

Tayyar bey — Zaman önümüzdedir. 
Yakında sözümün ayni hakikat idi-
ğini acıkh tecrübe ile göreceksiniz. 
Ehil ayalinizin avdeti için ianeye 
muhtaç olacaksınız. Nedamet edecek
siniz, lâkin fayda vermiyecek! 

AvnüUah bey — Reddediyorum. 
Nedameti mucib bir fiilden allah beni 
korur. 

AvnüUah beyin Tayyar beyle 
bu son görüşmesi oldu. 

Fedakâran cemiyeti arasında da 
AvnüUah bejrt (bir mutasarrıflık mu
kabilinde cemiyeti cemiyete - Fedakâ-
ranı İttihada - sattı.) 

Diye itham edenler oldu. Kendisine 
tehdidnameler, Hüseyin Hilmi paşa
ya bühtan varakalan gönderildi. Hiç 
birinin tesiri olmadı. Avnüllah bey iş
leri ve evrakı Fedakâran cemiyeti er
kânından Hacı Cemal beye devretti. 
Hacı Cemal bey İttihad ve Terakki ce
miyeti erkâmndan doktor Nâzım ve 
sair bazılan ile temasta bulundu. İt
tihad cemiyeti ile Fedakâran arasm-
da mevcud suitefehhümlerin ve ihti
lâfların izalesile itilâf husulüne iki 
tarafça da gayret edildi. 

Taj^ar beyin ikna edemediği Av
nüUahülkâzımi bey 1909 nisanınm 
sekizinci günü vapurla Istanbuldan 
memuriyeti mahalline hareket etti. 

(Arkası var) 

(1) Seyid Aynüllahülkâzımî: (Divanı 
örfi ve Avnüllahülkâzmü) rlsalesL. 

9 Haziran 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi. 12,50: Havadis, 13.05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Spor musahabeleri: Ej-
ref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20: Sa
di Hoşses V9 arkaşlan tarafmdan Tûı* 
musikisi ve halk sarkılan, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 21: Semahat özdenses ve ar
kadaşları tarafmdan Türk muslklai ve 
halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Anber: Domino nuvar, 2 -
Plânket Le kolş dö kronvll, 3 - Çaykovsky: 
Romans, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı. 12.50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. 13,15: Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 1830: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arabca neşriyat, 21: 
Konferans: Selim Sim Tarcan (Ordu 
saylavı), 21.15; Stüdyo salon orkestrası: 
1 - Manuel: Well es hier So gemütlich 
ist, bleib'n Winoch, 2 - Siede: Struzzel, 3 -
Hans Georg Schütz: Gute Nach, 4 -
Hlppmann: Alt Wlen, 5 - Jozef Oung'l: 
Amorettentanze, 6 - Mario Trevisiol: Eln 
Abend an der Nordsee, 22: Ajans haber
leri, 22,15: Yarınki program ve istiklâl 
marşı. 

Avnıp» istasyonları 
Saat 24 de 

Berlin 21,10 Fransız muzikası — 
Deutschl. S. 20,10 sevilen havalar — 
Hambg. 20,10 «Der Fliegende HoUaender» 
operasından parçalar — Kolonya 21,10 
orkestra — Leipzig 21,10 askeri muzlka — 
Münih 20,10 radyo opereti — Stuttg. 20,15 
dans — Athlone 20,20 konser — Budap. II 
20,30 dans — Bükreş 20,35 opera — 
Droltviç 20 orkestra — Helslngf. 20,55 or
kestra — Hilvers. I 20,55 konser — 
Kaşau 20,35 hafif muzika — Midland ve 
Londra 20,30 orkestra — Riga 20 opera 
muzikası — Sofya 20.45 solistler — Stok-
holm 20.30 konser — Strasbg. 20.30 or
kestra — Rad. Toulouse 20.15 operet ha
valan ve hafif muzika — Varşova 20,25 
orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 dans — Deutshl. S. 21 solist

ler, 21,30 orkestra — Frankf. 21 konser — 
Hambg. ve Danzig 21 muzika, dans ve 
hasbihal — Königsbg. 21,30 senfon. kon
ser — Leipzig 21 senfon. konser — Münih 
21 radyo operetine devam — Stuttg. ve 
Viyana Frankf. dan nakil — Athlone 21 
konsere devam — Bari 21,15 Yunanca 
neşriyat — Berom. 21,05 orkestra — Bor
do 21,30 eski danslar — Bmo 21,30 fan
far — Brüksel 21 - 23 hafif muzika ve 
dans — Brüksel n 21,45 filim havalan — 
Budap. 21 «Otello» Verdinin operası — 
Bükreş 21 operaya devam — Helsingf. 21 
orkestraya devam — Kovno 21 konser — 
Lyubliana 21 opera muzikası — Limoges 
21,30 konser — Londra 21,30 askeri mu
zika — Lüksembg. 21 filim ve operet ha
valan ve orkestra — Midland 21,30 salon 
muzikası — Oslo 21 konser — Rad. Parla 
21,30 - 23,30 orkestra — Prag 21,55 - 22,55 
orkestra — Rennes, Nis ve Starsbg. 
21,30 konser — Riga 21,15 halk muzika
sı — Scottish Reg. 21.30 valsler — Sofya 
21,15 konser — Sottens 21,30 orkestra — 
Rad. Toulouse 21,30 hafif muzika ve ope
ret konseri. 

Saat 22 de 
Berlin 22 dansa devam — Deutschl. S. 

22,30 orkestraya devam — Frankf., Stuttg. 
ve Viyana 22 konsere devam — Hambg. 
ve Danzig 22 dansa devam. — Königsbg. 
22 konsere devam — Lelpzin 22 orkestra
ya devam — Belgrad 22 orkestra — Bor
do 22 eski dans muzikasma devam — 
Brüksel 22 hafif muzikaya devam — 
Budap. 22 operaya devam — Bükreş 22 
operaya devam — Droltviç 22,20 eğlenceU 
muzika — Helsingf. 22,10 muzika — Hil
vers. I 22,10 konser — Lyubliana 22 ope
ra muzikasma devam, 22,10 piyano — 
Limoges 22 konsere devam — Lüksembg. 
22,45 senfon. konser — Milano 22 senfon. 
konser — M. Ceneri 22,30 orkestra — 
Oslo 22,05 solistler — Rad. Paris 22 kon
sere devam — Prag 22 konsere devam — 
Reval 22,30 salon muzikası — Roma 22 
«La Somnambula» Bellini'nin operjısı — 
Sofya 22,20 muzika — Sottens 22 konsere 
devam — Stokholm 22 orkestra — 
Rennes, Nis ve Strasbg. 22 konsere de
vam — Rad. Toulouse 22,10 hafif muzi
ka, 22,30 askeri muzika. 

Saat 23 de 
Breslav 23,30 asri muzilta — Deutschl.8. 

23,30 küçük konser — Kolonya 23,30 gece 
ve dans muzikası — Königsbg. 23,35 
plâk neşriyatı — Leipzig 23,20 konser, 
23,45 Stuttg.tan nakil — Viyana 2330 ge
ce konseri — Stuttg. tan naklen diğer 
Alman istasyonlan 23,30 halk ve eğlence 
muzikası — Bordo 23 dans muzikasma 
devam — Brüksel 23,10 plâk neşriyatı — 
Brüksel II 23,10 «Trovatorfe operasmdan 
parçalan (plâkla) — Budap. 23^5 or
kestra — Bükreş 23 operaya devam — 
Droltviç 2330 - 24,15 salon muzikası — 
Florans 23 dans — Kopenhag 23,20 piya
no — Kovno 23 hafif muzikaya devam — 
Lyubliana 23,15 hafif muzika — Lemberg 
23,05 hafif muzika — Limoges 23 konsere 
devam — Rennse, Nis ve Strabg. 23 kon
sere devam — Roma 23 operaya devam — 
Sottens 23 konsere devam — Stokholm 
23,15 operet havalan — Rad. Toulouse 
23,35 dans, 23,45 filim havaları — Varşova 
23 salon muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschl. S., Vlyanadan naklen gece 

konserine devam — Diğer istasyonlar 1 « 
kadar dans muzikasma devam — Droltviç 
24,15 dans — Kopenhag 24 - 1,30 dans — 
Londra 24 dans — Roma 24 operaya de
vam, sonra dans — Frankf. 1 - 4 gece 
konseri, ondan naklen 1 - 3 Deutschl. S., 
1 - 4 Stuttg. — Diğer Alman istasyonlan 
Danzlgden naklen 1 - 4 orkestra. 

DİŞİ 
Tarihî 

^ 

KORSAN 
Deniz 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Yazan: İskender F. Sertelli ^ ^ 
Romanı 

Tefrika No. 20 ^ 

Mo^ol zabiti Ulak, Macar çiftliğine yerleşmişti. Bu sırada 
Macar kralı PolonyadaMogoUra esir mi düşmüştü ? 

Pavli çifliğin hemen hemen kâh
yası gibiydi. Her şey ondan sorulur, 
ve herkes ondan çekinirdi. Belliydi 
ki, çiflik sahibinin PavUye büyük bir 
itimadı vardı. 

Ulak, çifliğe geUşinin üçüncü gü
nü, değirmende çahşanlardan birine 
sordu: 

—Çifliğin sahibi nereye gitti? 
—. Ne bUeyim ben? Bizim efendi 

bugünlerde sık sık ortadan kaybolu
yor. Onun nereye gittiğini Pavliden 
başka kimse bUmez. 

Moğol zabitinin içine - çok haklı V9 
yerinde olarak - bir şüphe girmişti. 
Pavli efendisini acaba nereye götür
müştü? 

Bir sabah Ulak, Pavli ile konuşur
ken, ona da sordu: 

— Efendi yakında dönecek mi? 
— Bir kaç gün sonra umanm. 
— Uzağa mı gitti? 
— Uzak, yakın... Nene gerek se

nin? 
•— Benim asıl efendim sensin, Pav

li! Çiflik sahibini soruşum, benden 
memnun olup olmıyacağım anlamak 
içindir. 

— Sen merak etme! Benim aldı
ğım ve benim memnun olduğum 
adamdan o da memnım olur. 

—• Efendin seni çok sevyior ga-
üba?! 

Pavli kollarını kabarttı: 
— Onun cam benim elimdedir. 

Sevmez olur mu hiç..? 
Ulak, Pavlinin çok şeyler bildiği

ni, dUinin altında bir şeyler gizledi
ğini tahmin ediyordu. Kendi kendi
ne: 

— Ben seni söyletmesini bilirim. 
Diye mınldandı. 
Bir akşam Pavli değirmenin önün

de dolaşırken, Ulak: 
— Kederli görünüyorsun... Nen 

var, Pavli? 
Diye sordu. 
Pavli aldırmadı. 
Ulak biraz daha yaklaştı: 
— Geçen gün benim heyecanU 

masallaıımdan çok hoşlanmıştm, 
Pavli! Eğer bana bu akşam şarab 
ısmarlarsan, sana dünyanın en he
yecanU masallanndan birini anlatı
rım! 

Pavli masal meraklısıydı. Bir se
dirin üzerine yaslamp şarab içmek
ten ve masal dirüiyerek uyumaktan 
çok hoşlanırdı. 

Pavlinin gözleri ışıldadı... 
Gülümsedi. 
— Camn şarab istiyor gaUba? 
— Kurdlann ensesi boşuna kaşm-

maz, Pavh! Haydi bu gece beraber 
yemek yiyelim... 

— Pekâlâ... Ben seni çağırtınra. 
• 

Tepsinin içinde kızanmş bir ko
yun gövdesi vardı. 

Konuşai-ak yiyorlar ve içiyorlar
dı. 

Pavli sedirin üstüne uzanmıştı. 
Ulak başı ucunda bir kütükte 

oturuyordu. 
İşçiler kulübelerine çekilmişlerdi. 
Çiflikte gürültü yoktu. 
Pavli sordu: 
— Moğollara aid bir masal bilir 

misin? 
Ulak ummadığı bh: soru Ue karşı

laşınca sevindi. 
— Ben de sana bundan bahsede

cektim. Başımdan geçen bir vaka
yı - heyecanlı bir masal gibi - anla
tacaktım. 

— Haydi, söyle bakalım. Sen bana 
geçenleı*de Moğollarm eline düşüp 
tekrsu: kurtulduğunu söylemiştin! 
Nasü kurtuldun o boz kurdlann elin
den? 

Ulak şarab bardaklanm doldur
du... 

İkisi de içtiler. 
Pavli göğsünü şişirerek geniş bir 

nefes addı. 
Ulak anlatmağa başladı: 
— «Moğol başkumandam yaman 

bir adaımdır. Onun eline esir düşen 
bir daha kurtulmaz!» diyorlardı. Ben 
bu sözlere kulak vermiyoı-dum. Po-

lonyaya bir iş işin gitmiştim... Yol
da birdenbire karşıma çıkan bir kaç 
Moğol atlısı, boynuma kemend atar 
rak beni yoldan çevirdL 

— Yakaladılar mı? 
— Evet. Hem de hiç farkmda ol

madan. Bir çukura saklanmak iste
miştim. Attıkları ip boynuma takıl
dı. Beni bir leş gibi çektüer, yakala
dılar. 

— Senin gibi saf, abdal bir köylü
yü elbette kolay yakalarlar. Gelsin
ler de beni ve efendimi yakalasınair. 
Peki, sonra ne oldu? 

Ulak sözüne devam etti: 
— Bir iki saat at peşinde koştum-

Bir İtarargâha vardık. Burada bir 
Moğol zabiti bana sordu: 

«— Sen kimsin?» 
*— Bir köylüyüm.» 
«— Kral Belâyi tamr mısm?» 
€— Admı duydum amma, kendint 

tanımam.» 
«— Tamsaydm kazanacaktml» 
«— Ne kazanacaktım:» 
«— Hürriyetini... » 
Ben ne bUeyim ki, Moğollar kral 

Belâya benzer bir adam yakalamış 
lar... Eğer onu tammış olsa3rdım, 
hüriyetime kavuşacaktım. Kollarımı 
bağlayıp beni bir mandıraya attılar. 
...Pavli birdenbire doğruldu: 

— Desene kral Belâmn kurduğu 
tuzak meydana çıktı... 

Pavli bir bardak şarab daha içtL 
Ulak hayretle arabacmm yüzüne 

baktı: 
— Ne tuzağı?... 
Pavli içini çekerek güldü: 
— Belâ bu işte de kaybetti. O-

Moğollan aldatmak için, kendine çok 
benzer büini Polonya civanna gön
dermişti. Halk onu görünce: «Kral 
Belâ gelmiş!» diye bağnştılar... Mo
ğollar bunu duydu, köyün etrafını 
çevirdiler... Adamcağızı yakaladılar 
ve: 

— Macar kralım elimize geçirdik.. 
diye sevindüer. Ben bunu duydu
ğum zaman günlerce sırtüstü yatıp 
gülmüştüm. 

— Fakat, bu heyecanh hadisenin 
içjrüzü çabuk anlaşıldı. Moğolların 
elinde esir olan Macarlardan bir ço
ğu: «Biz kralımızı tanırız. Bu, kral 
Belâ değildir!» dedUer. Bımu ben de 
mandıradan duymuştum... Acaba 
kral sahiden yakayı ele verdi mi? di
ye düşünüyordum. 

—. Peki amma, sonra nasıl kaçtın 
Moğollarm elinden? 

— Nasıl mı kaçtım? Bu bir tesa
düftü. Gece müthiş bir fırtma çıktı. 
Mandıradaki hayvanlar birbirine geç-
tüer. Sedier, tahıtapeıtieler. duvar
lar yıkıldı. Esirlerden bir çoğu kaç
mağa başlamıştı. İşte ben de bu fır
sattan istifade ederek kaçtım. 

— Kollann bağU değil miydi? 
— KoUanm bağlıydı amma, dişle

rim serbesti... 
— Yaman bir canavara benziyor-

sim sen! 
— İnsan, ne kadar zayıf ve bece

riksiz olsa öyle bir zamanda dün-
yamn en müthiş canavarı kesUiyor. 
Sen benim yerimde olsaydm, kaç
maz mıydm Pavli? 

— İyi yapmışsın! Ben, daha önce
den bile kaçmağa teşebbüs ederdim. 
Sonra Polonyadan nereye gittin? 

— Köyden köye geçerek, nihayet 
Macar topraklarına geldim. 

Pavli sarhoş olmuştu. Fakat, «Ma
car krah benzeri» nin yakalanmış 
olması haberi Pavlinin hiç te hoşuna 
gi/tmemişti. 

Pavli değirmenin yanmdan kalktı. 
•— Ben yatacağım... Çok içmişiz.•• 
Diye mırıldanarak, sendeliye sen-

deliye yürüdü, gitti. 
Artık Ulak iyice anlamıştı ki, Pav

linin efendisi, Macar kralına casus
luk yapıyordu. Ve kimbUir? Şimdi 
belki de Moğol karargâhında bulu
nuyordu. 

Ulak bu işi bugün değilse yarın 
anlıyacaktı. 

Pavli Ue dostluğunu ilerletmişti. 
(Arkası var) 
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Çek-Alman münasebatı 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Mebus B. Kund, Başvekil B. Hod-
eaya bir mvıhtıra vermiştir. Bu muh-
tiMda Südetlerin B. Henlein'in Karls-
bad'da formüle etml; olduğu sekiz 
nokta esas ittihaz edilmek suretile 
İleri sürdükleri talepler vardır. 

Bu fırka, esas hakkmda müzakere
lere girişmeden evvel bu müzakerelerin 
kendi tekliflerinin istinad etmekte 
olduğu esaslara mı dayanacacağı, 
yoksa esas olarak Çekoslovak hükü
metinin nasyonalistler istatüsünün 
mü esas ittihaz olunacağını bil
mek istiyor. Bu son takdirde fırka, ha
reket serbestisini muhafaza edecektir. 
Çünkü bu statünün ne olduğu malûm 
değildir. 

Alman mahafilinin mütalâası 
Berlin 8 — Çeksolovakyada nahiye 

seçimi bu hafta bitecektir. Almanya, 
bundan sonra Çekoslovakyanın tuta
cağı yolu beklemektedir. Alman ma-
hafili Almanyanm harp istemediğini. 

maamafih Alman istekleri katî olarak 
tatmin edilmedikçe Almanyanm bu me
seleyi daima mevzuubahis edeceğini 
söylemektedir. Bu hal Çekoslovakya
lım ve garp devletlerinin maddi ve ma
nevî mukavemetini yıpratacaktır. 

Henleîn döndü 
Prag 8 (A.A.) — Henlein, Aşe avdet 

etmiştir. Salâhiyettar Südet mahfille
rinde söylendiğine göre, Henlein, karı
sı ve iki çocuğu İle Almanyada Bade-
Ister'de birkaç gün istirahat etmiştir. 
Almanyada hiçbir siyasî görüşme ya
pılmamıştır. 

Sovyetler aleyhinde 
tezahürat 

Varşova 8 (A.A.) Polonya ajansımn 
bildirdiğine göre, Çekoslovakyada Pres-
burgda muhtariyetçi Slovaklann top
lantısında Sovyet aleyhtarı tezahürat 
yapılmış ve Çekoslovakyanm Sovyet 
birliği ile olan ittifakı protesto edU-
mlştir. Bu münasebetle birkaç kızıl 
bayıakla Çek - Sovyet ittifakımn bir 
sureti yakılmıştır. 

Açık şehirlerin bombardımanı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

devletler tarafmdan her nerede olur
sa olsun açık şehirlerin bombardı
man edilmesine mani olmak mak-
sadiyle katî bir harekete geçilmesidir. 

Japonyada hiddet 
Tokyo 8 — Kantonun bombardı

manı karşısında ecnebi memleket
lerde hasü olan aksülâmellerin şid
deti, Tokyoda hiddet tevlid etmiştir. 

Yeni Konoye hükümetinin Cindeki 
harakâta faaliyetle devam ve Japon-
yaiım diğer devletlerle münasebetle
rini tanzim etmeğe teşebbüs ettiği 
şu sırada Tokyodaki îngüiz ve Fran
sız elçilerinin müracaatı ve Kordel 
Hull tarafmdan yapüan beyanat va
ziyetin nazikliğini meydana çıkar
mıştır. 

Askerî mahafil Kantonun bombar-
dımanmı haklı göstermek için harp 
haklarından bahsediyor. Halbuki 
Japonya Çine ilânı harp etmiş değil
dir. Amerika bitaraflık kanununu 
tatbik ederse Japonya harp malte-
mesi alamıyacağmdan vaziyeti güç
leşecektir. 

Yeni bir akın 
' Kanton 8 (A.A.) — Bu sabah Ho-
nam adasına: kadar uzanan Japon 
tayyarelerinin bir akmı esnasmda 
bir Amerikan müessesesi olan Ling-
nan üniversitesine ait araziye üç 
bomba düşmüştür. Bombalardan ikisi 
binalan sarsarak patlamıştır. Bir 
Çinli kadm ölmüştür. Bir kaç ecnebi, 
sarsmtıdan hastalanmıştır. 

; İngiliz amelesinin kararı 
' Londra 8 (A.A.) — Gal memleketi
nin cenubundaki maden işçileri fede
rasyonu, İspanyol Cumhuriyet hü

kümeti için toplanan ianeye iştirak 
ederek 50,000 İngiliz lirası vermiştir. 

Federasyonun icra komitesi buıir 
dan maada bir karar sureti kabul 
ederek açık şehirlerin mütemadiyen 
bombardımamnı protesto etmek üze
re Japon eşyasına boykotaj yapılma
sını bütün İngiliz maden atoelesin-
den taleb etmiştir. Bu karar suretinin 
birer nüshası, Başvekil Ue Hariciye 
Nazırma gönderilecektir. 

ilkokul çocuklarına yardım 
birliğinin kongresi 

Cumhuriyet Halk Partisinin hima
yesinde teşekkül eden İstanbul ilko
kul çocuklanna yardım birliğinin 
Beyoğlu kurulu dün akşam 18 de 
Beyoğlu Halkevi binasmda senelik 
kongresini akdetmiştir. İdare raporu 
okunmuş, hesaplar tedkik edilmiş 
ve kabul olunduktan sonra baa dilek
lerde bultmulmuştur. İdare heyeti 
geçen senekinin ajmidir. 

Londrada hava hücumundan 
korunma talimi 

uı/rıdra 8 (A.A.) — Niyüz Kronikl 
gazetesi, yaz mevsiminde Londrada 
iki büyük pasif müdafaa talimi yapı
lacağım haber vermektedir. Ayni ha
ber, Londra halkının bu talimlere iş
tirak etmeleri icabettiğini ilâve eyle
mektedir. 

Almanyanm nüfusu 
Berlin 8 (A.A.) — Neues Volk gar 

zetesinin büdirdiğine göre, Almanya 
nüfusunun yekûnu 73.144.233 kişiye 
bali ğolmaktadır. 17 mayısta yapılma
sı mukarrer umumî tahriri nüfus, an-
şulus dolayısile 1939 senesinde yapılar 
çaktır. 

I Trakyada Gülcülük faaliyeti 

Edime (Akşam) — Ispartalılarm 
1935 te başlıyaiı gülcülük yardımlan 
Trakya gülcülerini olduğu kadar yer
li halkı da sevindirmiştir. Bu arada en 
îyi bir tesadüfle de Karaağaçtaki eğit-
ftıen kursu pratik dersleri arasında 
gülcülüğü de dikkatle takib etmekte
dir. 

Bu sene ilk olarak ve bol miktarda 
gül veren Gülbahçesinde Kızanlıklı 
gülyağı ustası Muratoğlu, Lüleburgaz 

jcazasmdan kendi takımlarüe davet 

olunmuş ve İnhisarlar müdürlüğün
ce her türlü kolaylıklar gösterUerek 
çok muvaffakiyetli neticeler alınmış
tır. 

23 gün umumun misafiri olan us
tabaşı bugün sevinçle Lüleburgazda-
ki Kırkağaç köyüne dönmüştür. Gele
cek sene orada da bir gülcülük istas
yonu açılacaktır. Trakyalüar Ispartalı 
kardeşlerine bu tarihî kaynağm Trak
yada tekrar uyandınlmasmdan ötü
rü ne kadar teşekkür etseler azdır. 

Cenubî Amerikada 
harp tehlikesi 

Peru askerleri Ekatör hu' 
dudunda toplanıyor 

Kutto 8 (A.A.) — Buraya gelen 
haberlere göre, Peru kıtaatı Ekuatör 
hududımda toplanmaMadır. Bilhas
sa Tumbez civarma üç alayla altı 
bombardıman tayyaresi gelmiştir. 
Perunun Pizarro limanını tahldm 
ettiği bildiriliyor. Kezsi Perunun 
Guvayakil körfezinin medhalinde 
Matafalo adasmı da işgal etmek fik
rinde olduğu söyleniyor. 

Ekuatör hükümeti bu tedbirlere 
karşı protestoda bulunmuştur, Peru 
hükümeti henüz bu protestoya cevap 
vermemiştir. 

Fransız faşist 
teşkilâtı 

Mahkeme Fransız sosyal 
partisi aleyhinde karar verdi 

Paris 8 — Miralay del la Rok'un fa
şist esası üzerine kurduğu cemiyet 
dağıtüdıktan sonra miralay «Fransız 
sosyal partisi> namile bir fırka kur
muştu. Bu fırkanın eski cemiyetin 
başka bir namla ihyası demek oldu
ğundan bahisle mahkemeye müra
caat edilmişti. Mahkeme bunu varid 
görmüştür. Kararda şu cümleler 
vardır: 

Fransız sosyal partisi 936 tarihli 
kanunla menedüen şekilde milis teş
kilâtı yapmıştır. 

Irlandada seçim 
2 2 0 kişi 

namzetliğini koydu 
Dublin 8 (A.A.) — 17 Haziranda 

icra edilecek olan teşriî intihabat nam
zetlerinin resmen tescili muamelesi 
dün yapılmıştır. 220 kadar namzet var
dır: B. dö Valera fırkasmdan 96 kişi, 
B. Kosgrav'ın fırkasmdan 80 Mşi, ame
le fırkasmdan 19 kişi ve 14 müstaldl. 

Son parlâmentoda fırkalarm vaziye
ti şu idi: 

Dö Valera taraftarları 67, Kosgrav 
taraftarlain 48, amele fırkası mensup-
lan 13, müstakiller 8. 

Ankara Borsasn 
8 — 6 — 938 

Esham TC Tahvilât (Kapanış fiati) 
1933 Türk borcu I peşin 19.— 
1933 ikramiyen Ergani 95.— 

Çekler (Kapanış fiatleri) 
Londra 1 İngiliz lirası 6,23 
Nevyork 100 Dolar 125.78 
Paris 100 Fransız Frangı 3,49,25 
MUâno 100 Liret 6,62,25 
Cenevre 100 İsviçre F. 28,66,25 
Amsterdam 100 Florin 69,50,75 
Berlin 100 Rayhşmark 60,56,75 
Brüksel 100 Belga 21,28,75 
Atina 100 Drahmi 1,14 
Sofya 100 Leva 1,53,75 
Prag 100 Çekoslovak Kr. 4.38,25 
Madrid 100 Peseta 7,69,75 
Varşova 100 Zloti 23.74,25 
Budapeşte 100 Pengo 24,89 
Bükreş 100 Ley 0,93,50 
Belgrad 100 Dinar 2,84,75 
Yokohama 100 Yen 36.29,25 
Stokhohn 100 İsyeç Kronu 82,12,25 
Moskova 100 Ruble 23,76 

8/6/938 Çarşamba günü 
istanbul Hâlinde toptan aatüan yaş aebM 

T« meyra (İstlerl: 
En En 

Clnjl Emsali «şa^ yOksek 
fUtı riatı 

Kr. B. Kr. (9. 
Sakız kabağı Kilo 6 
Çalı fasulyesi > 11 
Ayşe kadm fasulyesi » 12 
Kır domatesi » 38 
Bakla » 1 
Araka > 2 
Bezelye > 2 
Semizotu » 1 
Ispanak » 1 
Taze yaprak » B 
Enginar Adedi 2 
Yeşil salata 100 » 4 0 
Marul » 1 
Hıyar > 1 
Pancar Demet 
Taze soğan > 
Taze sarmısak Kilo 
Maydanoz Demet 
Dereotu > 
Nane » 
Turp » 
Kiraz Kilo 10 
Can eri&i • 7 
Yerli çilek » 25 
Ereğli çUeği > 10 
Kayısı » 18 
Zerdali » 15 
Limon ecnebi 100 Adedi 350 

50 
50 

50 

50 
8 50 

— 75 
6 — 

— 40 
— 60 
— 60 
— 40 

7 
12 
13 
40 
S 
3 
3 
1 
1 
6 
6 

60 
1 
3 
4 
1 
7 

60 

50 
50 

50 

60 
75 
75 
50 

18 
14 
35 
25 
25 
20 

400 

TENİ NEŞRİYAT î 

ÇOCUK DUYGUSU 
Memleketimizde en çok okıman bu gû-

zel çocuk mecmuasmm 37 nci sayısı İki 
renkli resimler ve çok faydalı yazılarla 
bugün çıkmıştır. Her yerde fiati 5 kuruş
tur. Çocuklarımıza tavsiye ederiz. 

Üsküdar İlkokul çocuklarına yardım bir
liğinden: C. H. Partisinin himayesinde 
bulıman birliğimizin kongresi 10/6/938 
cuma günü saat 17 de t̂ sküdaJC Halkevi 
salonunda yapılacaktır, t^yelerin gelme
leri. 

BULMACAMIZ 

Soldan «ağa: 
1 — Sermaye sahibi. 
2 — Düz ve geniş erazi - Beyhude. 
S — Üçüncü ay - Radyo aksamından. 
4 — El Ue kolun birleştiği yer - Family» 
5 — Oturma - Nota. 
6 — Hareketle ifade etme - Sorgu edatlL 
7 — Başına «ç» korsanız kuru, yeml| 

olur - Şimali Afrikada bir mem-
leket. 

8 — Şüphe - İlerisi - İkametgto. 
9 — Balıkçmm âleti - Meyil ettirme. 

10 — Ekin biçme âleti - Söz. 
Takardan aşağı: 
1 — Kadınların İç çamaşırlarından. 
2 — Müşküller - Cemi edatmm tersi. 
5 — Mebusan meclisi. 
4 — Pak - Utanma. 
6 — Uzak nidası - Pena. 
6 — Kaba kumaş - tnce yumuşak yün. 
7 — Rusyanın şimalinde bir nebir m 

Ayakta duran. 
8 — Dizi - Kırmızı. 
9 — Şimdi - Bir göz rengL , 

10 — Aded - Kof. 
Geçen bulmacamızm halli i 

Soldan sağa: ~* 
1 — Sivrihisar, 2 — İaşe, İka, 3 — Man, 

Konak, 4 — Esat, Ari 5 — Ruj, Aman, 
6 — Er, As, 7 — İncir, Yat, 8 — İl, Taba
ka, 9 — Yeke, Sakız, 10 •*- İrade, Yalı. 

Takandan aşağı: 
1 — Semere, İyi, 2 — Asuriler, 8 — 

Vira], Ka, 4 — Rast, Ac, Ed, 5 — İş, Asili, 
6 — Hekim, Ras, 7 — Al, Bay, 8 — Sinan, 
Yaka, 9 — Akar, Çakıl, 10 — Raktl, Tazı. 

Zayi — İstanbul Öğretmen okulunda 
1937 askeri kampmdan aldığım 10166 
No. İl orta ehliyetnamemi kaybettim, ye
nisini alacağımdan pskisinin değeri yoktur. 

§||itiw^»ı öğretmen: Ziya Tamaç 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Gazetemizin telefon numaralarında 
değişildik olduğu için yeni numara
lan okuyuculanmızm dikkatine ar-
sediyoruz: 

Başmaharrir t0565 
Tazı işleri St7«5 
İdare, ilân re abone 2M81 
Akşam matbaası (Mûdfir) 8M97 

F mmvm 

MM 
CAN KUDTACIID. 

lR.\i*ovA 



Sahife 14 A K Ş A M 9 Haziran 1938 

KÜÇÜK ILANLAB 
AKŞAM okuyucuları arasmda «a 

emin, en süratli T« en ucuz il&n TMI-
tasıdır. 

KÜÇÜK tLANLAK Pazar, Salİ T# 
Pergembe günleri İntihar edel. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
EVİ FRANSIZCA V l İTALYANCA — 

bilen genç bir matmazel eyi bir ail» neı-
dinde bir veya iki eocuk için mürebbiyelik 
na İŞİ anyor. Aksamda «Mtlrebbly» No. 
35» © mektupla müracaat. — 1 

ORTA TAHSİLLİ BİR BATAN — Res
mî veya hususi müesseselerde If anyor. 
Müracaat: Akşamda M. C. rümıusuna mek-
tubla. — 8 

FAKtSLİ BİR FRANSIZ BATANI — 
Aile nezdinde üç yaşından yukan çocuk
lara mürebbiyelik yapmak üzere i | anyor. 
Fevkalâde iyi referanslan vardır. Taıla-
başı Satuzağaç 32 No. da matmazel Ma-
riye müracaat. — 9 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR; 

i ş ç i AMELE ARANITOR — Eyüb Sl-
lâhdar caddesi Arslan tuğla fabrikaauı* 
müracaat. — I 

MÜREBBİYE ARANIYOR — 8 yaşmd» 
fransızca bilen bir kız çocuğuna bakmak 
üzere ciddi bir mürebbiye aranıyor. Çem-
berlitaş Evkaf sokak 1 No. ym müracaat. 

İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir has> 
tane için yemek hususî oda banyo glU 
ihtiyaçlan temin edilmek garttle liseden 
mezun hesab ve idare idlerine kabili
yetli bir Türk bayan aranıyor lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilir. El yazılan, 
fotoğraf ve ellerindeki veslkalarüe di
leklerinin İzmir posta kutusu No. 821 t 
müracaat. — 4 

İZMİRDE — 20 yatakh hususî bir has
tane için cerrahîde çok iyi çalışmış birinci 
smıf bir hemşire aranıyor. İstekliler çaurt-
lannı bir fotoğraf ve iyilik kâgıdlarüe 
beraber İzmir posta kutusu No. 321 e mü
racaat. — 4 

3 - SATILIK EŞYA 
•—"" ̂ ^^—~"^"^^^"^^^^^^—~« 

SATİLİK MOTOSİKLET ARANİYOR — 
Az kullanılmış mümkün olduğu kadar ye
ni model sepetli bir motosiklete ihtiyaç 
vardır. Motosikleti olup satmak istiyenle» 
evsafmı bildiren bir mektubla (Tokat Ye-
şilırmak matbaası müdürlüğüne) müra-
caatlan. 

SATILIK SPOR OTOMOBİLİ — Aa 
kullanılmış, temiz spor 509 Fiat otomobili 
satılıktır. Talihlerin Göztepe tramvay 
durağında kahveci Tahsine müracaatları. 
Tel. 52 - 95. 

SATILIK UCUZ SPOR OTOMOBİL — 
Bir teneke benzinle 200 kilometre. Her 
aksamı mükemmel görmek için Sultan-
ahmed Akbıyık hamamı sokağı 30 No. ya 
müracaat. 

KELEPİR OTOMOBİL — Bir adet n -
kiz silindirli Stüdebaker otomobili satılık
tır. Taliblerin Nişantaşmda Meşrutiyet 
malıallesinde eski Benz garajma mttra-
caatlan. 

UCUZ VE ACELE SATILIK MOTO
SİKLET — Yanı arabalı güzel bir moto
siklet satılıktır. Küçükpazar Büjrük ye
ni Han Osman Remziye müracaat. 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
cPlaubel makina» markalı 1 : 2,9 objek-
tifll 6 x 9 eb'admda çok az kullanılnuf 
meşin çantalı bi | fotoğraf makinesi A -
ven fiatle satılıktır. <Akşam> foto muha
biri bay Faik'e müracaat. — 14 

KELEPİR MOTOSİKLETLER — Se
petlisi acenteye ödenmek üzere taksitle, di
ğerleri peşin para ile: Sultanahmed M-
sikletçi Simya müracaat. — 1 

YENİ AZ KULLANILMIŞ — (Frigldaln) 
acele satılıktır, tstiyenler Beyoğlu KüfSk 
Parmakkapi 21 numarada tütüncü Faıüa 
müracaat etsinler — 1 

4 - KİRALIK • SATILIK 
SATILIK KÖŞK — 8,B0 dânüm bah-

çesile nadide ve çok meyralı ağaçlafll* 
tükenmes kuyu ve kumpanya suyu Mraf-
lan duvarU her tarafı sokak aynca alUl 
U9ak odası mevouddur. Çengelkfiyt^m 
Bakırcılar No. 52. OOrOfmeİp iffln Slrkeold» 

dişçi Haçlk Jamgoçyana müracaat. — 4 

^ 

KİRALIK APARTIMAM — CUuuifirda, 
ICumrulu solukta 4 oda, hat konforu havi 
levkal&de manama. Demirden apartımaoı. 

- 1 
DEVREN SATILIK LOKANTA — t|lek 

]̂ lı yerde ve ta^nt^ gideceğimden dev
ren satılacaktır. l i ^ a izabat almak l«i& 
Venicami No. 8T kahveci ^eyılye m&Btr 
caat. _ l 

KİRALIK — Amavutköy Birinci cadde 
101 N0.İU apartımanm 2 kat 6 oda, ha
mam, banyo, elektrik, havagaa ve mu
şamba. Kiralıktır. Yazlık ve kıyhk uooı 
verilir. Müracaat edenler ayni caddede O. 
Pastacıya. — 1 

SATILIK ÇİFTLİK — Bursa vilâyetine 
tabi M. Kemal Paşa kazasımn Ofillüee 

400 dönümlük Güllüce cil 

SATILIK KİRALIK HANE — Küçük 
Moda Şifa sokak Kalamm körfezine nazil 
havadar Ud kat üzerine altı oda aptesba-
ne mutfak banyo mahalli geni« bahçe-
sUe müfreı ve mülk hanedUS. Aynea ŷ k-
nmda dört oda banyo mutfak bahçeli 
apartıman ya«hk senelik kiralıktır. Ha
vagazı su elektrik vardır. Şifada 20 No. ya 
müracaat. — 11 

SARIYERDB SATFİTRLtK KÖŞK — 
Bostan sokağı No. 8. İskeleye 7 dakika. 
Büyük bahçe, mevsimlik veya senelik kl-
rahktar. Odrmek ve görüfmek isttyMüel 
Sanyerde Yar soluüc No. 40 bay Hüseyin 
thya'ya müracaat etsinler. — S 

SATILIK EY — Be9ikta« Abbasağa Se-
l&mlık caddesi 34/S6 No. İkiye taksim edü-
mif tamamen müstakil kullanılır ve bir 
kısımda dört oda İle müştemil&tı diğer 
kısımda üç oda ile mü«temil&tı mevoud 
ahşab evin t«namı ucuz fiatle satılıktır. 
Beşiktaşta Şehld Asun caddesi 56 No. 
bakkal Mehmed Postalcı'ya müracaat. 

— 8 

DEVREN ACELE SATILIK D Ü K K A N — 
su, rakı, gazete ve saire hel şey için en 
İşlek yerdir. Beyazıdda benzinci kara
sında köşede No. 163. —> 

KADIKÖYDI KİRALIK TE SATILIK 
EV — Kalorifer, telefon, büyük bahçe ve 
tenis kortunu havi Moda caddesinde 4T 
No. h ev hem lüralık ve hem satılıkta. 
Her gün gezilebilir. — 11 

EHVEN FİATLE ACELE SATILIK EV — 
Göztepede tramvay durağma 8 dakika 
mesafede bir buçuk dönüm bahçe içinde 
6 oda, hamam, iki mutfak, garaj, mu
şamba döşeli iki bölük kullanmağa elve
rişli manzarah ahşab bir ev satılıittıl. 
Göztepe Dutluk 8 No. görmek İçin için
dekilere müracaat. — I 

GÖZTEPEDE SATILIK KÖŞK — SeUa 
oda, etrafı çamh İki dönüm erazl üzerin
de denize nezaretli kagir vesaiti nakliye
ye pek yakm, su, elektrik, havagazı mer-
cuddur. Görmek ve görüşmek için Gözte-
pe YeşilBahag sokak No. (12). — 1 

KİRALIK APARTIMAN — Beyazıdda 
Çarşıkapı trsunvay durağmda Peltlt apaV-
tımanmm ikinci katı beş oda, kiler, mut
fak, hela, banyo ve su, elektrik, havagaa, 
kaloriferi vardır. Görmek için kapıcıya, 
pazarlık için içindeki sahibine müracaat. 

- 4 
SATILIK VEYA KİRALIK — Mangal 

kömürile işliyen değirmen Şarköyünde 
kasabada kagir üç taşU 46 beygir kuvve

tinde değirmenin kömürle işletilmesi müsa
adesi alınmıştır. Taliplerin Yenipostane 
arkasında Katırcıoğlu hanınm karşısmda 

Dilsizzade han 15 numaraya müracaatlan. 
— 6 

ACELE 1606 LİRAYA SATILIK HA
NE — Saraçhanebaşı Horhor caddesi Hay
riye lisesi karşısmda Eski Karagöz Yeni 
Kavalah sokağında 10 No. h 7 oda üç İcat 
nezareti kâmileyl havi taraçası ve elek
triği mevcudduü. İçindekiler» müracaat. 

KİRALIK MEFRÜŞ KONFORLU APAR
TIMAN — ÜÇ oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konfotlu 
mefruş bir apartıman yaz mevsimi İçin 
kiralıktır. Talcsim Topçu caddesi Uygun 
apartımanı kapıcısma müracaat. — S 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhlsa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkû yakı-
nmda, Cumasokak Na 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvalı 
b^çe, iki kaUı kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter-
kos. mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki alla 
İçin kıülanışh, ifrazı mümkündür. Gez
mek için içindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasmda EHk&tlp han No. 9 a 
müracaat. — İ 

KİRALIK — Ctalata e ^ Loyd yeni Veli 
Alemdae hanmda mağaza, yazıhaneye ve 
tütün deposuna elverişli daireler kirsOık-
tır. Mezkûr handa k&tib bay Rıfkıya mü
racaat. — I 

SATILIK VI KİRALIK — Boğaziçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. Iı bahçeli evlerdm 
biri veya ildsl satılık veya kiralıktı!. Ilt-
rabya oteline müracaat ve malûmat İçin 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

— 11 

75M LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Dört daireli iki daire dörder oda üü. daire 
üçer oda tamam konforu var. Tramvaya 
bir dakika yakm, denize nazır, ayda 88 
lira kira getirir. L&lell Yeşlltulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

— 1 
KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI

MAN — Nişantaşmda asansör, ksüorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odah ha
vadar mefruş bir apartıman hazirandan 
Itlbann yaı mevsimi için kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve ziyaret etmek Istl-
yenler Tokatliyan oteli kapıcıana müra
caat edebilirle». — 1 

1500 LİRAYA ACELE SATILIK KV — 9a-
matyada Ağahamamı yanmda 20 No. dÖrt 
oda mutfak bahçe terkos elektrik vardiA 
Tramvay önünde tren ve denize nezareti 
var, içindekilere müracaat. 

SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 
BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi Yeşiltekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zira murabba her türlü meyva ağaç-
larile ve çamlar palmiyelerle müzeyyen 
bahçe içinde ve yanında 40 No. lı beş oda 

jir e\ 

AOKLB SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanslmat caddesinde 83/89 numacah ud 
dOnflm bil evlek erazi Üzerinde on odah 
Ud bölük mutfak hamam suyu ^ k t d k 
bahçe bai ve meyvahk ve çiçekliktir. 
Abıab bir köşk ehven fiatle acele satıhk-
tU. Görmek Istiyenlei İçlndekHerlne ve 
fârflfmek lstly«üer Kadıköyikıde Altıycd-
da Behatiye caddesinde 11 No. da mef
hum LûtÜ paşa kızı bayan Paklzeye mü
racaatlan. — 1 

SATILIK BV — 4 oda, elektrik ve bol 
suyu mevcud nezareti fevkalAde havadu 
Şifayutdu olvannda bahçeli ve son de-
leoe kullanışlı bir er satılıktır. OrtakSy 
AsnııOı sokak 14 No. gfirmek istiyenlerln 
Duvarcı sokak 7 No. ya müracaatlatL 

— 1 

ACELE DEVKEN SATILIK TÜTÜNCÜ 
D Ü K K A N I — tşlek bir mevkide ve İçinde 
soğutma buz dolabı etrafı camek&nla çev
rili taşraya gidileceğinden satılıktır. Fa
tih tramvay durak yeri 80 No. ya mü
racaat. ~ 1 

KİRALIK EV —Fatih Belediye caddesin
de Büyük Karaman yolnışu No. 21 apartı
man tertibinde müstakil dört büyük oda 
İle büjrük bir holü, 80 metre murabbam-
da tajuçaaı bulunan büyük bahçesi ve 
bütün konofru havidir. 

ACELE KİRALIK HANE — Kabataşta 
Ermiş konserve fabrikası karşısmda bah
çe içinde i»:anıvay caddesi üzerindeki 
hanenin birinci katı dört oda, mutfak, 
hamam terkos, elelctrik ve havagazmı ha
vi kiralıktır. Görmek, gezmek ve konuf-
mak için içindekilere müracaat. — 7 

KELEPİR SATILIK ÇİFTE KÖŞK — 
Kadıköyünde Yoğurtçu çayınnda par

ka nazır 94, 96 No. U köşklet satılıktır. 
92 No. ya müracaat. 

KİRALIK - SATILIK — 5 daireli, de
nize nezaretL Şimnedif er ve tramvay İsta»-
yonlarma bires dakika mesafede, her 
türlü konforu haiz. Beş odah dört numa-
rah daire boş. Aksaray, Valde cami Mus
tafa Kemal caddesi Azimkâfl sokak Mar
mara apart. 8 No. ya müracaat 

ACELE SATILIK EV — Kadıköy Mü
hürdar caddesinde 57 No. h yeni, her 
katı ayn kiraya verilebilir, üç itatü, kon
forlu, deniz nezareti fevkalâde. Cumarte
si, pazar aİEşama İcadar, sair günler 
18 den sonra. — • 

ACELE SATILIK EV — 3 oda kagir 
çeyrek dönüm erazl üzerinde bahçesi be| 
dakika trene ve tramvaya mesafesi var, 
cadde üzerinde kuyusu elektrik manza^ 
rası iyi bU ev satılıktır. Bostanıcda Ye
ni Kariye 40 No. ya müracaat. 

SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyünde 
İncirli asfaltmda istasyona 8 dakika, 18 
dönüm bahçeU 7 ve 8 odah kuyulu ve 
elektrikli 41 ve 43 sayıU köşkler uygun 
fiatle satılıktır. Görmek için No. 43 e, gö
rüşmek için Kadıköy Telefon caddesi No. 
180 kat 2 ye müracaat. • — 7 

3600 LİRAYA SATILIK EV — 8 oda 
İki sofa iki bahçe bir sarnıç kuyu muh
telif meyva çam ağaçlan mevcud bir ev 
satılıktır. Bakırköy Sakızağacı mahallesi 
Korsan sokak 22 No. Merkez bankasmda 
kontrol servisinde bay Necdete müracaat 

5 - MÜTEFERRİK 
FRANSIZ MATMAZEL — Fransızca ders 

veriyor. Fiat müsaiddlr. Matmazel Dres-
sy'ye, Beyoğlu, Galatasaray. Luz apart 
8, Yeni-Çarşı, müracaat. 

ALMANCA. İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlarma 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve Ğ-
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
BsasU ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
riatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
lOe (Aiışam) a mektubla müracaat — 11 

HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DER8-
USBİ Telcmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karhnan karşısmda 
Nuri Ziya sokak 3 No. profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21. - 9 

İYİ TÜRKÇE BİLEN DİPLOMALI AL
MAN MUALIİMESİ — Kendi ve yahut ta
lebenin evinde, en yeni metodlarla Alman
ca dresleri vermektedir. Akşam gazete
sinde «S. 23» rumuzuna mektubla müra
caat. 

İNGİLİZCE, FRANSIZCA DERSLER — 
Tecrübeli profesör tarafmdan. Mektepler 
ve kolejle» İçin talebe hazırUyor. Her ye
re gider. Flatler uygım. Kadıköy, Hale si
neması civannda Saka Gülü sokak No. 15 
yahut Aicşamda T. T. rümuzile mektubla 
müracaat. — 4 

BOULTUPLARINin ALDISINU 
Gazetemiz İdarehanesini adree ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

İsviçre Fransa Bayan — Pmar — 
Kamyonet — C. Ş. — S. 28 

namlarma gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — İdaremizin Çamaltı Tuzlasından gartnamesi mucibince eksiltilip artb-

nlmak üzere. 
A — Karadeniz ambarlan için 18000 
B — Akdeniz ve Adalardenlzi ambarlan için 12000 
C — Marmara denizi ve İstanbul ambarlan İçin 10000 

40000 
M cem'an 40000 ton tuzım nakli işi 16/V/938 tarihinde ihale edilemediğinden j ^ 
niden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Pazarlık 14/VI/938 tarilüne rasthyan sah günü saat 14 de Kabataşt* 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

i n — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,8 güvennat 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3291| 
* 

I — Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptınlacak İdare binası iı^ 
şaatı kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

II ~ Keşif bedeli «32642» lira «56» kuruş, muvakkat teminatı «2448.20i 
Uradır. 

n i — Eksiltme 16/6/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 dt 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakt» 

IV — Şartname ve projeler «1.64» lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levsp 
zım ve Mübayaat Şubesiyle Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden ve Kaif 
MüstakÜ Müdürlüğünden ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhl» 
şarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile İnşaat Şubemizden 
ahnacak ehliyet vesaikini, % 7,5 güvenme parası veya mektubtmu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda 
adı geçen Ahm Komisyonu Başkanhğına makbuz mukabilinde verilmiş olm»« 
sı ve posta ile gönderilecek mektublann da bu saatte komisyonda bulund* 
rulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. x3155«! 

I — İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım vf 
İşleme evinin temel kazıklan İşi ll/IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeU 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 
III — Eksütme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak» 
tır. Kapah zarflar aym günde en geç saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanhğına makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazun 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürl^lerinden ahnabilir. 

V — Fennî şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel Isazıklan işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, brechtl, Abolorenz, Miharllı, 

Mast ve sair firmaların usul ve sistemlerine veyn bunlara mümasil sistemleri 
göre yapüacaktır. EksUtmeye iştirak etmek isteyen firmalann fennî tekUflerl-
ni münakaşa gününden 10 gün evveline kadar tetldk edilmek üzere İnhisarlaç 

Tütün İşleri Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır, 
VI — İsteklilerin bir Mimar veya Mühendis olmalan ve yahut bir mühen

dis veya mimarî inşaatın hitamına kadar daimî olarak iş başında bulımdur»» 
çağma dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüt kâğıdı ile 
Nafia Vekâletinden alınmış bu gibi İşleri yaptıklanm gösterir müteahhitUlc 
vesikasmı eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek a5nnca vesika almaları lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile VI inci maddede ya-
züı eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat teminat parası veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksütme günü 
en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanhğma mak
buz mukabiUnde verilmiş olması lâzımdır. (2578) 

• 
I — ll/IV/938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve proje» 

si mucibince İzmirde yaptırılacak Tütün balom ve işleme evi inşaatı yeniden 
kapah zarf usuüyle eksütmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 lir* 
43 kuruştur. 

m — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 d« 
Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonvmda yapılacaktır, 
Kapah zarflann aym günde en geç saat 15 e kadar adı geçen komisyon ba^ 
kanlığına makbuz mukabüinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projelei' 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar lev<» 
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

V — IsteklUerin Mühendis veya Mimar olmalan veyahut bir Mühendis Tti» 
ya Mimarî inşaatın hitamına kadar daimî olarak iş başında bulunduracağın^ 
dair aralannda teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüt kâadı ile Nafıa ve* 
kâletinden alınmış asgarî 200.000 hrahk bu gibi inşaat yaptıklarım gösterir bÜ 
müteahhitlik vesikajsım eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar tı>i 
hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik Ue 5 inci maddede yazdı 
eksütmeye iştirak vesikasım ve muvaiskat teminat parası veya meİEtubunu ihtl^ 
va edecek olan kapah zarflann münakaşa günü en geç saat 15 e kadar adı ge* 
çen Ahm Komisyonu başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olması İftzıai» 
dır. (2577) 

I — Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pazarlıkla alınacaktır. 
n — Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 11 de Kabiı* 

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
i n — Şartnameler parasız olarsüt hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenmi 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (380191 
• 

I — Şartnamesi mucibince 500 kilo Beyaz Sabun pazarlıkla ftiır»w/*Bfcti|^ 
II — Pazarlık 23/VI/ 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 18 de lEMi 

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alun komisyonunda yapıIacaktOt 
m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabüll, 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,8 güvenmi 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri İlân olunur. (S8Mİ 
• 

1 — Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satın ahnacaktır. 
2 — Eksütme 21/6/938 tarihine rastlayan sah günü saat 13 de Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — îstekhlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenmi 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (888ig| Maliye Vekâletinden 
Mahfuz şartnamesi mucibince ihfJe tarihinden ikinci teşrin sonuna Icadat 

Dolmabahçe Kırtasiye deposuna gelecek ve gidecek eşyarun İskeleden Depofi 
ve Depodan İskeleye kadar nakliyesi açık eksiltmeye konulmuş olup 10/6/98İ 

jılacaftmdan Îstekhlerin 120 lira muvakkll^ 
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İSTAI^UL VE CİVARI ŞEHİR DE
MİRYOLU Türk Anonim Şirketi 

(TASFİYE HALİNDE) 
12 Temmuz 1938 

SKİI günü saat 15 de umumi heyetin fer-
kal&de surette toplanması 

DAVETİYE İLÂNI 
İstanbul ve Civan Şehir Demiryolu 

ÎUrk Anonim Şirketi (Tasfiye Halinde) 
Blssedarlan 12 Temmuz salı günü saat 
15 de tstanbulda Beyoğlunda, Tünel Mey
danında, Metro Hanında fevkalâde ola-
Mk toplanacak olan umumî heyete davet 
Olunurlar. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi
ne göre, bir hisse senedine de malik olsa 
bUe, her hissedar bu toplantıya İştirak 
edebiUr. 

Bu toplantıda hazır bulunmak istiyen 
lılssedarlann, toplantıdan nihayet bir 
hafta evvel hazır bulunmak veya kendi
lerini temsil ettirmek hususundaki tasav
vurlarını taahhültü bir mektubla tasfiye 
Bxemurlanna bildirmeleri İcab eder. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 
1) — Ticaret kanununun 457 ncl mad

desine göre, tasfiye memurlan tarafın
dan verilen, jirketin tasfiyesine dair kat'l 
hesablann tasdiki. 

2) — Tasfiye muamelesinin kapatılma-
« ve şirketin mevcudiyetine kat'î surette 
ölhayet verilmesi. 

3) — Şirket defterleri ile vesaikinin, Ti
caret kanununun 452 nici maddesine 
Köre tevdii. 

4) — Tasfiye memurlarının yaptığı İç
lerden dolayı ibrası. 

İstanbul, 8 Haziran 1938 
TASFİYE MEMURLARI 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Aksarayda Hasan Alemi mahallesi Meç

hul A.sker sokak 9 No. evde ölen Meh-
öied Abdullaha ald 7/2/933 tarihinde San
dığımıza bıraktığı para için verilen 79210 
öuınarah cüzdanın kaybolduğu varisi 

^acer Behlye söylemijtir. Hükmü olmıya-

loodar birbirini tokıp ediyor ve hâlâ tobohlayın 
|BI« bir kuvvttl* koDcabtlımlı î in biz* lAzm 
(lan sakin bir uykuya bir Ivrlö kovufomryoruı. 

VAllDOLlmdodımııo ytişirl 
• 
Onu bir Icrt ••crOb« tdbıiz. Zaramı «• 
lUfUri İMkin Mİİci oion b« lAf «ykınuzivOa 
|aqı umutffloz bir d«vd<iır, 

VAUDOlt Aemlo. lobM v* hop 
kotnd* h«r «czoncd* buKınar, 

Modern TÜRKİYE 
Mecmuasında 

Gazetemiz idare memuru SALÂ-
HATTtN'in 8/6/938 tarihinden itiba
ren gazetemizle hiçbir alâkası kalma
dığı ilân «lunur. 

• • Daktilo aranıyor • • 
Türkçe, almanca iyi bilen tercü
meye muktedir bir bayan aranı
yor. Taliplerin Yenipostane karşı-
smda Mimarvedad caddesi No. 26 
Radyolin diş macunu fabrikasma 
müracaatlerl. 

GÜZEL BİR ROMAN 
Seni Satın A l d ı m 

NâkOi: (Vâ - Nû) 
İnkılâb Kitabevinin 25 kuruş

luk romanlar serisinin 4 üncü 
sayısı olarak neşrettiği, (Sent 
Satm Aldmı) isimli romam intt> 
şar etmiştir. Kıymetli muharriri-
miz VA - NÛ'nun gijael Wr üı̂  
lubla lisanımıza naklettiği bu ro
manı karilerimize tavsiye ederiz. 

Gaip aranıyor 
Tokadın Boğulcpmar mahallesinde 

Cevizli oğullarından kardeşim İbra
him oğlu Hafız Ballhln tstanbulda 
olduğunu haber aldım. Adresini bilen 
aşağıdaki adrese bildirirse memnun 
edilecektir. 

Tokadda Cevizli oğln Hasan 

Muhasebe işlerine Takıf, fazete 
idarehanesinde çalışacak 

BİR İDARE Memuruna 
İhtiyaç vardır. Taliplerin Basiret Han 
28 numaraya Bon servlslerlle mttra-
caatlan. 

Beşiktaş İkinci ralh hnknk hâkimlitln 
den: 

9S8/1« 
Beşiktaş Abbas ağa mahallesinde Ab-

bas ağa çıkmazmda 8 sayüı evde Blen 
Aspasya terekesine mahkememizce el ko
nulmuştur, eshabı matlûb ve alâkadarla
rın ilSn tarihinden İtibaren bir ay ve 
iddiayı veraset edenlerin üç ay içinde 
Beşiktaş ikinci sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ve aksi halde terekesinin 
hazineye devrolunacağı ilân olunur. 

ŞARK KROMLARI T. A. Ş. DEN: 
İki Revizör aranıyor 

Ergani maden civarında btılunan Gulemandaki işletmemizin havai 
hattı için iki reviıöre ihtiyaç vardır. Bunlann demircilik ve tesviyedlik-
tesD anhyan san'at mektebi mesunlanndan veya havai hat işlerinde ça 
Iıgfmış bulunan tecrübeli usta baylardan olması İftzımdır. Kendilerine 
oda, tenvir, teshin şirkete aid 80 Uraya kadar ücret verilecektir. Taliple
rin muhtasar tercümei halleri, bonservis suretleri ve bir fotoğraflarile 
(Şark Kromları T. A. Ş. Maden) adresine müracaatları. 

I • I İstanbul belediyesi iiânlafi \ • | 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
. kiralık dükkânlar 

Senelik muhammen ilk teminatı 
Kirası 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 31/84 No. dükkân 1800 135 
Köprünün Kadıköy İ£keleslnâe 32/86 No. dükkân 2400 180 
Köprünün Üsküdar iskelesinde 23/66 No. dükkân 420 31,50 

Yukanda semti, senelik muhammen kiraları yazıU olan mahaller ayn 
ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri leva-
nm müdürlüğünde görülebilir. IsteklUer hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubUe beraber 16/6/938 perşembe günü saat 14 de Daimi Enr 
cümende bulvmmalıdırlar. (B.) (8298) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

9 uncu Ifdetme Direktörlüğünden: 
Edimeye tertip edilen tenezzüh katarlanmn ikincisi 11 haziran 1938 cu

martesi günü saat 23,20 de Istanbuldan kalkarak 12 Haziran 1938 pazar günü 
nat 8,39 da Edimeye varacak ve ayni gün oradan saat 15,35 de kalkarak îs> 
tanbula saat 23,15 de dönecektir. 

Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren kişelerde satılmaya başlana« 
çaktır. (3385) 

Sirlceciden Edirneye gidip - gelme ücretleri: 
1 İnci mevld: 606 kuruş 
2 inci mevki: 438 kuru$ 
S ncü mevki: 283 kuruş 
Fazla tafsUât için istasyonlara müracaat olunması rica olunur. 

9 İŞLETME MÜDÜRÜ 

İs tanbul Sıhhat ve iç t imaî m u a v e n e t 
m ü d ü r l ü ğ ü n d e n 

İstanbul Bahçekapıda ölü Mehmet Kâzım eczanesi veresesinin sinni rüş-
leriıü labat eylemiş olmalanna binaen 24/1/937 tarih ve 964 sayıh eczacılar ve 
ecaneler hakkmdaki kanımun 9 ncu maddesine tevfikan eczaneyi mes'ul Mü
dürle işletme haklan sakıt bvdunduğu cihetle bu mahal Ue yine eczanesi ku-
ledibine nakledilmiş bulıman Üsküdar Selâmsız mmtakasmdaki Hayrettin 
Tav eczanesi mahalli ve Tarabyada Eczacı Nüzhet Ziya Ateş'in kapamış ol
duğu eczanesi yerine yeniden eczane açmak İsteyen taliplilere ruhsatnameleri 
verileceğinden mezkûr üç mmtakada eczane açmak isteyen eczacıların işbu 
il^n tarihi olan 1/6/938 gününden itibaren on beş gün zarfmda istidaları ka
bul edileceği ve bu müddet hitanımdan sonra vaki müracaatm kabul edilemi-
yeceğl alâkadarca malûm olmak üzere ilân olunur. (3233) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Muhammen senelik kira lira 

510 

Sayım ocağmda Ocak önünde Mandıra ve otlakıye 940 senesi ağustos 
sonuna kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden seneUği 406 lira 25 kuruştan is
teklisi üKrinde olup faalasile isteklisi olanlar lO/Haziran/938 cuma günü sa
at on beçe kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf 
«karlar kalemine gelmeleri. (3380) 

Gaz ian tep Naf la m ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
1 — 61239 lira 15 kuruş bedeli kesifli Tahtaköprü, Melikanlı, ve Alagöz 

banisi Gümrük karakollan İnşaatı 26/6/988 tarihinden İtibaren 20 gün müd
detle kapaU zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminat 3812 li-
radu". 

2 — İhale 14/6/938 tarihine rastlayan sah günü saat 16 da Gaziantep 
Nfcûa Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

8 — Kesif ve projcleıle hususi ve eksiltme şartnamelermi görmek isteyen
ler Gaıiantep Nafıa Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 — Isteldilerin elinde Nafıa vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikası 
bulunması şarttır? 

5 — IsteklUer 2490 sayılı İcanunun İkinci ve üçüncü maddelermde yazılı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet mektuplariylc 
birlikte kanunim tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksan-
n ı olarak yazacaklan teklif mektuplarım havi kapah zarfları ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri İlân olunur. (3047) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P I Y A N 6 0 8 U 

İkinci k e f i d e 1 1 / H a z i r a n / 9 3 8 dedir . 

Büyük i k r a m i y e : 4 5 , 0 0 0 l iradır . B u n d a n b a ş k a : 
1 5 . 0 0 0 , 1 2 . 0 0 0 , 1 0 . 0 0 0 l iral ık ikramiye ler l e ( 1 0 . 0 0 0 vej 
2 0 . 0 0 0 ) l iral ık iki a d e l m ü k â f a t vardır. . . 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya İştirak et
mek suretUe siz de talünisl deneyiniz... 



Sahife 16 A K Ş A M 9 Haziran 1938 

Bozuk, diliniz pasliı 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka MİDENİZ 
üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Dls Aûnlarının Kakt'î İlâcı K E S K İ N K A L E L E R İ D İ R 

tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri 
kolay ve mülesryindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 
derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklidlerl reddediniz. Horos markasına dikkat. 

Bâhçekapı SALİH 
N E C A T I 

FAZIL ÇİL İLÂCI 
Yüzdeki çiller ve sivilceleri, gebe Bayanların doğum lekelerini tamamen 

izale eder. Cildi besler ve fevkalâde taravet verir. 

AVCILARA MÜJDE: 
BARUT FIATLARI UCUZLADI 

1 Hazîran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu satı; fiat-
larmda aşağıda yazılı tenzilât yapılmıştır. 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı
daki fiatlarda satılacaktır. 

Birinci nevi av barutu 
» » » » 

ikinci » » » 
» » » » 
» » » » 

500 gramlık kutu içinde 
250 » » » 
500 » » » 
250 » » » 
100 » » » 

Eski f iat 
115 
60 
95 
50 
22,50 

Yeni f iat 
110 Kuruş 

SS » 
90 » 
45 » 
18 » 

A D E M İ 
V 

İ K T İ D A R 
ı k l D â l n e K a r 

HORMOBİN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

• H M H H I I I I I H I I I M a M I ını 

Mikroskop Gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müdhif bit 

âfet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

SITMA 
Hayat makinesini arızasız bir şekUde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan kud

ret; kammızm terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde sıt
ma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artınyor. 

Vatandaş 1.. Saglığfinı Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hülâsalarile hususî bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekâletinin resmî ruhsatmı haiz bulunan B İ O G E N İ N 
drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. * 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva 

B I O G E N t N dir. 

B İ O G E N İ N 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızhgı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tali 
olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. Sıtmanın 
bütün şekülerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilâç her eczanede bulunur. 
Fiati 90 kuruştur. 

NEVRAUi, B A Ş v e D İ Ş A Ğ R I L A R I 

bUtün ağnfarımı dindirir 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarin usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

Emsalsis bir fen harikan olduğun
dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan
malarını, elcşlllklerinl ve muannid in
kıbazları giderir. Ağız kokusuna izale 
eder. Umum! hayatm intizamsızlıkla
rım en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 


