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Notamızdan Fransayı resmen haberdar ettik 
Askerî konuşmalar 
muvakkaten durdu 

Hatay komisyonu hakkındaki noktai 
nazarımız da B. Avenola tebliğ edildi 

Fransız Hariciye Nazırı beyanatında : tskenderunda bir dostluk 
muahedesi müzakere edildiğini, bu muahedenin üçüzlü Türk -

Fransız - Suriye muahedesi ve erkânı harbiye anlaşmalarile 
tamamlanacağını söyledi. Muhabirimiz B. Köle ile görüştü 

Cenevre 22 (A.A.) — Anadolu ajan-
smın hususî muhabiri bildiryor: 
Türkiye daimî delegesi B. Necmeddin 
Sadak bugün Milletler cemiyeti umu
mî kâtibi B. Avenolu ziyaret ederek 
Hataydaki komisyonun vaziyeti hak-
kmda görüşmüş ve hükümetin bu hu
sustaki noktai nazannı tebliğ etmiş
tir. 

Paris 22 (A.A.) — Türkiye büyük 
elçisi B. Suad Davaz bugün öğleden 
sonra Hariciye Nazuı B. Bonneyi zi
yaret etmiş ve Türk unsurlan aleyhi
ne olarak Hatayda bulunan Milletler 
cemiyeti komisyonunun gösterdiği 
tarafgirlikten dolayı Türk hüküme
tinin bu komisyonla iş birliği yap
makta devammm imkânsızlığı hak
kında Milletler cemiyetine tevdi edi
len notadan Fransız Hâriciye Nazırım 
resmen haberdar eylemiştir. 

Antakya 22 (AA.) — D. N. B. mu
habirinden: Şarktaki Fransız kuvvet
leri başkumandam general Hutsinger 
Antakyadan Halebe gitmiştir. Türk ve 
Fransız erkâmharbiyeleri arasmdaki 
konuşmalar, henüz bilinmiyen sebep
lerden dolayı muvakkaten talUc edil
miştir. 
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Parti grupunda Hatay meselesi hakkında mühim beyanatta bulunan Başvdkil 
B. Celâl Bayar Ankara istasyonunda karşüıyanlar arasında 

Antakya 22 (A.A) — D. N. B. ajan-
smdan: Türk ve Fransız erkâmharbi
yeleri arasmda konuşmalara bugün 

yeniden başlanacaktır. Salâhiyettar 
mahafilden alınan haberlere göre 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Büyük Millet Meclisinde 

Türk - Afgan muhadenet ve teşriki 
mesai muaiıedesi uzatıldı 

Hariciye Vekili mühim beyanatta bulunarak 
Garbî Asyada takib ettiğimiz siyasetin 

esaslarını etraflı bir surette anlattı 
Dün beş kanun kabul edildi. Elektrik şirketinin 

satın alınmasına aid mukavelenin tasdiki mûnasebetile 
B. Ali Çetinkaya beyanatta bulundu 

Ankara 22 (Telefonla) — Bugün 
B. Refet Canıtezln başkanlığında top
lanan B. M. Meclisi İzmir vilâyeti 
turistik yoliannm inşaatı baklanda
ki kanun lâyihasile damga resmi 
kanunımun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler üâvesi hakkındaki kanun lâyiha-
smı müzakere ve kabul etmiştir. 

Bundan sonra devlet demiryolları 
Ve limanlan teşkilât ve vezaifine ait 
kanun k-bul edUmiş ve İstanbul elek
trik şirketi imtiyaiı ile tesisatmm sa
tın alınmasına ait mukavelenin tas
diki hakkındaki kanunun müzakere
sine geçilmiştir. B. Rüştü Araş B. Ali Çetinkaya 

Bu münasebetle bazı hatipler ta-
^afmdan ileri sürülmüş olan muta- kabul ettirmiş olduğu tadilâttan ve 
lâalf "a karşıUk olarak izahat vermiş 1921 den 1937 ye kadaı; olan devre 
Olan Nafia Vekili B. Ali Çılinkaya içindeki bilânçolarına ait rakamlan 
Şirketin kuruluşu şeklinden ve imti- bUdirmiştir. 
yaz mukavelesinin hükümlerinden ve Nafia Vekili bundan sonra satın 

JOuhtelif tarihlerde yapılan mukave- alma işinin geçirdği safhalan ve 

«Ic» 
Çalınan kıymetli 

kitaplar 
Geçen gün, gazetemizde çıkan bir 

makalede şu noktaya dokunıUuyor-
du: 

«•Heyheliadadaki bir ram kütüpha
nesinde fevkalâde kıymetli kitaplar 
varmış. Fakat ihmM ve hırsızhk yü
zünden zıyaa uğramışlar. Garp mü
elliflerine nazaran burada hâlâ - içle
rinde dokuzuncu asra aid kitaplar da 
olmak üzere -150 cUd mevcud bulun
mak iktiza edermiş.» 

Dün de Fener patrikhanesinden 
kıymetli İndilerin çalındığı zabıta 
haberleri arasında mevcuddu. 

Bu topraklar üzerinde cereyan 
eden bütün o eski tarihin bakiyesin
de şu veya bu cemaatin inhisarı olor 
bilir mi? Bahusus böyle ihmaller, 
teseyyübler de var işte... İslâm eser
lerine olduğu gibi, diğer zümreler 
eserlerine de icab eden sıkı kontrol 
konulsa, dme, tarihe ve hepimize 
aid olan bu manevî hazineler ziyan 
•ve sebil olmasa... 

Maliye Vekâleti Nakid işleri 
umum müdürlüğü 

Ankara 22 (Telefonla) — B. Halid 
Nazminin İktisad Vekâleti müsteşar-
bğma tayini ile açüaü Nakid işleri 
umum müdürlüğüne Maliye Vekâleti 
Bütçe umum müdürü B. Cemal Yeşi
lin tayini tekarrür etmiştir. 

Hamidiye iskenderun 
limanma gridecek 

İskendenın 22 (Hususî muhabiri
mizden) — Hamidiye 

Denizaltı sınıflarına 
verilecek zamlar 

Millî müdafaa encümeni lâyihada bu sınıfta 
çalışanlar lehine bazı değişiklikler yaptı 

Denizaltı gemilerimizden biri 
Ankara 22 (Telefonla) — Denizaltı 

sınıfı mensuplarına verUecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki kanun pro
jesi Millî Müdafaa ve bütçe encümen
lerince tedkik edilerek Meclisin ruz-

namesine alınmıştır. Encümenler 
projede esasU bir değişkilik yapmar 
ımşlardır. Bu münasebetle Millî mü
dafaa encümenince hazırlanan mu-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Yugoslavyadan gelecek 
sene göçmen gelecek 

Perapalasta yapılan müzakereler 
bitti, bir proje hazırlandı 

Romanya ve Yugoslavyadan gele
cek göçmenler için Perapalasta yapı
lan müzakereler bitmiş ve müsbet ne
ticeler elde edilmiştir. İskân Umum 
müdürü B. Cevdet Ankaraya gitmiş
tir. Müzakereler sonunda Yugoslav
ya ile bir mukavele projesi hazırlan
mıştır. İskân Umum müdürü tara-
fmdan Ankaraya götürülen bu proje 
tedkik edilecek ve hükümetin tasdi
kinden geçtikten sonra kati şeklini 
alacaktır. 

Yugoslav sefiri de mukavele proje
sini Belgrada göndermiştir. Proje 
Yugoslav hükümetince de tasdik edil

dikten sonra Yugoslavyadan göçmen 
nakline b£işlanacaktır Fakat nakli-

. yatın gelecek seneden itibaren başlı-
yacağı anlaşılmaktadır. 

Romanyadan gelecek göçmenler 
için yapılan müzakerenin esası n^kr-
liyatta tesadüf edUen müşkülâtı or
tadan kaldırmaktır. İki tarafm da 
hüsnü niyeti sayesinde bu meseleye 
de halledilmiş nazarüe bakılmakû-i 
dır. Romanya hükümetinin bu hu
sustaki nihaî karan bildirilince Ro
manyadan göçmen nakhyatına ba^ 
lanacaktır. Nakliyata en çok bir aya 
kadar başlanacağı ümid eclüiyor. 

mMm ̂1?" Zavallı delikanlı, söyle, bu hale nasıl geldin?.. Bir çalgıU gazinoda mı 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Japonya Çine harp 

ilân edecek mi ? 
Japon Nazırlarından bir kısmı bu 

fikre taraftar bulunuyor 
Tokyo 22 (A.A.) — Dolaşan bir şa

yiaya göre, bazı hükümet erkâru ve 
bilhassa Dahiliye Nazın, devletleri bi
taraf memleket mesuliyet vazifelerini 
kavramağa icbar etmenin yegâne ça
resi, Çin'e katî surette harb ilân et
mek olduğunu söylemişlerdir. 

Nişinişi gazetesi, Hariciye Nazın ge
neral Ugaki'nin bu tedbiri makul bul-
Üuğımu yazmaktadır. 

Tokyo 22 (A.A.) — Domei ajansın
dan: Nişinişi gazetesi, general Ugaki-
nin üçüncü devletleri bitaraf kalma
ğa icbar etmek maksadile Çin'e harb 
İlân etmek tasavvurunda olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu baptaki mütalâası sorulan Hari
ciye Nezareti mümessili, bu haberin 
yanlış ve asılsız olduğunu söylemiştir. 

Japonların ileri hareketi 
Tokyo 22 (A.A.) — Havaların fev

kalâde fena olmasına rağmen, Japon 
kara ve deniz kuvvetleri Yangtsede bir
çok mayln barajlarım tahrib ederek 
İlerlemektedir. Çinliler Kiuklno civa-
rmda bir ve Hsingking civannda da 
diğer birçok barajlar vücude getirmiş
lerdir. 

Svatov 22 (A.A.) — Japon Bahriye 
sllfthendazlan Namoa adasını işgal et
mişlerdir. 

Şanghay 22 (A.A.) — Japon deniz 
makamları yakında bir ihraç hareketi 
yapmak istedikleri için Asheville is
mindeki Amerikan topçekeri Svatov'da 
hazır durmaktadır. 

İngiliz destroyeri Düşes mevsim tur
nesine çıkarak Hongkong'dan Sva-
tov'a hareket etmiştir. 

Kulaksız bir erkek 
cesedi bulundu 

İzmîtte bulunan bu cesedin 
bir kazaya mı, yoksa cinayete 
mi kurban gittiği araştırılıyor 

İzmii 22 (Telefonla) — Bu sabah 
rıhtımda bir erkek cesedi bulunmuş
tur. Derhal zabıtaya haber verilmiş 
ve cesed karaya almmıştır. Çok şık 
ve temiz giyinen bu cesedin ceblerin-
den çıkan nüfus tezkeresinden an
laşıldığına göre bımun Seydişehirli 
Hasan Fehmi admda birine aid oldu
ğu, idadi mezunu ve 17 doğumlu bu
lunduğu anlaşılmıştır. Cesed İzmit
liler tarafından tanınmamıştır. Ha
san Fehminin buraya niçin geldiği 
araştırılmaktadır. Cesedin üzerinde 
ayrıca 3,5 lira da para bulunmuştur. 

Burada bir lokantacı cesedi tanır 
gibi olmuş ve bu adamm üç dört ay 
evvel lokantasından yemek yediğini 
söylemiştir. Fakat bu da katî değildir. 

Hasan Fehminin bir kazaya mı, 
yoksa bir cinayete mi kurban gittiği 
hakkında Müddeiumumîlik ve zabı
taca tahkikata devam olunmaktadır. 
Cesedin bir kulağı kesiktir. 

izmit den^yânşiarı 
İstanbul halkının iştirakini 

temin için ucuz tarifeli 
vapurlar tahrik edilecek 

' İzmit 22. (Telefonla) — Burada 10 
temmuzda yapılacak büyük deniz ya-
nşlanna İstanbul Moda klübü bütün 
tesisatile iştirak edecektir. Bununla be
raber İstanbuldaki diğer spor klüple
rinin de iştirak edecekleri bildiriliyor. 

Denizbankm Almanyadan getirerek 
Bandırma hattına tahsis edeceği yeni 
vapur da o gün ilk seferini İzmite ya
pacak ve İstanbuldan davetlileri geti
recektir. 

İstanbul halkmın bu büyük deniz 
yarışlarına iştiraklerini temin maksa
dile birkaç vapur tahrik edilecek ve 
gayet ucuz tarife tatbik olunacaktır. 

Gündüz yarışlardan sonra gece de 
denizde şenlikler yapılacak ve geç vak
te kadar eğlenceler tertib olunacaktır 

Evvelce de bildirdiğim gibi Başvekil 
B. Celâl Bayar da deniz yarışları mü-
nasebetile İzmite gelecektir. 

Mısır kabinesi 
Dahiliye nazırı çekildi, bazı 
[ tadilât yapılacak 
^ Kahire 22 (A.A.) — Dahiliye Nazı-

Lütfi Said paşa, istifa etmiştir. 
^u istifa, bir koalisyon kabinesi teş
di etmek maksadile Sâadestlerle bir 

İtilâf akdetmiş olduğu söylenen 
lahmud paşa kabinesinde yapılacak 

lâtm bir mukaddemesidir. 
I Başvekil, bugün krala yeni bir 
Kombinezon arzedecek olup yeni ka
binenin hafta nihayetinden evvel 

Sinema ve tiyatro 
ücretlerinde tenzilât 

Lâyiha tedkik edilmek üzere 
muhtelit encümene 

i havale edildi 
Ankara 22 (Telefonla) — Sinema 

ve tiyatrolann bilet bedelleri üzerin
den alınmakta olan damga, tayyare, 
daaülâceze ve belediye resimlerinin 
yüzde ona indirtmesi kararlaştırıl
mıştır. Halen darülaceze bulunan 
yerlerde bu resimler bilet bedellerinin 
yüzde yirmi sekizi, bulunmıyan yer
lerde ise yüzde 21 i kadardır. 

Bu nisbet bilet bedelleri üzerinden 
tatbik edüecek ve alınacak resim bi
let bedeline dahil edilmiyecektir. 
Almacak yüzde 10 resmin yüzde 2 si 
damga ve 3 ü tayyare olmak üzere 
devlet hissesi olarak ajn*ılacak ve ge
ri kalan yüzde beşi, yüzde üçü da
rülaceze bulunan yerlerde darülace
zeye, gerisi belediyeye, dai:ülâceze 
bulunmıyan yerlerde ise tamamı be
lediyeye aid olacaktır. 

Bu husuta hazırlanarak Büyük Mil
let Meclisine verilen ve Maliye Vekili
nin teklifi üzerine tedkik edilmek üze
re muhteUt encümene havale edilen 
bu kanun projesinin bir maddesine 
göre bu mühim tenzilden halkın isti
fadesini temin için sinemacılann ta
yin edecekleri bilet bedellerinin Bele
diyeler tarafından kontrol edilmesi 
kabul olunmaktadır. 

Projenin diğer bir maddesine göre 
de, tesbit edilen bu yüzde on resim bir 
tek pul ile ve hazine tarafından tahsil 
olımacaktır. Bu suretle şimdiye kadar 
bu resimleri tahsil etmek için Beledi
yeler ve Darülacezeler tarafından pul 
tab'ı ve aidatın tahsili için yapılan 
masraflar da hazinece deruhte edilmiş 
olacaktır. 

Hükümetin halk lehine yaptığı bu 
tenzilât halkın sinemalara ve tiyatro
lara rağbetini arttıracaktır. 

Arnavutköyünde bir be-
roin fabrikası keşfedildi 

Amavutköyde Kireçhane caddesin
de bir köşkte kaçakçılık yapıldığım 
haber alan İnhisarlar idaresi takibat 
memurları, evvelki akşam, köşkten 
içeri girmişler ve orta yaşlı bir ada
mın temel civarında bir çukur kaz
makta olduğunu görmüşlerdir. 

Memurlar, çukuru muayene etmiş
lerse de bir şey bulamamışlar, yalnız 
evde yaptıkları araştırma sırasında 
bir musluk taşı altında iki kilo eroin 
bulmuşlardır. Heroin imaline mahsus 
muhtelif aletler, inbikler, lâstik eldi-

' venler, Heroin imali için bir çok esrar 
bulmuşlardır. 

Köşk müsteciri İbrahim namında 
biri ile metresi emniyet müdürlüğü-

Yedinci tıb kurultayı 
Program hazırlandı, bir de 

sergi açılacak 

Ankara 22 (Akşam) ^- Birinciteşri-
nln yirmi altısında toplanacak ve üç 
gün devam edecek olan yedinci millî 
tıb kurultajonm programı hazırlan
mıştır. Kurultay, Kızılay başkanı ve 
İstanbul saylavı Dr. Refik Saydam ta
rafından açılacaktır. 

Ordinaryüs profesör Braun, Kemal 
Hüseyin, doçent Dr. Ekrem Şerif, pro
fesör Dr. Şevket Aziz, Şükrü Hazım, 
Gotschlich, Dr. AH Esad kurultay ra
portörlüğüne seçilmişlerdir. 

Kurultaya doktorlardan arzu eden
ler iştirak edebileceklerdir. Bu müna
sebetle kurultaym içtima edeceği 
Halkevinde bir yerli tıbbî müstah
zarlar sergisi açılacaktır. ^ 

İsmet İnönü nekahet 
devresine Sfîrdi 

Bir müddettenberi safra kesesi ilti-
habmdan rahatsız olan General İsmet 
İnönünün iyileştiğini memnımiyetle 
haber aldık. İsmet İnönü nekahet dev
resine girmiştir. 

İngiltere ile kredi 
itilâfı mecliste 

Ankara 23 — İngiltere ile akdetti
ğimiz 16 milyon İngiliz liralık kredi 
anlaşması ve teferruatımn tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihası Meclise 
verilmiştir. 

Lâyiha Hariciye encümeninde ted
kik edilmiş ve mazbatası hazırlanmış
tır. Bugün bütçe encümeni de tedkik 
ettikten sonra lâyiha ruznameye alı
nacaktır. 

Son dakika 
Türk askerleri 
Hataya girecek 

Bu hususta cereyan eden 
müzakereler ilerliyor 

Paris 23 (Radyo) — Hatayda sü
kûn ve asayişin iadesi için Türk 
askerlerinin Hataya girerek Fransız 
askerlerile teşriki mesai etmeleri hak-
kmda Antakyada Türk ve Fransız as
kerî heyetleri arasında cereyan etmek
te olan müzakereler ilerilemektedir. 

Londra 23 — Ankaradan Röyter 
muhabirinin bildirdiğine göre, Türk 
askerleri ağlebi ihtimal bu hafta Ha
taya girerek sükûn ve asayişin ia
desi için Fransız askerlerile teşriki 
mesai edeceklerdir. Hatay meselesi 
bir kaç güne kadar halledilecektir. 

Şmeling yenildi 
Birinci ravundda teknik 

nakavt oldu 
Nevyork 23 — Dünya ağır sıklet 

boks şampiyonluğu için dün gece Nev-
yorkta şampiyon Joe Louis ile Şme
ling arasındaki maç. Zenci boksörün 
galebesile neticelenmiştir. Maça Ame
rika saati ile 22,30 da başlanmıştır. 
Birinci devre başlar başlamaz Zenci, 
Şmelinge şiddetli hücumlara başla
mış ve iki defa yere sermiştir. Maç 
ancak bir ravund sürmüş ve Şmeling 
teknik nakavt ile yenilmiştir. 

Hasılat bir milyon doları (1,200,000. 
Türk lirasını) bulmuştur. 

İki ingiliz vapuru 
daha batırıldı 

Londra 23 — Franko tayyareleri 
dün Valensiya limanını şiddetle bom
bardıman etmişlerdir. Turtrey ve 
Union namında iki İngiliz vapuru 
batmış, Afrikan Treder namında bir 
İngiliz vapuru da hasara uğramıştır. 
İmojn namındaki İngiliz muhribi, ha-
sarzede vapura refakat etmek emrini 
almıştır. 

Franko tayyareleri dün Barselona 
ve Alikanteye bombalar atmışlardır-

ispanya işinde ingiltere 
partiyi kazanıyor mu? 

Times gazetesine göre italya, malî ve iktisadî giiç-
iiil( içinde, Ingiitereden malî yardım beidemeittedir 

Londra 22 (A.A.) — Havas ajan-
smm muhabiri bildiriyor: Ademi 
müdahale komitesinde dün husule 
gelen itilâf bütün partilere mensub 
gazeteler tarafından büyük bir mem
nuniyetle karşılanmaktadır. Şimdi, 
bu itüâfın muhtemel inkişafları ve 
İtalyanın İspanyaya tavassut teklif
lerine karşı tutacağı yol merakla bek
leniyor. 

Aniaşıldığma göre bu meselenin 
münakaşası için İngiltere İtalyadan 
daha müsaid bir vaziyette bulunmak
tadır. 

Times gazetesi muhasamatın ni
hayete ermesi için İtalyada mevcud 
olan sebebler arasında hükümetin 
iktisadî ve malî hesaplannı altüst eden 
buğday rekoltesinin fenalığım ve li
retin kıymetten düşmesi üzerine 
halkta için için kaymyan memnuni
yetsizlik şayialarını zikretmektedir. 
Bu gazete şunlan Uâve eylemektedir: 

«İtilâfın tasdiki İngilterenin malî 
bir yardımına imkân verebilecektir. 
İtilâf tasdik edilmediği takdirde ise 
böyle bir yardım mevzuu bahsola-

maz.» 
Niuz Kronikl gazetesi şöyle diyor: 

«Mussolini, itilâfm meriyete girmesi
ni Çemberlâyn'den çok istiyor. Haki
katte İtalya için iktisadî ve siyasî 
bir zaruret mevcuddur.» 

Fransız gazetelerinin 
mütalâaları 

Paris 22 —̂  Fransız gazeteleri İs
panya işi hakkında ademi müdahale 
komisyonunda husule gelen anlaş
mayı merınuniyetle karşılıyorlar. 
Republique gazetesi: «İspanyadaki 
ecnebiler çekilerek İspanyollar mem
leketin imarı için, tabiî benkerleri 
olan, İngilizlere döndükleri zaman 
Çemberlayn partiyi kazanmış demek
tir.» diyor. 

Jour gazetesine göre ademi müda
hale işindeki anlaşma İtalyanın, 
Fransız - İtalyan muahedesinin akdi
ni geciktirmek için ileri sürdüğü ba
hanelere sed çekecektir. Bu gazeteye 
göre Fransız - İtalyan anlaşması ol
madıkça Akdenizde İngUiz - İtalyan 
anlaşmasmm kıymeti olamaz. 

Kudüs muftusu 
ortadan kayboldu 
Issız bir yere çekildiği tahmin 

ediliyor 
Kudüs 22 (A.A.) — Kudüs müftü

sünün izi, gene kaybolmuştur. Müftü, 
geçen ilkteşrinde iltica etmiş olduğu 
Beruttan sırra kadem basmıştır. 
Kendisfnin Suriye erazisi dahilinde 
kâin ıssız bir yere sığınmış olduğu 
rivayet edilmektedir. 

Müftünün ortadan kaybolmasmın 
sebebi, kendisinin sıkıntı veren mev
cudiyetinden Suriyejri kurtarmak 
için Fransız fevkalâde komiseri ile 
arab kralları arasında cereyan etmiş 
olan müzakereler olduğu tahmin edil
mektedir. 

Amerikada büyük nafıa işleri 
Hydepark 22 (A.A.) — Reisicumhur 

Ruzvelt, büyük nafıa işlerine sarfe-
dilmek ve nafıa müesseselerine yar
dım etme kiçin 3 milyar 700,000 mil
yon dolar sarfına mezuniyet veren ka
nunu dün imza etmiştir. 

Gayri mübadiller 
Verilecek hazine bonosu nis-
betinin arttırılması isteniyor 

Millî emlâk 
taksitleri 

Borçlar 15 senede 
ödenecek 

Ankara 22 (Telefonla) — Milli Em
lâk taksitlerinin tecili ve borçlulara 
tediye hususunda yeni kolaylıklar te
mini maksadile bir kanun projesi ha
zırlandığını bildirmiştim. Büyük Mil
let Meclisine sevkedilen bu pro
je ile. Emlâki müliye satışla-
rmdan mütevellid faiz borçları affe
dilecek, satış bedelinin yüzde yirmisi
ni ödemiş bulunan borçlular arzu et
tikleri takdirde satış mukavelesinin 
feshini istiyebileceklerdir. 

Projenin meriyete gireceği tarihte 
tahakkuk edecek borçlar 15 müsavi 
taksitte ve on beş senede ödenecektir. 
Miadından evvel ödenecek taksitler 
üzerinde yüzde altı nisbetinde tenzi
lât yapılacaktır. 

Gayrimübadiller işinin tasfiyesi 
için hükümet tarafından hazırlanan 
^kanun lâyihasının büyük bir alâka 
uyandırdığını, yalnız mütebaki is-
tüıkakm yüzde onu, yani umum 
istihkakın yüzde beşi derece
sinde hazme bonosu tevzii kaydmm 
gayrimübadiller tarafmdan yeisle 
karşılandığını yazmıştık. 

Gayrimübadiller vaziyet hakkında 
görüşmek üzere bir toplantı yapma
ğı düşünüyorlar. 

Ellerindeki bonolan saklamış olan 
bazı gayrimübadiller de bunların 
yüzde on üzeılnden alınması kay
dından şikâyet ediyorlar. Bunlar di
yor ki: «Filhakika gayrimübadiUerin 
çoğu bonolarım ucuz fiatle satmış
lardır. Fakat bir kısmı muhafaza et
miştir. Bu bonolann numaralan 
defterlerde mukayyeddir. Bu gibile
rin mağduriyetten muhafazası lâ
zımdır.» 

Diğer taraftan dün aldığımız bir 
kaç mektupta gayrimübadiUerin sa
bırsızlıkla bekledikleri tasfiye yapüır-
ken haklarının bir parça daha ko
runması ve mütebaki istihkaka mu
kabil verilecek hazine bonosu nisbe-

FranitoGular ilerliyor 
İki kasaba daha işgal 

edildi 
Salamanka 22 (A.A.) — Umumî 

karagâh tarafından neşredilen bir 
tebliğde bildirildiğine göre. Temel 
nuntakaSmda Frankistler biraz iler-
liyerek Lodela ve Los Frailes kasaba
larını işgal etmişlerdir. 

Pennaroya mıntakasmda dün zap-
tedilen mevziler tahkim edilmekte
dir. Diğer cephelerde kayda değer 
birşey yoktur. 

VaZans 22 (A.A.) — Vülareal mın
takasmda milisler, mezarlığı geçerek 
Frankistleri Mi j ar es nehrine doğru 
püskürtmüşlerdir. 

Cumhuriyet tayyareleri mücadele
ye iştirak etmektedir. 

Zong^uldak ve izmit'in 
kurtuluş bayramları 

Zcmguldak 22 (A.A.) — Zongulda-
ğm Fraiısız işgalinden kurtuluduğu 
ve millî idareye kavuştuğu mutlu gü
nün yüdönümü Halkevinde törenle 
kutlanmıştır. Bugün ayrü zamanda 
Büyük Türk âlimi İbni Sinanın 901 
inci yıldönümüne rastladığı için 
Halkevinde verilen söylevde büyük 
hekimin eşsiz dehası, hayatı ve eser
leri anlatılmış ve ebedî adı saygı ile 
anılmıştır. 

İzmit 22 (Telefonla) — İzmitin kur
tuluşunun 18 inci yıldönümü olan 28 
haziran gününün fevkalâde program
la kutlanması için hazırlıklar yapılı-
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Tufeyli binalar 
Sirkeciden Tedikuleye doğru gider

ken, İstanbulun meşhur surlarına 
dikkat ettiniz mi: Duvarlarm ötesin
den berisinden kocaman kocaman 
ağaçlar fışkurmş... Zamanla bu ne
batların böyle zuhur etmesi bir şey 
değil! Asıl şaşılacak olan, ayni tarihi 
âbidenin ötesinde, berisinde, hat tâ 
tam surun içinde - duvar çizgisi da
hilinde - ufak, büyük evlerin mevcu
diyetidir. 

Bunların tapusunu kim vermiş?... 
Vermediyse yapıldıkları sırada ne
den iğmaz olunmuş? 

Geçenlerde, gazeteler, RumeUhisa-
n içinde de ayni şekilde türemiş ev
lerden bir mahalle olduğunu, bun
ların yıktırılacağım yazıyordu. 

Trende bu bahsi konuştuğumuz 
sırada, bir zat, meşhur camilerimiz
den birinin siluetini uzaktan gös
terdi: 

— Avlusunda hususî bir bina var
dır. Şaşılacak ciheti de, hıristiyan 
evi olmasıdır! - dedi 

Bir an şöyle düşündüm: «Mazinin 
ihmalleri...» 

Fakat s<Hira: 
«— Sade mazinin mi? - diye dü

şünceme devam ettim - Böyle şeyler 
şimdi de olmuyor mu sanki?» 

Akhma yeni misali» geldi: 
O canım yepyeni Ankara meselâ... 

Gezmek üzere, kaleye çıkmıştım: 
Yamaçlarda mantar gibi bitmiş te
neke mahalleler göstermişlerdi: Bun
lar, müsaadesiz olarak, çat çat, pat 
pat bir geceden ertesi sabaha zuhur 
ediveriyormuş. İçlerine girildimiydi 
de ikametgâh oluyor. Tıkabilirsen 
yık!... Bu usul üzere işte sana mo
dern Ankarada eşkal bir kısım; kısım
lar... 

tstanbulda da son devirde ajmı 
şey olduğunu biliyoruz: Meselâ Me-
cidiyeköyü, malûm... Buradaki mas
keli inşaatın ne şekilde olduğu muh
telif seferler yazılmıştı. Gene Anka-
ranın teneke mahalleleri usulile: 
Otomobil ambalajlarından bir iki ta
ne alarak hâlî arsa üzerine koymağı, 
içine gizlice bina yaparak, sonra am
balajı kaldırmağı vaktile âdet edin
mişler; böylece mahalleler teessüs et
miş... 

Hele üstad Ertuğrul Muhsinin ma
cerası pek gariptir. Dağbaşı gibi mün< 
zevî bir yerde yaşamak istediği için, 
o zamanlar tamamile gayri meskûn 
olan bu Mecidiyeköyünü seçmiş... 
Bakmış, her yer miri; aramış, ara-
nuş; nadir tapulu topraklardan biri
ni güçbelâ bulup satın almış... Tam 
o inzivagâhını yaptırmış ki, etraftan 
birer birer inşaat mantarları bitmiş 
ve evi kalabahk bir mahalle ortasm-
da kalmış! 

Bu da lâtife tarafı... Fakat yalan 
değil ha... Aynen vaki... 

Mazideki, haldeki, eski tstanbulda-
ki, yeıii AnkaradaM • ve şüphesiz di
ğer şehirlerimizdeki, kasaba ve köy
lerimizdeki - bu vaziyetlerden şu an-
laşıhyor ki: İnşaat zabturaptını te
min edecek çok esaslı bir kanuna ve 
bu kanunun harfi harfine tatbik edil
mesine ihtiyacımız var! Tarihî âbi
delerin içindeki lâubalilikler de, te
neke mahalleler de hoş şeyler değil... 
tçtimaî seviyemizin aleyhine intiba 
bırakıyorlar... Hem de ne göze batar 
yerdeler: Tarihi ve astİ âbidelerin 
hemen yanı başlarında... 

(Vâ - NÛ) 

'm 

J 
Kasımpaşa-SOtlûce 

Haliçteki sahil 
golü için 

hazırlık başladı 
Kasımpaşadan Sütlüceye kadar bir 

sahil yolu açılması kararlaştırılmış ve 
bu sahanın tanzimi için B. Prost'un ha
zırladığı mevzii plân, şehrin umumî 
nâzım plâmndan evvel Nafıa vekâ
letince tasdik edilmişti. 

Şehrin nâzım plânının tafsilât pro
jesi tatbik edileceği sırada diğer imar 
işlerinden evvel bu sahil yolunun tan
zimi kararlaştırıldığından B. Prost sa
hil yolunun etrafında bulunacak ma
hallelerin vaziyetine aid tafsilât plâm-
m da hazırlamağa başlamıştır. 

Belediye İktisad müdürünün 
tedkikleri 

Atinada bulunan vali ve belediye re
isi B. Muhiddin Üstündağm çarşamba 
günü şehrimize döneceğini yazmıştık. 
Valiye refakat eden tktisad müdürü B. 
Asım Süreyya da salı günü Atlnadan 
Belgrada hareket edecek, Belgraddan 
Bükreş ve Sofyaya gittikten sonra 
şehrimize gelecektir. B. Asım Sürey
ya, Balkan memleketlerinde şehir ik
tisadî işlerinin ve muhtelif iktisadi 
müesseselerinin idare tarzı etrafmda 
da tedkikat yapacaktır. B. Asım Sürey-
yamn seyahati 15 gün sürecektir. 

Yeni mektepler 
Bu sene 2 ilkmektep açılacak, 

şubeler arttırılacak 

Maarif müdürlüğü önümüzdeki ders 
yıü için ilkmektep ihtiyacı etrafmda 
tedkiklere başlamıştır. Bu tedklkler ne
ticesinde biri Lângada, diğeri Taksim
de yeniden iki ilkmektep açılması ve 
talebesi çok olan mekteplere de şube 
ilâve edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka bu sen etatil aylarına 
lanna 931 senesi doğumlulan kabul 
edileceklerdir. Şayed kadrolar müsaid 
olursa 932 senesi doğumlulann ilk üç 
aymda doğlanlan da kabul edilecekler
dir. 

Bundan başka bu sene tali aylanna 
mahsus 16 çocuk bahçesi açılacaktır. • 
Bu çocuk bahçeleri, geçen sene açüan 
çocuk bahçelerinden farklı olacaktır. 
Bahçelere devam edecek çocuklarm eğ
lenmeleri için oyun ve spor levazımı 
bulunacağı gibi bahçelerde küçük bi
rer kütüphane tesis edilerek bu kü
tüphanelere çocuklarm terbiyevî sevi
yelerini yükseltecek kitaplar ve mec
mualar konulacaktır. Ayni zamanda 
bahçelere birer radyo da konulacaktır. 
Bahçelere devam edecek çocuklara 
birer muallim nezaret edecektir. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Oazetemizbı telefon numaralarında 
değişiklik olduğu İçin yeni numara
lan okuyuculanmızm dikkatine ar-
zediyoruz: 

Başmuharrir 20565 
Tazı işleri 20765 
İdare, ilân ve abone 20681 
Akşam matbaası (Hüdör) 20497 

Haklı şikâyetler 
Hâlâ mı " Oriste „ 

Beyoğlunda "bir lokantaya gittim. 
Garson, oturduğum masaya yak-
laştı. Elindeki listeyi uzattıktan 
sonra iki büklüm eğilerek gayet 
yüışık bîr eda ile: 

— Oriste?.. dedi. 
Yüküne baktım. O, bu bakla

mın manasını arüamarmş olacak, 
yahut anlamış ta inadina gene 
ayni rumca kelimeyi tekrar et
mez mi?,. Soğukkanlılığımı muhor 
faza ederek, niçin türkçe konuş
madığını sordum. Bu sefer büs-
büün yılışarak, fakat gayet düz
gün türkçesHe: 

— Sizi Rum sanmıştım. 
Demez mi?.. Kan tepeme sıç

radı. Bu adam fıâlâ mı Türk top
rağında, Türk dili içinde yaşadtr 
ğtnın farkında değil! Hem bu 
lokanta öyle bir yerdedir ki gar
sona Türk toprağında bulundu
ğunu her dakika için hatırlatan 
bir âbidemiz (Ağa Camisi) gözle
rinin önünde bütün azametüe du
ruyor. Bunda, Türk dilini benim-
semiyen garson ne kadar kaba
hatli ise, o adama lokantasında iş 
veren de ayni derecede, hattâ da
ha fazla kabahatli değü midir? 

Her hangi bir kimsenin türkçe 
konuşup konulmadığını anlamak 
için bile olsa o kimseye türkçe hi-
tab edilmek lâzımdır. Böyle isti
yoruz. Bu, böyle bilinmelidir. 

C. B. 

Kıskançlık 
Bir hallaç eski kansînı birkaç 

yerinden yaraladı 
Evvelki gece Yedikulede bir halltıç 

dükkâmnda bir cinayet olmuş, Ham-
di isminde biri, eski karısını bir kaç 
yerinden yaralamıştır. Vaka şöyle ol
muştur: 

Hamdi beş sene evvel Nâzime adın
da bir kadınla evlenmiş, bir müddet 
birlikte yaşarmşlardır. Fakat sonra 
aralarmda geçimsizlik başlamış ve 
kadın a3rnlmak için mahkemeye mü
racaat etmiştir. Mahkeme boşanma 
karan vermiş ve Hamdiyi Nâzimeye 
nafaka vermeğe mahkûm etmiştir. 

Hamdi bir kaç defa eski karısına 
tekrar birleşmelerini teldif etmiş, 
fakat kadm bu teklifi kabul etmemiş
tir. Hamdi evvelki gün gene Nâzime-
yi çağırmış, bir müddet birlikte gez
mişlerdir. Bu sırada vakit geciktiğin
den gecejri Hamdi'nin dükkânında 
geçirmeğe karar vermişlerdir. 

Hamdi burada ustura ile kansını 
yüzünün birkaç yerinden, boynun
dan ve sol memesinden yaralamıştır. 
Kadının feryadı üzerine koşanlar 
Hamdi3ri yakalamışlar ve kadım has
taneye kaldırmışlardır. 

Hamdinin eski karışım kıskandığı 
için kadmı çirkinleştirmek maksadile-
le bu cinayeti yaptığı anlaşılmıştır. 
Kadımn yaralan ağır değildir. 19 gün 
zarfında iyüeşeceğine dair rapor ve
rilmiştir. 

Lâğım suları 
Bostanlar sıkı 
kontrola tâbi 

tutulacak 
Belediye zabıtası talimatnamesi, 

sebze bahçelerile bostanlarm lâğım 
sularile sulanmalarını ve lâğım muh-
teviyatımn da gübre olarak: kullanıl-
masım şiddetle yasak etmektedir. Bu 
suretle hareket eden bostan ve bah
çe sahipleri talimatname hükümle
rine riayet etmedikleri için ceza göı^ 
müşler ve bahçelerle bostanlardaki 
mahsulât da imha edUmişti. Fakat 
bu yasağa rağmen hâlâ bazı bostan 
sahiplerinin lâğım sularile muhtevi-
yatmdan istifade ettikleri görülmüş
tür. 

Lâğım sulan Ijaşta tifo olmak 
üzere bir çok sarî hastalıklarda mü
essir oluyor. Bu sebeble Belediye ye
ni bir tamim hazırlamıştır. 

Bu tamime göre şehrin sıhhî vazi
yetini korumak için lâğım suyu ve 
muhteviyatı kullanan bostanlarm 
gayet sıkı teftişleri, talimatnameye 
muhalif hareket edenlerin. Belediye 
reisliğince bahçe ve bostanlarmm 
kapatılması için, isimlerinin bildiril
mesi tebliğ edilmiştir. 

Sergi hazırlığı 
Bu sene birçok müesseseler 

sergiye iştirak ediyor 
Onuncu ve sonuncu Yerli mallar 

sergisine bu sene büyük ehemmiyet 
verilmektedir. Sergiye yeni elektrik 
idaresi, devlet demiryoUan umum 
müdürlüğü, İzmit kâğıd fabrikası 
iştirak edecek Trakya umumî mü
fettişliği de ziraî mahsuller göndere
cektir. Devlet demiryolİEin idaresi 
Türk işçisi tarafmdan yapılan işleri 
teşhir edecektir. 

Bunlardan başka Kızılay da aça
cağı paviyonda zehirli gazlerden ko
runma propagandası yapacaktır. Bu 
münasebetle zehirü gaz maskeleri 
teşhir edüecek, halka kullanma su
reti anlatılacaktır. 

Kadıköy ve civarındaki açık 
kuyular kapatılıyor 

Kadıköy ve civarmda açık bir takım 
kujrulara tesadüf edildiğini ve bu ku-
joılar sahipleri tarafmdan kapatılma
dığı takdirde belediyenin dolduracağı
nı yazmıştık. Yapılan tebligata rağmen 
bu kuyulardan çoğu kapatılmamış|ır. 
Belediye kendi vesaitile bımlan kapa
tacak, fakat kapatma masrafım tahsil 
edecektir. 

V i l â y e t t e i ş t a k i p e d e n b i r 
k a d ı n b a j n l d ı 

Dün akşam üzeri vilâyet dairesinde 
bir iş takip eden bir kadm, üzerine ge
len bir fenalık üzerine lıayılmış ve der
hal çağrılan bir hekim tarafından te
davi edUmiştir. Hasta bayan, bir oto
mobille evine gönderilmiştir. 

Mayıs ayında bina inşaatı 
Geçen ay şehrimizde bina inşaatı ev

velki aylara nisbetle biraz artmıştır. 
Mayıs aymda şehrimizde yeniden 47 
ev, 30 apartıman yapılmış ve 311 bi
nada esash surette tamir ve tadil edil
miştir. 

İSTANBUL HAYATI 

Erbabı bilir! 
Birinin koltuğımda ut, ötekiniıı 

elinde def, etraftaki müşterUeri m ü t ^ 
bessimane süzerek kıraathaneye gir» 
dUer. Köşedeki boş masaya oturut 
oturmaz ut lahfından çıktı, defin zim 
leri şüardadı. Uzunca bir akord fa»< 
Imdan sonra utçu bayan çantasını 
açtı. Dudaklanmn rujunu, yüzünün 
pudrasını itina ile tazeledi. Arkadafp 
da boynunu uzata uzata duvardaU 
aynada ondüleli saçlarmm firketele
rini düzeltti. Dizdize oturup fasla baş
ladılar. Bir köşede radyo ortahğı gü
rültüye boğarken beride de onlar kı-
yameti koparıyorlar, radyo sesini bas
tırabilmek için boyah dudaklarım yır-
tarcasına açıp avaz avaz bağırıyorlar. 
Radyo alafranga çalarken onlar ala
turka haykırdılar. Yanık mededlerin 
sonunda birdenbire alabilmem ne fas-
hna atladılar. Sonuna kadar radyo ila 
inad gittiler. 

Bir aralık herhalde sesleri kısıldı. 
Haykırmalar, bağırtılar kesildi, ü t 
boğuk boğuk tmgırdarken öteki kal
kıp dolaşmağa başladı. Her masanın 
önünde mütebessim bir çehre ile g«-
dan kırarak defi uzatıyor. Müşteri al
dırış etmezse defin zilleri acı şangır
tılarla aklını başına getiriyor. Kuruşn 
vermeden kurtuluş yok. 

Bütün masalar dolaşıldı. Teşekkür 
makanunda kısa bir ut taksiminden 
sonra kalkıp gittiler. Radyonun hırıl
tıları da kesilmiş, gazeteyi elime al
mıştım. Serlevhalara göz gezdirirken 
kulağımın dibinde bir tıngırtı daha 
peyda oldu. 

Çukur gözlerinin siyahlan biribiıi» 
ne yaklaşmış, saçı sakahna karışmış, 
çökük avurtlu, sivri burunlu bir 
adam, mutfak keçesini andıran bir 
çalgıyı var kuvvetile tıngırdatıyor. 
Yumruk indirir gibi tellere çarptıkça 
kendi de yerinde zıpzıp zıphyor. Ara
da bir ayağa kalkarak gözlerini tava
na dikiyor. Boğuk sesle haykınyor. 
Sözüm ona türkü söylüyor. 

Bir aralık garson yaklaşarak sus
turmak istedi. Adam, çapraz gözleri
ni çevire çevire işaretle garsonu kov
du. Bu defa masa başlarını dolaşma
ğa başladı. Her müşterinin önünde 
iğilerek acayib bir tebessümle: 

— Erbabı bilir bayım. 
Diye telleri tıngırdatıp haykırıyoı 

Çalgıyı müşterinin kulağına kadar so* 
karak ısrar ediyor: 

— Erbabı bilir bayım. Bu işin erba
bı olduğun senin yüzünden b^Ili. Bu 
havajn sadece şerefi âlinize çalıyorum. 
Ver Şabana, gitmez yabana. 

MüşterUerin de hepsi bu işin erba
bı imiş. Benim bile yüzümden anhya-
rak kulağımın dibinde bir hayli koı^ 
ser verdi. Kapıdan çıkarken bir de 
umumun şerefine haykırdıktan sonra 
sazım ceketinin altına saklayıp sa
vuştu. 

Cemal Refik 
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Ç i k o l a t a f a b r i k a t ö r l e r i b e y 
n e l m i l e l o f i s e i ş t i r a k ' 

e t m i y o r l a r 
Çikolata fabrikatörleri dün ds 

Millî sanayi birliğinde toplanarak 
BelçikadaJd beynelmilel çikolatada 
1ar ofisine âza keydedümeleri haİB-
kmdaki teklif üzerinde görüşmüşler
dir. Türk çDcolatacılannm beynei»« 
milel ofise iştirak edemiyecekleri an
laşılmaktadır. Çünkü ofis yaptığı 
tekUfte senede 500 lira aidat iste. 
mektedir. 

Çikolataclar dün uzun konuşmalar 
sonunda bu meblâğı çok görmüşleıv 
dir. 

Bay JLmca tiyatroda!.. 

— Tuluat tiyatrolarına dair ortada 
bavırl 

. . . B u rivayetlere göre tuluat ar- Tulûat sahneleri ıslah edile- ... Tuluat teşekküllerine yardım I B. A. — Aman yavaş söyle, Şe-
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Otobüs münakaşası 

DünB. Sabur Sami ve B. 
Emin Yalmanın vekilleri 

müdafaada bulundular 
Müdafaalar üç saat sürdü ve bitmedi. Muhalcemeye 

Cumartesi günü devam edilecel( 
otobüs münakaşasından çıkan ve 

tevhid edilen davalara dün Asliye bi
rinci ceza mahkemesinde devam edil-
noJştir. Dünkü celsede Recai Nüzhet 
Babaiı, mahkemeye, vekili B. Zekeri^ 
ya Macidi göndermiş ve çektiği bir 
telgrafta hasta olduğunu bildirerek, 
vekilinin kendisini temsil etmesini İ3-̂  
temiştir. Mahkeme, vekilinin huzuri-
ile davaya devam edilmesine karar 
vermiştir. Bundan sonra; davacı ve 
maznunlarm vekilleri müdafaalarına 
başlamışlalrdır. 

İlk olarak, bu işte davacı sıfatile 
bulunan B. Sabur Saminin vekili B. 
Sadi Riza yazılı olarak müdafaana:-
mesini mahkemeye vermiş ve bunu 
şifahen de izah ederek ezcümle de
miştir ki: 

«— Müekkilimin, Tan gazetesi sa
hip ve başmuhai'riri Ahmed Emin 
Yalmanla neşriyat müdürü B. Sabri 
Salim aleyhlerine açtığı bu dava 39 
celsedenberi devam etmiş ve neticede 
iddia makamı, bizim davalarımızın 
hepsine iştirak edip bizimle beraber 
davacı mevkiine geçtikten sonra bun
dan evvelki celsede, bir kısım davada 
kasdı hakaret olmadığım ve hasımla
rımızın beraeti lâzım geleceğini, ve 
bir kısım davada da hakaretin sübu-
tuna binaen tecziyelerini ve cezanın 
da tecilini istedi. Halbuki bu davalar 
muhtelif meseleler üzerine tekevvün 
etmiş ve her birinin mahiyetinde gö
rülen hâdisat tamamen yazıyı yazan 
Ahmed Emin Yalmanın, müekkilime 
karşı kasden hücumunu gösteren ve 
halkın husumetine maruz bırakacak 
mahiyettedir. 

Muhakeme esnasında hasımlarımız, 
sorgulan yapılırken bu yazıların 
memleket menfaati kaygusile yazıl
dığım söylediler ve bugün Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde Ahmed Emin 
Yalmanın, hükümetin bir vasisi imiş 
gibi hareket etmekte olduğunu gös
termek istediler. Bu vesayet sıfatı Tür
kiye Cumhuriyetinin asla, kabul etmi-
yeceği bir sıfattır. 

Yazılarının tenkid mahiyetinde ol
duğunu da söylediler ve yazılan ya
ların bir kül halinde tedkiki lâzım 
geldiğini ileri sürdüler. 

Demek oluyor ki davamızın mesne
di olarak gösterdiğimiz gazeteler kâ
fi değil, daha birçok gazetelerin okun
ması lâzım geliyor. 

Burada, davamızın bittesadüf bir
leştirdiği alâkalı zevat vardır. Bunlar
la Ahmed Emin Yalman arasında bir 
hâdise meydana çıkmıştır. Hâdise Ah
med Emin Yalmanın gazetesinde 
ehemmiyetle bahsettiği ve bu sırada 
hükümetin İstanbul mümessili olan 
vali ve Belediye reisine hücum eder 
şekilde bir makale ile, buna mukabil 
valinin yazdığı cevap ve buna kairşı 
bir sel halinde yazıların devamından 
ibarettir. Buna belki vali sebebiyet ver-

• miş olabilir. Fakat bu hücum, onım 
arkadaşı olan Sabur Samiye kadar 
dayanmıştır. Sonra Recai Nüzhet Ba-
barüa Avni Bayerin hareketleri de 
mezcedilmiş ve her gün muntazaman, 
bir sistem dahilinde müekkilim Sabur 
Samiye hücum edilmiştir.» 

Bundan sonra, B. Sadi Riza, 
dava mevzuu olan otobüs ruh
satiyesi ve Ermeni mezarlığı mesele
lerini izah ederek Tan gazetesinin id
dia ettiği şekilde otobüs ruhsatiyesi
nin bir imtiyaz olarak ve ilk defa B. 
Sabur Samiye verilmeyip daha evvel 
başka şahıslann ruhsatiye aldıkla-
nnı, bilâhare B. Sabur Sami ile diğer 
otobüs sahipleri birleşerek bir şirket 
kurduklarını, müekkilinin de bu şir
ketin müdürü olduğunu ve usulü da
iresinde aid olduğu makama müraca-
atle kendisinin de ruhsatiye aldığmı, 
ruhsatiye muameleleri bitirildikten 
sonra teşrinievvelin 28 inci günü 
plâka ücretleri yatırılarak ertesi gün 
tatil olmasına binaen muamelenin 

re plâka konulduğvmu ve Cumhuriyet 
bayramı günü de sefere çıktıklarım 
söyliyerek dedi ki: 

— Ahmed Emin Yalman bunu bir 
imtiyaz diye ortaya sürerek Sabur Sa
mi aleyhine günlerce, haftalarca ya
zı yazmış ve bu yazılar üzerine pek 
tabiî olarak hükümet te harekete geç
miş, müfettiş gönderip bu işin tahki
kini emretmiştir. 

B. Sadi Riza, bu tahkikat esnasın
da B. Sabur Samiye suçlu sıfatile su
al sorulmayıp ancak malûmatına mü
racaat edildiğini söylemiştir. 

Ermeni mezarlığı meselesine temas 
eden B. Sadi Riza, bu mesele etrafm-
da da ezcümle şunları söylemiştir: 

«— Ahmed Emin Yalman, Sabur 
Saminin Ermeni mütevelliler heyetin
den parasız, anafor şeklinde bir arsa 
aldığını ileri sürmüş ve bu hususta 
sütunlarca yazı yazmıştır. Halbuki 
mütevellilerden arsa alan Sabur Sa 
mi değil, kızı Nazandır. Kendisine ha
karet edilmek maksadile bu arsa da 
Sabur Samiye maledilmiştir.» 

B. Sadi Riza, hamallar meselesUe 
Tan gazetesinin muhtelif nüshaların
da çıkan maskeli adam resimleri ara
sında da ve diğer yazılarla müekkili 
Sabur Samiye hakaret edildiğine ve 
bu yazıların, iddia makamının söyle
diği şekilde açık ihbar ve tenkid ma
hiyetinde olmayıp müteselsilen yapı
lan neşriyatla müekkiline kasden ha
karetin sabit olduğunu söyledikten 
sonra Ahmed Emin Yalmanla Sabri 
Salimin cezalandırılmalarını, ayrıca 
Sabur Samiye karşı maddî tazminat 
ödemelerini ve kendi vekâlet ücretinin 

de onlardan istihsaline karar verilmesini 
istiyerek, almacak tazminatın da Hi-
lâliahmere teberru edileceğini ilâve 
etti ve iddialarmı isbat deüli olmak 
üzere mahkemeye bazı vesikalar verdi. 

B. Nazmi Nurinin müdafaası 
Bundan sonra Ahmed Emin Yal

manla Sabri Salimin vekili B. Nazmi 
Nurinin müdafaası başladı. B. Nazmi 
Nuri, B. Sadi Rizanın kendilerine va
silik isnadına işaretle söze başlıyarak 
ezcümle dedi ki: 

«— Bize bir vasilik isnad ediyorlar.-
Ahmed Emin Yalman bunu hiçbir za
man hatmndan geçirmemiştir. Bü
yük, kahraman Türk mUletiran ve 
onun yüksek hükümetinin vasiye de 
ihtiyacı yoktur. 

Memleket gayreti ve rejim aşkile 
Tan gazetesinde neşrettiği makale
ler yüzünden huzurunuza suçlu ola
rak gelen, fakat yapılan muhakeme 
sonunda Ermeni mezarlığı işinde mü
him bir suiistimal, otobüs işinde, ya
zıldığı gibi bir yolsuzluk olduğu ve fa
illeri hakkında kanunî takibata baş
landığı resmî tahkikatla da teyid 
edildiğine göre, gazetecilik vazifesini 
hakkile yapan ve bu suretle umumun 
menfaatine hizmet eden Ahmed Emin 
Yalmanın müdâfaasma lüzum kal
mamıştır. Çünkü, yazdıklarının birer 
hakikat olduğu tahakkuk etmiştir.* 

B. Nazmi Nuri burada gazetelerin 
memleket işlerinde oynadıkları büyük 
rolleri ve âmme menfaatinin korun-
masmda matbuatın yaptığı büyük 
yardımları uzun uzadıyâ izah ettikten 
sonra müekkili Ahmed Emin Yalma
nın hüviyetini kısaca anlatarak ken
disinin 30 senedenberi temiz bir ga
zetecilik hayatı geçirdiğini, bu arada: 
üniversitede profesör muavinliğinde ve 
daha sonra üniversite ve Mülkiye 
mektebinde istatistik profesörlüğün
de bulunduğunu, birçok ümî eserleri
nin muhtelif ecnebi lisanlarına ter
cüme edildiğini, harp senelerinde de 
Ahmed Emin Yalmanm, Vakit gaze
tesinin başmuharrirliğinde bulundu
ğu sırada umumun menfaatini koru
mak üzere muhtelif makaleler yazdı
ğını söyledikten sonra bu makaleler
den parçalar okumuş ve yirmi sene ev
velki bu neşriyatile bugün dava mev' 

Kendisinden ayrılan 
eritegı doşdu 

«Seni parçalayıp ciğerini 
kebap edeceğim» diyor 

Süleymaniye civarında oturan Bur
han adında biri dokuz sene kadar Zey
nep adında bir kadınla beraber yaşa
mış, fakat son günlerde evlenmeğe ka
rar vererek Zeynepten ayrılmak iste
miştir. Bundan fena halde hiddetle
nen Zeynep dün gece evde kavga et
miş ve Burhanın üzerine hücum ede
rek elbiselerini parçalamıştır. 

Burhamn müracaatı üzerine evrak 
tanzim olunmuş ve Zeyneple Burhan 
muhakeme edilmek üzere üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Dün sabah Bmhanla Zeynep mah
keme kapısı önünde beklerlerken Zey
nep birdenbire bağırıp çağırarak gene 
Burhanın üzerine atılmış ve gırtlağın
dan yakalayıp Burhanı duvara daya
mıştır. Etrafta bulunanlar derhal ad
liye zabıtasına haber vermişler ve yeti
şen polis memurları Zeynebi, Burha
nın boğazını sıkarken cürmümeşhud 
halinde yakalamışlardır. 

Bu suçtan dolayı da hakkında zabıt 
tutulmuş ve her iki suçtan dolayı ya
pılan muhakeme neticesinde Ze3mebin 
otuz dört gün hapsine karar verilmiş
tir. Zeynep mahkemede tevkif edilerek 
tevkifhaneye gönderilmiştir. Kadın 
mahkemeden çıkdıktan sonra Burha
na: 

— Seni parçalayıp ciğtrini kebap ya
pacağım ve yiyeceğim., diye tehdidler 
savurarak tevkifhaneye gitmiştir. 

Hacıosman 
bayırı cinayeti 

Yanolanın nerede olduğu 
henüz anlaşılamadı 

Hacıosman bayın cinayeti etrafın
da tahkikat devam ediyor. Ali Rizanın 
eski karısı Yanolanın nerede olduğu 
dün de tesbit edilememiştir. 

İpsalada Muhiddinin vurulması ve 
katil Ali Rizanın ölümü esnasında va
ka mahallinde bulunanların da şahid 
sıfatile ifadeleri almmış ve dün İstan
bul müddeiumumîliğine gönderilmiş
tir. Bu evrakın da tedkikine başlan
mıştır. 

Yapılan tahkikata nazaran İpsalada 
Muhiddinin öldürülmesi pek ânî ol
muştur. Katil Ali Riza otomobilden in
dikten sonra caddede Muhiddinle ko
nuşmağa başlamış, orada Muhiddine: 

— Sen bu aşk işinden vaz geç. Ar
tık Yanola ile meşgul olma. Benim 
iki çocuğum vai*. Bu münasebette de
vam edersen netice fena olacak. Hem 
sana, hem bana yazık olur. 

Demiş, Muhiddin de: 
— Benim Yanola ile hiç bir müna

sebetim yoktur. Sen yalan söylüyor
sun. 

Cevabını vermiştir. Bunun üzerine 
Ali Riza gözündeki gözlüğü çıkararak 
ceketinin cebine koymuş ve birdenbire 
ayni cepten tabancasını çıkarıp Mu
hiddine ateş etmiştir. 

Tahkikatın bugün biraz daha aydın
lanması muhtemeldir. 
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faati noktasından hiçbir fark olma
dığını söylemiştir. 

B. Nazmi Nuri, bundan sonra, bu 
yazüann hiç kimseye bir hakaret kas-
dile yazümadığını söyliyerek davala-
rm mahiyetini kısaca izah etmiş ve 
bu yazüarmdan dolayı Ahmed Emin 
Yalmana karşı bir tezvir dolabı ha
zırlandığım, ))u işte Recai Nüzhet Ba
banla Avni Bayerin en mühim rolleri 
aldıklarmı, bu arada Avni Bayer ta-
rafmdan çekilen protesto ile Ahmed 
Emin Yalmana bin lira vererek oto
büs yolsuzlukları haikmda neşriyat 
yaptırdığım söylemek suretile müek
kiline ağır bir isnad ve hakarette bu
lunulduğunu, fakat neticede yolsuz
luklar etrafmda yaptıkları neşriyat 
üzerine bu işler etrafında tahkikat ya-
püarak birçok yolsuzlukların mey
dana çıktığmı söylemiştir. 

Bu müdafaalar üç saat devam et
miştir. Bunun üzerine mahkeme he
yeti teneffüse çekilmiş ve celse tek
rar açılınca B. Nazmi Nurinin müda-
faanamesini yazılı olai'ak hazırlaması 
ve Avni Bayerle Recai Nüzhet Baba
nın vekillerinin müdafaalarını hazır
lamaları için mühlet verilmesine ve 
B. Nazmi Nurinin yanm kalan şifa
hî izahatını da gelecek celsede tamam
lamasına karar vererek muhakemeyi 

Maktu fîatle satış 
mecburiyeti lâyihası 

Meclis ruznamesine alındı 
Belediyeler kanunun hülıümlerini tatbik ve takib 

edecekler, Iktisad Vekâleti bunu murakabe edecek 
Ankara 22 (Telefonla) — Maktu fi-

at üzerinden satış mecburiyetini ko
yan kanun lâyihasının encümenler-
ce müzakeresi bitmiş, lâyiha Meclis 
ruznamesine alınmıştır. Encümenler
de bazı tatiillere uğrıyan lâyihanın 
aldığı son şekli aynen bildiriyorum: 

1 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik edildiği yerlerde veya bu kanuna 
tâbi tutulan maddeler hakkmda pe
rakende ticarette pazarlıksız satış 
mecburîdir. 

2 — Perakende surette satış yapı-,, 
lan dükkânlar ve mağazalarla sair 
satış yerlerinde satılan maddeler üze
rine bunların fiatlerini ve aynca va-
sıfla:rını gösteren bir etiket veya baş
ka birer işaret konulur. 

Malın mahiyeti etiket veya işaret 
koymağa müsaid olmıyan hallerde, 
halkın görebileceği bir yere liste as
mak suretile de o malın mâhiyeti ve 
fiati halkın ıttılaına arzolunması ca
izdir . 

3 — Pazarlıksız fiat ve ayırıcı vasıf
lardan biri veya ikisini gösteren eti
ket, yahut işaret konması mecburi
yetinin en evvel hangi yerlerde, han
gi ticaret şubelerinde ve hangi maid-
deler hakkında ve ne suretle tatbik 
edileceği İktisad Vekâletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunur. 

4 — Pazarlıksız satış mecburiyeti
ne tâbi olan hakikî veya hükmî şa;-
hıslar kendilerinin veya ilgili teşekkül
lerin memur, müstahdem ve hissedar
larına, nisbetini evvelden Belediyeye 
bildirmek şartile, maddeler üzerine 
koydukları fiatten tenzilât yapmakta 
serbestliler. 

5 — Mahiyeti itibarile veya kanu
nen pazai'lıksız bir fiate tâbi tutulma
sı mümkün olmıyan satışlar hakkm
da bu kanun hükümleri tatbik olun
maz. 

6 — Belediyeler bu kanun hüküm
lerini tatbik ve takiple mükelleftir
ler. İktisad Vekâleti bu tatbik ve ta
kip hususunu teftiş ve murakabe ede
bileceği gibi, lüzum görülen yerlerde 
bazı işlerde doğrudan doğruya takib 

ve icra vazifesini yapmak üzere me* 
mur tavzif edebilir. 

7 — Blediyeler, bu kanun hüküm
lerinin tatbik ve takibine müteallik 
işleri görmekle mükelleftirler. 

İktisa:d Vekâleti bu tatbik ve takib 
hususlannı teftiş ve murakabe ede
bileceği gibi, lüzum gördüğü yerlerde 
veya lüzum görülen bazı işlerde doğ
rudan doğruya tatbik ve takip işlerini 
yapmak üzere memur tavzif edebilir. 

8 — İkinci madde hükmüne göre 
satılan maddeler üzerine fiatlerini ve 
ayrıca vasıflarını gösteren etiket veya 
başka bir işaret koymak, yahut liste 
asmak mecburiyetine riayet etmiyen-
1er yirmi Uraya kadar hafif para ce-
zasile ceza:iandırılırlar. 

Etiket koyduğu veya liste astığı hal
de bunlarda yazılı miktardan aşağı 
ve yukarı fiatle mal satanlardan beş 
liradan yirmi liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fiillerin 
tekerrürü halinde paıa cezasile bera
ber dükkân, mağaza veya ticaretha

nenin bir haftaya kadar kapatılmasına! 
da karar verilir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarptın-
lanlaıın isimleri dükkân, mağara ve
ya ticarethanelerinin halk tarafından 
kolaylıkla görülebilecek bir yerine ası
lacak yafta ile ve varsa mahallî bir 
gazete ile de ilân olunur. 

9 — Sekizinci maddede gotterilen 
cezalara o yerin idare heyeti- ^ tara
fından karar verilir. 

Para cezalarına dair olan ce:̂ alar 
katidir. Hiçbir mercide itiraz oluna
maz. 

Dükkân, mağaza ve ticarethanenin 
kapatılmasına dair olan kai'arlara 
karşı kararın tebliğinden itibaren üç 
gün içinde mahallin en büyük mül
kiye âmirine itiraz olunabilir. İtiraz 
yazı ile olur. İtiraz üzerine verilecek 
karar katî olup bunun aleyhinde hiç
bir mercie müracaat edilemez. 

10 — Bu kanun hükümlerine göre 
alınacak para cezaları mahallî beledi* 
yelere aiddir.» 

Al manyada yahudi 
maûazası kalmıyacak 

Goebbels bir nutkunda bunu 
haber verdi 

Berlin 22 (A.A.) — Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Eski yaz bayralm bütün Almanyada 
tesid edilmiştir. Berlinde bayram an
anevi bir mahiyet almış 100,000 kişi
nin huzurile olimpiyad stadmda bir 
nümayiş şeklinde yapılmıştır. 
Goebbels, bu bayram münasebetile 

söylediği nutukta yakında almacak 
olan kat'î tedbirlerle Almanyada bulu
nan bütün Yahudi mağazalarının kal
dırılacağını bildirmiştir. 

196 LİRA 
23 Temmuz — 2i Ağustos 

32 oiinllik seyabat 
(Pasaport, Viıeler, Otel, Temek, Tren, 

Vapur Te Gezme dahil) 

Köstence, Bükreş, Peşte, Prag, Viyana, 
Leipzig, Dresten, Berlin Potsdam, 
Münih, Triyeste, VMiedik, Milano, 
Roma, Napoli, Brindizi, Kapri, Atina. 

MÜRACAAT: NATTA 
Galatasary, Telefon. 44914 

NtŞAN MERAStMt 
Gener Mehmet Sermet Günpmar kızt 

bayan Emine Sermet ile Muteber Tüccar
dan merhum Hasan Cemalin oğlu ve 
Yıldız, Şık ve Millî sinemalar sahibi Kadri 
Cemalinin kardeşi Yüksek Ticaret mek
tebi mezunlarmdan ve Genç Tacirlerimiz
den Ali Cemalinin Nişanlanma merasimi 
iki tarafm aile ve dostlarmm huzurile 
dün eece Dağcılık klübünde tes'id edil
miştir. Genç ve sevimli ni^janlılara sonsuz 

Kırgızistanda 
zelzele 

Maddî hasarın çok büyük 
olduğu bildiriliyor 

Moskova 22 (A.A.) — Kırgızistan
da Tiabşan dağlarının merkez mınta-
kasında pazartesi günü 3 dakika de
vam eden şiddetli bir zelzele olmuş
tur. Maddî zararlar büyüktür. Kaza
zedelere yardım etmek için hükümet
çe bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Yunanistanda şiddetli zelzele 
AtiTia 22 — Yuanistanda Korent 

kanalı mmtakasmda: şiddetli bir zel
zele olmuştur. Galaksidi köyünde 
maddî haşarat yoktur. Korent kanalı
nın diğer taraflaı-mda ve Sisam ada
sında zelzele hafif geçmiştir. Halk, zel
zelenin devammdan korkarak geceyi 
kırlarda geçirmişlerdir. 

MEVLUT 
Samsun Saylavı Ethem Tunccl'in 

ölümünün kırkıncı gününe rasthyan 
25/ 6/938 Cumartesi günü öğle nama* 
zindan sonra Nişantaşmda Teşvikiye 
camiinde Mevlût okutturulacağmdan 
arzu edenlerin teşriflerini rica ederiz. 

Merhumun ailesi 
C E M A L S A H İ R O P E R E T İ 

Bu gece Beylerbeyi 
Bahçesinde Marinellfc 
Cuma Suadiye Şen-
yolda Rampa. Cumar
tesi Şehremini İnşi
rah Bahçesinde Ramp* 
Mevsimin en son eser
leri. Sahir Caz kon

seri numaralar , 

tamgoıı Bu al:şam Suadiye Plâl 
gazinosunda. 24 Cuma 
aksam Bebek Belediye 
Bahçesinde. 25 Cumar
tesi Anadoluhisar İdm; •> 

Yurdu klübünde. 



ISOüfys p©flDtBkasıı 
Avrupanın muhtelif memleketlerin

de nüfusun tezayüdü bir millî dava 
halini almıştır. Bu memleketlerden 
biri de Almanyadır. Nüfus siyasetine 
dair Almanya istatistik dairesi tara
fından son neşrolunan malûmata gö
re evlenme hâdiseleri artmaktadır. 

1936 senesinde 609,000 evlenme tes
cil edildiği halde 1937 senesinde 
619,000 vukuat kaydedilmiştir ki 
lOOOO vaka artmış demektir. Şurası 
dikkate şayandır ki çok genç yaştaki
lere nazaran yetişmiş adamlar arasın
daki tezayüdün nisbeti daha barizdir. 
23 yaşından yukan yaşta olanlar ara-
andaki evlenme bir sene evveline na
zaran 24,000 artmıştır. 

Bunun başlıca sebebi gençlerin 
amele mükellefiyetini ve iki senelik 
askerî hizmeti ikmal etmedikçe evlen
memeleridir. Evlenmenin alelûmum 

artmasım icab eden sebebler mütead-
diddir. BaşUcası işsizliğin hemen he
men tamamile bertaraf olmasıdır. 

İkinci bir sebeb de hükümetin va
kit ve hali yerinde olmıyan gençlere 
evlendikleri zaman yapüan nakdî 
yardımdır. Evlenen kadınlardan üçte 
biri hükümetten yardım almıştır. Bir 
sene içinde yardım alanların sayısı 
evvelki yıla nazaran 12000 artmıştır. 

Evlenme vukuatının artması nisbe-
tinde doğum da artıyor. 1937 senesin
de Almanyada 1,275,212 çocuk doğ
muştur. Geçen dört sene içinde doğan 
çocukların 1933 senesinden evvelki 
yılların vasatî mikdanna nazaran 
1,170,000 artmıştır. Eski vasatî nisbet 
devam eyleseydi Almanyanın bugün
kü nüfusu bir milyon küsur eksik ola
caktı. 

Camdan telefon kulübeleri 
Varşova sokaklarına belediyenin 

yeni kurdurduğu telefon kulübeleri 
camdandır. Belediye bunları yaptırır
ken camın diğer maddelerden daha 
temiz tutulacağmı ve dışardan içeri, 
içerden dışan sesin aksine mâni ola
cağını düşünmüştü. Fakat bunlar ya
pıldıktan sonra faydaları bir kat daha 
ortaya çıktı. 

Eski kapah telefon kulübelerine gi

renler, bilhassa kadınlar içerde çok 
fazla kalıyor. Mükâlemenin arkasım 
kesmiyorlardı. Halbuki bu cam kulü
belerde bunu yapamıyorlar. Çünkü 
cam kulübelerin etrafında toplanan 
kalabalık ve telefon etmek için sıra 
bekliyenler içeriden görünüyor. Bu 
yüzden telefonla konuşan, mükâleme-
yi mümkün olduğu kadar çabuk ke
sip dışan çıkıyor. 

Ingilterede kadınsız köyler 
İngilterede kadınsız köyler vardır, 

trlandanm şimali garbisindeki bazı 
köylerde fakirlik, kızların şehirlere 
dağılmalarma sebebiyet vermektedir. 
Irlandada tevellüdat itibarile en geri 
kalmış olan Danegal eyaletinin Goal-
burg köyünde kilise otuz senedenbe-
ri hiç bir izdivaç âyini yapmamıştır. 

Rudolf Valantino canlanıyor 
Rudolf Valantino öleli on iki sene 

olduğlı halde hâlâ tuıutulmamıştır. 
Hâlâ onun resimlerini saklıyanlar, 
çevirdiği filimleri sevenler var. 

Bir Amerikan filim müessesesi Ru
dolf Valantinonun romaıriaştınlmış 
hayatını şimdi filme çekmektedir. Bu 
füim bütün dünyada büjrük bir mu
vaffakiyet kazanacaktır. 

Yusupofun 
Eski Rus hanedan ailesine mensup 

olan prenslerin ve prenseslerin birçoğu 
şimdi Romada bulunmaktadırlar. 1917 
senesinde meşhur papas Rasputin'i 
öldüren prens Yusupofun kızı da Ro-
madadtr. Genç prenses güzel ve çok 
gösterişlidir. Geçenlerde otuz üç ya
şında bir gençle evlenmiştir. Bu genç 
bir konttur. Fakat şimdi sigorta kum-

kızı evlendi 
panyalannın birinde memurluk ede
rek hayatını kazanmaktadır. 

Genç evlilerin ailelerinden kalma 
bir servetleri yoksa da kendisini filim
de teşhir ettiği için bu Amerikan fi
lim kumpanyasını dava edip kumpan
yadan 25,000 lira tazminat alan prens 
Yusupofun karısının yirmi beş bin 
lirası herhalde genç evliler için şim
dilik bir teselU olabilir. 

Gümüşsuyundaki otomobil kazası 

h.-'̂ "^^ 
Otomobilin devrildikten sonraki hâil 

Evvelki gece saat on sularında 
Ayaspaşadan Gazhaneye doğru gi
den yolun yamndaki meydanlıkta 
feci bir otomobil kazası olduğımu 
yazmıştık. 

Yaptığımız tahkikata nazaran ka
za şöyle olmuştur: Şükrünün idare
sindeki otomobil sahibi de dahil oldu
ğu halde, dört yolcu Ue Taksimden, 
Ayaspaşa yolu Ue Kabataşa gider
den, Gümüşsüyü yolu civannda îz-
Zetpaşa sokağına gelmiş burada oto-
öiobil sokağa gireceği sırada döne-
Snemiş ve birinci sed yakımndakl 
Eskişehir saylavı B. Yusuf Ziyanm 
beş metre derinliğindeki arsasına 
înüdhiş bir gürültü ile yuvarlanmış
tır. 

Bu büyük kaza neticesinde, otomo

bilin sahibi B. Nuri başmdan ağır su
rette, Bn. Melüıa, B. Arif ve B. Kadri 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar
dır. Şoför Şükrünün kolu kırılmıştır. 
Otomobil parçalanmıştır. Yarahlar 
Beyoğlu hastanesine kaldmlmışlardır, 

İçinde ekmek nakledilen 
kaplar temiz olacak 

Ekmek nakline ve satışına mahsus 
sandıklardan bir kısmmm içlerine fa
re ve sair hayvan girecek derecede ha
rap ve pis olduğu, bilhassa iç tahtala-
rmın çok kirli bulunduğu görülmüş
tür. 

Ekmeklerin temizliği için bu pis kap
ların kullanılmasının derhal yasak e-
dilmesi ve kullananların şiddetle ceza
landırılması belediyece alâkadarlara 
bildirilmiştir. 

Bu sene Avrupada bir cok 
memleketlerde buğday 

mahsulü ihtiyaçtan azdır 
Bu sene Akde

niz havzasmda 
buğday azlığı ola-
c£iğı artık tahak
kuk etmektedir. 
İtalya hükümeti 
şimdiden im, ih
racım yasak et
miştir. İtalya ha
riçten mühim mik 
tarda buğday satın aldıktan sonra 
Fransadan çok mikdarda im almış
tır. Şimdiye kadar İtalyanın harice 
sipariş ettiği buğdayların mikdan 
100,000 tonu bulmuştur. 

Geçen sene İtalyanın buğday mah
sulü 37,500,000 İngiliz kilesine baliğ 
olmuştu. Bu sene 10,000,000 kile ek
sik olacaktır. Bir İngiliz kilesi 25 ki
lodur. Haftalarca devam eden kurak
lıktan dolayı buğday tarlaları kuru
muş olduğundan yeniden saban sürü
lüp mısır ekilmiştir. Bu sene Porteki-
zin mahsulü de az olacaktır. İspanya
daki mezruatm ahvali burada hali 
harb cereyan etmekte bulunmasın
dan öğrenilememiştir. Maahaza ge
çen senekine bıenziyeceği tahmin olu
nuyor. 

Fransanın Akdeniz kısmında da 
buğday mahsulü az görünmektedir. 
Fakat vasatî Fransada mahsulün ijri 
ve şimalde mükemmel olacağı bek
lendiğinden Fransa buğday azlığın
dan müteessir olmıyacak ve bilâkis 
ihtiyacı olan diğter memleketlere ih-

Avrupanın muhtelif memleketlerinde kuraklık 
yüzünden bu sene buğday mahsulü azdır. Bundan 
dolayı endişeler baş göstermiştir. Maamafih diğer 
bazı memleketlerde mahsulün iyi olması ve Amerika 
ile Avustralyada mahsulün geçen seneden fazla 

olacağının ümid edilmesi kıthk korkusunu azaltmıştır 

racat yaparak istifade edecektir. 
Şimdiki halde Fransada ihraç edi-

lebUecek 10,250,000 İngiliz kilesi fazla 
buğday bulunuyor. 

İngilterenin dahUinde mahsul iyi
dir. Bir kısım ihtiyacını, buğday fiati 
daha uygun olan Kanadadan ftmin 
edecektir. 

Şimdilik cihan buğday fiatleri is
tikrarını muhafaza ediyor. Fakat Ak
deniz havzasındaki vaziyetin hakikî 
derecesi malûm olduktan sonra fiat-
lerin oymyacağı muhakkak sayılıyor. 
Bu ihtiyacın daha ziyade Balkan 
memleketlerinden temin edileceği tah
min edilmektedir. 

Rusyamn buğday anbarı sayılan 
Volga havalisinde yağmurlara ihtiyaç 
vardır. Lehistanda da buğday mezru-
atı pek ümid verici halde değildir. 

Bugün bütün dünya ümid nazarım 
şimalî Amerikaya dikmiş bulunuyor. 
Çünkü bu sene burada mahsul fevka
lâde iyi görünüyor. Amerika müt-
tehid hükümetlerinde bu seneki mah
sulün 760,628,000 İngiliz kilesi olaca

ğı tahmin edil
mektedir. Son se
nelerin mahsul
leri fevkindedir. 
930 - 931 ve 936 -
937 mahsulleri 
649,000,000 İngUJj 
kilesi idL 

Şhnalî Amerika/-
dan sonra en ziya^ 

de ümid edilen memleket Avustral-
yadır. Geçen sene burada 24,000,000 
İngiliz kilesi buğday mahsulü alın
mıştı. Bu seneki mahsul 32,250,000 
İngiliz kilesi tahmin olunuyor. 

İtalyada şimdiden buğdaya yüzde 
yirmi nisbetinde mısır, pirinç ve sebze 
unları kanştınlarak ekmek imali 
mecburî bulunmaktadır. 

Bundan evvelki senelerde bütün 
dünyada külliyetli mikdarda buğday 
stoku vardı. Halbuki bunlar tedricen 
sarfedilmiş ve geçen sene elde fazla 
stok kalmamıştır. Bu stoklar bulun
duğu zaman şu ve bu memlekette buğ
day mahsulünün idrak edümemesi pi
yasayı pek müteessir etmemekte idi. 
Şimdi ise herhangi bir taraftaki fena 
mahsul, buğday piyasasını sarsabüir. 

Geçen sene Almanyada mahsul iyi 
olmadığından bu memleket geçen ya
zın sonlannda haricden çok mikdarda 
buğday satın almıştı. Bu sene Alman
yada mahsul îtalyaya nazaran iyice
dir. Maahaza Almanya gene haricden 
hayli mikdarda hububat alacaktır. 

F. 

Demiryollar ve limanlar 
inşaat dairesi 

Kanun lâyihası Meclis 
ruznamesine alındı 

Ankara 22 (Telefonla) — Devlet 
Demiryolları idaresinden aynlarak 
Nafia Vekâletine bağlanan Demiryol-
lan ve Limanlar İnşaat dairesinin bu 
aynlmadan doğan vaziyetüü tesbit 
etmek maksadile hazırlanan kanun 
lâyihası Meclisin cuma günkü ruzna
mesine almmıştır. Projenin bir mad

desine göre: İnşaat malzemesi nakliyar 
tmm icra tarzları ile tatbik oluna
cak tarifeler, liman ve iskele ücret ve 
resimleri, ameliyat katarlan masraf
ları ile işletmeye açılmamış kısımlar
daki işletme masrafları, tatUi edevat, 
aSrdiye, açık arazi, tahmil ve tahliye 
vagonlarmdan almacak ücretlerle în-
şsîat dairesine verilecek malzeme, 
âlât ve edevat ve inşaat nam ve hesa-
bma yapılacak inşaat ve tamirat mas-
raflan ve istasyonla'rla istasyon loj-
manlarmda işletmeye verilecek de-
mirbaşlann aded, nevi ve ciltleri, 
gümrük ve tesellüm muameleleri Na
fia Vekâletince tesbit edilecektir. 

Diğer bir maddesine göre de İnşaat 
dairesine mensup inşaat memur, müs
tahdem ve ameleleri ve bunlarla 
beraber oturan aileleri efradı (Anka-
radaküer hariç) Devlet DemiryoUan 

doktorlan tarafından parasız muayene 
ve tedavi olunacaklardır. Bunlardan 
vazife esnasında malûl olanlarla öle
ceklerin vereselerine verilecek tazmi-
natm miktan ayn bir nizamname ile 
tesbit edilecektir. 

Ticaret anlaşması 
Almanya ile müzakerede bu
lunacak heyet bugün Anka-

radan geliyor 

Türk - Alman yeni ticaret anlaş-
ması müzakereleri için Almanyaya 
gidecek olan Hariciye Umumî Kâti
bi B. Numan Menemencioğlunun ri
yasetindeki Türk ticaret heyetinin 
bugün Ankaradan şehrimize gelmesi 
bekleniyor. 

Heyet bugün Türkofis İstanbul şu
besinde bir toplantı yapacaktır. Bu 
arada tacirler de odaya davet edUe-
cek ve mütalâalan alınacaktır. 

İKTİSADI MESELELER 

Köylü için çalışan 
fabrikalar 

Bu sene bereketli bir mahsul senesi 
olduğu için, çifçinin yüzü gülmekte
dir. YEilnız çifçi değil, daha şimdiden 
fabrikatörlerin de yüzü gülmektedir. 
Bunlar, daha ziyade köylüye mahsus 
eşya dokuyan fabrika ve imadâthane-
lerdir. Yakm zamana kadar bu fabri
ka ve imalâthanelerin sahipleri, Ana
dolu ve Trakyadaki yağmur vaziyetini 
anlamak için, her akşam radyoda, ha
va raporlarım merakla bekliyorlardır. 
Son hafta içinde yağan yağmurlar
dan sonra, kuraklık tehlikesi kalmadı
ğı için köylüye mahsûs eşya yapan 
fahrikalar rahat bir nefes almışlardır. 

Şehrimizde, yalnız köylü ihtiyacı 
için işliyen bir endüstri vardır. Bu en
düstrinin içinde kumaş, trikotaj eşyası 
başta gelir, yalnız köylü kasketi yap
mak için otuzu mütecaviz küçük ima
lâthane bulunmaktadır. Bu sene mah
sulün bereketli olduğunu duyan bu 
imalâthaneler daha fazla iş yapmak 
için tertibat almışlardır. 

Trikotaj imalâthaneleri de köylüye 
mahsus ceketler, bluzlar yapmakta
dır' Son senelerde trikotaj eşyası köy
lerde pek taammüm etmiştir. Hattâ 
geçen sene ij-i buğday mahsulü alan 
köylere, trikotaj eşyası yetiştirmek 
için imalâthsmeler gece gündüz çalış
mak mecburiyetinde kalmışlardır. Yal
nız burada şu meseleyi hatıra getir
mek lâzun: Köylü bu mallan bir ta
kım mutavassıtlann elinden pek pa
halıya almaktadır. Burada bir kas
ket 25 kuruşa satılmaktadır. Köylerde 
eşya' satan esnaf, bunu köylüye tuttu
rabildiğine hattâ 70-80 kuruşa kadar 
vermektedir. Eğer 25 kuruşluk bir kas
ket köylüye 80 kuruşa satüıyorsa bu-
nı> meşru bir ticaret diye kabul ede-
miyeceğiz. 

Hayat pahalılığı ile savaşa devam 
edildiği bir sırada, köylüye daha ucuz 
giyecek eşyası satmak lâzımdır. İhti
kâr hareketlerini yalnız büyük şehir
lerde değU köylerde de takip etmek lâ
zımdır. — H. A. 

Fatih Nahiye müdürlüğü 
Fatih merkez nahiyesi müdürlüğü

ne polis baş komiseri B. Kemal Kök-
men tayin edilmiştir. 

Eşhas uhdesindeki 
eski alacaklar 

Kajrıdlarm terkini hakkında
ki lâjriha Meclis ruznamesine 

almdı 
Ankara 22 (Telefonla) — Devletin 

ve mülhak bütçe üe idaire edilen mü
esseselerin vergi, misil zammı, resim, 
harç, vakıf icare ve mukataalan para 
cezalan Ue akidden mütevelUd haklan 
haricinde kalıp âmme kanunlanrun 
tatbikatmdan veya âmme hizmetleri-
rün ifasmdan doğan ve 1927 senesi ve 
deıha evvelki senelere teallûk eden eş
has uhdesindeki zimmetlerin (ala
cak, haklar, tazminler gibi) bir def ar 
ya mahsus olmak üzere terkin edilme
si hükümetçe kararlaşmış ve bu mak-
sadla hazırlanarak Meclise verUen 
kanun projesinin encümenlerce mü
zakeresi bitmiştir. Projenin Meclisin 
cuma günkü toplantısmda müzake
resi muhtemeldir. İmparatorluk zar 
manmdan devren gelen bu gibi zim
metler kalem itibarile elli birü geç 
mektedir. 

Zorbalık 
Bir gençle denizde gezmeğe 

çıkan bir kızı zorla almak 
istenmişler 

Nuruosmaniyede oturan İsmail ar 
dında biri evvelki gece saat 23 radde
lerinde Hermine adında bir kızla Ye-
nikapıdan bir sandala binmiş ve de
nizde gezmeğe çıkmıştır. 

Bunu gören ve Hermineyi evvelden 
tanıyan Süleyman ve Nazmi admda 
iki genç, kızı İsmailin elinden almak 
için iki çifte bir sandala binerek de
nize açılmışlar ve diğer sandala yak
laşmışlardır. Süleyman ve Nazmi, ts-
maili adamakıllı döverek kızı almak İs
temişlerdir. Bu sırada kızın feryadını 
duyan sahil halkı sandallarla takibe 
çıkmışlardu". Saatlerce takipten sonra 
Süleyman ve Nazmi yakalanmışlardım 

Hermine dün adliyeye getirUmiştir. 
Kendisi sandaldan alındıktan sonra 
Nazmi ve Süleyman tarafından teca
vüze uğradığını iddia etmiştir. Fakat 
adliye doktoru tarafından muayene 
edilmiş ve iddiasının asılsız olduğa 
anlaşılrmştır. Maznun Nazmi ile Süley* 
man yedinci sorgu hâkimi tarafından 
sorgu altma ahnmışlardır. 



En büyük ihtilâlci kadın 
Emeline Pankhurst 

Kadınlara seçim hakkı verilmesi için bomba 
kullanan, yangınlar çıkaran ve nihayet muzaffer 

olan bu kadın öleli on sene oluyor 
Kadınların siyasi haklara malik 

olması için bütün mevcudiyetile ça-
hşmış ve İngiliz kadınlannm ihtilâ
lini idare etmiş olan meşhur Eıheline 
Pankhurst öleli tam on sene oluyor. 
Emeline Pankhurst bundan 40 sene 
evvel Londrada Kakston Hol'de top
lanan İngiliz kadınlannm başına 
geçerek kürsüden aşağıya şu sözleri 
bağır rmştı: 

«—I Kılıcı elimize aldık ve onu ka-
dmlar her tarafta esaretten kurtu
luncaya kadar elimizden bırakma
mağa azmettik. Kadınlann bu mak-
sad için şimdiye kadar yaptıklan ve 
istikbalde yapacaklan şeylerin bü
tün mesuliyetini ben üzerime alı
yorum.» 

Hatib kadın bu sözlerle nutkunu 
bitirdikten sonra koca salonda bir 
kaç saniye için derin bir sükûnet ha
sıl oldu. Ondan sonra bir alkış tu
fanı koptu. Bu yalnız bir alkış, 
umumî bir tasvib tezahürü değildi, 
bin ağızdan çıkan tek bir heyecan 
nidası, Emeline Pankhurst için gö
ğüslerden kopup gelen fedakârhğa 
hazırlık ve sevinç feryadıydı. Binler
ce kadın, kadmlan ayaklanmağa da
vet eden reislerinin nutuk söyleyişi
ni dinlemek maksadile o gün Kaks
ton Hol'de toplanmıştı. Pankhurst 

mücadele alâmeti olmak üzere omu-
zuna attığı kırmızı - beyaz - yeşil 
eşarpla kürsüde bir heykel gibi du
ruyordu. Benzi kül gibi atmıştı. Fa
kat gözleri boyvm eğdirici bir kuvvet 
ve kudretle önünde tepinen ve çır
pınan kadın kütlesine doğru panl-
dıyordu. 

1912 senesinde kadınların ihti
lâli en yüksek dereceyi bulmuştu. 
avukat Pankhurst'un 54 yaşındaki dul 
refikası Emeline Pankhurst o ihtilâ
lin elebaşısı idi. Bu cesur kadın ba-
ğınyordu: 

«— tntihab hakkı, siyasi haklar 
istiyoruz. Bizi idare eden kanunların 
tanzimi esnasında bizim sözümüzün 
de dinlenmesini istiyoruz.» 

Kadınlann bu taleblerini kabul et
tirmek için Emeline Pankhurst en 
müthiş silâhlara müracaattan çe
kinmiyordu. Dünyanın dikkatini çek
mek için her türlü vasıtaya başvur
maktan hiç geri kalmıyordu. 

Evvelâ işçi, dikişçi kızlar ve ka
dınlarla başlıyan bu hareket hem 
gittikçe büyüdü, hem de ona yüksek 

Emeline Fakhurst 

sımflara mensub kadınlar ve kızlar 
da ütihak etti. Biraz sonra İngilte-
renin her tarafı «kadınlara intihab 
hakkı, kadmlara intihab hakkı!» 
lâvhalarUe doldu. Galeyana gelen ka
dınlann yüzünden bütün nazırlann 
rahat ve huzuru kaçtı. 

Nazırlar sayfiyelerinde, içtimala-
rmda, araba ile dairelerine giderler
ken ihtüâlci kadınlar tarafından dur
duruluyorlar: «Kadınlann intihab 
hakkı kanunu ne zaman neşroluna
cak?» diye sormadan onlan serbes 
bırakmıyorlardı, (üoşkun bir hale ge
len kadın kafileleri parlâmento bi
nasına hücum ediyorlar ve içeriye 
giriyorlar. Bir nazın yakalamak için 
o nazınn kapısı önünde yirmi dört 
saat bekliyorlardı. 

Zabıta tarafından sürüklenerek 
uzaklaştınlmamaları için kendilerini 
zincirler kapının önündeki demir 
parmaklıklara bağlıyorlardı. Kadm
lara «intihab hakkı isteriz!» diye fer-
yad ederlerken hükümet onları din
lemek bile istemiyordu. 

Nihayet, galeyan son dereceyi bul
du, kadınlar tedhiş siyaseti yapmağa 
başladılar. Şurada, burada yangınlar 
çıkarmağa başladılar. Bir kadın İs
panyol ressamlarından Velasquez'in 
meşhur «Venüs» ünü yedi balta dar-
besile parçaladı. Yaptığı zarar elli 
bin İngiliz lirası idi. Kadınlar: «İn
tihab hakkı isteriz!» diye bağmyor-
1ar, hükümet aldırrmyordu. Kadın
lar bu lâkaydîye karşı bir mukabele 

olmak üzere Dublin tiyatrosunu yak
tılar. 

Artık bu işin ilerisi, gerisi kalma
mıştı. Hükümet kadınlann artan 
bu galeyanını söndürmeğe teşebbüs 
etmeğe mecbur kaldı. Zazıta kadın
lara karşı hareket etmek için emir 
aldı. Yüzlerce kadın yakalanarak 
hapse atıldı. Fakat, kadınlar kork-
madılar, kozlannı müdafaa için 
azimleri bUâkis arttı. Süfrajetler hap
se atıldıktan sonra hep birden aç
lık grevi yapmağa başladılar. 

Hükümet açlık grevinin önüne 
geçmek için mevkuflann sunî suret
te gıdalandınlmalannı emretti. Fa
kat İngilterenin her tarafında ye
niden kıyamlar başgösterdi, evler ve 
dükkânlar yakıldı ve nihayet bir gün 
Loyd Corcım evi de ateşe verUdi. 

Zabıta bu defa asıl kundakçıyı ele 
geçirmeğe muvaffak oldu. Yakala
nan kadın Emeline Pankhurst idi. 
İhtilâlci kadınların reisi kundakçı-
hk cürmünden dolayı üç sene hapse 
mahkûm oldu. Kadın açlık grevine 
başladı, sunî surette beslendi ve ni
hayet bilmecburiye tahliye edildi... 

Bütün İngiltere galeyan halinde 
idi. Bu galeyanın vücude gelmesine 
sebeb olan yegâne şahsiyet ise Eme
line Pankhurst isminde gayet has
sas, hayırsever ve yüzde yüz kadın 
olan tek bir insandı. 

Emeline 21 yaşında iken Rişar 
Pankhurst adında Mançester'li bir 
avukatla evlenmişti. Pankhurst fa
kirlerin ve felâketzedelerin avukatıy
dı, kendisini para ile tutabilecek bir 
adama hiç bir zaman avukatlık et
mezdi, fakirler için söz söylemek 
üzere dünyaya geldiğine kanaat ge
tirmiş bir adamdı. 

Bayan Emeline'e kocasımn bu 
mesleki fedakârlığı çok tesir ederdi. 
Londrada kibritçi kızlann meşhur 
büyük grevi başlaymca kan koca da 
grevci kızlan müdafaa etmek üzere 
hemen Londraya gittiler. Bir müddet 
sonra avukat Pankhurst vefat edin
ce Emeline üç küçük kızı ile kaldı. 

İsimleri Kristabel, Silviya ve Adela 
olan bu kızlar annelerine çok yar
dım ettiler. Fakat kadın ihtUâlinin 
ruhu Emeline idi. Onun: «Kılıcı eli
mize aldık ve onu zafere kadar eli
mizden bırakmıyacağız!» sözü ka
dınlann parolası oldu. Emeline 
Pankhurst bu zaferi gördü. 

Piyasada faaliyet artıyor - Ticaret muatıedeierj 
nıiizai(ereieri ve iitracat maddelerimizin vaziyeti 

Bir iki aydanberi piyasada mevsim 
icabı bir durgunluk mevcuddu. Yeni 
sene mahsulleri yavaş yavaş piyasa
ya arzedilirken, bu tabiî • durgunluk 
da kendiliğinden ortadan kalkmakta
dır. Bundan evvel piyasada' müphem 
bir manzara göze çâî-pıyordu. Bu se
ne ne mikdar mahsul alınacağı hak-
kmda bir fikir yoktu, gün geçtikçe 
bu seneki mahsulün mikdarı hak-
kmda daha salim bir fikir edinmek 
imkânları hasıl olmaktadır. Şimdi 
geçen haftalara nazaran, rekolte 
hakkındaki malûmatımız daha ziya
de artmıştır. 

Son günlerde yağan yağmurlardan 
sonra, kuraklık tehlikesi de tatnami-
le ortadan kalkmıştır. Maamafih, ku
raklık, kışın ekilen mahsulleri pek 
alâkadar etmiyordu. Çünkü kış mah
sulü kuraklık tehlikesini geçirmişti. 
İlkbaharda ekilen mahsulâtta, ce-
nub memleketlerinde büyümüştür. 
Bu itibarla kuraklık tehlikesinden 
uzaktı. 

Ticare t an laşmalar ı 
Piyasayı meşgul eden hâdiselerden 

biri de ticaaret anlaşmaları meselesi
dir. Ankarada, Amerikan heyeti ile 
aylardanberi devam eden müzakere
ler henüz bitmemiştir. Müzakerele
rin uzamasmdaki sebeb, her iki ta
raf arasında: ihtilâflar zuhur etme
sinden ileri gelmiyor. Amerikan he
yeti müzakereler esnasında, Ameri-
kadan direktif almak için, biraz za
man kaybetmektedirler. Alman ha
berlere göre, henüz müzaJcerat mü-
said bir safhada bulunmaktadır. 
Amerika, dış ticaretimizde, Alman-
yadan sonra ikinci mevkii işgal et
mektedir. Geçen sene Amerikaya olan 
İhracatımız 19 milyon lirayı tutmak
taydı. Yeni bir ticaret anlaşması ya
pıldığı takdirde, her iki memleket 
arasındaki ticaret hacminin daha 
ziyade genişliyeceği ümid edilmek
tedir. 

Piyasada ithalât tacirleri arasın
da, Amerika ile daha ciddî iş yap
mak arzuları hâkimdir. Bilhassa pa
muk ipliği, bakır, kalay, motorlu va
sıtalar en ziy.^de Amerikadan geti
rilmektedir. Fakta geçenlerde de yaz
dığımız gibi, bu aylarda, Amerikaya 
ihracat yapılamadığı için, Amerika
dan da ithalât imkânları azalmıştır. 
Bu vaziyet ihracat mevsimine kadar 
devam edecektir . 

Piyasadaki tacirler, Türkiye - Ame
rika arasına giren bu fasıladan do
layı şikâyet etmektedirler. 

İkinci mesele de Türkiye - Alman
ya ticaret anlaşması meselesidir. Pi
yasada çıkan haberlere göre, bu sene 
Almaııya Türkiyeden daha fazla mik-
darda buğday ve hububat alacaktır. 

Almanyanın şark taraflarında ku
raklık devam etmektedir. Bu yüzden _ 
Almanyanın yabancı memleketlerden 
daha fazla buğday almasma ihtiyaç j 
vardır. Daha şimdiden Alman firma
ları, Yugoclavyadan mühim mikdar-
da zahire almak için anlaşmalar yap
maktadırlar. 

Türkiye - Almanya arasındaki ti
caret anlaşmajsmm müddeti temmuz
da bitecektir. Yeni müzakerelere ya
landa başlanacaktır. Her halde yeni 
ticaret anlaşmasınm temmuz orta-
lanna doğru devam edeceğine şüphe 
yoktu. 

Piyasada tüccann en büyük arzu
su, Almanya ile daha kolay şartlar 
dairesinde ticaret yapmaktır. Bugün
kü şerait altmda ihracat tacirlerimi
zin şikâyetlerine sebebiyet verecek 
şekilde formaliteler olduğunu itiral 
etmeliyiz. 

İhracat m a d d e l e r i m i z i n 
vaz iye t i 

Hububat maddeleri — Yukarıda 
yazdığımız gibi, bu sene Almanyada, 
kuraklık mevcud olduğu için, buğ
day ihracatı imkânları daha ziyade 
artmaktadır. Bundan başka İtalya-
nın kuraklık yüzünden Türkiyeden 
fazla mikdarda buğday alacağından 
behsedilmektedir. Şimdiki halde, ye
ni sene mahsulü üzerine buğday ih
racatı başlamamıştır. Esasen yeni se
ne mahsulü de piyasada henüz bol 
değildir. Yalnız Adana mâlları, Mer
sin yolile Filistine sevkedilmektedir. 

Dokuma ham maddeleri — Roman-
yadan mühim mikdarda pamuk iste-
nümektedir. Son isteklerden sonra 
Romanyanın Türkiye pamuklarına) 
iyi bir müşteri olduğu tahakkuk et
miştir. Fakat ihracat tacirlerimiz, 
kendilerine yeni bir müşteri bulmak 
hususunda gönderdikleri mallara kar
şı büyük bir itina göstermişlerdir. 
Romanyadan başka, Türkiye pamuk
larına Fransadan talepler vardır. 

Tiftik ve yapağı satışlan da iyi bir 
devre geçirmektedir. Yerli fabrikalar, 
mühim mikdarda yapağı almaktadır. 
Hattâ geçen seneye nisbetle daha faZ' 
la mal almışlardır. Bu da gösteriyor 
ki yerli fabrikalarımızın yapağıya 
karşı olan alâkası artmaktadır. Bu
nun en büyük sebebi, dokuma istihsa-
lâtmın artmasıdır. Dışarıdan fazla 
mikdarda mensucat geldiği halde, 
yerli fabrikalar, geçen seneye nisbet
le daha fazla dokuma istihsal etmek
tedirler. 

Kuru sebzeler — Fransadan kuru 
bakla istenilmektedir. Geçen sene de 
en ziyade Fransaya kuru bakla sa-
tümıs ve hiç stok kalmamıştı. " 

H. >* 

jPa,ra irîiziîndeii. . . 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
romanı 

- Tefrika No. 12 
Şimdi başucunda konuşan tath ses 

Hicranın seshıe ne kadar da benzi
yordu. Fakat hayır! Bu, Suzan! Ses
leri biribirini andırır, sahi!.. Acaba 
ne diyor? 

— Baba!.. Dinle beni!.. Evimizin, 
ailemizin üzerine felâket çöktü! An
neme, bana acı... Benim için olsun 
bunu yapma... Yoksa beni de artık 
sevmiyorsun? Beni de mi kovuyor
sun? 

Erkek, kelimelerin mânâsım anla
madan, sadece sesin ahengini dinli
yordu. 

Hicran!.. Bu duyduğu, onun sesi!.. 
Zarflardan çıkıp yayılan koku, onun 
kokusu!.. 

Kız yal varıyordu: 
— Bu ıztırabm böyle devam etme

sine razı olamazsın, baba... Bizi bed
baht etmeğe vicdanın kail değildir... 
Bütün güzel bir maziyi, böyle birden
bire öldürecek misin?... 

Bu sözler LÛtfinin kulağına bile 
girmiyordu. Artık her şey olup bit
mişti. Kendini hürriyete kavuşmuş 
saj^ıyordu. 

Günlerce az mücadele mi etmişti? 

Az ıztırab im çekmişti?.. Doğruyu 
söylemeğe, bu darbeyi indirmeğe bir 
türlü cesaret edememişti. Ateşi saye
sinde, çok şükür, şimdi bıma muvaf
fak olmuştu. Artık tekrar evine ken
dini bağhyamaz, maziye dönemezdi. 

Uzaktan, Hadiyenin sesini işitti: 
— Yavrum! Israr etme!.. Görüyor

sun ya: Baban cevab bile vermiyor!.. 
O anda, sokak kapısmm çahndığı-

m işittiler. 
Suzan: 
— Biri geldi! - dedi. 
— Bu kadar erken kim olabilir? 
— Belki Pertev beydir. ^ 
Hasta, yatağında doğruldu. Karısi-

le kızmm yanyana durduğunu görün
ce başını çevirdi. 

Merdivenlerden yukarı, erkek ayak 
sesleri işitildi. Genç kız: 

— İşte o!.. - diyerek, yatağın üstün
deki mektublan topladı. 

Pertevin hakikati öğrenmesini ka
tiyen istemiyordu. Babasımn da, aynı 
hisle, mektublan yastığın altma sak
ladığını gördü. Kapı açıldı. Genç dok
tor İçeriye girdi. 

Yerde, Hicranın resmi arkası dönük 

duruyordu. Genç kız iğilip kaldırma-
ğfeı cesaret edemedi. Pertev, sevgilisi
ne bakarak ilerledi. Ayakları âdeta 
fotoğrafı çiğnercesine yamndan geç
ti. Hastaya yaklaştı. Hatır sorduktan 
sonra nabzını tutarak: 

— Hafif ateş var... Maamafih gayet 
normal!.. Aman beyefendi! Dün bizi 
pek korkuttunuz! 

Sesi, neşeli, ahenkli, odanın sükû
nu içinde çınlıyordu. 

Pansımanı açtı; yaraya baktı; ve 
gene konuştu: 

— Artık gidiyorum, beyefendi! Çok 
şükür, doktora ihtiyacınız kalmadı. 
Bu akşam hastanede bulunmak mec
buriyetindeyim... Sizin şerefinize dün 
akşam gitmedim... Bence, başka bir 
doktor çağırtmağa da hacet yok. Pan-
sıman kutumu Suzan hanıma bırakı
rım. O her şeyi mükemmel yapar! 

Gülümsiyerek genç kıza baktı ve 
ilâve etti: 

— Uzmı müddet istirahat etmeniz 
mecburidir. Zaten hemen kalkarsanız 
başınızda sancılar hissedeceksiniz. 

Sustu. Bir dizini yatağa dayıyarak, 
yaralının başına yeni sargılar sardı. 
O sırada Suzan iğildi. Yerdeki resmi 
alarak, aceleyle, eteğinin pastaları 
arasına gizledi. 

Dışarıda rüzgâr şiddetle esiyor, 
pancurları sarsıyordu. 

— Bugün gelirken epeyce zahmet 

çektim. Fırtına, yağmur, maazallah... 
Fakat taş yağsaydı gene gelecektim. 

Suzan delikanlının bu son cümleyi 
'kendisi için söylediğini anladı. Zaten 
genç adamırı^kendine bakan nazarla-
rmda bir gün evvel usuUacık fısılda
dığı aşk cümlelerini okuyordu. Belli 
ki Pertev ondan bir cevab bekliyor! 
Fakat heyhat! 

Doktor ilâve etti: 
— Buralara iki ay kadar gelemiye-

ceğim... Maamafih emin olun her za
man hepinizle zihnim meşgul olacak
tır. 

Sustu. Uzun uzun genç kızı süzdü. 
Suzan, yalnız kaldıklan zaman, 

sevgilisinin kendisine neler söyliyece-
ğîni biliyordu. Bu, aralarındaki son 
muhavere olacak, ne yazık! Ne yazık 
ki güzel roman, başlamadan bitecek
ti! 

Artık Pertevin işi kalmamıştı. Neşe
li neşeli: 

— Eh, bana müsaade edin. İşime 
gecikmiyeyim! 

Lûtfi bey ses çıkarmadan başını 
önüne iğdi. Delikanh, Hadiye hanıma 
dönerek: 

— Hanımefendiciğim! Siz de çok 
sarsılmışsınız. Renginlzi beğenemiyo
rum. Hamdolsun, hastanız çok İyidir, 
Şimdi artık kendinize bakın! Güzel 
güzel istirahat edin. Sizse, Suzan ha^ 
nım.^ 

Cümlesini bitiremedi. 
> 

Mütereddid ve endişeli, kıza bakı
yordu. Birlikte kapıdan dışarı çıktılar. 
Merdiven başına gelince genç kız baş-
hyacak muhavereden korktuğu için 
tekrar odaya dönmek istedi. Fakat 
Pertev onu elinden yakalıyarak hale-
canlı bir sesle: 

— Suzan hanım! Rica ederim... Be
raber aşağı inelim. 

Birlikte indiler. İkisi de susuyordu. 
Kızın parmakları, erkeğin avucun-
daydı. Suzan da bu temasın mümkün 
mertebe çok sürmesini istiyordu. Fa
kat beynini bir kelime mütemadiyen 
işgal ediyordu: 

— Annem! 
* * * 

Sokak kapısının önündeki taşlıkta 
biran durdular. Sonra doktor, yavaş 
sesle; 

— Suzan hanım! - dedi. - Bu müte
reddid hayat böylece devam edemez. 
Dün sizi ne kadar sevdiğimi söyledim. 
Gene tekrarlıyorum: Benim kadar 
kimse size perestlş edemez! Karım ol
mak ister misiniz? 

Genç kız, cevab vermeğe cesaret 
edemiyordu. Zaten erkek de fırsat ver
meden aceleyle devam etti: 

(Arkası var), J 
1 



rt a. <> tt Bi SahlfeT 

Şikagoda 3 müzeyi ziyaret 
Balıklar müzesinde bütün denizlerin 

balıklarından numuneler var 
B. Garbis hamsilere bakınca içini celpti 
canım deniz incileri, deniz kraliçeleri... » 

"Ah 
dedi 

Şikagodaki otelimin salonunda 
Öttürürken, kısa boylu, kırmızı ya
naklı, iyi giyinmiş ihtiyar bir adam 
yanıma yaklaştı. İngilizce sordu: 

— İsminiz Feridun mudur? Otelin 
defterinde gördüm de onun için so
ruyorum. 

— Evet, dedim, Feridun... 
—f Affedersiniz... Nereli olduğunu

zu sormak istiyorum. 
•— Türkiyeliyim... dedim. 
Kırmızı yanaklı, kısa boylu zat el

lerime yapıştı: 
— Ben, dedi, Garbis Alyanak... 

Türkiyeliyim... Amma Reşadm tah
ta bindiği gün İstanbuldan çıktım. 

Bay Garbis: 
— Bugün sana Şikagoyu gezdire

ceğim, diye tutturdu, vaMa ben de 
burada oturmuyorum amma Şikago
yu çok ijd bilirim. Benim işim 
Detroit'te... Oraya gidersen çok Tür
kiyeli bulacaksın. 

Bay Garbisle beraber otelden çıktık. 
— Sana evvelâ yeryüzünün en bü

yük Aquarium'unu, en büyük balık 
müzesini gezdireceğim, dedi, Şikago 
Aquarium'unun üzerine dünyada 
yoktur. 

Fakat bu esnada bay Garbis bir 
İstanbul bahsi açtı. Buna o kadar 
dalmıştı ki meşhur Aquarium'a gel
miş ve geçmişiz. Neden sonra akh-
mız başımıza geldi. Geri döndük. 
Aquarium'a girdik. Burası hakikaten 
insanı şaşırtacak bir yerdi. Kapıdan 
girer girmez evvelâ kocaman bir ha
vuz. Zeminden 17 metre derinlikte
ki bu havuz mübalâğasız bizim Beya-
zıd havuzunun iM, iki buçuk mis
linde idi. İçinde birbirlerine zararı do-
kunmıyan bir sürü deniz mahlûkatı 
vardı. 

Büyük havuzım etrafına sıralar 
konulmuştu. Herkes buralarda otu
rup havuzdaki deniz hajrvanlanm 
seyrediyordu. 

Bundan sonra Aquarium'un öteki 
kısımlarını gezmeğe başladık Burada 
bütün dünya denizleri için, Marma
ra ve Karadeniz de dahil, birer salon 
ayrılmıştı. Bu salonlarda birer oda 
büyüklüğünde camden havuzlann 
içinde bütün dünya balıklan, deniz 
yılanlan, deniz kaplumbağaları ya
şıyordu. 

Japon, Çin denizi için aynlan sa
londaki balıklann havuzlan Çin pan-
curlan şeklinde, gayet zarif yapıl-
iTiıştı. Bu şık havuzlann içinde dün
yanın en zehirli Japon bahklan kuy-
ruklanm sallıya sallıya dolaşıyorlar
dı. Bu zehirli balıklann lezzetleri 
fevkalâde imiş. Japonyada birbirle-
rile evlenemiyecek ümidsiz âşıklar bu 
lezzetli, fakat zehirli balıklan yijrip, 
gece yataklanna çekilirlemüş. Erte
si sabeıh kendüerini kaskatı kesil
miş, ölü olarak bulurlarmış... Zehirli 
Japon balıklan renk ve pullanma 
parlaması cihetinden dünyamn en 
güzel balıklan... 

Bundan sonra elektrik bahklannı 
Kördük. Aquarium'un memuru elek-
t̂rikli havuzlarm önüne toplanan hal-

^ şöyle izahat yeriyorduj 

Şika|:o balık müzesinde Çin salonu 

— Bu balıkların vücudleri epiye 
kuvvetli bir elektrik dalgası neşre
derler. Hattâ küçük bir kavtınozun 
içine eğer bu balıklardan fazla mik-
darda konursa, neşrettikleri elektrik
ten hepsi hastalanırlar ve ölürier... 
Bunların şu kırmızı cinslerinde eldc-
trik pek fazladır. Bu kırmızı cinsten 
bir balığı tuttuğunuz zaman elektrik 
cereyanım hissedersiniz. 

Elektrikli balıkların yambaşmda-
ki salonda fosforiu balıklar vanü. 
Bunlann bulunduklan salon karan
lıktı. Fosforlu balıklar camdan ha
vuzlann içinde pınldıyarak dolanı
yorlardı. 

^...BîrjL 

Şikagonun güzel sanatlar mekteU 
müzesi 

Bundan sonra kuyruklu, kurbağa 
gibi ayakh bahklan, küçük aja baü-
ğı yavrulanm seyrettik. Gayet iri de
niz yılanlan büyük cam havuzun 
içinde kıvnlrmşlardı. 

Küçük bir salonun önünde dur
duk. Kapıda Karadeniz yazıyordu, 
içeri girdik. İşte bizim bahklann ço
ğu burada... İşte köşedeki hamsüer... 

Hamsüeri görür görmez bizim bay 
Garbis büyülenmiş gibi onlarm ha
vuzlarına doğru ilerledi. Artık ham
silere uzaktan ne ütifatlar savurmu-
yordu: 

— Ah camm deniz incüeri, ah ca
nım deniz prensesleri... Ah canım 
denizlerin nonoş kraliçeleri... Ciğe
rimin köşesi hamsiler... Gözümde tü
ter durusunuz. Ne zamandır sizlece 
hasretim. Neyleyim ben Okyanusi^* 
nn katır kadar kocaman balıklaıv 
m... Balık dediğin böyle minyon, çi' 
tıpıtı, minimini olmalı... Bilir misin? 

Şikagonun meşhur balık müzesi 

Geldim geleli hamsi yememişim... 
Sonra elile havuzım içinde birbiri

ni kovahyan iki haunsiyi gösterdi: 
— Şu bir çift hamsiye bir dolar ve

ririm. Amma ne yenir değil mi?.. 
Hasretinden balıklar müzesindeki 

numunelik hamsüeri yemeğe kalkan 
bay Garbisin haline acıdım. 

Öteki salonlan gezerken bay Gar
bisin akh fikli hep Karadeniz salo
nundaki «minyon deniz prensesle-
ri> ndeydi. Aquarium'dan çıktık. Şi
kagonun meşhur Art enstitute deni
len «Güzel sanatlar» müzesine girdik. 

Amerikalüann en zayıf tarafı şu
dur: «Bir şey yapahm ki büjmklük 
ve saire cihetinden yeryüzünde bir 
eşi daha olmasm...» Amerikalılar 
dünyamn en büyük binalarım büe 
bu düşünce üe yapmışlardır. İşte bu 
Art enstitute de gene ayni fikirle 
vücude getirümişti. Amerikahlara 
bakılırsa bu müzenin de yeryüzün
de bir eşi daha yoktur. Müzede bü
tün dünyadaki sanat eserlerinin he
men hemen hepsinin birer modeli ya
pılmıştı. Avrupada, Asyada ve diğer 
memleketlerdeki bütün meşhur hey
kellerin, meşhur tabloların, mimajcî 
tarzile şöhret salmış tarihî binaJann 
kapılannın birer kopyesi yapılmşıtı. 

Hattâ birer değü, bir kaçar... Me
selâ bir salon dolusu, muhtelif Ame
rikan ressamlannm yaptığı Jokond 
kopyeleri vardı. Ne kadar büyük bi
na varsa kapılannın alçı ile birer 
kopyesi çıkanlmış buraya getiril
mişti. 

Ayni zamanda burası güzel sanat
lar enstitüsü olduğu için her taraf
ta yığın yığın talebeye raslamyordu. 
Burası talebe için çok faydah idi. 
Güzel sanatlar talebesi burada yer
yüzünün bütün meşhur eserlerini, 
en küçük çatlağına vanncaya kadar 
gayet mahirane bir tarzda taklid 
edilmiş kopyelerini görüyorlardı. Hat
tâ bu sanatkârane kopyeler içinde 
asülan kadar kıymetli addedilen sa
nat eserleri büe vardı. 

Genç kızlar iri pazulu, geniş gö
ğüslü güzel erkek tipini gösteren 
Yıman heykellerhıin karşısmda sa
atlerce çalışıyorlardı. Delikanlılar 
Afroditin önünde toplanmışlardı. 

Buradan sonra gene Amerikada 
pek meşhur olan Natural History 
Museum'u, yani «Tarihi tabiî müze
si» ni gezdik. 

Burada dünyadaki bütün hayvan-
larm doldurulmuş, tahnit edilmiş şe
killeri vardı. 

Talihten evvelki zamanlarda ya-
şıyan Mamut fUlerinin bulunmuş ke
mikleri sanatkârlar tarafından bir
leştirilmiş, üzerlerine sunî et, deri ya
pılmış, bu hayvanlar aynen vücude 
getirilmişti. Hâlâ nesli yaşıyan öteki 
hayvanlar da öldürülçrek gayet sa
natkârane doldurulmuştu. 

O gün Şikagoda üç büyük müzeyi 
gezdik, beş para vermedik. Akhma 
bizim müzelerin pahahhğı geldi. 

Hikmet Feridun Es 
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N A N E M O L L A 

Hep bir arada zeybek oyunu 

(Ya seydl!) hitablarile omuzlarına 
attıklan Hama, Şam kumaşlarım ya
yanlar... Kucaklarmdaki çekmeceleri 
açıp Arabkâri cam bileziklerin rengâ
renk çeşidlerini gösterenler... Teneke 
bisküi kutulanmn kapaklannı kaldı-
np «kubbe» demlen çiğ kıyma ve bul
gurdan yapüma köfteleri sunanlar... 
«Şekerpare» admdaki, krem renginde, 
insan çili gibi pembe pembe benekli, 
kayısı azmanlarının sepetlerini öne 
koyanlar... 

Zincirkıran, bir göğüs geçirdi: 
— Ah, ah!.. Şu memleketin ağzı dili 

olsa da söylese. Karaca gözlü, keklik 
vücutlu Cebel yosmalarUe, bir vakit
ler ne geceler sabah ettik, ne geceler?. 
Udlar, yaleller, rakıslar!.. 

Vapur orada da bir gece kalacaktı. 
Osman ağa, Nuh çavuş gene yanaş
mışlardı: 

— Alay beyim, paşazadem, atlıya-
lım şehre... Bunun akıbeti yarm öbür 
gün kara toprak!.. 

O babayiğit nerede?.. Kimde para 
var? Beyrut o zamanlarda da ateş ba
hasına memleketlerden. Avuç dolusu 
lira lâzım. 

İrfan bu sözlere kulak bile vermi
yor, bir kenara çekilmiş, elinde kalem 
kâgıd, yazıp duruyordu. 

A k â k a l e s i n d e . . . 
Zincirkıranla İrfan, Akada bir evde 

yerleşmişlerdi. Üstü de taş, altı da 
taş, avlusu da taş bir dört duvar. 

Sokaklar daraş mı daraş. Kulaç aç, 
sağı solu yakala; pencereden elini 
uzat, karşıki komşunun duvannı tut; 
damdan dama ayağmı at, ferah ferah 
geç... 

Rıza bejan nerede ahbabı yok ki?.. 
Redif livası pasaja Giridden biliyor. 
Mutasarrıfı İslimye sancağından ta
nıyor. Naible Ergiride beraber bulun
muşlar. Muhasebeci, vaktinde Sofya-
da muhasebeci refiki imiş. Evkaf 
efendisini Erzuruma giderken Kürd-
lerin elinden kurtarmış. 

— Zincirkıran, demir hurdehaş 
eden aslanj!. diye koşan koşana... 

O zamanki taşralann hali, gelenler 
memuriyetle de gelse, sürgün de olsa, 
her tarafta izaz ve tekrim. 

Şunu da unutmıyalım, redif livası 
paşadan ve mutasarrıf^ beyden tut, 
rütbeli memurlann hepsi sürgünlük
le gelmişlerdendi. 

Akâ mükemmel bir kale. Daha öte
si var mı, Napolyon Bonapartı bile 
gelip geleceğine bin kere pişman et
miş. Herifçi oğlu, Cezar Ahmed paşa
dan köteği yiyince, piliyi pırtıyı top-
layıvermiş. 

Kale hâlâ o şeddadilikteydi... Ak
şam olurken kapılan kapanıyor. Ne 
içeriden, ne dışarıdan kuş bile uçmu
yor... 

Arab diyan sayılacak. Nerede arab-
lardaki o ahenk, o çalgüar, o maval-
1er?... 

Bir ölü sessizliğidir gidiyor. Akşam 
olurken, sokaklarda kimse yok. Gece, 
ölüm olsa, bir tek eczaneyi açtırmak 
ne gezer, bajnlmışa karşıki komşunun 
kujmsımdan - o da varsa - bir maşra
pa su almaklık mümkün değil. 

İrfan, bu hayata alışamıyordu. Ya
zı da yazı; o da olmasa tımarhanelik. 

Evi beraber tutmuşlar, üstteki iki 

odayı o, altındaki iki odayı da Zincir* 
kıran almıştı. Yemeklerini pişirecel^ 
işlerine bakacak yaşU bir kadm da 
bulmuşlardı. 

İrfamn geldiği gündenberi gözleri 
pencerede. İstanbuldan gelecek vapu
ru beklemede. 

Ne umuyor, ne bulacak, o da onu 
bilmiyor... Vapurun ufuktan gözüktü
ğünü, demir attığım ve sandal indir
diğini görünce sahile koşuyor, İstan
bul gazetelerini ahyordu. 

Ceridei Havadis, Basiret, Vakit, 
Şark. 

Ekseriya Zincirkırana da tesadüf 
ediyordu. 

— Aç şunlan, oku bakayım evlâd. 
Memleketten ve ahvali âlemden ^^a 
havadisler var? 

O da okuyordu: 
«Tuna vilâyeti vukuatı mükerrere-

sinin, oralarda asakiri şahane bulu
namaması hasebile, mahallî memu
rinin lieclül muhafaza davetleri üze
rine ahalii müslimeden çından kişi 
toplanarak, bunlardan bazılan müsel-
lehan içtima üzere bulunan kurayı 
mezkûre Bulgarları üzerine izam kıh-
nıp bir kaç şiddetli muhasemeden 
sonra eşkıyayi mezkûre dağıtümış ve 
İslav komiteleri bu vakayı sermaye! 
fesad ederek ve istedikleri renge so-

'karak feryada başladıklarından, Av
rupa kabinetolarına büldam mezkû-
reye, berayı tahkik bazı düveli kebire-
ce memurin gönderildiği cümlei mes-
muattandır...» 

İki gün sonra gelen gazeteler daha 
heyecanlı: 

«tslâmiyeti kabulen Avrathisarm-
dan Selârüğe gelen bir Bulgar kızımn 
şimendiferden çıkarken ahalii hıristi-
yaniye tarafından tutulup feryad etti-
rile ettirile Ortodoks kinisasına iza* 
mı ehli islâmm gücüne gittiğinden, 
merkumun hükümet konağı ittisalin-
deki camii şerif havlusuna toplanarak 
arzı şekva üzerelerken, henüz anlaşı-
lamıyan bir sebebe mebni Fransa ve 
Prusya konsoloslarının bu cemaatin 
içine girdiği ve cühela takımının bunt 
lan sarıp o kargaşalık esnasında kat* 
leyledikleri.i) 

İki gün sonra gelen Basiret gazete
si keyfiyeti izah eyliyordu: 

«Merkumini mezkûrenin harekâtını 
tahkik için Babıâli ve Babı seraskeri 
cevanibinden Dersaadetteki Fransa 
ve Prusya sefaretlerine müracaatla^ 
beldei mezburedeki ahalü memleket
ten, vakada zimedhal yedi şahsm ida-
mma ve 20, 30 nefer kişinin de bilâdi 
baideye tebidine» dair sütunlar neş-
reyliyorlardı. 

İrfan, taş duvarlar arasmda kapar-
nık. Mütemadiyen elinde kalem ve 
kâğıd... Zincirkıran da bir gün evde 
değil... Sabahlejrin erkenden çıkıyor» 
gece yansı geliyordu. 

Nanemollaya kaç kere asılmış, ko
luna yapışıp beraber götürmeğe çalıç-
mış, istemediğini görünce: 

— Benden bu kadardır; zıbar ye
rinde!., demişti. 

İrfan, gene uzakta bir duman gör
müş, iskeleye koşmuştu. Boş boş dö
nüp taş evin kapısından gireceği es
nada bir zaptiye çavuşu. 

(Arkası var)^ 



Müsavat 
Amavudköy sahillerinde sıra ile 

durmuşlar, ellerinde olta balık tut
mağa çalışıyorlardı. 

İçlerinden biri: 
— Burada tam bir müsavat! dedi. 
Kulağı delik olanlar ^duydular ve 

sordular: 
— Neden? 
— Neden olacak, on beş kişi iki 

saattir, buradayız. Hiç birimizin ol
tasına daha bir tek balık takılmadı... 

tsim 
Misafir, evin çocuğuna sordu: 
— Beni tanıdın mı? 
— Tanıdım bayım. 
•— Söyle bakayım adım ne? 
^ Bilmiyorum! 
— Peki annenle, baban beni ne 

diye çağırıyorlar. 
— Siz burada iken bay diyorlar. 
— Ya ben yokken benden bahse

derlerse?.., 
— Kaz herif!... 

Cesaret 
Kan koca arasında: 
— Erkekler hiç cesai'etli değildir

ler... 
— Ben ceasretli değil miyim? 
— Bilmem. 
— Nasıl bilmezsin, seninle evlen

miş olmam da bunu isbat etmez mi? 

Neye sordunuz 
— Damadımı tanır mısınız? 
— Kimdir? 
— Tramvay şirketinde biletçi, es

kiden bakkallık edermiş, bir zaman 
da şoförlük etmiş, adı da Ahmed. 

— Maatteessüf tanımıyorum, niye 
sordunuz? 

— O da sizi tanımıyor da... 

Damatl — (Sağır geline) fazla ilti
fat göster. 

Gelin — Anlamadım. 
Damad — Fazla iltifat göster, di

yorum.. Çay takımını gönderen odur. 

Kolay 
— Her arzu etiğiniz şeyi karınıza 

yaptırabilir raisniz? 
— Yaptırırım... 
— Büyük muvaffakiyet! 
— Zannettiğiniz kadar değil. Ka

nma yapmasını arzu etmediğim şe
yi, yap diye tembih ederim. O aksini 
yapaı-; arzu ettiğim şey yapılmış 
olur. 

— KarşjıtU7daki apaıtıınanda meşhur bir musikişinas oturur. 
— Acaba ben şarkı söylrrken duydu mu? 
— Zannederim, siz şarkıya başlar başlamaz penceresini kapadı. 

Ruhsuz 
Bay Mehmed için ruhsuz bir adam 

derlerdi; tanıyanlardan biri: 
— Ne mutlu, dedi, çok yaşıyacak! 
— Nasıl bildin...? 
— R u h u yok ki Azrail gelip alsın! 

Yanlış 
ölünün mezan başında, biri söz 

söyledi: 
— O bugün arkasında otuz altı 

yaşındaki karısını gözleri yaşlı bıra
kıp gitti. » 

Kadın hüngür, hiingür ağlıyarak 
söze karıştı: 

— Yanlış, yanUş....Otuz altı değil, 
otuz iki diyeceksiniz!. 

Horoz — (Civcivlere) yann poyraz 
olacağa benziyor, büyük babanızın 
heykelini o zaman yandan da görebi
lirsiniz. 

Tekrar 
Karı koca kavga ettiler. Erkek ya

ka silkip, baş salladı. 
Kadın somurttu: 
— Evlenmiş olduğuna pişmansın 

değil mi? 
— Asla! 
—. Peki bu halin nedir? 
— Hiç... 
— Yaka silkmekten maksadın 

keski evlenraeseydim.. demek değil 
mi? 

— Değil, bunu gün gelir isbat 
ederim. 

— Nasıl isbat edersin? 
— Sen ölünce tekrar evlenirim. 

) 

Nasılsın? 
Kibar misafir, ev sahibinin küçük 

kızına sordu: 
— Nasılsın bakalım küçücük ha

nım? 
— İyiyim efendim. 

- — İyiyim efendim, demek kâfi mi? 
Sen de bana, nasılsın diye hatır sor
malısın! 
- — Nasıl olduğunuzu merak etmi
yorum, ki sorayım! 

— Eğer senin kapılardan sığamı-
yacağını da düşünecek olursak, bu 
gidişle apartıman bulamayız. 

Doktor — Epey zamandır görün-
mediniz! 

Ziyaretçi — Affedersiniz doktor, 
hasta idim, gelemedim! 

On üç 
Şişman müşteri lokantaya girdi. 

Garson ne istediğini sordu: 
— Bir tabak dolma getir!. 
Dolmalar büyük bir tabak içinde 

geldi. 
Şişman müşteri, garsonu çağırdı: 
—, On bir tane dolma koymuşsun, 

şunu gayret edip düzine yapamdam 
mı? 

Garson ellerini uğuşturdu. düşün
dü, bir şey söylemek istiyor, fakat 
sıkılıyordu. 

— Ne susuyorsun, cevab ver? 
— Sizi de hesaba katarsam on üç 

eder, uğursuzluk çıkar diye on bir 
tane getirdim!... 

Ya ne zaman 
Yaşlı bir filozof söyledi: 
— İnsan gençliğinde evlenmelidir. 

İhtiyarlıkta keza. 
— Ya orta yaşta... 
— İste o düşünülecek bir mesele. 

^J?^' ». 

Istanhulun sayfiyeleri 

Bu sene adalara fazl 
rağbet var 

Geçen pazar günü Akay adalar 
için elli beş bin bilet sattı 

Büyükadadan bir görttnttş 

— Kız kardeşinle, çocuklarını da alacaktık, 
uğramayı unutmıyahm. 

Onlara Köylü — İneğe selâm mı veriyorsun? 
Baytar — Evet, tanışırız. Hastalarımdan biridir. 

Adalara, Anadolu yakasma, Bo-
ğaziçine ve Sirkeci - Çekmece banli
yösüne haziran başlarında göç eden
lerin neden az olduğunu alâkadarlar
dan sorarsanız size şöyle cevab verir
ler: 

— Malûm ya, mektebler henüz ta
til yapmadılar. Daha çocuklar imti
han verecekler. Siz baba olsanız, İs-
tanbuldaki evinizde rahat rahat der
sine çalışan çocuğunuzun bunca za
mandır öğrenebildiklerini göç sevda-
sile zihninden kaçırmıya teşebbüs 
eder misiniz ? 

Cevab makul. Fakat bu sene için 
değil. Bu yıl yaz yukarıdaki iddiayı 
tekzib edercesine erken geldi. Sıcak
lar bastırdıkça mekteb tatilini düşü
nenlerin azaldığı, çocuklarının zih
ninde toplanan malûmat kırıntılarını 
göç esnasında denize serpmek tehli
kesine rağmen kendilerini sayfiye yer
lerine atan ailelerin çoğaldığı görülü
yor. Bu yaz bütün sayfiye yerleri rağ
bette... 

— Hayat pahalıdır, diye tedbirler 
alınırken bu iş nasıl oluyor? 

Gibi bir sual sormayın. Her işin el
bet bir kolay tarafı vardır. Mesele onu 
bulup çıkarmakta. Hakikat şudur ki 
İstanbul halkı hava almak ihtiyaciîe 
sayfiye yerlerine koşuyor. Bu hâdise 
refaha delil ise hapimizin gözü aydın... 

S a y f i y e kiraları art ıyor 
Bir mal fazla rağbet gördü mü, sa

hibi nazlanır ve malın kıymeti yükse
lir. Sayfiye yerlerine rağbet çoğalın
ca havalı yerlerde ev kiraları da yük
selmeye başladı. 

Adalardan başlıyalım. Kınalı daha 
ziyade yaz kış meskûndur. Bu adaya 
göç edenler azdır. Burgaz son seneler
de yeniden rağbet görmeye başladı. 
Burgazi en çok Rum vatandaşlar se
viyorlar. Ve, Adaların en pahalı evle
ri de Burgazdadır. Bunun sebebi ora
da kira evlerinin az olmasıdır. 

Bütün Adalar ve Anadolu yakasın
daki sayfiyeler Büyükadayı taklid 
ederken Heybeli, namütenahi sessiz-
liğile garib, boynu bükük halini mu
hafazada devam ediyor. Heybeli he
yeti umumiyesile eski bir sayfiye ye
ri olarak kalmakta niçin ısrar ediyor? 
Buna hiç kimse derhal, kestirme bir 
cevab veremiyor. Yalnız bu nevi şah
sına münhasır adanın eski evlerinin 
boş kalmadığı muhakkak.. Konforu 
sevmiyenler, gürültüden hâzetmiyen-
ler kendilerini Heybeliye atıyorlar. 

Heybelide üç odalı bir katın mev
simlik kirası" 120 liradır. Daha ehven 
bir kat ararsanız size: «Bundan ucu
zu can sağhğı» derler. ((Mevsimlik» 
tabirinin mânası «dört aylık» demek 
olduğuna göre evin kirası 30 liraya 
gelir. 

Heybelide son senelerde bazı kon
forlu evler yapılmıştır. Fakat bunla
rın adedi 7 - 8 kadardır. Mevsimlik 
kiraları evine ve konforuna göre 
300 - 450 lira arasındadır. Heybelide 
ev mevcudu de 800 kadardır. 

Adalarda inşaat az 
Umumiyetle adalarda inşaat azdır. 

Bunun başlıca sebebleri arasında «su
suzluk» mühimdir. Harcın muhtaç 
olduğu suyu tedarik etmek pahahya 
mal oluyor. İki teneke su 7,5 kuruş
tur. Toptan alınacağına göre 5 kuruş
tan hesab etsek gene mühim yekûn 

tutar. En çok ev yapılan ada Büyüka-
dadır. 

Büyükada âdeta İstanbulun HoH-
vutu gibi bir şey... Yalnız film stüd
yoları yok... İskele meydanı akşam 
üzerleri bir insan pazarı halini ahyor. 
Çeşid çeşid kıyafetler, genç kadm vü-
cudlerinin bir kısmını güçlükle örte-
bilen dar rengârenk elbiseler gözleıi 
kamaştırıyor. 

Büyükadada yaşlı erkekler bile 
gençleşiyorlar. İskele başından Niza
ma kıvrılan Piyasa asfaltında başaçık, 
ceketsiz, kollar sıvalı saçlar - varsa 
eğer - itina ile taranmış bir aşağı, beş 
yukarı dolaşarak hava alıyorlar. 

Bazı delikanlılar, bütün harekâtı 
v§, kıvrak kıyafetlerile kendileri far
kında olmıyarak genç kızları andırı
yor ve bir kısım kadınlar da tepeden 
tırnağa kadar mankene benziyorlar. 

Büyükadada ev kiraları Heybeliden 
pahalıdır. Onu da konforuna bağış
lamak lâzım geliyor. Lüks evlerin yazlı
ğı 600 - 700 hraya kiralanıyor. Yazlı 
kışlı tutulan evler daima kârlıdır. 
250 - 300 liraya başlı başına bir ev 
kiralamak mümkündür. Koca evde 
altı ay kış geçirildikten sonra yazın 
evin yarısı 150 liraya kiraya verilir. 
Bu suretle yaz, kış oturana ev ucuza 
mal olur. Adalarda oturanların ekse
risi de böyle yapıyorlar. 

A d a l a r ı n derd i 
Adaları güzelleştirme cemiyetinin 

kulakları çınlasın. 
— Senede bir kaç defa çiçek mu

harebesi yapmakla adalar güzelleş
mez... diyorlar. 

Evvelâ adaların, adalıların derdle-
rini halletmek lâzım geliyor. Su derdi 
en baştadır. Ben 26 yaşındayım. Ga
zete okuyabilecek çağda iken hava
disler arasında adalara su temini için 
çalışıldığmı okurdum. Gazetelerde 
çalışmağa başladıktan sonra bir kaç 
defa ayni havadisi yazmak bana da 
kısmet oldu. Fakat hâlâ adaların su 
derdi halledilmedi. Bununla beraber 
çalışılmıya devam edildiğini duyuyo
ruz. Zaten adahların yegâne tesellisi 
de bu... 

Vapur, tarife işlerinde Akaym ça
lışmaları inkâr edilemez. Almanya-
dan yeni vapurlar gelince sürat te te
min edilecek ve adalar komşu kapısı 
olacakmış! Tramvayla Fatihten Tak
sime gitmekle Köpıniden Büyükada-
ya kadar uzanmak arasında pek fark 
bulunmıyacağı anlaşılıyor. Çünkü 
yeni vapurların direkt postaları 35 
dakikada Büyükadaya gidebilecek. • 

Ne kadar yolcu gidiyor 
Bu sene sıcakların erken başlama

sı pazar günleri herkesi sayfiye yerle
rine koşturuyor. Satılan biletlerin 
adedi de bunu göstermektedir. 

Meselâ geçen pazar Akay 55,000 kü
sur büet satmıştır. Akay vapurlarile 
seyahat eden bu 55,000 kişinin 27,000 
kadarı adalar yolcusu, 28,000 i de Ka
dıköy ve Haydarpaşa tarikile Anado
lu yakasına geçenlerdir. Adalara ha
ziran içinde âdi günlerde seyahat 
edenler de vasati olarak 12,000 ve 
Haydarpaşa, Kadıköyüne 26,000 ka
dardır. Haziran içinde herhangi bir 
gün bu kadar yolcu nakledildiğine 
göre temmuz ve ağustosta yolcu ade
dinin çoğalacağı muhakkaktır. 

Necmi Erkmen 
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BAFTAMIN V A K A L A R I 

ingiltere k n l ı her »ene mutad olduğu veçhile hassa alayuu tef tif ediyor. 

Balkanlarda bir seyahat yapan bayan Sabiha Gökçen Sofyada iken 
sefaret erkânı ile bir arada 

Mikey Mavs'i yapan Walt Disney'e 
Los Angeles üniversitesi fahri dok
tor payesi vermiştir. Yukarıda sanat
kâr elinde fahri doktorluk diploması 

olduğu halde görünüyor 
Mısıra giden tran heyeti îskenderiyede Mısır hükümet erkânile bir arada 

I Perşembe musahabeleri [ 
Bir milyonerle neler l(onuştum ? 

fazan: Selim Sırrı Tarcan 

Ingilterede kadınlardan bir müstafaz 
kuvveti yapılacaktır. Yeni teşkilâtı^ 
**aşnıa, resmini bastığımız Lady 

Reading getirilnıijtir. 

Ncvyorkta yeraltı şimendiferinde imdad işaretini çeken bir çocuğu mahkeme 
annesi tarafından 10 sopaya mahkûm etmiş, annesi 10 sopa vurmazsa çocuğun 

hapsedUeceğini bildirmiştir. Yukarıda anne mahkemenin kararını tatbik 
ederken görünüyor 

Hayatta kazanılması herkes için 
elzem olan dört büyük zenginlik var
dır: Sıhhat, tath dil, güleryüz, temiz 
yürek! Bunlar öyle büyük bir servet
tir ki ne bir yangın, ne bir tufan, ne 
de herhangi bir kriz onları yok ede
mez. Bakınız şu paraica zengin olan
ların bir haline! Zahiren hiç bir ek-
silderi yok gibi görünür. Mükemmel 
köşkleri, apartımanlan, otomobilleri, 
şık elbiseleri, atları, uşakları her şey
leri var. Yalnız rahatları yok! Para 
kazanmak onlarda iptilâ halini aldı-
ğmdan işlerinden başka bir şey dü
şünmezler. Ben bir gün parasınm he
sabını bilmiyecek kadar bir zenginin 
Ayaspaşada apartımanma davet ol
dum. Şık bir otomobil beni muhte
şem bir binanın kapısında bıraktı. 
Mermer merdivenlerden yukai'i kata 
çıktım. Gayet temiz giyinmiş livreli 
bir uşak paltomu ve şapkamı aldı. 
Beni hakikaten zevkle düşenmiş, en 
nadide tablolarla süslü bir salona 
götürdü. Maroken koltuklardan bi
rine oturdum. 

Biraz sonra: ev sahibi geldi. Yaşı 
henüz lurkı bulmamış olan bu genç 
adam elli gösteriyordu. Yüzünün 
rengi balmumu sarısı gibi, alnındaki 
çizgiler hayli derinleşmiş, birkaç ge
ce uykusuz kalmış gibi yorgun bir 
hali vardı. Kaşları o kadar çatıktı ki 
bir felâkete uğramış zannettim. Ben 
İd çok neşeli bir insanım, onun dur
gunluğu hana da sirayet etti. Bir 
müddet sükût ile geçti. Sonra ben 
bir konuşma zemini olsun diye : 

— Apartımanınız çok güzel! Güle, 
güle oturunuz! Salonla:rmız aydınlık, 
etraf açık, her taraftan bol ziya giri
yor, doğrusu pek beğendim! dedim. 
İçini çekti, yüzünü biraz daha ekşitti: 

— Ne fayda hiç istifade edemiyo
rum. Gece geç vakte kadar büroda 
kalıyorum. Karanlıkta geliyorum, bir 
parça bir şey yiyip yatıyorum. Sa
bahleyin erkenden işimin başına ko
şuyorum. Ben de biliyorum bu işler 
beni bunaltıyor amma başka türlü de 
olmuyor. Hepsine kendim bakmalı
yım. 

— Ya pazar günleri! dedim. 
— O gün de rahat yok, mağazalar

da çalışan şefler gelir, onlarla Avru-
paya yapılan siparişleri İstanbul, İz
mir, Trabzon gibi büyük şehirlerdeki 
şubelerin işlerini görüşürüz. İnanır 
mısmız iki lokma ekmeği bile rahat 
yemek kısmet olmuyor. Vakıa sene
de bir ay kadar Avı-upaya gidiyorum. 
Orada gene her günüm fabrikalarda 
ticaret bürolarında geçiyor. Çoluğum-
la çocuğumla bir gün baş başa kaldı
ğım vaki değildir. Sizi bugün davet 
edişim, güzel sözlerinizden istifade 
etmek içindir: Çok rica ederim bana 
bir akıl öğretiniz! dedi. 

— Estağfurullah ben kendimde 
kimseye akıl öğretecek kudret bul
muyorum. Yalnız sizin için çok zen
gin diyorlar. Servet ancak saadeti 
tenlin etmek şartile makbuldür. An
lattıklarınızdan anlıyorum ki para 
sizin rahatmızı kaçırmış! Gene had
dim olmıya:rak size bir kaç tavsiyede 
bulunmak isterim: 

1 — Daima yemeklerinizi çoluk 
çoc\ıklarınızla yiyiniz. Yemek yediği
niz müddet dışardaki işlerinizi tama-
mile unutunuz! Eğer neşeli kahka
hası bol dostlarınız varsa onları da 
yemeğe davet etmeyi unutmayınız! 

2 — Yemekleri müteakib bir şez
longa bir saat kadar uyumamak şar
tile uzanınız, ya bir karikatür yeya 
içinde güzel tablolar bulunan 
bir İllüstrasiona göz atınız, bir 
yandan da gramofonda gönül açan 
şakrak, şen havalar dinleyiniz! 

3 — Sabahları on dakika cimnas-
tik yapınız! Sonra du.şunuzu yapıp 
giyininiz. Kahvaltınızı yedikten son
ra yürüyerek işinizin başına gidiniz! 

4 — Fena giden, yanlış yapüan iş
lere, kaçırılan fırsatlara, vuku bulan 
ziyanlara karşı itidal ile hareket edi
niz, sinirlcnmeyiıSiz. Adam sende sağ
lık olsun! deyip geçiniz! 

5 — Muayyen sat-tlerde çalışınız, 
yirmi dört saatlik gününüzün dokuz 
saatini uykuya, iki saatini yemeğe. 

üç saatini aüenizle çocuklarınızla, 
dostlarınızla eğlenmeğe, ya sinemada 
eğlenceli bir filim seyretmeğe veya 
müzik dinlemeğe, dokuz saatini de 
işlerinize ayınnız ! 

Gücünüze gitmezse size bir şey da
ha tavsiye edeceğim. Biraz gülünüz, 
yani güler yüzlü olunuz! Bu askın 
çehreyi bir tarafa atınız. Her sabah 
aynanın karşısına geçip gülme tali
mi yapınız! Çünkü hayat ta bir ayna
dır güleı-seniz o da güler, kaşlarınızı 
çatarsanız o da suratını asar. 

Biliniz ki münevver bir zekâ, iyi 
bir kalb, sağlam bir vücud bir kulü
beyi bir saray haline koyabilir ve bun
lar olmazsa en muhteşem apartıman-
1ar viran bir evden farklı olmaz. Ma
nevî zenginlikler, maddî zenginlik
lerden daima daha üstündür. 

Şimdi müsaadenizle gene sizden 
sormak isterim: 

— Geceleri rahat, deliksiz bir uyku 
uyuyabiliyor inusunuz? 

— Hayır! 
— Ağız tadile yemek yiyip, yediği

nizi güzelce hazmedebiliyor musu
nuz? 

— Hayır! 
— Vücudunuzun her günkü har» 

ket gıdasım verebiliyor musunuz? 
— Hayır! 
— Dostlarmızla güle oynıya haf

tada bir gün olsun hoş vakit geçiri
yor musunuz ? 

Hayır! 
— Gönül ralıatlığı ile halindfi 

memnun olarak etrafınıza neşe sa
çarak hem kendinizi, hem başkaları
nı mesud edebiliyor musunuz? 

— Hayır! 
— O halde bu kadar emek sarfedr-

rek topladığınız bu servet niye ya
rar? Benim anladığıma göre siz bü
tün ömrünüzü yarmı düşünerek hecl-
retmişsiniz. Bugün çaüşayım, didine
yim, uğraşayım, kazanayun yaıın 
rahat ederim! demişsiniz ve bu yarı
nın uğruna bugünü harcamışsmız. 
Bilmelisiniz ki dün ölmüş, yarın ise 
doğmamıştır. 

Sizin olan bugündür. Siz yalnız 
ona sahipsiniz. Ömrünüzün her bir 
saatinin altmış dakikası, her biri 
altmış saniyede açan ve solan çiçek
lere benzer. Eğer siz bu birer dakika
lık ömrü olaiı çiçeklerden zevk alma-
smı bilirseniz ne âlâ, aksi takdirde 
günün birinde kai'şmızda yalnız ku
rumuş yapraklar göreceksiniz! de
dim. 

Bu sırada kapı açıldı uşak bir gü
müş tepsi içinde bir kart getirdi. 

Muhatabım bir an düşüodü, sonra 
bana; 

— Bir Amerikalı dostum gelmiş. 
Nevyorkta bir büyük otomobil lâstik 
fabrikasının mümessilidir. Rahat
sız olmazsaiıız hep birlikte yemek 
yeriz! dedi. 

Bu iş adamile beni tanıştırdı. Bu 
zat Amerika aksanı ile fransızca ko
nuşuyordun. Biraz sonra sofraya otur
duk. V-' sofrada mütemadiyen işten 
konuştular! 

Selim Sim Tarcan 
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tiSIRI»IR! 
Bugünkü maç 

Panatinaykos-Enosis muhteliti 
Pera ile karşılaşıyor 

• Şehrimizde bulunan ve Fenerbahçe 
ile yaptığı ilk maçta 2-0 mağlûb olan 
Panatinaikos - Eııosis muhteliti bu
gün ikinci maçını şehrimizdeki gayri 
federe klüplerin en kuvvetlilerinden 
biri olan Pera ile yapacaktır. 

Yunan muhtelitinin, millî takıma 
birçok oyuncular verdiği ve Peranm 
da son haftalarda formıma girdiği na
zarı itibara almırsa, futbol mevsiminin 
çoktan geçmiş olmasına; rağmen, fut
bol meraklılan güzel bir maç seyrede
ceklerdir. Oyuna saat 17,30 da kıymet-
li hakemimiz Şazi Tezcanın idaresin
de başlanacaktır. 

Atletizm 
Fransa - Polonya karşılaşma' 
smda ilk gün Amerikada bir 

dünya rekoru kırıldı 
1938 atletizm mevsiminin ilk bey

nelmilel karşılaşması geçen cumarte
si ve pazar günleri Polonya ile Fran
sa arasmda yapümıştır. tik gün Po
lonyalılar 59 1/2, Fransızlar 46 1/2 
puan toplamışlardır. Dört senede bir 
yapılmakta olan Avrupa atletizm şam
piyonası bu sene Pariste yapılacağm-
dan Fransızlar bu mevsim çok çalış-
maktadırlat. Buna rağmen ilk gün 
Polonyalılara karşı aldıkları neticeler 
o kadar iyi değildir. Teknik neticeler: 

100 M.: 1. Zaslona (P.) 10 S. 7/10 
2. Dessu (F.) 10 S. 9/10 

200 M.: 1. Juaye (P.) 48 S. 8/10 
2. Gasavski (P.) 49 S. 2/10 ' 

1500 M.: 1. Stanizevski (P.) 3 D. 55 
S. 8/10 
2. Layhtnam (F.) 3 D. 56 
S. 6/10 

10000 M.: 1. Noji (P.) 35 D. 55 S. 4/10 
2. Marinovski (P.) 31 D. 58 
S. 6/10 

110 Ma;.: l.Szmit (P.) 15 S. 4/10 
2. Haspel (P.) 15 S. 6/10 

Yüksek: 1. Puiforka (F.) 1 M. 80 
2. Muaro (F.) ve Kalino-
vski (P.) 1 M. 80 

Sırık: 1. Ventuski (F.) 3 M. 90 
2. Şnayder (P.) 3 M. 90 

Gülle: 1. Gueretto (P.) 14 M. 88 
2. Noel (F.) 14 M. 59 

Çekiç: 1. Velgarezik (P.) 48 M. 20 
(Polonya rekoru) 
2. Virç (F.) 46 M. 52 

4x100 Bayrak: 1. Polonya 42 S. 
(Polonya rekoru) 
2. Fransa 42 S. 

Edirnede Yunanlı sporcularla 
müsabakalar 

Edime (Akşam) — Şehrimize gele
ceklerini evvelce haber verdiğim Yu
nan seyyahlannm Edirneyi ziyareti 
vesilesile sporcularla da temaslar 
yapmak istediklerini alâkadarlara bir 
mektupla bildirmişlerdir. 

Gelecek Yımanlı misafirler arasm
da futbolcu, basketbolcu ve birka;ç 
tane de boksörün bulundurulması esas 
itibarile kabul edilmiş bulımuyor. Bu 
temaslann programuu büâhare bildi
receğim. 

Boksör Sabahaddiıı, Veh-
binin defisin! \ M ediyor 

Boksör Sabahaddin Kalkan 

Edirne (Akşam) — Bımdan evvel 
gazetemize yazdığı bir mektupta ken
di sıkleti dahilinde olan (horoz sık
let) boksörlerini defi eden Sabahad
din Kalkan, Akşam'm 12 haziraiı ta
rihli nüshasmda, Ankara bölgesinden 
Vehbi İleri'nin kendisine cevap verdi
ğini ve teklifini kabul ettiğini görerek 
Akşam'm bu tavassutundan son de
rece memnım olmuştur. 

Kendisinin gazeteye yazılmak üzere 
verdiği mektubunu aynen yolluyo-
nmı. 

Akşam gazetesi yazı işleri 
direktörlüğüne 

Muhterem gazetenizin 12 haziran 
tarihli nüshasında Ankara bölgesin
den Vehbi İleri'nin neşredilen muva
fakat yazısmı okudum. Kendisinin M-
losımu bümemekle beraber (horoz sık
let) şampiyonluğu için bu boksör 
arkadaşımla karşılaşmağı memnuni
yetle kabul ediyorum. 

Bundan evvelki mektubumda da 
arzettiğim gibi, kendi sıkletimde olan 
rakiplerimin hepsi ile karşüaşma^ 
şiddetle arzu ediyorum. 

Bunun için îstanbuldaki rakiple
rimle karşılaştıktan sonra Ankaraya 
giderek Vehbi İleri'nin de arzusunu 
yerine getireceğim. Bunun tarihinin 
tesbitini kendisine bırakıyorum. 

Muhterem gazetenizin boks sporu 
hakkında gösterdiği büyük alâka ve 
yardımları şükranla anarken bu yazı-
mm gazetenizde neşrine müsaadenizi 
rica ederim. 

Edime Bölge boksörü 
Sabahaddin Kalkan 

Bir dünya rekoru kırıldı 
Nevyorkta PrenstaVn üniversitesi 

şampiyonalarmda 3/4 mil dünya re
koru G. Vayne isimli bir Amerikah at
let taraf mdan 3 D. 3/10 la kınUmştır. 
Bundan evvelki rekor 3 D. 4/10 ile 
Belçikalı Mosterte aiddi. 3/4 mil 1206 
M. 98 e tekabiü etmektedir. Ayni gün. 
ya:püan bazı müsabakalarda elde edi
len iyi dereceler: 

Yarım mU (804 M. 67): Bitam 1 D. 
52 S. 6/10 

Bir mil (1609 M. 31): Kuıüngam 
4 D. 7 S. 4/10 

İki mil (3218 M. 63): Rey 9 D. 16 
S. 4/10 

Su:ık: Medovs 4 M. 30. 

Edirnedeki basketbol maçları 

Galatasaray ye Edimenin Yavuz sporcuları general Kâzım Dirikle beraber 
Edime (Akşam) — Şehrimi2de İM maç yaptıktan sonra dün İstanbula 

hareket eden Galatasaray basketbolculan bura sporculan tarafından hara
retle uğurlanmışlardır. 

Burada yaptıkları iki maçta iyi bir intibaı v bırakan İstanbullu gençlerle 
şehrimiz basketbolculan arasmda, pek yakında tekrar bir temas yapılacağı 
memnımiyetle haber alınmıştır. 

Ticaret Odası 
meclisi 

Fazla varidat müstakbel bor
sa binası için ayrılıyor 

Ticaret odası meclisi dün öğleden 
sonra toplanarak muhtelif meseleleri 
müzakere etmiştir. îktisad Vekâleti, 
Ticaret odası 937 senesi fazla vari
datı olan 26.563 liranın müstakbel 
borsa binası karşılığı olarak millî 
bankalardan birine yatınlmasım 
emretmiştir. Ancak Ticaret odası 
fazla varidatmm 3rüzde onu her sene 
memurin sandığma yatınlmaktadır. 
Sandık nizamnamesinde bazı tadilât 
yapılacağı düşünülerek 26,563 lira 
fazla varidat o zaman 937 bilânço-
sımda aynen gösterilmiş, kesilmesi 
lâzım gelen yüzde 10 tefrik edüme-
miştir. îktisad Vekâleti gönderdiği 
emirnamede sandığa aynlması icab 
eden yüzde ona temas etmediğinden 
oda idare heyeti keyfiyetin bir defa 
Vekâletten sorulmasına karar ver
miştir. 

İdare heyetinin bu karan oda 
meclisinin dünkü toplantısında mü
nakaşalara yol açmış, azadan bir ço
ğu vekâletten böyle birşey sorulma-
sma lüzum olmadığım söylemişler
dir. Uzun münakaşalardan sonra bu 
fikir kabul edümiştir. 

Bu vaziyete göre 937 fazla varidatı 
26,563 liranm yüzde onu yardım san
dığma aynlacak, geri kalan para da 
borsa binası karşUığı olarak milli 
bankalardan birine yatmlacaktır. 

Menşe şahadetnameleri masraflan-
mn ithalât işlerinde alıcıya aid oldu
ğu hakkındaki idare heyeti karan 
da mecliste münakaşalara sebeb 
olmuştur. Azadan bir kaçı bu mas-
raflann bilâkis satıcıya aid olması 
icab edeceğiıü söylemişlerdir. Oda 
kâtibi umumîsi E. Cevad Düzenli 
bu taamülün beynelmilel olduğunu 
tebarüz ettirmiş ve neticede idare he
yeti karan kabul edilmiştir. 

Katibi tununu bu mevzu üzerinde 
izahat verirken bımdan yedi sene 
evvel oda meclisinde kabul edüen 
bir taamüle de işaret etmiştir, B. 
Cevad Düzenlinin izahatından anla-
şldığma göre bundan yedi sene evvel 
kabul edilen taamül gerek ihracatta 
ve gerek ithalâtta menşe şahadetna
meleri bedellerini îstanbuldaki tacir
lere verdirmektedir. Ticaret odası bu 
ciheti tedkike başlamıştır. 

İhracatta menşe şahadetnameleri 
masrafımn karşı memleket taciri ta
rafından ödenmesi icab etmektedir. 
Ticaret odası bu husustaki tedkikle-
rin neticesini oda meclisine arzede-
cektir. 

Cübbe içinde kaçak ipekli 
kumaş çıktı 

Rejel Carol vapurile Romanyadan 
gelen yolculardan Lütfiyenin vaziyeti 
şüpheli görülmüş eşyalan aranmış
tır. Lütfiyenin kocası imam olduğu 
için beraberinde getirdiği geniş cüb
be içinde bir hayli ipekli kumaş ya
kalanmıştır. Kadm hakkında kanunî 
muameleye başlanmıştır. 

Bir kadın üçüz doğurdu 
Kozan (Akşam) — İlçenin Şev-

kiye mahallesinde oturan Hüsejdn 
Sanoğlan kansı Huriye bir batmda 
üç çocuk doğurmuştur. 

Bu kadm üç batında ikişer, bir 
batmda da üç, yani beş erkek, dört 
kız olmak üzere dokuz çocuk anası 
olmuştur. Belediyemiz bir ırükdar 
nakdi yardımda bulunmuştur. 

22/6/938 Çarşamba gfinü İstanbul Hâlinde 
toptan satılan yaş meyva ve sebze fiatleri: 

Kilo ile satılan sebzeler: Bamya kilosu 
25 - 87, Dolmalık biber 20 - 22, Sivri bi
ber 22 - 45, Sakız kabağı 5 - 6 , Çalı fasul
yesi 10 - 12, Ayşe kadm fasulyesi 13 - 16, 
Kır domatesi 12 - 15, Bakla 3,50 - 4, Araka 
8 - 9 , Semizotu 1,50-2 Taze yaprak 8 - 10, 
Sarmısak 2,50 - 3,50 kuruş. 

Aded ile satılan sebzeler: Enginar adedi: 
2 - 6 , Patlıcan (baş) 5 - 6 , Patlıcan (orta) 
3 - 4 , Patlıcan (ufak) 2,50 - 3, Hıyar 
1 - 2,50 kuruş. 

Demet ile satılan sebzeler: Pancar de
meti: 2 - 2,50, Soğan 1,25 - 1,50, Maydanoz 
40 - 60, Dereotu 40 - 60, Nane 40 - 60 san
tim. 

Kilo ile satılan meyvalar: Kiraz kilosu: 
10 - 20, Can eriği 10 - 15, Türbe eriği 12 -
15, Çilek yerli 20 - 40, Kayısı 10 - 35, ZeE-
dali 8 - 13, Vişne 12 - 25, Dut 5 - 7 , Armut 
8 - 12, Şeftali 16 - 25 kuruş. 

Aded ile satılan meyvalar: Limon ecne
bi 100 adedi 250 - 350, Karpuz (baş) 40 -
60, Karpuz (orta) 20 - 35, Karpuz (ufak) 
12 - 15 kuruş. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarmızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

I • I istanbul belediyesi lianlari | *. | 
Beherinin muhammen bedeli Cinsi 

158400 Adet 2,50 Yumurta 
55150 Adet 2,25 Limon 

Belediye hastanelerile diğer müesseselere lüzumu olan ve jrukarda behe
rinin muhammen bedelleri yazıh yumurta ve Limon kapah zarfla eksUtmey© 
konulmuştur. Eksiltme 24/6/938 cuma günü saat 15 de Daimî Encümende ya
pılacaktır. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 390 lira 6 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mekcubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla

rını yukarda yazıh günde saat 14 de kadar Daimî Encümene vermeüdirler Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (3435) 

•k 
İstanbul şehrinde: 
1 — Asfalt betonu, bitüm betonu, katranh ve katran betonu ve çimento 

betonu ile yapümış olan yollaı-da atideki evsafı haiz olmıyan hayvanla çeküen 
arabaların seyriseferi yasaktır. 

2 — Her arabanın, doğrudan doğruya tekerleklere tesir eden bir freni bu
lunacaktır. Arabalarda takozlu firenden başka bir vasıta ile tekerlekleri tevkife 
mahsus tertibat bulunması yasaktır. 

3 — Arabaların tekerlekleri bariz bir surette yalpa yapmaması lâzımdır. 
4 — Yukarıda mevzuubahsedilen yollarda tekerliği kırılan bir arabamn te

kerliği tamir edilmedikçe v^ahut bu talimatnamedeki şartlan haiz diğer bir 
araba üzerine alınmadıkça olduğtı yerden hareketi memnudur. 

5 — Arabalarm tekerleklerinin bandajları (taban demirleri) tekerleğin her 
noktasmda en az beş santimetre genişliğinde olacaktır. Bu bandajlar üzerinde 
çıkmtı halinde çivi başı veya kabarcık bulunmıyacaktır. 

6 — Arabalar yayh olacak ve tekerleklerin kutru 75 santimetreden aşağı ol-
mıyacaktır. 

Bu talimatname 1 Eylül 938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Mu
halif hareket edenler 1608 sayılı kanun ahkâmma göre cezalandınlacaktır. 

(B.) (3787) 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
istanbul Ceza ve Tevkif evleri hastaneleri için 31/5/939 akşamma kadar 

satın almacak 5000 kilo ikinci nevi dağlıç eti, 9400 kilo inek sütü ile beher kâ
sesi 250 Or. üzerinden 21500 kâse Yoğurt ayn ayrı 21/6/938 gününden itibaren 
açık eksütmeğe konulmuştur. Etin muhammen bedeli 2175, lira muvakkat te
minatı 163 lira 13 kuruş ve sütün muhammen bedeU 752 lira olup muvakkat te
minatı 56 hra 40 kuruştur, yoğurdım muhammen bedeU 1075 lira olup muvakkat 
teminatı 80 lira 63 kuruştur. Etin eksiltmesi 6-7-938 çarşamba günü saat 14 de 
ve sütün eksiltmesi ayni günde saat 15 de ve yoğurdun eksiltmesi keza ayni gün
de saat 16 da Sirkecide Aşır efendi sokak 13 numarada İstanbul Adüye Levazım 
dairesinde yapılacaktır. İsteklUer şartnameyi tatil gürüerinden maada her 
gün İstanbul Adliye levazım dairesinde görebilirler. (3737) 

Kültür Bakanlığından: 
Kültür bakanhğı için açık eksiltme ile 50 adet dört gözlü çelik dosya dolabı 

satm ahnacaktır. 
Bu işin tahmin edilen bedeli 6100 liradır. 
Numunesi bakanlık levazımında mevcut olan mezkûr dolabı görmek iste

yenler her gün levazıma müracaat edebilirler. 
Pazarhk temmuzun 8 inci cuma günü saat 10 da bakanlık levazımında 

toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Talip olanlann fo 7,5 teminat makbuzlarile yevmi mezkûrda komisyona 

müracaatlan ilân olunur. (2006) (3825) 

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

Üçüncü keşide 1 1 / Temınuz/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve] 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretUe siz de taliiniri deneyiniz., 

EN GÜZEL 
Hîjzıssıhha noktai nazarın
dan her hususta iyi imal 
edümiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucuz fiatlarla yalnız, 
BAKER MAĞAZALARINDA 

satılmaktadır. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hâkimli
ğinden : 

38/663 - Aznifin dava olunan kocası 
David aleyhine açtığı sulh teşebbüsü da
vasının yapılan duruşması sonunda dava 
olunanın oturduğu yeri bilen olmadığm-
dan llânen tebligat yapılmasma karar ve
rilmiş olmakla Davidin 18/7/938 tarihin
de saat 10 da Fatih Sulh 3 üncü Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması lüzumu 
aksi takdirde gıyabında muhakemeye ba
kılacağı tebliğ makanuna kaim olmak 
üzere il&n olımur. M. 1670 

Zayi — 932 senesinde aldığım 828 sicil 
numaralı sandalcılık ehliyetimi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin değe
ri yoktur. 
Gal»te H»n<mâ iskelesi saadmlcıUnndan 

Mehmed Safer Met* 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hâkimliğin
den: 938/18 

Bebekte İnşirah sokağında 17 sayılı 
evde ölen seyyar fotoğrafçı Dimitri oğla 
Hıristo terekesine mahkememizce el ko
nulmuştur. Eshabı matlûb ve alâkadar
ların ilân tarihinden itibaren bir ay ve 
iddiaja veraset edenlerin üç ay içinde 
Beşiktaş ikinci sulh hukuk hâkimliğine 
müracaatlan ve aksi halde terekesinin 
hazineye devreoiunacağı ilân olunur. 

M. 1672 

ASKERLİK İŞLERİ 
Fatih KaymaİLamlığmdan: 
333 doğumlu ve bu doğumlularla mu

ameleye tâbi kısa hizmetli ve (Orta) eh-
liyetnamelilerln 1 temmuz 938 gününde 
kıtada bulunmak üzere Yedek Subay 
okuluna sevk edileceklerinden 26 ve 28 
haziran 938 günlerinde şubede bulunma
ları ilân olımur. 

Zayi — 1338 yılında ÜsküdaB SokoU* 
Mehmed paşa Numune okulundan aldı
ğım tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin değeri yoktur. 

165 numarada mukayyed 
Mustafa oğlu Hüseyin Karagöa^ 

ZATİ — Timsali maarif mektebinden 
328 - 329 senesinde almif olduğum şaha
detnamemi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan hükmü kalmamıştır. 

Kadri oğla Mehmed Cemil 



VIE CilMAYET NUVELo 

o r k u n ç b î r t e l k î n 
R eşad, genç kıza: 

— Seninle evlenmesini ne ka
dar isterdim, Güzin... -dedi.- Fakat 
bilmezsin; babam pek aksidir... Ba
na diyor ki: Behemehal bizim serveti
mizle mütenasip zenginlikteki birile 
©vlenmeli imişim... 

Kız, uzmı zamandır seviştiği bu ya
kışıklı ve sporcu delikanlıya hazin ha
zin baktı: 

— Benim babam ancak kendi maa-
şile geçinen bir müstantik... -dedi.-
Biz zengin değiliz... 

Ve sonra, acı bir telmihte bulundu: 
— Mademki sana zengin kız lazım

mış, kuzinimle flörtü kesmeseydin 
ya... 

Sesine büsbütün haşin bir ifade ver
di: 

— ... Başlamıştın, neye devam et
medin?... 

Reşad, sahteliği asla belli.olmıyan 
bir coşkunlukla : 

— Seni tercih ettim... Seni seviyo
rum! - dedi. 

Güzin, ellerini saran bu erkek avuç-
lanndan bütün vücudüne tatlı bir 
gevşeklik geçtiğini hissediyordu; ha
zin bir sesle: 

— Reşad! Sana rasladığım günden 
beri hayatımın yegâne tesellisini bul
dum. Daha evvel kendimi öyle bedbaht 
hissediyordum ki... Kuzinim Şükran
la kendimi mukayese ederdim: Filha
kika herkes baiıa da güzel der... Lâ
kin tecrübelerim neticesi, güzelliğin, 
ev kadınlığının hayatta pek o kadar 
ehemmiyeti olmadığını gördüm: Bü
tün iltifatlar, bütün şimartmalar hep 
Şükranaydı! Onun serveti var; daha 
da olacak... Üstelik, intihap ettiği er
kekle de sevişiyorlardı... 

Delikanlı kaşlarını çatarak: 
— O kokoz Selim, değil mi?.. Sizleri 

tanıdığım ilk gündenberi meseleyi an-
laimştım zaten... Kuzinin pek am
bale!... Gözü kimseleri görmüyor!.. 
Neye evlenmiyorlar? 

— Şükran annesi ve babası öldüğün-
denberi büyük annesile büyük baba-
smm yanında oturuyor, biliyorsun... 
Herhalde onlar da, senin babanın fik
rindeler: Evlâdlarmın iyi bir pairti 
yapmasını isterler. Selim bunu bildiği 
İçin iyi bir mevkie geçdikten sonra 
sevgilisine talip olacakmış! 

Kız ânî bir inkisarle: 
— O, erkek!... Böyle yapabiliyor... 

Benimse hiç bir ümidim yok... Tay
yare piyangosunun vurmasını mı bek-
liyeyim?.. 

Reşad, piposunu, spor ayakkabları-
nın kalın köselesine pat pat vurarak: 

— Hayat belli olmaz ki, güzelim... 
İnsanın karşısında ne fırsat kapıları 
alçüır... Bilhassa senin gibi akrabası 
zengin olan gençler için... 

? 
Güzin, bu sözlerden birşey anlama

mış, bakıyordu. Reşad, dolambaçlı 
yollai'dan izah etti: 

— Şey... Meselâ... Teyzen var ya... 
Zengin kadm... Filhakika, henüz 
genç... fakat, çocuğu yok, dul... Bir 
gün gözlerini kapıyabilir... İşte o za
man sana havadan bir para düşer... 

Kız, yüzünü ekşiterek: 
— Öz teyzem değüdir ki... Şükran 

ona benden çok yakın... Bu paraya da 
gene o konacak! 

— Peki, bütün bu servetlere Şükratı 
tevarüs edip de ölse, para ne oluyor? 

— O zaman, tabiatile miras bana 
intikal eder... Fakat, bu, öyle bir ha
yal ki... <Halam erkek doğsaydı am
cam olurdu!» kabilinden... 

— E... Hayat!... Hayat bu... Belli 
olmaz... Bir de bakarsın... En umma
dık şeyler, hakikat halini alıverir... 
Akıllı olaiı her fırsatı gözetir... 

— Akıllı olan mı?.. Her fırsatı mı?.. 
- diye Güzin gözlerini hayretle açtı. 

Delikanlı, yerinden kalktı; elleri ce
binde, iri adımlarla odayı arşınladı. 
Sonra, birdenbire durarak: 

— Canım, bu bahsi bırakalım... Ha
ni sana Mısırdaki seyahatim esnasın
da Afrikada başımdan geçenleri anla-
tacaktun... 

Uzun uzadıya av hikâyeleri açtı... 
Ve neticede, dolabından bir şişe çıka
rarak, kıza gösterdi: 

— Bak, işte: Bu su, zehirdir... Hem 
de ne müthiş. ._^nî öldürür... İzi de 

r L 
Nakleden: 

(Vâ-• N û ) 

. 

J 
belli olmuyor!. Af rikada biribirlne düş
man olan İmbile reislerinin en yaman 
silâhı!... Bir damlaSı bile kâfi... 

Ve lâkayıd bir eda ile, şişeyi masa
nın üstüne bıraktıktan sonra, birden
bire: 

— Az daha ımutuyordum! - dedi. -
Mülıim bir işim var... Mutlaka gitme
liyim... Burası senin evin sayılır, ci
cim... İstersen beni bekle, bir saate 
ka;dar gelirim... İstersen de, yarın ge
ne burada buluşuruz... 

Kızı göğsüne bastırarak, uzun uzun 
öpdükten sonra, paltosunu aldı; çık
tı gitti... 

Güzin yalnız kalınca kendini âdeta 
sarhoş hissetti Reşadı ne kadar sevi
yordu!... Hayatta yegâne emeli, gaye
si o gençti... Eğer parasızlık yüzün
den bu erkeği kaybederse yaşıyamıya-
cağmı sanıyordu. 

Bütün mazi, gözlerinin önünde can
landı: 

Çocukiuktanberi, bu servet farkının 
acısını çekmişti?.. En güzel oyımcak-
1ar daima Şükrana!... Genç kızken, en 
şık tuvaletler gene ona... Ve hayatta 
mesud olmak, sevdiğUe evlenmek im
kânı da onun, hep onun... Hep... 

Kalbinde, senelerce beslenmiş o acı 
kin tekrar kabardı. Kuzinirün kendi
sine gösterdiği bütün muhabbete rağ
men. Şükranı sevemiyor; sevmek de
ğil, a:ff edemiyordu! 

*** 

D oktor Emin bey, ayaklanmn ucu
na basarak, hastanın odasmdan 

dışan çıktı. 
Kapının önünde dadı kalfalar, ba

cı kalfalar, hacı kalfalar, sütnineler 
ve konakta sığıntı oturan birkaç ha
nım, sıralanmış, ağlıyordu. 

Doktor, için için: 
«— Bu göz yaşı dökenlerin lâakal 

biri müthiş bir sahtekâr!» diye düşün
dü. 

Kadınlar, Emin beyin etrafını ala
rak: 

— Nasıl, efendim? Ümid yok mu?-
diye sordular. 

— Hayır, hayır... Kurtuldu Elham-
düüUâh... Fakat beyler nerede?.. 

— Yazı odasmdalar... 
Doktor o tarafa doğru yürüdü. Ka

pıyı açtığı z£unan, Güzinin babası 
Asaf beyle Şükranın nişanhsı Selimin 
başbaşa vermiş konuştuklarını gördü. 
İki erkek, doktora, istifhamkâr bir na
zarla baktılar. Emin bey, onlara da: 

— Merak-etmejrin... Gitgide iyileşi
yor! - dedi. -

Selim, düşünceli düşünceli: 
— Garip şey... Nasıl olabilir?... Ne 

sebepten olabilir? - diyordu. 
Asaf bey ise, doktora sitemli, sitem

li bakarak: 
— Nasümış, Emin bey... Ben size 

söylediğim zaman, siz zavallı Şükran-
cığın günahına giriyordımuz! 

Emin bey mahcup bir eda ile: 
— Öyle... - dedi. - Fakat hak ve

rin... Birdenbire büyük annesi Vedia 
hanımefendi vefat ediyor... Sekteikalb 
deniyor... Sonradan öğreniyorum ki, 
Şükran hanım, sizde misafirken ken
disine bir kutu çikolata yollamış... 
Onu yedikten sonra kadıncağız fena-
laşmış... Eisasen ben bUmez miyim, 
Vedia hanımefendinin kalbinde birşey 
yoktu... Bununla şüphem müphem 
kaldı; zira çikolatanın öteki kısmını 
hizmetçiler yedikleri halde birşey ol
mamışlar... Bir ay sonra da teyzesi 
Kerime hanımefendi ayni şekilde ölü
yor... Gene tedkikatun neticesi öğre
niyorum ki, Şükran hanım kendisine 
çilek yollamış... 

Selim, yerinden fırlıyarak: 
— Evet! - dedi. - Çilekleri ben ge

tirdim. 
— Sizden de şüphelendim ya... çün

kü, bu ölümlerden kim istifade ede
cekti?... Yalnız ve yalnız Şükran ve 
dolayısile de siz... Maamafih, bu se
fer de çileklerin alt kısmını uşaklar 
yeyip bir şey olmadıkları için şaşır
dım, kaldım... Sıra büyük babaya ge

lip te izdivacmıza muhalif olan Rai
miz paşa da ayni akıbete uğrayınca, 
dosdoğru Asaf bey biraderimize gidip 
şüphelerden bahsettim... 

Asaf, yerinden kalkarak : 
— Ettin, aiZizim amma, ben bizim 

ailede böyle bir cinayetin olamıyaca-
ğım katiyetle bUdirdim. Zaten çUek-
1er iki sepetti ve Selim önce bize ge
tirmişti... Hangi sepeti seçeceğimizi 
biliyor muydu ki, ötekine zehir koy-
sımlar?... Çilek sepeti Kerime ha
nımefendiye bizden gitti... 

Doktor, başmı salhyarak: 
— Doğrul... Bunlann hepsi güzel 

amma, benim de şüphelerimin haklı 
olduğu meydana çıktı... Ramiz paşa 
sizde misafirken, ânî şekilde vefat et
ti. . . Ben artık bu işi incelemeğe vic
danen mecburdum... Ne olursa otopsi 
yaptırdım... Ve kalbin müthiş suret
te büyümüş olduğunu gördüm... Pa-
şamn asystolie'den öldüğü anlaşılıyor
du... Fakat emindim M bu, aconitine 
neticesiydi... Paşamn bütün hayatını 
avucumun içi gibi bildiğim için, kal
bindeki bu değişiklik gençlikteki sui
istimaller sebebile olmadığını anlamış
tım... Artık katiye yakın bir şekilde 
sizlerden şüphe ediyordum, Selim 
bey... Nişanımızı da, sizi de cani sayı
yordum... Ikini2dn telâşı, ve göze çar
pan safiyetiniz karşısmda: «Aman ya-
rabbi! insanlai: ne iki yüzlü! Zavahir 
nasıl aldatıyor!» diye düşünüyor
dum. Fakat İşi resmiyete koymama 
vakit kalmadan Şükran hanım da 
hastalandı... Ben kendisini tedaviye 
gelmedim. Asaf beyle de danlmış-
tık... Yerime çağırılan doktor, çok 

çıkmasın! Şükran hanımı yapyalnız 
bırakmalı! - dedi. 

Gece, herkes çekildikten sonra üç 
erkek, yavaşça genç kızın odasına gir
diler. Doktorla Asaf bey, tuvalet oda
sını siper eden paravananın arkasın
daki iskemlelere oturup saklandılar. 
Selim, yatağın başucunda, elektrik 
düğmesine yakın bir vaziyette gizlen
di. 

Tabldönüinin üstünde minimini bir 
veyyöz yanıyordu. Işığı o kadar azdı 
ki, oda âdeta karanlıklar içinde kal
mış, yalnız hastanın yastıkları ve yü
zü görülüyordu. 

Halecan içinde, bir müddet böyle 
beklediler. Nihayet hafif bir ayak çı-
tırdısı işitUdi. 

Biri geliyordu! 
Üç erkek, sinirleri gergin, âdeta 

soğuk terler döküyorlardı. 
Sofaya açılan kapı aralandı ve ha

yal usullacık içeriye kaydı. 
Kadın mı, erkek mi? Belli olmuyor

du... 
Selim, nefesini tutarak, gözlerini 

faltaşı gibi açmış, bu geleni görmeğe 
çabalıyordu. 

Kalbi öyle atıyordu ki, patırdısını 
işitecekler diye âdeta korkuyordu. 

Hayal yaklaştı. Yatağın başucuna 
gelince bunun bir kadın olduğunu de
likanlı farketti. 

Beyaz bir el uzandı; ve masanın 
üzerinde duran limonata bardağının 
içine bir şey akıttı. 

Tam o esnada. Selim, elile elektrik 
düğtaesini çevirdi. Diğerile de kadı
nın şişe tutan elini smısıkı yakaladı. 

— îmdad! - diye bağırdı. 

Nasıl kıskanmasın ki, Şükran fevkalâde zengin bir kızdı... Herşey, 
her ihtişam onun... 

şükür ki, hastalık icabı verdiği 
ilâçlarda aconitine kullanmış; bu su
retle vücud o müthiş zehire nisbeten 
alışmış... Zaten böyle olmasaydı, sui
kasta maruz kalan Şükrancığı kurta
ramazdık... 

Doktor, Selimin omuzuna elini koy
du: 

— Böylelikle, delücanlı, senm de 
üzerinden şüphe kalkıyor... öyle ya: 
Diğerlerini ortadan yok edip nişanh-
m zenginleştirdikten sonra, niçin 
onunla evlenmeden ölümüne sebebi
yet verecek ve mirasından mahrum 
kalacaktın?.. İşte şimdi yepyeni bir 
muamma karşısındayızj... Zehir bu 
evin içinde biri tarafından verilmiş
tir... Ve eminim ki Şükrana kasdi 
olan, diğerlerinin de katilidir... Ko-
naksa kalabalık: Kalfalar, dadılar, 
hizmetçiler... Bvmlann içinde biri çıl
dırdı mı, yoksa bu aileye karşı müt
hiş bir kini mi var?.. Bulmalıyız... 
Bulmak için de bakın, ne düşündüm... 

Ve uzun uzun izahat verdi... 
*** 

Doktor hastaya gizlice kuvvetli 
bir uyku şırıngası yapmıştı. Has

tabakıcı savuldu ve Şükranın odasına 
o gece kimsenin girmemesi lâzım gel
diği bütün ev halkına tamim edildi. 

Doktor, herkesin işitebileceği bir şe
kilde: 

— Bu akşam gayeV rahat ve sakin 
uyursa hastalığına iyi gelecektir. Çıt 

Paravanamn arkasından iki erkek 
fırlamıştı. Fakat odayı ışık kaplayın
ca, delikanh, dehşet içinde kaldı, 
tuttuğu kadm Asaf beyin kızıydı. 

— Güzin! - diye bağırdı. 
Doktor Emin beyin gözleri hayretle 

yerinden fırlamıştı. 
Şükran ise başucunda cereyan eden 

hâdiseden bihaber mışıl mışıl uyuyor
du. 

İki erkek birden, gayriihtiyarî, iler-
liyen babaya baktılar. Bu öyle feci bir 
andı ki... 

Müstantiğin beti benzi limon gibi 
sararmış, dehşetle açılan gözlerinden 
iri yaş damlaları akıyor... Sendeleye
rek kızına yaklaştı ve boğuk bir ses
le: 

— Bütün bu cinayetleri sen mi yap
tın? - dedi. 

Güzin biran bayılacak gibi olduk
tan sonra kendini topladı. 

Artık inkâr etmekte mâna yoktu. 
Babasından alacağı hükmün değişmi-
yeceğini gayet iyi anlamıştı. Zaten 
inkâra kalkıp kendini müdafaa ede
mezdi. Cürmü meşhud halinde yaka
lanmıştı. Nasıl kurtulacaktı?.. 

Katillere mahsus son bir kafa tut-
mayle, başını kaldırdı ve kesik bir 
sesle: 

— Evet!.. Hepsini!.. Hepsini ben 
yaptım... 

— Nasıl? 
Ne sayam hayret soğuk kanlılıkla 

anlatıyordu: 
— Vedia hanımefendinin vişneli ve 

likörlü çikolataları çok sevdiğini bi
lirdim. Kutunun en üstünde bir tane
sine zehir koydum. İlk evvel onu yi
yeceği gayet tabiiydi. Çileklere gelin
ce, Selim bey, sepeti bize bırakmıştı. 
Üstündeki en irilerden bir kaçma aynı 
zehiri koydum. Paşanın da, bizde mi
safir olmasından istifade ederek ge
celeyin içtiği İhlamura bir kaç damla 
damlatmak pek kolay oldu. 

Zavallı müstantik, kulaklanna ina-
namı yordu: 

•— Peki, bu cinayetler niçin? 
•— Şükran mirasa konsun diye... ve 

o ölünce bütün servet, tabiatile bana 
geliyordu. 

— Bu lanetleme paraya ne ihtiyaç 
vardı, kız?... 

BÛ suali sorarken, zavallı Asaf be
yin şakaklarındaki bütün damarlar 
parmak gibi kabarmıştı. Alnından so
ğuk terler dökülüyordu. 

Kız, sinik bir soğuk kanlılıkla: 
— Sevgilime, Reşada ancak bu su

retle varabilecektim... 
Baba acı ve korkunç bir kahkaha 

salıvererek: 
— Reşada mı?.. Hay ahmak kız!.. 

Biliyor musun ki o meşhur beynelmi
lel katillerden biriymiş... Dün akşam 
tevkif edildi. 

Güzin, bu sözleri işitince, biran sen
deledi ve sonra, Selimin dalgınlıkla 
koyuverdiği elindeki şişeyi ağzına gö
türdü. 

Bu, o kadar ânî oldu ki, etrafında 
kimse mâni olmağa vakit bulamadı. 

Asaf bey, hâlâ kahkahalarla gülü
yordu. 

Doktor, başını salhyarak: 
— Zavallı adam, çıldırdı... - dedi. -

Fakat isabet... Iztırabını duymaz! 
Nakleden: (Vâ — Nû) 

BULMACAMIZ 
( 2 î 4 b o i b V 10 

JM 
Soldan sağa : 
1 — Ortaoyununa verilen bir isim. 
2 — İlâmlra - Terek. 
3 — Fransanm muhteşem bir müzesi • 

Doğruluk. 
4 — Çam ağacmm meyvası - Beyaz. 
5 — Derhatır edilmek. 
6 — Köpek - Yara iltihabı. 
7 — 64 kareli oyun - Topal. 
8 — Basamak - Kasabm sattığı. 
9 — Benzer - Çember. 

10 — Operasyon. 
Takardan z^iı: 
1 — Arabi aylardan biri. 
2 — Açıktan açığa - Masset. 
3 — Bir nehrin yatak ve etrafı - Oduna 

iyi olan ağaç. 
4 — Mamuriyet - Yemek. 
5 — Güzel sanatın tersi - Basma A 

konursa abdal olur - Bir sayı. 
6 — Sokmak - Deniz müesseselerimiz

den. 
7 — Cereyan etmek — Tersi sallandır. 
8 — Bir nevi çalgı - Bir Fransız içkisi. 
9 — Nota - Alışveriş. 

10 — Küçük - Yama - Beyan edatı. 
Gecen bulmacamızın balll: 

Boldan sat*: 
1 — Primadonna, 2 — Sinaya, 3 — Re, 

Sıra, At, 4 — İse, Ta, Ayı, 5 — Mala, Ayıp, 
6 — Atik, Hala, 7 — Sim, Ka, Zar, 8 — 
Ar, Zade, N. M., 9 — İhtida. 10 — Ismar
ladık. 

Takandan açağı: 
1 — PerimasJüı, 2 — Esatir, 3 — İs, 

Elim, İm, 4 — Mis, Ak, Zha, 5 — Anıt, 
Katr, 6 — Dara, Adil, 7 — Oya, Ah, Eda, 
8 — Na, Ayaz, Ad, 9 — Ayılan, 10 — Al
tıparmak. 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine husud 
tenzilAt yapılır. Sahibi Bay Esaaa 
müracaat. 
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Meclisten Abdülhamid'e çekilen 
telgraflar, affın ilânı 

— Vatanm selâmeti buna mütevak
kıftır! 

Diyordu. Ankara mebusu Talât bey: 
— Şimdi haber aldığıma göre kabi

ne istifasını vermek için mabeyine 
gitmiş. Ekalliyette olan heyetimiz ka
bineye ademi itimad beyanına salâ-
hiyettar değildir, acele etmiyelim. 

Tavsiyesinde bulundu. Lûtfi bey: 
— Ayasofyada toplanSÎn askerin 

metalibini kabineye tebliğ* ederek isti
fa lüzumunu teklif ile İktifa edelim, 
dedi. 

Tembih ve ricalar hilâfina meclise 
giren askerler: 

— Harbiye nezaretinde arkadaşla
rımızdan bir kaç kişi telef oldu. Kan 
döküldü. Bu tarafa hücum edilirse 
kan dökülecek. Karar Veriniz. Sonra 
kanşmayız ha! gibi tehdidlerfe baş
ladılar. 

Harbiyede süvari askerlerini isya
na teşvik ederken yakalanıp sonra 
tahliye edilen mülâzimievvel Hasan 
ğa da meclise gelerek yüksek sesle: 

— Biz mektebli zabitan istemeyiz. 
Onlar dinsizdirler. Bugün Harbiye 
nezaretinde mektebli zabitler beni 
tuttular. Elimdeki kuranikerimi yere 
atıp çiğ'nediler ve beni hapsettiler. 

Diye bağırdı. Tevkifi sahih idise 
de kuranikerimin çiğnendiği iftira 
idi! (1) 

Nihayet mecliste hazır bulunan 
mebuslar askerlerin ilmiye heyetince 
de münasib görülen taleblerini kabul
den başka çare bulamadılar. Kabine
ye istifa lüzumunun tebliği teklifi ka
bul edildi. Bu karara yalnız mebuslar
dan Babanzade İsmail Hakkı, Habib, 
Vasfi, Ali Osman beylerle Vartakis ve 
Hallacyan efendiler muhalif kaldılar. 

Şeyhislâm ile İsmail Kemal bey ve 
bir kaç mebus bu kararı padişaha ar-
zetmeğe memur edildi. Heyet yola çık
tı. Beyoğlundan meclise gelmekte olan 
Lâzkiye mebusu Emin Aslan bey de 
yolda bu heyete iltihak etti. Ancak 
asker heyetin bindiği arabaları çevir
diler. Şeyhislâm ile mebusları meclise 
iade ettiler. Yalnız heyet âzasından 
Yusuf Kemal ve Müfid beyler fürce 
bulup yollarına devam eylediler. As
kerler Hüseyin Cahid bey zannile Emin 
Aslan beyi yakalayıp dövmeğe başla
dılar. 

ZavalU mebus yumruk, dipçik dar-
belerile muttasıl döndürülüyordu. 
Mebusan dairesine yaklaşınca can 
havlile ve bütün süratile melce bildiği 
bu daireye doğru koşmağa başladı. 
Ötekiler silâha davrandılar: evvelâ 
bir kurşun patladı. Bunu bir yayhm 
ateş takib etti. Emin Aslan mebusan 
meclisi kapısı önünde maktulen düş
tü. 

Emin Aslan beyin itlafından sonra 
meclise doğru atılan kurşunlar me
buslara mebusan meclisinin de taar
ruzdan masun bulunmadığını göste
riyor, mebuslan saklanacak yer arar 
mağa mecbur bırakıyordu. 

Manyasizade Refik beyin yerine ge
çen Adliye nazırı Nâzım ve bahriye 
nazırı Rıza paşalar Babıâliden Yıldı
za giderken asker tarafından yakala
narak meclise getiriliyordu. Rıza pa
şa Ayasofya meydanında askerlere 
karşı atıp tutmağa başlamış, hattâ ro-
velvere davranmış olmaslle askerler 
de silâha davranarak attıklan kur
şunlardan Nâzım paşa vurulup öldü; 
Rıza paşa arabasında yaralanıp kal
dı. 

Nâzım paşanın cesedi ile Rıza pa
şa meclis binasına getirildi. Rıza pa
şa yaralı halile elan askerlere söğüp 
saymakta devam ediyordu. 

Bir mebusun katli, meclis binasına 
doğru kurşunlar atılması, bir nazırın 
İtlafı, diğer bir nazırın cerhi hâdise
leri görülüp duyulduktan sonra mec
listeki mebuslar arasında can kaygısı 
hüküm sürmeğe başladı. 

Meclise girmiş olan askerler de 
mebuslara asker arasında zabtu 
raptm ellerinde olduğunu iddia eder
ken bir mebus ile iki nazırın bu akı
betleri üzerine telâşa düştüler. Kabine 
meselesi hakkında telgraf makinesi 
başında mabeyinle muhabere eden 
ve bu vakaları mabeyine bUdiren me
buslan kendi haklannda padişahtan 

umumî af istihsali için tazyik etmeğe 
başladılar. 

Meclisten mabeyine çekilen telgraf-
lan şeyhislâm ile İsmail Kemal bey 
imza etmekte idiler. Mabeyinin ce-
vablan ise yalnız şeyhislâm namına 
geliyordu. Mebuslar ile mabejrin ara
sında telgrafla muhabereler devam 
ederken âsiler padişahm da meclise 
gelmesini istediler; hattâ Abdülha-
midin bu talebe muvafakat ederek 
meclise geleceği de şayi olmasile oda
cılar hünkâr locasım temizlediler. 
Ayasofya meydanmda selâm havası 
bile çalındı. Askerler selâm vaziyeti 
aldılar. 

Abdülhamid ise sarayından dışarı
ya adım atmamıştı. O böyle bir he
vese kapılacak kadar düşüncesiz ve 
ihtiyatsız değildi. 

Bu sırada meclis telgrafhanesinden 
salona giren mebuslar hükümeti Is
kat meselesinin kendi kendine halle
dildiğini, kabmenin istifa eylemiş ol
duğunu bildirdiler. Bunım üzerine 
mebuslar dağılıp gitmek istediler. Fa
kat askerler: 

— Serasker kapısındaki askerler 
dağılmadıkça gidemezsiniz! diye mâni 
oldular. Asker arasında Mahmud 
Muhtar paşa tarafından mitralyöz 
bölüğünün celbedildiği, süvarilere 
kendileri üzerine hücum emri veril
diği gibi haberler şayi olmakta idi. 
Bunlan duydukça âsiler mebuslara 
ellerinden kurtulamıyacakları yolun
da tehdidler savuruyorlardı. Hükü
metin kan dökmemek siyaseti belki 
meclisteki mebusların hayatlanm 
korumağa yaramıştı! 

Hüseyin Hilmi paşa Abdülhamidin 
takdirine mazhar idi. 

Paşanın bizzat Abdürrahman Şe
ref beye anlattığına göre: 

31 mart hâdisesinden bir kaç gün 
evvel huzurda kendisi de, Abdülha
mid de ortalığın çarpık gidişinden 
biribirine şikâyetle hasbihal ederler
ken Abdülhamid şu manidar sözleri 
sarf etmişti: 

— Bu şamatalı hay ve huydan bir 
fenalık zuhuru melhuzdur. Fakat 
merak etme! Ben sana kıymam! 

31 mart vakası zuhur edince Hüse
yin Hilmi paşa padişahm bu sözlerini 
tahattur ile ihtilâl tertibatına büyük 
ellerin - en büyük elin! - karışmama
sına (2) ihtimal vermiş, o gün ehli 
kıyama karşı ilk saatlerde cebir ve 
şiddet istimalini belki bu ihtimal ve 
şüphe üzerine tecviz etmemişti. 

Âsi askerler İttihad ve Terakkiye 
muhalif olduklarım bUdikleri İsmail 
Kemal beye akıllarına gelen her şeyde 
baş vuruyor ve: 

— Baba! Şöyle oldu, baba! Böyle 
oldu! 

Diye derd yanıyorlardı. O da halin 
kendisince icabına göre cevablar ve
riyordu. 

Kabinenin istifası haberini Mah
mud Muhtar paşanın da çekildiği ha
beri takib etti. Mabeyinden de af ira
desi çıktığı bildirildi. 

Artık askerlerin bütün istedikleri 
terviç ve kabul olunmuştu. Yalnız af 
iradesi şifahi idi. Âsiler emin olmak 
için ellerine vesika istiyorlardı. Mec
lis matbaasında hemen af için irade 
sadır olduğımu bildiren varakalar 
bastırıldı. Âsiler bu varakaların altı
nı mecliste hazır bulunan mebuslara 
imzalattırdılar. 

Askerler harbiye nezaretine kimin 
getirildiğini anlamadan mebuslann 
yakalarmı bırakmıyorlardı. Nihayet 
İsmail Kemal bey Amasya mebusu İs
mail Hakkı paşaya paşa üniformasmı 
giydirerek onun nazır olduğunu ilân 
etmek gibi garib bir çare buldu! Hat
tâ üniformamn İsmail Hakkı paşanın 
Vefa semtindeki evinden celbine bile 
tevessül edildi! Fakat buna mahal 
kalmadı. Askerler bu arada ordu erkâ-
mndan kimleri istemediklerini söylü
yorlar, mebuslar da ses çıkarmadan 
bu isimleri kaydediyorlardı! 

(Arkası var) 

(1) Divanı ha A tahkikatı. 
(2) El kadar burun sokulduğunu dü

şünmek te doğru olabilirdi i 

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

Türk musikisi 12,50: Havadis, 13,05: Plâk
la Türk musikisi. 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19.15: Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20: Saat 
ayan: Grinviç rasathanesinden naklen, 
20,02: Sadi Hoşses ve arkadaşları tarafm-
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev, 2 1 : 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 
21,45: ORKESTRA: 1 - Bellini: Norma 
fantezi, 2 - Siede: Flittervohen, 3 - Çay-
kovsky: Süvit lirik, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 22,50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarküarı, 13,15: Dahilî ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (İstanbul radyosu okuyucula
rından Semahat ve arkadaşlan), 20: Saat 
ayan ve arabca neşriyat, 20,15: Radyo
fonik temsil (Gençler grupu), 21: Hava
cılık hakkında konuşma (Şakir Hazım 
Ergökmen), 21,15: Stüdyo salon orkestra
s ı : 1 - Beethoven: A une amie, 2 -
Mussorgsky: Gopak, 3 - Tschaikowsky: 
Chanson Triste, 4 - Lehar: Eva, 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yarınki program 
ve istiklâl marşı, 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 eğlenceli muzika — Breslav 
20,10 piyano — Deutschl. S. 20,10 plâk 
neşriyatı — Hambg. 20,10 köylü muzika-
sı — Kolonya 20,10 orkestra — Königsbg. 
20,25 maruf artistler — Leipzig 20,10 so
listler — Münih 20,10 «Meistersinger» 
Vagner operası — Stuttg. 20,10 plâk 
neşriyatı — Viyana 20,25 «Bayazzo» 
Leoncavallo operası — Athlone 20 kon
ser — Bükreş 20,45 keman — Droltviç 
20,25 eğlenceli muzika — Midland ve 
Londra 20,45 konser — Prag 20,30 salon 
muzika — Scottish Reg. 20 akordeon — 
Sofya 20 flüt — Rad. Toulouse 20,15 ope
ret şarkıları. 

Saat 21 de 
Breslav 21 konser — Frankft., Stuttg. 

ve Berlin 21 konser — Hamburg ve Saarbr. 
21 dans — Kolonya 21,15 konser — Kö-
nigsg. 21 konser — Münih 22 operaya de
vam — Viyana 21 operaya devam, 21,20 
dans — Athlone 20,30 viyolonsel — Buri 
21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 21 
konser — Brüksel 21 hafif muzika — 
Budap. 21 gitara gecesi — Bükreş 21,30 
konser — Kopenhag 21 orkestra — Kovno 
21,30 konser — Limoges 21,30 - 23,30 kon
ser — Midland 21,40 İngiliz muzikası — 
Montpelliler 21,30 - 23,30 «VVerther» Mas-
senet» operası — Rad. Paris 21,30 - 23,30 
orkestra — Rennes 21,30-23,30 Offenbah'ın 
operetlerinden — Riga 21,15 orkestra — 
Scottish Reg. 21,10 orkestra — Sofya 21,15 
konser — Strasbg. ve Nis 21,30 - 23,30 or
kestra ve opera komik — Rad. Toulouse 
21 konser ve varyeteye devam — Paris -
Eyfel ve Lyon 21,30 - 23,30 operet. 

Saat 22 de 
Berlin, Stuttg. ve Frankft. 22 konsere 

devam — Breslav 22 konsere devam — 
Hambg. ve Saabr. 22 dansa devam. Hambg. 
22,30 keman — Kolonya 22 konsere de
vam — Münih 22 operaya devam — 
Athlone 22,05 solistler — Brüksel 22,15 
hafif muzika — Brüksel II 22 orkestra — 
Budap. 22,25 çigan muzikası — Bükreş 
22,45 Rumen orkestrası — Droltviç 22,20 
orkestra — Florans 22,30 piyano — HU-
vers. I 22,40 - 24,10 konser — Hüvers. II 
22,10 konser — Lille 22,15 - 23,30 konser — 
Lüksembg. 22,30 senfon. konser — Prag 
22,30 piyano — Roma 22 «Pencere Yolu» 
Adami operası — Sofya 22 muzika — 
Stokholm 22,30 eski danslar — Strasbg. 
ve Nis 22,45 konser. 

Saat 23 de 
Kolonya ve Hambg. 23,40 orkestra — 

Münih 23 operaya devam — Stuttg. tan 
naklen Berlin, Breslav, Leipzig Saarbr. 
23,30 halk ve eğlence muzikası — Brüksel 
23,10 cazband — Budap. 23,20 piyano ve 
keman — Droltviç 23,20 keman ve piya
no —, 23,55 dans — Kovno 23 hafif mu
zika — Londra 23,25 dans — Riga 23 
dans — Sottens 23 orkestra— Stokholm 
20,05 dans — Varşova 23 salon muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman İstasyonların 1 saat evvelki 

programlarma 1 e kadar devam — 
Florans 24 dans — HUvers. II 24 çigan 
muzikası — Roma 24 dans — Rad. Tou
louse 24 marşlar, salon muzikası ve 
dans — Frankft. ve ondan naklen bütün 
Alman istasyonlan 1 - 4 gece konseri. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehlrde Baronakyan, 
Bostanbaşmda îtlmad. Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati, Fatih: Ham-
dl, Bakırköy: İstanbul, Karagümrük: 
Mehmed Arif, Aksaray: Nuri, San-
yer: Nuri, Beşiktaş: Süleyman Receb, 
F&ner: Emilyadl, Kumkapı: Lâlelide 
Haydar, Küçükpazar: Yorgl, Samat-
ya: Yedikulede Teofllos, Alemdar: Di-
vanyolunda Esad, Şehremini: Ah-
med Hamdi, Kadıköy: Altıyolda Mer
kez, Modada Nejad Sezer, Üsküdar: 
Ahmediye, Heybeliada: Halk, Büyük-
ada: Şinasl Rıza. 

Her gece açık eczaneler: 
Tenlköy, Emlrgftn, Rumellhisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoa, 
Pafabahçe ve Anadoluhlsanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

DÎİŞİ KORSAN 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 34 

Bir Moğol askeri: ** Bu gece rüyamda bir kurbağa 
gördüm, dedi, İçimizden biri mutlaka ölecek..!,, 

Aykutun vaziyetinden fazla şüp
heye düşen zabit fikrinde ısrar etti: 

— Sen ne dersen de! Ben Aykutu 
gönlünden muztarib görüyorum. 

— Ne dedin., gönlünden mi? 
— Öyle Ya... Sahihle her saat 

burun buruna kalışı., ondan başka-
sile görüşmemesi., ve bize gelince 
rahatsızlığından bahsetmesi, bende 
bu şüpheyi uyandırdı. Sen benim 
gibi düşünmüyor musun? 

— Bu dakikaya kadar düşünmü
yordum. Fakat şimdi içime bir şüp
he soktun! Aykut han sakın Hacerl 
sevmiş olmasın?... 

Arkadaşı kahkahayla güldü: 
— Ha şunu hileydin..! İşte benim 

de şüphelerim ayni noktada; topla
nıyor. Halbuki, Aykut, Macaristan-
dan aynlırken Göktay'a söz vermiş
ti: «Ben ve arkadaşlanm, Arabistan-
dan güneş kadsır temiz ve lekesiz 
döneceğiz!» demişti. 

— Haceri sevmekle çarçabuk kir-
lenmiyecek ya. Sen de çok insaf
sızca düşünüyorsun! 

— Neden insafsızlık olsun..? Ben 
hakikati görüyorum. Aykut han gön
lünü bu Arab kızına kaptırdıysa, Bi
zans muhassarası suya düşer. 

— Neden? Bizans muhasarasımn 
bu işle ne ilişiği var? 

— Sen benim kadar uzağı görmü
yorsun! Aykut, Haceri severse ve 
gönlünü tamamile ona kaptınrsa, iş 
göremez. Hacer onu parmağında oy
natmağa başlar. Biz de buraya ka
dar boşuna gelmiş oluruz. 

İki arkadaş konuşuyorlardı. 
Bir Moğol askeri telâşla zabitlerin 

yanına geldi: 
—. Bu gece çok korkulu bir rüya 

gördüm, dedi, içimizden birisinin ba
şında ecel dolaşıyor., haberiniz ol
sun! 

Zabitler hayretle askerin yüzüne 
baktılar: 

— Ne diyorsun, başımızda ölüm 
mü dolaşıyor? 

— Evet. Bu gece rüyamda bir kur
bağa gördüm. Yamma sokuldu. Vü-
cudüme atladı ve sağ kolumu bir su 
aygın gibi kemirmeğe başladı. 

Zabitler hep birden gülüştüler. 
— Kurbağa gördün demek rüyan

da!.... 
Asker hiddetlendi: 
— Niçin alay ediyorsunuz benim

le? Ben ne zaman rüyamda kurba
ğa görsem, ertesi gün bir felâketle 
karşılaşırım. Eğer bu kurbağa ba
şıma çıksaydı, gelecek felâket doğru
dan doğruya bana aid kalacaktı. Fa
kat, böyle olmadı, kurbağa kolumu 
kemirmeğe başladı. Bunun mânası 
şudur: Sağ kolum kadar değerli olan 
zabitlerimden birinin başına bir fe
lâket gelecek... 

Zabitler sordular: 
— Bu felâketi sen neden kabul et

miyorsun da bizim başımıza yükle
mek istiyorsun? 

— Çok yalvannm size: Benimle 
alay etmeyin! Ben, rüyamın beni 
aldatmadığına eminim. 

Ve bir adım geriye çekilerek: 
— Tann sizinle beraber olsun... 
Dedi; çadırdan çıkıp gitti. 
Zabitlerden birisi rüyaya inanmı

yordu: 
— Bırakın şu gevezenin sözlerini.. 
Diye bağırdı. Arkadaşı atıldı: 
— Ben bir gece rüyamda öküz 

görmüştüm. Ertesi günü çok zengin 
oldum. O zamandanberi öküz be
nim için çok mukaddes bir hayvan
dır. Bu adam da görülüyor ki rüya-
lannı denemiştir. Bırakalım onu 
kendi haline, 

• 
Bir rüya., ve bir fırtına!.. 
Moğol askerinin rüyasım söylediği 

günün akşamıydı. Moğol zabitleri 
Aykut ham gördüler: 

— Sizi neşesiz gördükçe üzülüyo
ruz. Bize neden iztırabmızı söylemi
yorsunuz? 

Dediler. Aykut bir gün daha isti
rahat ettikten sonra işe başlıyacağı-
nı söyliyerek, arkadaşlannm candan 
alâkalanna teşekkür etti: 

— Bir kaç güne kadar Saydavîler 
kabüesine gideceğiz. ÎM kabileyi 
birleştirmeden bir yere dönmek iste
miyorum. 

Dedi. 
Aykutun sözlerinde arkadaşlarının: 

itimadım çekecek bir kudret ve sa
mimiyet yoktu. Bununla beraber za
bitler Aykut ham rencide etmekten 
çekinerek bir kaç gün daha bekleme
ğe karar verdiler. ^̂  

Ortalık yeni karanyordu. 
Gökyüzünde bir tek yıldız yoktu. I 
Havada dolaşan karla bulutlar 

süratle büyüyor, batıdan çakan şim
şekler Arablan korkutuyordu. 

Herkes çadınna kapanmıştı. 
Herkesin ağzında §u iki kelüne 

dolaşıyordu: 
— Frtma var... 
Acaba Mğol askerinin rüyası mı 

çıkacaktı? 
Askerin rüyada gördüğü kurbağa 

kimbilir kimin başını yiyecekti? 
Moğol askerinin rüyasım gülünç 

bulan iki Moğol zabiti çadıra kapan
mış yemek yiyorlar ve konuşuyor
lardı: 

—' Aykut bir iki gün daha istirahat 
ettikten sonra Saydavîlerle bu kabi
leyi birleştirmeğe teşebbüs edecek
miş. Sen ne dersin bu işe? 

— Hele iki gün geçsin de, sonra 
tekrar görüşürüz. 

— İnanmıyorsun demek onun bu 
işi yapacağına?... 

Birdenbire gök gürlemeğe başladı. 
Uzun boylu Moğol zabiti: 
— Arabistanda böyle gök gürültü

süne ilk defa raslıyorum. 
Dedi. 
Orta boylu zabit gülümsedi! 
— Yağmuru çok kuvvetlidir bura

nın. Seyrek yağar, fakat yağdığı za
man ortahğı sel götürür. 

— İşte başaldı... 
— Çadınn direkleri sağlam, değil 

mi? 
— Merak etme! Arablar işini bilir

ler. Bu direkler kimbilir kaç fırtına
ya göğüs germiştir. 

— Sel basarsa ne yapacağız? 
— Kum, süngere benzer... Deniz

ler yağmur olup gökten dökülse, içer 
kurutur. Biraz sonra güneş açmca 
yağmur yağmamış gibi, ortalık der
hal eski kuraklığma döner. 

—' Garib bir memleket burası, 
gök gürültüsü azgın boğalar gibi ses 
veriyor. Yağmuru da esrarengiz... 
O ne?... Şimşekler göz kamaştırı
yor. Etrafa yıldınmlar düşüyor ga
liba! 

Çadınn kapısından bakmak İstedi
ler. Yüzlerini iri taneli yağmurlar 
kamçıladı. 

Gülüştüler. 
— İhtiyar falcının dedikleri çıkı

yor... 
—I Vallahi mucize bu. Macaristan-

daki (Heı-müs) ten daha marifetli bir 
adammış. 

— Hermüs bu kerameti gösterme
mişti. 

— Unuttun mu? O da askerimizin 
bozguna uğnyacağını söylemişti. Er
tesi günü Bohemlerle çarpıştık, mağ-
lûb olduk. 

— Adam sen de. Ona mağlûbiyet 
denir mi? Yedi telefat verdikten son
ra yardımcı kuvvetlerimiz yetişti. 
Hepsini kılıçtan geçirdik. Fakat, 
Arab falcısı öyle atıp tutmadı. Olup 
bitecekleri tane tane ve açıkça söy
ledi. Fırtına, tufan ve bunlarm ar
kasından kimbilir daha nelere şahid 
olacağız!... 

Yağmurun şiddetinden çadınö 
içinde oturulamıyordu. Fırtınanın 
kollan varrmş ta cadın yerinden sö-
kecekmiş gibi, müthiş bir sarsıntı 
içinde gittikçe artan bu korkunç sa
ğanak bütün şiddetile devam edi
yordu. 

Uzun boylu zabit gözlerini açarak 
mınldandı: 

.— Gerolan İrmağında da senini© 
böyle bir boraya tutulmuştuk... Ha-
tırhyor musun? 

(Arkası var) 
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B ü y ü k PHillet P^eclîsinde 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

zakereler esnasında şirket tarafından 
İleri sürülmüş olan metalibatm ma-
h^çtlerini izah etmiş ve nihayet va
rılmış olan netice hakkında da de
miştir ki: 

«Nihayet on bir milyon lira üzerin
de anlaştık. Bu suretle aramızda tam 
bir mutabakat hasıl oldu. Şimdi bu
na mukabil menfaatimiz ve asıl mü
him nokta budur, bunu da arzede-
yim: 

1933 de 5.175.000, 1934 de 5.140.000; 
1935 de 5.253.000, 1936 da 5.211.000, 
1937 de 4.944.000, yani vasatî olarak 
senelerdeki farkın sebebi her sene ta
rifede tenzilât yaptırmamızdandır. 
Bunu prensip olarak koyduk. 1937 
senesinde bunun için dört milyon do
kuz yüz küsur bin liraya düşmüştür. 
Vasatî olarak bugün 5 milyon lira 
varidat getirmektedir. Netice ve hü
lâsa bundan ibarettir. 

Arkadaşlanmın encümenlerde gös
terdikleri alâka ve esbabı mucibe 
lâyihasında yaptıklan teşekküre kav
si minnetle büyük meclise ve encü
menlere teşekkür ederim. 

Yaptığımız vazife nihayet sizindir. 
(Alkışlar) 

Uafia Vekilinin bu izahatını müte
akip maddelere geçilmiş ve satm alın
ma mukavelesi tasdik edilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında ye
niden yapılacak su işlerine 31 milyon 
lira tahsis ve bunun için gelecek se
nelere geçmesi taahhüdat icrasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki ka
nuna ek lâyiha da müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Meclis, hükümet tarafından tevdi 
edilmiş bulunan iş kanununa ek ka
nun lâyihası ile matbuat kanununa 
ek kanun lâyihasının şu kanunların 
evvelce tedkik edilmiş oldukları muh
telit encümenlerce tedkik etmelerini, 
gayri mübadiller işlerinin tasfiyesi, 
taksitlerle hükümetten mal alah va
tandaşların taksitlerinin teciline aid 
kanun lâyihalarile sinema ve tiyat
rolardan alman resimlerin tahfifine 
aid lâyihamn Maliye, Dahiliye ve 
bütçe encümenleri tarafından müş
tereken müzakare edilmelerini tesvib 
eyle:'niştir. 

B. M. Meclisi cuma günü toplana
caktır. 

Türk - A f g a n muahedes i 
Ankara 22 (A.A.) — B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında Afganis
tan hükümeti ile münakid muhade-
net ve teşriki mesai muahedenamesi-
nin temdidi hakkındaki protokolün 
tasdikine aid kanımun müzakeresi 
münasebetile söz alan Hariciye Veki
li B. Tevfik Rüştü Araş sık sık sürekli 
alkışlarla ve tasvib seslerile karşıla
nan aşağıdaki izahatı vermiştir: 

Arkadaşlarım, 
Geçende tasdikinize iktiran etmiş 

olah Türk - Yunan muahedesi müna
sebetile maruzatta bulunurken Bal
kanlarda takib edegeldiğimiz siyase
tin ana hatlarını arzetmiştim. 

Bugün de yüksek tasvibinize arzo-
lunan Türk - Afgan muahedesinin 
temdidi vesilesile müstakil olduğu 
gündeberi bu kardeş devletle püvüs-
süz devam eden dostluğumuzun kısa 
bir tarihçesini ve bu münasebetle 
Garbı Asyada kanaat ve hararetle 
takib etmekte bulunduğumuz siyase
tin esaslarmı arzetmek isterim. Bu 
suretle Türkiyenin haricî münasebet
lerde hedef edindiği ülkünün sami
miyeti ve berraklığı huzurunuzda bir 
defa daha tezahür etmiş olacaktır. 

1920 de istiklâline kavuşan Afga
nistan ilk esaslı ittifak muahedesini 
1921 de Türkiye ile yaptı. Bu mua
hede 1928 de yeniden gözden geçirile
rek bir teşriki mesai ve kardeşlik ifa-
denamesi halini almış ve içinde bu
lunduğumuz dünya: şeraitine daha 
uygun bir hale getirilmiş ve kardeşi
miz İran devletUe aramızda mevcut 
olan muahede ile telif edilmiştir. Böy
lece 1928 Mayısınm 25 inde imza edi
len Türk - Afgan muahedesi Türk -
İran muahedesinin İranla hemhu-
dud olmak hususiyeti haricindeki ah
kâmının siyasî prensiplerine muvafık 
ve Garbî Asya devletlerile hep birlik
te güttüğümüz siyasetle ahenktar ve 
mutabık bir şekil almıştır. 

Türk - A f g a n muahedes in in 
hususiyeti 

Ancak bu emel ve gaye ile yapılan 
Türk - Afgan muahedesinin kendisine 

iki büyük âkid tarafın memleket ve 
milletlerinin terakki ve tealisi için 
bir tarafta mevcud ve diğer taraf için 
faydalı olan ve ihtiyaç hissedilen her 
türlü vesail ve vesaiti ayrıca tertib 
ve tanzim edilen veya: edilecek olan 
hususî mukaveleler ile temine ve bu 
suretle onım ihtiyaçlarmı teshil ve 
tehvine çalışmasmm taahhüd edil
miş olmasıdır. 

Bu muahede ile iki büyük âkid-
lerden biri aleyhinde başka bir veya 
bir kaç devlet tai^aimdan hasmane 
bir hareket vaki olduğu takdirde di
ğer âkid taıaf o tecavüzün men'i 
emrinde bütün gayret ve mesaisini 
sarfetmeyi ve bu mesaiye rağmen 
harb emri vaki olursa iki hükümet 
yüksek menfaatlerine muvafık olan 
musib kararı ittihaz etmek üzere 
vaziyeti aı-alannda tekrar hayırha-
hane ve itina ile mütalea etmeyi ta
ahhüt etmişlerdir. Yine bu muahe
denin üçüncü maddesi âkid taraflar
dan her biri başka bir veya birkaç 
devlet tarafından diğer âkid devlet 
aleyhine tevcih edilen hiçbir ittifak 
veya siyasî, askerî, iktisadî ve malî 
hiç bir itilâfa ve bundan başka bir 
veya bir kaç devlet tarafmdan diğer 
âkid tarafın askerî emniyeti aleyhi
ne tevcih edilen hasmane hareketlere 
de iştirak etmemeyi taahhüt etmiş
lerdir. Ayni zamanda iki yüksek âkid 
taraftan her biri bu muahedenamede 
tayin edilen karşılıklı taahhüdler 
haricinde diğer devletler her türlü 
münasebatta hareketlerindeki ser
bestiyi tamamile muhafaza etmişler
dir. 

Türk - İran m u a h e d e s i 
Kardeşimiz İranla da aramızda 

meri muahedede Türk - Afgan mua
hedesinin hususiyetine dair işaret 
ettiğim kısımdan mada olan esaslı 
ve karşılıklı taahhütler temamile var
dır. Bundan başka gene Türk - İran 
muahedesi birimizin hasmane bir te
cavüze maruz olduğu zaman itinalı 
ve samimî müşavere neticesinde iki 
âkit tarafın beraber yürümeleri ihti
mali kuvvetli olmasına rağmen, diğe
rinin bitaraf kalması iki memleke
tin yüksek ve milli menfaatlerine ve 
kudretine daha uygun telâkki edilen 
hallerde bile seferberlik yapmak su-
retile biraflığmdaki tecavüze uğrıyan 
tarafınran müdafaasını azamî teshil e-
decek mahiyette tatbikini temin eden 
hükümlerini ve hemhudud olmak hu
susiyetinin istilzam ettiği karşılıklı 
vecibeleri de ihtiva etmektedir. 

o ıyas ı u lkumuz 
Sözlerimin başında Garbî Aasya-

nın bu kardeş devletleı^ile yapılan 
muahedenin aı-zm bu geniş ve kıy
metli kıtasında hep birlikte takib etti
ğimiz siyasî ülkü ile ahenkdar olma
sına daima dikkat edildiğine işaret 
etmiştim. Şimdi de huzurunuzda bu 
siyasî ülküden tekrar bahsetmek is
terim. 

Derhal şurasını bu bahiste gene 
açıkça ve minnetle tebarüz ettirme
liyim ki, bu siyasî ülkümüz İran Şa-
hinşahı hazretlerinin yüksek görüş 
ve teşebbüslerile Sadabad misakı ha
linde olarak bugün tahakkuk etmiş 
bulunuyor. Arzettiğim bu misakın im
zası nünasebetile Tahranda söyledi
ğim bir nutukta ifade etmiş olduğum 
gibi Garbî Asyayı müşterek bir kar
deşlik vatanı haline getiren bu mi
sakın, misaka dahil devletlerin müş
terek komşusu ve dostu olan iki bü
yük devletin yani dostumuz Sovyet 
Rusya İttihadı ile diğer dostumuz 
Büyük Britanya İmparatorluğımun 
muvafakat ve hat tâ müzaheretleri 
inzimam ederek yapılmış olması ile 
kendilerimize olduğu kadar büyük 
komşularımızın da yüksek menfaatle
rine uygun ve dünyanın mühim bir 
kısmında sulha samimiyet ve cid
diyetle hadim bir muazzam eser mey
dana gelmiştir. 

Bu büyük eserin istikbali emin ve 
açıktır. Kuı-ulmasında âmil olan ar
zettiğim asil zihniyet sayesinde sul
hun hizmetinde bu eserin vadettiği 
inkişafları basit tahayyülleri aşacak 
mahiyettedir. Komşumuz ve dostu
muz İrakın bu misakda kendine lâ-
yik olduğu yeri tutmuş olması misa
ka dahil devletlerle istiklâllerini can 
ve gönülden istiyerek görmek bahti
yarlığına nail olduğumuz Arap âle
mi devletleri arasında ayrıca yeni bir 
rabıta daha teşkil etmiş bulunuvor. 

öğrendiğimiz İran İmparatorluğu 
hanedanı ile diğer kardeşimiz Mısır 
krallık hanedanı arasında sıhriyet hu
sulüne dair olan haber, taaddüdünü 
daima dilediğimiz bu rabıtalara ye
ni, mesut ve kuvvetli bir bağ daha 
katıyor, Kaldıki memleketimiz Arap 
âlemi devletlerile doğrudan doğruya 
pek çok kardeşlik münasebetlerine 
malik ve onları daima takviyeye sa-
liktir. 

Y a k ı n k o m ş u m u z Suriye 
Garbi Asyadan bahsederken yakm 

komşumuz Suriye hakkında da düşün
düklerimizi hulâsa olarak söylemeli
yim. 

Milletimizin her vakit hakkında bir 
kardeş muhabbeti taşıdığı Suriyenin 
de bir gün ve yakın bir günde istiklâ
line kavuştuğunu görmekle bahtiyar 
olmak isteriz. Arap âlemine karşı yü-
reklerimizdeki samimî muhabbet ve 
saygıyı yeni Türkiyenin Mısırla, İrak
la, Hicazla, Yemenle idamesine itina 
ettiği münasebetleri en beliğ surette 
ifade etmektedir. 

Sevdiğimiz Suriye halkı hakkmda 
bundan başka türlü ve daha az duygu 
taşımak için hiçbir sebep yoktur. An
cak samimi bir dostluğun idamesi yal
nız bir taraflı olarak uzun uzadıya te
min edilemez. Suriye halkuun vatan
perver ekseriyetinin bizim duyguları
mıza tam bir karşılıkla bize karşı kar
deşlik hisleri beslediklerinde şüphe
miz yoktur. 

Şu kadar var ki hükümetler millet
lerinin hakiki temayüllerini gösteren 
yollarda yürüdükçedir ki karşılıklı ve 
arzu ettikleri münasebetlerin inkişaf
larına hizmet edebilirler. Bir tarafta 
velev tahrik ve iğfal ile olsun, diğer ta
rafın aleyhine fuzulî nümayişler ya
pıldıkça ve hükümetler bunlara mü-
said oldukça diğer tarafm iyi duygu
lan ne kadar samimî olursa olsun, ve 
ne kadar kuvvetli bulunursa bulun
sun, nihayet bir gün rencide olması 
insanî bir neticedir. Türkiye - Suriye 
kardeşlik münasebetlerini böyle akı
betten kormayı istiyoruz. Ve biz daima 
dostluk için çalıştık ve çahşıyoruz. İşin 
bu cihetini olduğu gibi söylememiş ol
saydım bütün alâkadarlara karşı ol
duğu kadar kendimize karşı da sami
miyetimizde kusur etmiş olurdum. 

Türk - Afgan muahedesinin temdi
di münasebetile yaptığım bu maruza
tıma nihayet verdirirken, siyasetimi
zin şu cihetini de kaydeylemeliyim ki, 
dostluklarımızın bir müeyyidesi de 
dost hükümetlerin biribirimizi anlıya-
rak bu münasebetin idamesine karşı
lıklı çalışması kadar bu dostlukların 
milletler arasında kurulmuş olması
dır. 

Arkadaşlarım, muhteviyatını söyle
diğim gibi diğer komşularla olan mü
nasebetlerimize inikâsatını da etrafile 
izaha çalıştığım Türk - Afgan muahe
desi temdidi protokolünü tasdik bu
yurmanızı istirham ederim.» 

Bir suale cevap 
Bu izahatı müteakip, Emin Sazak 

(Eskişehir) — Bir sual soracağım, de
miştir: 

«— Büyük Britanya ve komşumuz 
Sovyet Rusyanın muvafakatlarile mu
ahedenin imzalandığını şimdi dinle
dik. Gerçi Ankara hükümeti iyi kom
şuluk hislerile komşularma bağlıdır. 
Fakat komşularımız buna muvafakat 
etmeseydi bunu yapamıyacaktık gibi 
bir şey anlaşılıyor. Bilmem amma bu 
tabir bana ahştığımız şekle uygun de
ğil gibi geliyor.» 

Hariciye Vekili Araş — Arzedeyim, 
arkadaşlarımın malûmudur ki, Sovyet 
Rusya ile Türkiye arasında meri ve 
ahiren teıfldid edilen muahedemiz 
mucibince iki tarafın yakın komşula-
rile her iki taraf için her hangi bir si
yasî bir muahedenin müzakeresine baş
ladığı zaman biribirine haber vermek 
ve imaza edebilmesi için de muvafa
katini almak zarurîdir.» 

Diğer taraftan gene arkadaşlarımın 
da malûmudur ki. Şark misakı aza
ları arasında bulunan trakm İngiltere 
ile ittifak muahedesi vardır. Her han
gi bir misaka imza koymak için İn-
gütere devletinin muvafakati zaruri
dir. Binaenaleyh bu misak iki büyük 
komşu devletin muvafakatlerinin ve 
hattâ müzaheretlerinin inzimamile 
yapılmıştır. Onun için burasını böy
le ifade etmiş bulunuyorum. (Çok gü
zel sesleri). 

Tevfik Rüştü Arasın bu cevabı 
üzerine kanun lâvihası okunmuş vr 

Notamızdan Fransayı 
resmen haberdar ettik 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Türkler şimdiye kadar elde edilen ne
ticelerden memnun değillerdir. Bu 
memnuniyetsizlik Antakya Türk hal
kı arasında da göze çarpıyor 

Frans ız Har ic iye Nazır ın ın 
beyanat ı 

Paris 22 (A.A.) — Ecnebi gazeteler 
birliği bugün Hariciye Nazın Bonne şe
refine bir kabul resmi tertib etmiş ve 
bu kabul resminde diğer birçok rical 
de hazır bulunmuştur. 

B Bonne, yaptığı beyanatta ezcüm
le Ankaraya gideceğini teyid etmiş ve 
demiştir ki: 

«Bu ziyaret, Fransa ile Türkiye ara
sında mevcud samimi münasebatı par
lak bir tarzda teyid edecektir. Fransız 
ve Türk mümessilleri İskenderunda 
bir dostlk muahedesini müzakere edi
yorlar. Bu muahede üçüzlü Türk -
Fransız - Suriye muahedesi ve erkâm-
harbiye anlaşmalarile tamamlanacak
tır.» 

H a t a y anarş i i ç inde 
Antakya 22 (Hususî muhabirimiz

den) — Hatay idaresinde müsbet bir 
veçhe yoktur. Harbiye nahiye müdü
rü İbrahim, Suriye ve Hatay hapisha
nelerinden çaldığı katilleri etrafına 
toplamıştır. Tedhiş ve tahrikçiler lâ-
yıkile takib edilmiyor. Hulâsa, Hatay 
bir anarşi içindedir. 

Bugün kendisile görüştüğüm Fran-
sanın Hatay delegesi B. Köle ise beya
natında şöj'le demektedir: 

o— Herkesin gözlerile gcrdugu gibi 
Hatayd? vaziyet iyiliğe doğn'> gitmek
tedir. Mesuliyeti müdrik olan ve- nasi
hatlerimi dinliyen cemaatlere mensub 
mümessiller aralarında iyi münasebet
ler tesisine gayret göstermektedirler. 
Eminim ki bu hareketlerile eskiden ol
duğu gibi, halkî^ Iıir^met ediyorlar ki, 
bu muvaffakiyet ciddî bitaraf bir ida
renin neticesi olabilir 

Artık bulanık suda balık avlamak is-
tiyenler tahriklerine nihayet vermeli
dirler. Bu gibiler kim olursa olsun ta
rafımdan menedileceklerdir. 

Askerî konuşmalara gelince: Sizi te
min ederim ki bu müzakereler karşı
lıklı bir anlaşma havası içinde devam 
etmektedir.» 

Orgenera l A s ı m G ü n d ü z 
şeref ine z i y a f e t 

Antakya 22 (Hususî muhabirimiz
den) — Vali B. Abdürrahmen Melek 
bugün Türk askerî heyetinin reisi ge
nel kurmay ikinci başkanı orgeneral 
Asım Gündüz şerefine bir ziyafet ver
miştir. 

Valinin ve Kole'nin 
beyannameleri 

Antakya 22 (Hususî muhabirimiz
den) — Vali B. Abdürrahmen Melek 
bir beyanname neşrederek bütün un
surları vergilerini ödemeğe davet et
miştir. Delege B. Köle de bir beyan
name neşrederek bütün unsrları sü
kûna davet etmiş ve örfî idarenin ipka 
edileceğini, intihap kayıtlarmın ağır-
laştınlacağmı bildirmiştir. : 

Türklere verilen vazifeler 
Antakya 22 (Hususî muhabirimiz

den) — Hatayda bir taraftan yolsuz
luklar devam edip dururken, diğer ta
raftan da ıslâhata devam edildiğini 
gösteren emareler vardır: Antakya 
müddeiumumisi vazifesinden uzaklaş-
tmlmış; yerine Türklerden B. Cemil 
Yurtman getirilmiştir. Antakya note
ri Maruf Sadık azledilmiş, yerine B. 
Zübeyir Karabay geçmiştir. Jandarma 
kumanadm Seri vazifesinden uzaklaş-
trılmış ve yerine Kordiye, Ortakuseyir 
nahiye müdürlüğüne de B. Halil tayin 
edilmişlerdir 
Bir iht iyarın güze l bir cevabf 

Antakya 22 (Hususî muhabirimiz
den) — Ordu nahiyesinin Kislah kö
yünde 120 yaşında bir ihtiyar tescil 
bürosunda mensup olduğtı cemaat so
rulunca: «Ben Atatürk cemaatin-
denim» demiştir. 
K a t m e r l i tesci l numaralar ı 

Antakya 22 (Hususî muhabirimiz
den) — Ortakuseyirdeki Babutturun 
intihap şubesi faaliyete geçmiştir. 

İntihap sahtekârlıklarında yeni ye
ni numaralar oluyor. Şimdi de Usbe-
ciler komisyon nezdinde bir Arabm 
iki, hattâ üç defa tescilini temin edi
yorlar. 

Usbec i l er y a t a ğ ı 
Antakya 22 (Hususî mhabirimiz-

den) •— Antakya telgrafhanesi Usbe
ciler yatağı olmuştur. Postalara hiç 
itimad kalmamıştır. 

Türk mal lar ını y a ğ m a ett i ler 
Antakya 22 (Hususî muhabirimiz

den) — Geçenlerde Reyhaniyede Kas-
tal köyündeki tescil bürosuna Türk 
olarak kendilerini kaydettiren beş ki
şinin evi bu defa Suriye jandarmaları 
tarafından tahrip ve malları yağma 
edilmiştir. 

1 2 0 0 s e y y a h g e l e c e k 
30 temmuzda Romanya vapurüe 700 

ve 2 ağustosta da Markopolo vapurile 
500 seyyah gelecektir. Bu seyyahjer, 
birkaç gün şehrimizde kalacaklardır. 

Deninaltf sınıflarına verilecek zam 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

cib sebebler mazbatasında ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

«Hergün bir suretle genişlemekte 
olan denizaltı mensuplanna veril
mekte olan zam yeni vaziyetin İcab 
ettiı-diği hususlan karşılamamakta
dır. Denizaltıcılann sıcak, ratib ufak 
teknelerde*hava, zıya ve hayat şart-
lai'i dışında uzun zaman çalışmak 
mecburiyetinde olmaları hasbile 
kendUerini teşvik edici mahiyette 
olan hükümet teklifi yerinde görül
müştür.» 

Hükümet teklifinde, vazife icabı 
malûl kalan denizaltıcılaı-la deniz 
gedildi erbaşlanmn ve deniz askerî 
memurlarmın tckaüd maaşlarının 
bir mafevk rütbe ve derece üzerinden 
hesab ve erden baş gedikliye kadar 
(baş gedikli dahil) olanların tekaüd-
lülderinin asteğmen maaşına göre 
hesab edileceği yazılı bulunmakta 
idi. 

Millî Müdafaa encümeni bu hük
mü gedikli denizaltıcılar lehine değiş-
tinniş ve erden gedikliye kadarmm 
tekaüdlüklerinin teğmen ve baş ge
diklilerin de üsteğmen maaşına gö
re hesab edilmesini muvafık görerek 
lâyihanun buna aid maddesini o şe
kilde tadil etmiştir. 

Gene Millî Müdafaa encümeni pro
jenin, denizaltıcı vazifesinden ayrı
lanlardan deniz ordusu vazifesinde 
çalışanların on seneden ziyade hiz
metlerinden ne surenle istifade edile-
cegini Gösteren muvakkat maddesi 

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun nej* 
rinden evvel kazanılmış olan denizaltıcı-
lık zam ve tahsisatları ile denizaltıcıhk 
seneleri farkları muteberdir. Denizaltıcı-
lıkta en aşağı on senelik dahş hizmetini 
bitirerek dalış vazifesine devamı arzu 
etmediklerinden veya sıhhî sebeblerle ay
rılmış olanlardan deniz ordusunda çalış
makta olanlar bu kanunun 3 üncü mad-

I desindeki esaslara göre tahsisat alırlar. 
Bu maddede adı geçen üçüncü 

madde de şöyledir: 
Madde 3 — Sıhhî sebeblerle dalıştan 

menedilenler denizin geri hizmetlerine 
veya su üstü gemilerinde bir vazifeye nak* 
ledilirler. Bu gibilere (Denizaltıcı subay, 
denizaltıcı gedikli erbaş) beher denizaltı
cıhk hizmet senesi için beşer lira aylık 
tahsisat verilir. 

Denizaltı kursu talebelerinden kur
su ikmal edip de diploma alan deniz
altıcı subay, gedikli erbaş ve erata 
hizmet seneleri itibarile her ay veri
lecek denizaltıcıhk zamlan projeye 
bağlı bir cedvelde gösterilmiştir. Milli 
Müdafaa ve bütçe encümenlerince 
aynen kabul edilen bu cedvel şudur: 

Subay Gedikli erbaş Krat 
Hizmet Alacağı ay- Alacağı ay- Alacağı ay* 
Senesi hk zam lık zam lık zara 

1 40 27 10 
3 53 36 13 
5 67 45 1« 
7 80 55 19 
9 93 64 
11 107 73 
13 120 83 
13 134 92 
17 147 101 
19 161 111 
21 175 120 
23 183 130 
25 202 139 
27 216 149 
29 230 158 
31 244 lü8 
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KvÇ 
KÜÇÜK tLÂNLAB 

AKŞAM okuyuculan arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz ll&n vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İXANLAR Pazar, Şali V 
Perşembe günleri İntişar ede?. 

1 ~ İŞ ARIYANLAR 
35 YAŞLARINDAYIM Ve BEKÂRIM — 

Okur yazarım muayenehane ve yazıha
nelerde, apartımanlarda ve hef ne şekil
de olursa bir iş arıyorum, a?a kanaat 
ederim. Sultanahmedde Üçlef mahalle
sinde Terazi sokak 15 numaralı haneye 
müracaat. * 

MUHASEBECtSt BULUNDNĞUM MÜ
ESSESEDEN ALDIĞIM MEZÜNİTETK 
BİNAEN — hariçte de ehven flatle bir I5 
almak arzusundayım, muteber kefil veri
rim, istiyenler adreslerini Akşam gazete
sinde «Muhasebeci» rumuzuna bir mek-
tubla bildirmeleri. 

MÜREBBİTE ARIYANLARA — İstan-
bula yeni gelen ve kendi lisanı gibi Al
manca bilen orta yaşlı bir Macar mat
mazel iyi bir Türk aUesi nezdinde Ut 
aramaktadır. Dikiş ve yemek de bilir. 
«Praülein Wellich» posta kutusu 254 
Beyoğlu adresine mektubla müracaat. 

VEZNE — İstenilen nakdi teminatı 
vermek üzere veznedarlığa talibim. Ak
şamda «Vezne» ye mektubla bfldirmeleri. 

— 1 
VİYAN ALI BİR ALMAN BAYAN — Yük

sek tahsiU olan, almanca, fransızca ve ital
yanca bilen bir bayan ciddî bir aile yanm-
da büyük çocuklara leylî muallimliğe ta
lihtir. Akşamda «Viyanalı muallime» ru-
muzuna mektupla müracaat. — 2 

2 — ÎŞÇt ARIYANLAR 
BİR BAYAN ARANIYOR — Altın Gişe

ye bir bayauı lâzım okur yazar olması 
şarttır. Beyazıd Okçular Altın Gişeye mü
racaat. Telefon: 23347. — 1 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK CAMEKÂN _ 24 X 6 X 4 ve 

36 X 7 X 6 metre ab'admda iki demir 
camekânla 2.5 x 3,5 x 90 metre eb'adm-
da bir demir bahçe geçidi, üç adet te de
mir kameriye satılıktır. İstiyenler iş gün
leri 9 - 1 2 arasında 41164 e telefon et
meleri. 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina* markalı 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmış 
meşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh
ven fiatle satılıktır. cAkşam» foto muha-
biri bay Faik'e müracaat. — 8 

SATILIK OTOMOBİL — 928 modeli 
hususi (Esex) markalı marnken döşeli ta
banca boyası lâstikleri yeni dört şişe ben
zinle 140 kilometre yapar. Dört kişilik 
kapalı bir otomobil acele satılıktır. Tak
sim Merkez garajında kâtib bay Hüseylne 
müracaat. — 1 

KELEPİR DENİZ MOTÖRÜ — Evinrod 
markalı teknesile beraber deniz motörü 
80 liraya acele satılıktır. Beşiktaş iskelesi 
kayıkçılar kâhyası Mehmed reise müra
caat. — 1 

OTOMOBİL ARANIYOR — Tenezzüh 
otomobili olup ta satmak istiyenler tele
fonla 24139 numaraya müracaat. — 4 

160 LİRAYA SATILIK PİYANO — 
Alman markalı az kullanılmış mükemmel 
bir piyano içi demir formalı büyük acele 
satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Balıkpazar 
Duduodaları sokak 26 numaralı dükkânda. 

— 2 
SATILIK PİYANO — Mükemmel vazi

yette «Zeitter Winkelman» marka Alman 
Kruaze piyano satıhktır. Beyoğlu Bayram 
sokağında Adamandidis hanmda kapıcı
ya müracaat. — 2 

SATILIK PİYANO — Alman markalı 
gayet yeni bir piyano içi demir telleri 
çapraz üç pedallı ucuz satılıktır. Müra
caat: Beyoğlu, Asmalımesçit caddesi 
No. 45 dükkânda. — 3 

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK DÜKKÂN — üzunçarşıda İğ

neci hanı yanmda 88 numaralı cema-
kânlı ve üzerinde odası olan kagir köşe-
başı iki cepheli dülckân kiralıktır. Müra
caat: Saat 2 - 6 ya kadar Galata Topçu
lar caddesi No. 160 dişçi Zeki Harman. 

SATILIK ARSA — Feneryolunda 146 
No. İl tramvay Konak durağmda 2 dönü
mü mütecaviz yetişmiş ağaç, kuyusu, ye
ni duvar! kapısı olan arsa satılıktır. Tele
fon 43249. Görmek İçin Kızıltoprak istas
yonu arkasında Şehir Kâhyası sokak 7 
No. ya müracaat. — 5 

ACELE SATILIK LOKANTA — İşlek 
bir mahalde 1200 liraya bütün takımı ile 
satılıktır. Görüşmek için cumartesi ve 
pazardan maada her gün saat 2 âea 
6 ya kadar Nuri Narine müracaat. Tel. 
23863. — — 1 

KİRALIK — Bakırköyünde İncirli cad
desinde 53 No. İl İhsan bejân köşkü yaz
lık ve senelik kiralıktır. İstasyona on da
kika mesafede ve asfalt cadde üzerinde
dir Sekiz dönüm bag içindedir. Tatlı suyu 

SATILIK KÖŞK — Çengelköyünde Ta
limhane Kaldırım caddesinde 30 No Jı 
meyvadar 12 dönüm bahçe ve a3nnca tar
lası bulunan birinde Sakız tulumbası 
mevcud iki kujrulu alt kısmı kagir üç kat
ta altı odalı hamam ve mutfağı havi 
köşk, ayrıca uşak odası bulunan ahırile 
ehven fiatle satıhktır. İçindekilere mü
racaat. — 9 

KİRALIK HANE — Beşiktaş Vişneza-
de meydanmda 14 No. h altı oda, mut
fak, banyo, terkosu havi Marmara ve Is-
tanbula nezareti kâmileyi hsdz olan ha
ne kiralıktır. Yanındaki haneye müracaat. 

— 1 
MECBURÎ ACELE SATILIK EV — 8 

oda, bahçesi su mevcud, caddeye yakın 
manzarası ijri gayet sağlam kagir bir ev 
ehven fiatle satıhktır. Lânga Sepetçi so-
kak 30 No. ya müracaat. 

KİRALIK KAT — Cihangirde Ege 
bahçesi karşısında denize nezareti olan 
Melek apartımanmm ikinci katı kiraya 
verilecektir. Her taraftan ziya alan beş 
odası bir antresi ve sıcak suyu vardır. 
İçindekilere müracaat. 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Eren
köy sanatoryomu civannda 32 dönüm 
erazisile yedi odalı yeni köşk gayet ehven 
fiatle satılık ve kiralıktır. Sanatoryom 
kapıcısından Arif beyin köşkü diye soru
nuz. Yalnız cuma günleri telefon: 52 - 192. 
İcab eden tafsilât İçin 20681 da Akşam 
ilân memuruna müracaat. — 6 

BEŞİKTAŞ — Hasfınn caddesi No. 19-21 
dükkânlar acele satılıktır. Çarşıkapı İs-
kenderboğaz 42 bay Mustafa Akdemire 
müracaat. — 7 

SATILIK — Fatihde Haraççı Muhid--
din mahallesinde Tahtalar caddesinde 4 
odalı bir ev ile ayni mahalde ifraz edil
miş nezaretli 6 parça arsa satılıktır. İs-
tiyen İtfaiye caddesinde 24 numaraya 
müracaat etsin. 

1200 LİRAYA — Beylerbeyinde iskele
ye yedi dakika mesafede Küplüce mev
kiinde Çayır sokak dokuz oda, üç hela, 
terkos ve elektriği ve bir kumah hamamı 
ile eşcarı müsmireyi havi • bir mikdar 
bahçesi bulunan beş sayılı hane acele sa
tılıktır. Görmek için ayni mahallede bay 
Hikmete, görüşmek üzere Kadirga Şeh-
süvar mahallesinde 14 sayıh evde bayan 
Hayriyeye müracaat. 

ACELE SATILIK EV — Saraçhaneba-
şında müzeyyen bahçeli satılık köşk Hor
hor caddesi Yeşil Tekke sokak 42 No. 
1 inci kat kagir 2 nci 3 üncü katlar ah-
şab her kat bir sofa üzerinde dörder oda 
ve teferruatı havi ayn ayn kapılardan 
girilir apartıman halinde dahi kullanılır 
ve etrafındaki 3000 zira murabbaı bah
çesinde her türlü meyva ağaçlan, çamlar 
ve palmiyelerle müzeyyen ve Kıztaşma 
kadar uzanan gayet vâsi açıldığı ile em
salsizdir. Ve uygun fiatle acele satılıktır. 
Derunundakilere müracaat. — § 

2600 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ TA
RAFI KAGİR MÜCEDDED EV — Yukarı
da yazılı 42 No. h köşkün yanmdaki 40 
No. İl 3 kat 5 oda 2 sofa 2 hela yemek 
odası yanında mutfak içerisinde bol suyu 
tulumba bir geniş balkon iki tarafı bah
çe elektrik tesisatı mükemmel mücedded 
bir evdir 42 No. ya müracaat. — 3 

EHVEN FİATLE ACELE SATILIK EV — 
Kadıköyünde Acıbadem yolu caddesinde 
17 No. İl elektrik, havagazı, su tesisatını 
havi on odalı ahşab bir ev satıhktır. 
Görmek için içindekilere, pazarlık için 
Ankara R. C. Bandosunda M. B. Dinçere 
müracaat. — 1 

SATILIK EV — Bakırköyünün en gü
zel yerinde yedi odalı altında dükkanlı iyi 
bir ev acele satılıktır. 4 üncü Vakıf han 
karşısında 69 No. lı dükkâna müracaat. 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
TIMAN — Maçkada Teşvikiye mahallesi 
Kâğıdhane caddesinde Gemiliye apartı-
manı karşısında Küşadiye sokağında beş 
numaralı her katında banyo vesair kon
foru haiz senevi yedi yüz yfrini lira irad 
getirmekte olan mücedded bütün apar
tıman acele satılıktır. Bitişiğindeki yedi 
numaralı apartımanın üçüncü katma mü
racaat. — 6 

ACELE SATILIK EV — İstanbul Ge-
dikpaşada Çadırcı mahallesinde Boyacı 
sokağında 14 numara 7 oda 3 sofa 2 hela 
bir mutfak kuyu sarnıç terkos elektrik 
mevcut kagir evin tamamı ucuz fiatle 
acele satılıktır. Görmek için Marpuççu-
larda Fevzi Şanüı nezdinde No. 14 Garbla 
Gaydaya müracaat. 

SATILIK KİRALIK HANE — Küçük 
Moda Şifa sokak Kalamış körfezine nazıfl 
havadar iki kat üzerine altı oda aptesha-
ne mutfak banyo mahalli geniş bahçe-
slle müfrez ve mülk hanedir. Ayrıca ya
nmda dört oda banyo mutfak bahçeli 
apartıman yazlık senelik kiralıktır. Ha
vagazı su elektrik vardır. Şifada 20 No. ya 
müracaat. — 6 

5400 LİRAYA ACELE SATILIK APAR-
TIMAN — İstasyona bir dakika mesafe
de, su, elektrik, banyo ve havagazını ha
vi üç katlı yeni bir apartıman satılıktır. 
Şişli, Âbidei Hürriyet caddesi, İskete so
kağında 3 numaralı apartımanın birinci 
katına her gün müracaat. — i 

KADIKÖYDE KİRALIK VE SATILIK 
EV — Kalorifer, telefon, büyük bahçe ve 
tenis kortunu havi Moda caddesinde 47 
No. h ev hem kiralık ve hem satılıktır. 
Her gün gezilebilir. — 5 

ÜOUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhisa-
rmda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı-
nmâa, Cumasolcak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvalı 
bahçe, iki katlı kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki alla 
için kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek İçin içindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasmda EUûtip han No. 9 a 
müracaat. 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

— 5 

LÂLELİ VE AKSARAY — Yangın ye
rinde satılık arsa arıyorum. Bu muhitte 
arsası olup ta satmak istiyenler tapu se
nedi ve çaplarının birer kopyesini Gala-
tada Mehmed Ali paşa hanmda 42 nu
maralı Afif Türel yazıhanesine gönderme
leri ve ikametgâh adreslerile son fiatle» 
rini bildirmeleri rica olunur. — 3 

ACELE KİRALIK HANE — Kabataşta 
Ermls konserve fabrikası karşısmda bah
çe içinde tramvay caddesi üzerindeki 
hanenin birinci katı dört oda, mutfak, 
hamam terkos, elektrik ve havagazmı ha
vi kiralıktır. Görmek, gezmek ve konuş
mak İçin içindekilere müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Kadıköy Mü
hürdar caddesinde 57 No. lı yeni, her 
İcatı ayn kiraya verilebilir, üç İcatlı, kon
forlu, deniz nezareti fevkalâde. Cumarte
si, pazar akşama kadar, sair günler 
18 den sonra. — 3 

SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyünde 
İncirli asfaltmda istasyona 8 dakika, 13 
dönüm bahçeli 7 ve 8 odalı kuyulu ve 
elektrikli 41 ve 43 sayüı köşkler uygun 
fiatle satılıktır. Görmek için No. 43 e, gö
rüşmek için Kadıköy Telefon caddesi No. 
130 kat 2 ye müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Pangaltı Ha
mam Bilezikçi sokak 150 No. lı dört oda, 
mutfak, banyo, sarnıç, terkos, elektrik ve 
havagazı ve bahçeyi havi ev satılıktır. 
Karşısındaki bakkal Hiristoya müracaat. 

5 ^ MÜTEFERRİK 
TAHSİLİNİ — Fransz mekteplerinde 

yapmış bir bayan evlere giderek fransızca 
ders vermektedir. Ders bayanlara ve kü
çük erkek çocuklarmadır. Saati 75 kuruş
tur. Beyoğlu postrestant Semiha No. 2 

— 1 

RİYAZİYE DERSLERİ — Muktedir bifi 
muallim tarafından, orta mekteb ve lise 
talebelerine mutedil ücretle riyaziye ve 
fizik dersleri veriUyor. Az zamanda ders
lerinizi öğretir ve imtihanlannıza ha
zırlar. Akşam gazetesinde A. D. Öğretmen 
rumuzuna mektubla müracaat ediniz. 

HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS
LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nuri Ziya sokak 3 No. profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21. — 3 

FRANSIZCA LİSAN MÜTEHASSI prof. 
ANJEL DERSHANESİNDEN — Fransızca-
nız zayıf ise bize geliniz. Mutedil bir üc
retle kısa zamanda sizi takviye ederiz. 
Dersler münferiden veya müştereken ve
rilir. İhtisasımız: Mükâleme, tercüme, 
usulü. Köprübaşı Eminönü Han. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtlhanlarma 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag.-
renj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve İs-
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
zile (Akşam) a mektubla müracaat. — 5 

KİRALIK KÖŞK — Feneryolunda cad-
_dsrig__ggrTilar. ara.sında beş odalı köşk eşya 

İNGİLİZCE, FRANSIZCA DERSLER — 
Tecrübeli profesör tarafından. Mektebler, 
kolejler için talebe ve ikmale kalanlan 
hazurUyor. Her yere gider. Fiatler uygun. 
Kadıköy, Hale sineması civarında Sakız-
gülü sokak No. 15, yahut Akşamda T. T. 
rümuzlle mektubla müracaat. — 4 

YÜKSEK TAHSİL GÖRMÜŞ — Tecrü
beli bir zat kibar aileler nezdinde orta de
recede hususi riyaziye ve fizik dersi ver
mek istiyor. Akşamda (H. R. F. D.) rü-
muzıma mektupla müracaat. — 2 

GALTASARAY İHZARİ KISMINA — 
Devam eden veya edecek talebelerin veli
lerine: Gelecek ders yıhnda evlâdınızm 
Fransızcada kuvvetli yürümesini isterse
niz haftada 3 defa hususî dershanemize 
gönderiniz. Ücretler uygımdur. Lisan mü-
tehas. Prof. AnJeL Köprübaşı, Eminönü 
Ham. — ' 

MEKTUPLARINIZI ALDDRIinZ 
Oaıetemlz idarehanesini adres ola

rak KSstermi« olan karilerimizden 
İsviçreli Fransız Bayan — Kamyonet 

F R 
namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ilân sahibinin Ida-

PARFOMLER SAİRİNİN 
= EN SON İCADI== 

a sama 
Şarkın gizli ve sehhar'cazibesi, 

Patisin şıklığı ve inceliği, 
Baharın bütün tazeliği . . . . 

İşte sizin için, COTY'n in hazırladığı en 
son par fömü " A S U M A , , 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DİKKATİ Paris C O T Y fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız müstahzarıdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum İdaresi llânlan 

ismi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazıU muhtelif cina 
Amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camlan, muşamba ve linoleum 
6/7/938 çarşamba günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile An-
karada İdare binasında satın almcaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin lıizalarmda yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olareik Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşadas 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3692) 

İsmi Muhammen bedeli 
Lira K. 

Amyant, klingrit 18749 00 
Salmastralar 6835 00 
Camlar 15031 00 
Muşamba ve linoleum 11262 50 

Muvakkat teminatı 
Lira K. 
1406 18 
512 63 
1127 33 
844 69 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartnamesi mucibince «928» ton Sömikok ve «10» ton Lâve marin kö

mürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
n — Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 do 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alraı komisyonunda yapılacak-
tu:. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aUnabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adr geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 
(3634); 

• 
I — Numune ve şartnamesi mucibince 15.000 kilo kaim kınnap pazarlıkla 

satın alınacaktır. 
II Pazarlık 5/7/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de Kabataşta 

Levazun ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabUir. 
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olu
nur. (.3636) 

I — Numune ve şartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi pazar-
hkla satm almacaktır. 

n — Pazarhk 7/VII/ 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
ly isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yulcarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3638)' 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
üniversitede Roma Hukuku Ceza Hukuku, ve Devletler Umumî hukuku. 

Umumî İktisat ve İktisat Doktirinleri Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji Histoloji, 
Hayatî Kimya, Sinir hastalıkları; Umumî Kimya, Heyet, Tecrübî Fizik; Orta ' 
zaman Garp tarihi Doçentlikleri açıktır. Talimatname mucibince ilk teşrin 1938 
ayı basında imtihanları yapüacağmdan isteklüerin Rektöriüğe başyurmalan. 

(3798) 

ÇİÇEK MERAKLILARINA BÜYÜK FIRSAT 
(Onbirbin kök nadide karanfilin açık arttırma ile satışı) 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
934/4084 ' 
Paraya çevrilmesine karar verilen Büyükadada Nizam caddesinde Sefer-

oğlu köşkü bahçelerinde mevcut muhtelif renk ve cinste nadide karanfiller top
tan ve kök halinde 25/6/938 cumartesi günü saat 12 den 13 kadar birinci, kıy
metini buhnadığı takdirde 29/6/938 çarşamba günü aynı saatte ikinci açık art
tırma suretile peşin para ile satüacağından istiyenlerin muayyen olan gün ve 
saatte köşk bahçesinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. 
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Umumi dapesu I KraıplB, 
l ı ı ınbuı, Gaıtı«, Voy«ı>dı Kaa f 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul satmalma komiyonundan: 

Eşyanın cinsi 
Tasınlanan 

Miktarı tu tan 
L. K. 

91 
00 
00 
07 

İlk teminatı 
L. K, 

908 00 
702 00 
779 00 
228 00 

TASINLANAN 
Tarihi günü saat 

11/7/938 pazartesi 11 
11/7/938 pazartesi 16 
12/7/938 sah 11 
12/7/938 sah 16 

Kışlık erat elbisesi 1257 takım 12104 
Atlı erııt için çizme 1169 çift 9352 
Eyer takımı 173 tane 10380 
örgüt hayvanları için 243 tane 3035 
Velense 

1 — Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlarında kapalı zarfla ek
siltmeleri yapılacaktır. 

2 — Şartname ve evsaflar komisyondadır. Görülebilir. 
3 — İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarım 
Galata eski ithalât gümrüğündeki komisyona vermeleri. (3790) 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: , 
Taksimde Hüseyinağa mahallesinin Doğancı sokağında Efkâr oğlu han 30 

numarada mukim iken halen nerede oldukları bilinmeyen Setrak varisleri Me-
Mna Tatusyan ve Vartahi Tatusyana: 

1 — Vakıf Paralar Müdürlüğünden 25830 ikraz numarasile % 9 faiz ve % 
8 komisyon ve bir sene müddetle 2/9/936 tarihinde murisiniz Setrak tarafın-
8an borç alman (250) liraya mukabil birinci derecede ipotek gösterdiği Beyoğ-
lunda eski Hüseyinağa yeni Bülbül mahallesinde eski Sultan çeşmesi yeni Tak
dim çeşmesi sokağında eski 29 yeni 31 numaralı bir kagir evin, borcun müdde
tinde ödenmemiş olmasından dolayı, alacaklı Vakıf Paralar Müdürlüğü tarafın
dan paraya çevrilmesi istenmiştir. 

2 — Borcunuzun takib tarihi olan 20/11/937 tarihinde baliğ olduğu mik
tar, (27) lira (69) kuruş teslimat çıkdıktan sonra (258) lira (52) kuruş olup 
mezkûr tarihten sonra her gün için faiz, komisyon ve muamele vergisi karşılığı 
olarak borcunuza 10 kuruş zammedilecek ve aynca bilûmum icra masraflarile 
takdir olunacak ücreti vekâlet de tarafınıza aid olacaktır. 

3 — Bu ilânın neşri tarihinden itibaren 30 gün zarfında bu borcun tama-
mma veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız varsa daire
mizin 938/İ218 numaralı dosyasına yazı ile veyahut şifahen bildirmeniz veya-
hud da 30 gün zarfında borcu tamamen ödemeniz lâzımdır. Aksi takdirde bi
rinci fıkrada adresi yazılı gayrimenkulunuzun dairemiz marifetile satılacağı, 
ödeme emri ve senet sureti tebliği makamına kaim olmak üzere 30 gün müd
detle ilân olunur. (3796) 

Haydarpaşa Lisesi satmalma kurumundan: 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin Mayıs 939 gayesine kadar 188000 

parça çamaşırının yıkattınlması kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 
Eksiltme 30/6/938 perşembe günü saat 11 de İstanbul Kültür direktörlüğü bina
sı içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
İsteklilerin cari sene ticaret odası vesikasından maada çamaşır yıkayıcı ve 

çamaşır makinaları ve teferruatının yevmiye 6000 parça çamaşır yıkayabile
cek ve kurutabilecek kudrette olûuğuna dair ayrıca ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri mecburidir. Bu vesikaların teminat makbuz veya banka mektubile bir
likte 2490 sayılı kanunda yazüı tarifat dairesinde hazırlanacak teklif mektup
larının dış zarfına konularak eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon 
başkanhğma makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. Postada vaki olan gecik
meler kabul edilmez. (3552) 

M. M. Vekâleti Hava müsteşarlığından : 
Hava Müsteşarlığının göstereceği yerde çalıştırılmak üzere «210 - 165 lira 

aylık ücretle bir mimar ahnacaktır. İsteklilerin aşağıdaki yazılı evraklarile 
Ankarada M. M. Vekâleti Hava Müsteşarlığına, İstanbulda Hava Aktarma "an-
barı Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Talip fazla çıktığı takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacakları ilân 
olunur. 

1 — Türk olmak. 
2 — Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. / 
3 — Askerliğini bitirmiş ve diğer vekâletlerle ilgili olmamak. 
4 — Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 
5 — Sağhk durumu yerinde olmak. 
6 — Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarını hamil bulunmak. 
7 — Üç adet vesika fotoğrafı. (1925) (3716) 

Yüksek Ziraat enstitüsü Rektörlüğünden: 
1'-'- Kurumumuzun ihtiyacı için 300 kilo küçük geyik marka sırt kösele ile 

34 kalem kunduracı malzemesi açık eksiltme suretile satm ahnacaktır. 
2 — 8/7/938 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Rektörlük binasında 

müteşekkil komsiyonda ihale yapılacaktır. 
3 — Muhammen bedel 918,50 ve muvakkat teminat 70 Uradır. 
4 — Fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü daire mü-

TORUTMİT BQmmıo.% 
IPcûmmn 

^^odelt rneAKİubolı 

A N N E L E R 
Biliniz ki çocuk yalnız meme için 

ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
hırçınlatan sebeplerden birisi de apış 
aralarımn ter ve saireden pişerek kı-
zararak çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralajanız. Ne âdi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa yav
ruların cildlerini ve ifrazatı na2&n iti
bara alınarak yapılmıştır. 

ASİPİN KENAN 
Romatizma ağrıları 

Avrupa ve Amerika'ya talebe gönderiliyor 
Maden tetkik ve arama enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
I — Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 tale

be seçilecekth-. 
Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alâkadar muhte

lif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil ede
ceklerdir. 

n — İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lâzımdır: 
a — Türk olmak 
b — Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak «Sıhnî muayene Ankarada yapılacaktır.» 
e — Lâakal Lise veya KoUej mezunu olup, olgunluk vesikasım haiz bulun

mak. 
d — Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
III — Her istekli, Mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangisini 

seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notlarının 
tasnifi, her iki mesleğin imtihanlanna girilmiş olsa dahi, seçilen mesleğe göre 
yapüacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydım taşımıyan istidalar kabul edilmiyecek-
tir. 

IV — Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a — Cebir — Her iki meslek için mecburî 
b — Hendese — » » » » » 
c — Fizik • ' — » » ) ) » » 
d — Kimya — » » » » » 
e — Ecnebi bir dil — » » » » )> 
f — Nazarî hesap 
g — Müsellesat 
h — Mihanik 
i — Jeoloji 
j — Zooloji — » » » » » 
k — Botanik — » » » » » 

V — Açılacalc müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gönde
rilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananla-
n n ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizamn hesabmda, ecnebî lisandan kazanılan numara çift sayılacak
tır. Mühendislik müsabakalarım kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin doğ*> 
nidan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 nciye kac. 
dar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madenî endüstrilerin idarî ve ticarî va
zifelerine hazırlanmak üzere «Ticaret ve Organizasyon mühendisi» olarak ye
tiştirilecektir. ı| 

VI — Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar Devlet 
emrinde mecburî hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tev<ı 
sik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefi^ 
göstereceklerdir. 

VII — Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a — M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 
b — Sıhhî muayene tarihi: 26 Ağustos 1938 
c — Müsabaka imtihanlan: 29 ve 30 Ağustos 1938 
VIII — Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mektep, 

şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğraf ve dit 
lekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel 
Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhî muayeneleri için de tayin edilmiş olan 
günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü merkezinde bulun-

Yalnız Mühendislik için mecburî 

I— Yalmz Jeologluk için mecburî 



Sahife 16 A K Ş A M 23 Haziran 1938 

Alman çelik sanayiinin muazzam muvaffakiyeti 

HAS TRAŞ BIÇAĞI ÇIKTI 
Günlerce ve Hayret ve takdirle bedenen, Rakiplerine Korku, Dehşet saçan en ucuz olduğuna rağmen en pahaü Traş bıçaklarından daha mükemmel HAS TRAŞ bıçağuu İsrar üe arayııua. 

• ^ J d̂edi I 5 1̂ "̂̂ ?̂  Hasan Deposu. Toptancüara; tenzilât. Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

H A S A N v e PASLANMAZ HASAN TRAŞ BIÇAKLARI 

\ 

Piyasada en yüksek mevkiini .̂  
muhafaza etmekte berdevamdiR 

K y ı w ® t şyuruılbyı 

V i T A L i N 
Kansızhk, kamile hastalıkları, dimağ yorgunlukları ile vitaminsizlikten 

doğma bütün zayıflıkları geçirir. 

V i T A L İ N 
Her annenin bilmesi icap eden bir kuvvet şurubudur. Çocuklarımza Vitalin 

kuvvet şurubu vermekle onlan sağlam, gürbüz ve neş'eli yetiştirirsiniz. 

V İ T A L İ N 
Mektep çağmdaki gençlerle emzikli kadm veya ihtiyarlann 

hayatî kudret ve kuvvetlerini artırır, 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

C>^ 

i % 

e**-

GÜZELLİK MEKTEBİNDE! 
Lotlon Faclaie Scherk şlşeslndeki brofOrde 
okuyacaksınız ve göreceksiniz ki yalnız jnesamatı 
İyi temizlenmiş bir cild.'serbestce^teneHO» edebilir. 
I«te Lotion Faclaie Sch«rk' in" tesiHtia ayneiH; 
dir. Siz da hemen bu akşam kullanmaca baflayınız. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz 

tarifesi 2 6 - 6 - 9 3 8 pazar sabahından 
İtibaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 

M. M. Vekâleti Hava müsteşarlığı 
Diyarbakır Tayyare Alayında çalışmak üzere bir elektrik fen memuru alı

nacaktır. Verilecek ücret asgarî «108» azami 210 liradır. İsteklilerin evraklari-
le birlikte Ankaradakiler Ankarada Hava Müsteşarüğma, İstanbuldakiler İs-
tanbulda Yeşilköyde Hava aktarma anbarı müdürlüğüne, İzmirdekiler İzmir 
Tayyare Alay komutanlığına ve Diyarbakırdakiler de Diyarbakır Tayyare Alay 
komutanlığına müracaatları. (1926) (3717) 

J 

ve Bağı 

Iktisad Vekâleti deniz 
ticaret müdürlühünden 

DENİZCİLERE İLÂN 
istanbul Türk Anonim Elek

trik Şirketinin Arnavutköy 
Akıntıburnu ile Kandilli ara
sında konulmuş olan deniz
altı kablosunun tamir edil
mek üzere kaldırılacağı alâ
kadarlara bildirilir. 

2 7 / 6 / 3 8 de başlıyacak ve 
15 gün kadar sürecek olan 
tamir işi için kullanılacak 
dubada arsıulusal işaretler 
gece ve gündüz bulunacak
tır. Bu yerden geçecek gemi
lerin dubadan uzak geçme-

KODAK VERIKROM FİLM 
KODAK Bayilerinden arayınız veya fu adrese müracaat ediniz 

KODAK (Ecipt) A. Ş. İstanbul 

YAZ MEVSİMİNDE IDE 
ZEVKLE RADYO DİNLENİRİf 

FAKAT... 

RADYOLARİYU' 

TÜRKİYE VEKİLDİ: 

NECİP ERSES 
İSTANBUL * GALATA' 
İ 5 E 5 L İ HAN Z Ü ' L F A R U Z SOSOK' 

_ ÖRTINÖ SEYYAR ÇANTALI 
RADYO BATERİ VE ELEKTRİKLE 

i 
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