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KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24349 
AKS BÜYÜKADADA 400» LİRAYA SATILIK 

EV — Nizam ciheti, çam ormanı içinde, 
bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elek
trik, akar su, sarnıç, 000 metre M. bahçe, 
hususî çamlığı vardır. Adanın en temiz 
havalı ve en güzel manzaralı yerindedir. 
Bina kârgir ve yenidir. (Akşam) ilân me
muruna müracaat. Telefon: 24240. 

Sene 19 — No. 6719 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMA 2 Temmuz 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe); 

Harp tehlikesinin önü aiınıyor 
Sovyet Rusya, Japonyaya 
mühim bir teklifte bulundu 

iki tarafın da askerini çekmesini ve bir 
komisyonun tahkikat yapmasmı istiyor 

Japonyanın vaziyeti daha ziyade karıştıracalc 
_ bir harel<ette bulunmıyacağı bildiriliyor 
Hatay m istiklâli 

etrafında 
Türkiyenin kendi, millî dâvası ola

rak, bugün dikkatle gözlediği, arkası
nı asla bırakamıyacağı mesele Hatay 
işidir. Bunun içindir ki, bu meseleye 
Uzaktan yakmdan ilişiği olan her hâ
dise ehemmiyetle dikkatimizi tutar. 

Süıye Başvekili bay Cemil Mardamm, 
ittemleketine döner dönmez Türkiye 
iıakkmda söylediği iyi sözler, hiç şüp
hesiz, Türk efkârmı mütehassis et
mekten hâli kalmıyacaktır. Komşu 
memleketin muhterem Başvekili bir
kaç gün evvel İstanbuldan geçmiş, 
Başvekil İsmet İnönü ve Hariciye Ve
kil Vekili bay Numan Menemencioğlu 
ile görüşmüştür. Bu konuşmalann 
dostane bir hava içinde cereyan ettiği
ni biliyorduk. Bay Cemil Mardamm 
Sürye gazetelerine söylediği sözler de 
bu intibaı takviye ediyor. 

Esasen, iki memleket arasındaki 
münasebetlerin başka türlü olmasma 
sebep de yoktur. Türkiye, bu kadar za
man birlikte yaşadığı Süryeye karşı 
ancak sevgi hisleri duyar. Türklerin 
bütün temennisi, komşu milleti müs
takil ve müreffeh görmektir. Bu duygu, 
bizde samimîdir. Buna karşı Süryeden 
istediğimiz de ancak samimiyet, hüs
nüniyettir. Milletler Cemiyetinin ver
diği kararların dürüst tatbUcatı, iki 
memleket arasındaki geçici anlaşmaz
lıkları ortadan kaldıracak, karşıükü 
düşünce ve duyguların miyarı olacak
tır. Sürye ricalinden beklediğimiz, bu 
hakikatleri -henüz anlamıyan muhit
ler varsa- onlara anlatmaktır. Türki
ye, her şeyde olduğu gibi bu meselede 
de hem beynelmilel kararlara, hem 
kendi imzasına sadıktır. Bunun için
dir ki Milletler Cemiyeti konseyinin 
kararlarını tatbik edeceğiz. Bu karar
ların ne metninde, ne ruhunda zerre 
kadar tebeddül asla bahse mevzu ola
maz. Süryede de böyle düşünüldüğü
ne eminiz. 

Milletler Cemiyetinin kararmı ilk 
istihale devrinde tatbike başlamak va
zifesi -Süryede iki sene daha manda
ter devlet olmak sıfatile- Fransaya 
düşüyor. Hatayda yeni idare şekli beş 
ay sonra tatbike başlanacak. Fransa 
hükümeti, mandaterliğin devamı müd-
detince dahi, yeni müstakil hükümet 
sisteminin azamî tatbikini teahhüd 
etmiştir. Bu mayanda, çok mühim 
olan intihabat var ki, ilk safhasında 
sadece mebus intihabını değil, muhte
lif ırklar arasında bir nevi basit nü
fus tahririni ihtiva ediyor. Sonra, Ha
tay vatandaşlığı hakkını istiyecek in
sanların müracaatları ve bunda ma
hallî mahkemelerin oymyacağı rol 
var. Bütün bu işlerin iyi niyet ve bü
yük bitaraflıkla görülmesi lâzımdır. 
Milletler Cemiyetinin kontrolü ne 
olursa olsun, bu bir iki sene zarfında 
Fransaya mühim vazifeler düşüyor. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Necmeddin Sadak 

Sovyet - Mançuko hududunu ve Amour nehrini gösterir harita 
ların Mançuko hükümetine âid oldu
ğunu ileri sürerek Sovyet kuvretleri-
nin çekihnesini istemiştir. Sovyet 
Rusya ise bu adaların kendisine aid 
olduğunu iddia etmektedir. 

[Dün gelen telgraflar Uzak Şark
ta Sovyet Rusya ile Japonya arasın
da vahim bir hadiseden bahsediyor
du. Gelen haberlere bakılırsa hadise 
Amour nehri üzerindeki bazı adala
rın kime aid olduğu hakkmdaki ih
tilâftan çıkmıştır. Japonya bu ada- (Devamı dördüncü sahifede) 

Türk işçisinin muvaffakiyeti 
Şirketi Hayriyenin yeni 
vapuru denize indirildi 

Vapur küçük, fakat istikbal için 
vadettiği ümidler büyüktür 

Yeni vapur kızakta, kurdele kesilirken, vapur denize iniyor, vapur denizde 

Tifo neden çoğaldı ? 

Geçen sene haziranda 
51 vaka vardı, bu sene 

341 vaka görüldü 
Sıhhiye vekili B. Refik Saydam bu 

artışın sebeblerini anlatıyor 
Sıhhye vekili B. Refik Saydam dün 

de refakatinde vekâlet sıhhiye reisi 
B. Asım Arar ve diğer zevat olduğu 
halde şehrimizin tifo vaziyeti etrafın
da tedkikattai bulunmuş ve akşam bir 
muharririmizi Sıhhiye müdürlüğünde 
kabul ederek yaptığı tedUkatm no-
ticeleri etrafmda şu izahatı vermiştir: 

— İstanbulun tifo vukuatı 333 se* 
nesinde 334, 934 senesinde 688, 935 
senesinde 884, 936 senesinde 1445 va 
937 senesi 29 halziran akşamına ka
dar 741 vakadr. 

Bu hastalık kışın azalır, sükûnete 
geçer, haziran, temmuz, ağustos ve 
eylülde en kuvvetli tereffüleri göste
rir. Nitekim geçen senelerin bu dört 
aylarını ele alalm: 

(Devamı 6 ncı sahifede) Sıhhiye VekiU B. Refik Saydam 

isveç ve Almanya 
seyahati 

Nafıa vekili yarın Anka-
radan gelecek, on gün 
sonra hareket edecek 
Ankara 7 (Te

lefonla) — Na
fıa Veküi B. Ali 
Çetinkaya yarm 
İstanbula hare
ket edecek ve 
on gün kadar 
İstanbulda kal
dıktan sonra İş
vece gidecektr. 

Nafıa Vekiline 
bu seyahatinde 

Vekâlet Şirketler 
umum müdürü B. Ali Çetinkaya 
B. Emin üe Devlet Demiryolları cer 

(Devamı dördüncü sahifede) 
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Kedinin ayağını 
yırtmalıl 

Tramvaylarda sigara yakan bir 
müşteriye, biletçi hem£n yakla^r. 
«iLûtfen söndürünüz, yasaktır!» der. 
Müşteri: ^Pencereler açık. Ne zarar 
var?» dese büe gene nâdetimiz öylC' 
dir!» cevabını verir. 

Bu nizamın ciddiyetle tatbik edü* 
mesi sayesinde, İstanbul tramvayla
rında sigara içmemek âdeti yerleşmiş, 
gökleşmiştir. 

Fakat, ne medenî itiyadlara ihti' 
yacımtz var ki, sırf gevşeklik yüzün
den tatbik edilemiyor. Meselâ gişele
rin önü kalabdhk olunca nöbet usu
lüne riayet etmek, hemşehrimizin 
alışmağa bir türlü razı olamadıkları 
bir şeydir. Daha evvel gelelilerin 
omuzlan üzerinden, daha sonra ge
lenlerin kollan, iUe uzanacak... İlle 

(Devamı dördüncü sahifede) 

Türk işçisinin ve Türk denizci us
tasının el emeği olan ve Haliçte Şir
keti Hayriye tezgâhlannda inşa edi
len 75 numaralı «İstanbul - Beykoz» 
vapuru dün büyük merasimle denize 

indirilmiştir. 
Şirketi Hayriyenin davetlileri dün 

Köprünün Haliç iskelesine yanaşan 
bir Şirket vapurile Hasköydeki fabn 

(Devamı 6 ncı sahifede) 
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Münür Nureddîn 
Sakalı olmadığı halde kendim tatlı 

tatlı diıüetmesini bilen yegâne adam!„ 
Gayet mütevazıdır, sesi ekseriya 

üst perdelerde dolaştığı halde kendisi 
tevazudan ayrılmaz!.. 

Fazla hayalperverdir, bir füim yıl
dızı olmak için güzel sesin kifayet 
edeceği vehmine düştüğü olur!.. 

Musiki nazariyatına kuvvetle bağU 
olduğu halde buluşlan çok pratiktir. 
Meselâ bir çok mütehassısların gatp-
lılaştırmıya uğraştıkları alaturka mu
sikiyi o, bir kat farkla modernize edi-
verir!.. 

Seyahate çok meraklıdır. Onun bu 
merakı, sesinin nerelere kadaî gitti
ğini anlıyabilmek için hem bağırıp 
hem koşan Nasreddin hocayı hatırla
tır!.. 

Verdiği konserlerle sükûtun altın 
olmadığını ispat ederek sanat âlemini 
sık sık hayretlere düşürmekten hoşla-
nır!... 

.tKÜTOPHANE 
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[ P ü n €receki ve B u Sa,ba,hlgi Te lgra f lar | 
Paris borsası açıldı, frank 

mühim surette düştü 
Bir İngiliz lirası evvelce 110,89 frank iken 

dün 128,93 franga çıkmıştır 
Paris 1 (Akşam) — Kabine dün ge

ce yaptığı toplantısında şu kararları 
vermiştir. 

1 — Frangın azamî ve asgarî kıy
met haddi lâğvedilmiş ve kıymeti ser
best bırakılmıştır. 

2 — Paris borsası bugünden itiba
ren açılacaktır. 

3 — Hükümet ile Fransa bankası 
arasında imzalanan yeni itilâfname 
mucibince banka hükümete 1936 iti-
lâfile vereceği 10 milyardan başka 
hükümete 15 milyar frank daha avans 
verecektir. 

L o n d r a borsas ında 
Londra 1 (A.A.) — Fransız frangı 

üzerine muameleler dört gün süren 
bir inkıtadan sonra borsada bugün 
yeniden başlamıştır. 

Geçen cumartesi günü bir İngiliz 
lirasına mukabil 110,89 olarak kapa
nan frank bu sabah açüışta 123 ten 
muamele görmüş, yani 12 puvan kadar 
inmiştir. 

Borsa açılır açılmaz frank talepleri 
piyasada çoğalmış ve Fransız dövizi
nin rayici mütemadiyen düşmüştür. 

Saat 12,15 te bir İngiliz lir asma kar
şı 128,75 frank teklif edümekte idi. 
128,33 te kapandı. 

Frangın k ıymet i ne z a m a n 
tayin e d i l e c e k ? 

Paris 1 (A.A.) — Dünkü malî karar
lar hakkında tefsirlerde bulunan salâ-
hiyettaı- mahfiller, frangın altın kıy
metini tesbit edecek olan kararname
nin oldukça uzak bir tai'ihte kabul 

İstanbul borsasında 
vaziyet 

Bir Türk lirası 20,50 
frank ediyor 

Paris borsası dün açılmış ve do-
layısile Nev-York, Londrada oldu
ğu gibi İstanbul borsasında da 
frank üzerine muameleler yeni
den başlamıştır. 

Türk borcu tahvilleri de düne 
nazaran düşüktür. Pariste 261 
franktan açılmış, 270 frankta ka-
pannuştır. İstanbul borsasında 
16,9 liradan açılmış, 15,95 liraya 
kadar düşmüş ve akşam 16,35 de 
kapanmıştır. Bir gün evvele naza
ran sukut nisbeti 100 ile 65 kuruş 
arasındadır. 

Fransız parası kambiyo borsa
sında bir Türk lirası mukabili 20,50 
frank olarak tesbit edilmiştir. 

edileceğini tahmin etmektedirler. 
Aradaki zaman zarfında Fransız dövi
zi bilfiil istikrar buluncıya kadar arz 
ve taleb muamelelerinin serbestçe ic-
rasma müsaade edilecektir 

B. Poincarenin bu şekilde hareket 
ettiği hatırlardadir. 

B. Poincare, 1926 dan 1928 e kadar 
süren uzun bir tecrübe devresinden 
sonra frangın istikrannı temin etmiş
tir. 

iktisad vekili 
ftnkaraya döndii 

Ziraat vekili geç vakte 
kadar B. Celâl Bayârla 

goruştu 

Ankara 1 (Telefonla) — İktisad ve-
•kili B. Celâl Bayar bu sabahki Toros 
ekspresile gelmiştir. Ziraat vekili B. 
Şakir Kesebir öğleden sonra B. Ce
lâl Bayan ziyaret etti ve geç vakte ka-
dai" kendisile görüştü. İktisad vekâle
tinden bazı umum müdürlerin de ha
zır bulundukları bu görüşmede iki ve
kâletin teşriki mesaisi etrafında bazı 
kararlar alındığı anlaşılmaktadır. 

Seyid Rıza çok 
müşkül vaziyette 
Düşmanı olan bir aşirete 

teslim oldu 
Elâziz 1 — Şirputta bir tayyare bom
bardımanı- esnasında omuzundan ya-
ralandığmı bildirdiğim sergerde Seyit 
Rıza, senelerdenberi kendisine düşman 
olan bir aşirete teslim olmuştur. Şu 
günlerde Seyit Rızanın yakalanacağı 
muhakkak addedilmektedir. Dehalet
ler fazlalaşmıştır. Kutuderesinin mü
him noktaları elimizdedir. 

Hükümet, dehalet etmek istiyenle-
re ıslah ve temdin siyasetini izah ede
rek suçlu olmıyanlara en küçük bir 
güçlük çıkanlmıyacağını fakat suçlu
ların cezalandırılacağını bildirmiştir. 

Hâvyârâhk 
Van gölünde tedkikat 
yapan heyet dönüyor 

Ankara 1 (Telefonla) — Van gölün
de havyarcılık sanayiinin inkişafı için 
alınacak tedbirleri tetebbüe memur 
edilen mütehassıs heyet tedkiklerini 
bitirmiş ve Ankaraya dönmek üzere 
Vandan hareket etmiştir. 

Heyet, Van gölündeki tedkikleri ne
ticesini bir raporla İktisad vekâletine 
bildirecektir. Van gölünde havyarcı
lık sanayiinin inkişafı için esaslı te
şebbüslere girişilecektir. 

Sıcaklar şiddetini 
artırıyor 

Dün sıcaktan iki 
kişi öldü 

Şehrimizde sıcaklar şiddetini artı-
nyor. Dün sıcaklık 35 dereceye kadar 
çıkmıştır. Şehir âdeta bir fırını andı
rıyordu. 

Dün sicaktan iki kişi ölmüştür. Bun
lardan biri Kadıköyünde Yeldeğir-
meninde Recep, diğeri Kadıköy iske
lesinde vapur bekliyen Alidir. Bunlar 
fazla sıcağın tesirile kalb sektesinden 
ölmüşlerdir. 

Dün akşam hava biraz serinler gibi 
olmuştur. Fakat bu değişiklik çok sür
memiştir. Bugün sabah erkenden ha
va çok sıcaktı. 

Bir a ğ a ç devr i ld i 
Dün gece bir arahk şiddetli bir 

rüzgâr çıkmış, rüzgâr Şehzade çamu
run avlusundaki ağaçlardan birini de
virmiştir. Ağaç tramvay tellerini par
çalamıştır. Bu yüzden bu hat ta 
tramvay seferleri bir müddet kesil
miştir. 

Vefa vapurunda yangın 
Vapurun ambar kapakları 

tutuşmuş, ateş 
söndürülmüştür 

Arapcamü, Kalafatyerinde tamir 
edilmekte olan Vefa vapurunda yan
gın çıkmış, fakat büyümesine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Vapurun baştarafında zincirleme 
tabii" edilen ambar kapakları tutuş
muş ve üç metre murabbalık yer 
yanmıştır. Beyoğlu itfaiyesi derhal 
yetişerek vapurun tamamen yanma-
smm önüne geçmiştir. 

Yangının oksijen kaynağı yapılır
ken çıkan kıvılcımların perçin delik
lerine girmesi suretile vukua geldiği 
tahmin ediliyor. 

Muilada benzin yok 
Muğla 1 (A.A.) — Şehrimizde hiç 

benzin kalmamıştır. Ancak 10 gün 
yetecek kadar vardır. Nakliye vasıta
larının mühim bir kısmı durmuştur. 

Nafia işleri 
Müteahhidlere hususî ve 
umumî iki türlü vesika 

verilecek 
Ankara 1 (Telefonla) — Nafıa işleri
ne aid eksiltmelere girmek istiyenler-
den müteahhidlik vesikası da arana
caktır. Bunun için bir talimatname 
hîizırlanmıştır. Müteahhidlik vesikası 
biri hususî, diğeri umumi olmak üzere 
iki türlü olacaktır. 

Keşif veya tahmin bedeli 5 bin lira
dan 10 bin liraya kadar olan işler için 
hususî rnüteahhidlik vesikası verile
cektir. Bu vesika yalnız muayyen bir 
işe mahsus olacak ve başka işlerde kul-
lanılamıyacaktır. Umumî vesikalar 10 
bin liradan yukarı işler için verilecek 
ve iki sene müddetle muteber olacak
tır. 

Bir kaç kişinin bir araya; gelerek 
eksiltmelere girmek istemeleri halin
de her biri müteahhidlik vesikasına 
tabi tutulacaklarda-. Yabancı memle
ketlerdeki firmaların Türkiyedeki şu
be vekil, mümessil veya komisyoncu
ları da müteahhidlik vesikası almağa 
mecburdurlar. 

Keşif bedeli 5 bin lirayı geçmiyen 
toprak tesviyesi, malzeme ihzarı veya 
fennî ehemmiyeti haiz olmıyan inşa, 
tamir, tevsi ve malzeme mübayaiası 
gibi işler için müteaahhidlik vesikası 
aranmıyacaktır. 

Atatürkün Iran pren
seslerine hediyeleri 

Tahran 1 (A.A.) — Pars ajansı bil
diriyor: Dr. Tevfik Rüştü Araş bugün 
Öğleden sonra prensesler tarafından 
kabul edilerek kandilerine Atatürkün 
hediyelerini takdim edecektir. 

Sovyet büyük elçiliği bu akşam Dr. 
Araş şerefine bir ziyafet verecektir. 

Vali Fransaya 
gidiyor 

Vali vekâletini emniyet 
umum müdürü yapacak 
istanbul Vali ve Belediye reisi B. 

Muhiddin Üstündağ boğazmı tedaivi 
ettirmek üzere bir buçuk ay izin al
mıştır. Bugün Fransaya hareket ede
cektir. 

B. Muhiddin Üstündağm mezuni
yeti esnasında Emniyet ummn müdü
rü B. Şükıii İstanbul valiliği vazifesini 
vekâleten ifa edecektir. 

ispanyada kontrol işi 
ehemmiyet kesbediyor 
Bir Alman gazetesi "ingiltere ve Fransanın 

kontrolü iıarp demek olacalttır„ diyor 
Almanya kontrol işinin bitaraf 
devletlere bırakılmasını istiyecek 

Londra 1 — Deyli Telgraf gazetesi
nin Berlin muhabirine göre B. Hitler, 
İspanya kontrolü meslesinde hattı 
hareketini değiştirmemiştir. Ahnan 
gazetelerine göre B. Hitler, İngiliz -
Fransız tekliflerine karşı mukabil 
tekliflerde bulunnuyacaktır. Alman 
gazeteleri, İngiltere ile Fransayı bita
raf olmamakla itham ediyorlar. 

General Goeringten ilham alan bir 
gaieteye göre, İngiltere ile Fransa ta
rafından yapılacak bir kontrol asi İs
panyol limanlarının ablokasma mua
dil ve bu da harp demek olacaktır. 

Bugünkü toplant ı 
Londra 1 (A.A.) — Hariciye neza

retinde söylendiğine göre, İngiltere 
ve Fransa yarın toplanacak olan ade
mi müdahale komitesinde çok azim
kar bir hattı hareket ittihaz edecek
lerdir. Bu iki hükümetin mütaleasına 
göre, ademi müdahale siyaseti ancak 
fiüî bir kontrol yapüdığı takdirde mü

essir olabilir ve bu kontrol gerek de
nizde ve gerek karada idame olunma-
hdır. 

B. De lbos , Fransanın ısrar 
e d e c e ğ i n i söy lüyor 

Paris 1 (A.A.) — Mebusan Hariciye 
encümeninde Hariciye nazın Delbos 
İspanya hadiselerinin mufassal bir 
tarihçesini yapmış ve son vekayi üze
rine yapılan siyasî faaliyetlerin muh
telif merhaleleri hakkında izahat ver
miştir. 

Delbos yapılmakta olan müzakere
lerde Fransa - İngiltere arasındaki 
sıkı tesanüd üzerinde durmuş ve 
Fransanın müessir ademi müdahale 
kontrolünde ısrar edeceğini söylemiş
tir. 

Encümen, Fransamn enmiyeti ve 
sulhun muhafazası yolundaki faali
yetlerine devam etmek hususunda ha
riciye nazırına itimat etmiştir. 

Almanya Avusturyada bir 
harekete hazırlanıyormuş 

Londra I ( A . A . ) — H a v a s a jans ın ın muhabir i bildiri
y o r : Sureti u m u m i y e d e iyi haber a l a n bir Ber l in m e m b a ı n -
d a n öğreni ld iğ ine göre Re ich hükümet i ha l ihaz ırda Leip-
z i g hâdises i ne t i ces inde uğrad ığ ı muvaf fak ıye t s i z l i ğ i t e lâ f i 
e t m e k iç in A v u s t u r y a d a bir h ü k ü m e t darbes i haz ı r lamak
tadır . ^ * 

S iyas î mahfe l l e r , v a z i y e t v e bu h ü k ü m e t darbes i mu
v a f f a k o l d u ğ u takd irde F r a n s a v e İ t a l y a d a vukubulacak 
aksü lâme l l er do lay ı s i l e end i şe izhar e tmekted ir l er . 

Yüzde ikiler 
Ankârada toplanan 
kongre işini bitirdi 

Ankara 1 (A.A.)" — Memlekette ye
tişen istihsal maddelerinden Türk ü-
retmenlerinin vermekte oldukları yüz
de ikinin çeşidlerini ve toplama şekil
lerini tesbit etmek için orta Anadolu-
nun 10 vüâyeti kazalarından gelen de
legelerin iştirakile 28 haziranda topla
nan yer ürünü kongresi, esasları ay
nen kabul ederek bugün çalışmalarım 
bitirmiştir. Kongre azaları şerefinde 
bugün Türk hava kurumii genel mer
kezinde bir çaylı toplantı yapılmış ve 
bu toplantıda Türkkuşu direktörü B, 
Şakir Hazım Ergökmen havacılık hak-
kmda bir konferans vermiş ve Türkku-
şunun çalışmalairına aid bir film gös
terilmiştir. 

Bu toplantıda Nafıa vekâleti müste
şarı Arif, Millî müdafaa hava müste
şarı albay Celâl ve İzmir tayyare alay 
kumandanı albay Şefik hazır bulun
muşlardır. 

Hariciye vekâleti 
umumî kâtipliği ve 

Tahran büyük elçiliği 
Hariciye vekâleti umumî kâtipliğine 

Tahran büyük elçimiz B. Enisin, Tah
ran büyük elçiUğine de Manisa saylavı 
B. Hikmet Bayurun tayin edUecekle-
rlne dair dünkü gazatelerde bir haber 
vardı. 

Bir muhaiTirimiz, İstanbulda bu
lunan Hariciye Vekâleti siyasî müste
şarı B. Numan Menemencioğlundan 
bu haberin doğru olup olmadığını sor
muş, B. Numan Menemencioğlu veri
len haberin ash olmadığı cevabmı 
vermiştir. 

Hatay da yeni 
rejim başlıyor 

Suriye fevkalâde komiseri 
bir beyanname neşredecek 

Antakya 1 — Suriye başvekili B. Ce
mil Mürdüm Halepten Şama, fevkalâ
de komiser Kont De Martel de Beruta 
gitmişlerdir. Kont De Martel bir kaç 
güne kadar Antakyaya gelerek Cenev-
rede kararlaştırılan yeni rejimin baş
ladığım halka bir beyanname ile tebliğ 
ve ilân edecektir. Hatayın istiklâlim 
iülen ilân eden bu beyanname büyük 
şenliklerle kutlulanacaktır. 

Tabiat bilgisi 
Müsabaka bitti, kabul 

edilecek kitab ders yılma 
yetiştirilecek 

Ankara 1 (A.A.) —, Kültür bakan
lığı ilk okullann tabiat bügisi ders
leri için yeni ilk okul müfredat prog-
ramma göre bir seri kitap hazırlan
masını altı ay önce müsabakaya 
koymuştu. 

Müsabakamn müddeti dün ak
şam sona ermiştir. Müelliflerden on 
beşi ilk okul öğretmeni olmak üzere 
miisabakaya 25 takım kitap gönde
rilmiştir. 

Bakanlık bu kitapları incelemek 
ve içlerinden en çok muvaffak ol
muş beş tanesini ayırarak nihaî se
çimi yapacak kültür kuruluna ver
mek üzere içlerinde tecrübeli ve kı
demli üç ilk okul öğretmeninin de 
bulunduğu yedi kişilik bir komisyon 
teşkil etmiştir. Bu heyet temmuzun 
beşinde Ankârada işe başlıyacak ve 
kısa bir müddet içinde vazifesini bi
tirerek kabul edUecek kitabın yeni 
ders yılı basma kadar basılıp yetiş
mesini temin edecektir. 

Türk - Yugoslav 
dostluğu 

Yugoslav parlâmentosu 
bir karar sureti kabul etti 

Belgrad 1 (A.A.) — Parlâmento 
toplanmış ve Başvekil İsmet İnönü 
ile Dr. Rüştü Arasın Yugoslavyayı zi
yaretleri esnasında bulundukları be
yanattan dolayı Türkiye Büyük MU-
let Meclisine parlâmentonun teşek
kürlerini ifade eden bir karar sureti 
kobul etmiştir. > 

Bu kararda Türk ve Yugoslav mil
letlerini birleştiren sarsılmaz dostluk 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Bayan Semahat Fahri 
iki bin lira alacak 

Ankara 1 (Telefonla) — İş bankası» 
nm 2000 liralık kumbara ikı-arniyesi 
bugün çekildi. İkramiye İstanbul şu
besinden 51823 numaralı hesab sahi
bi bayan Semahat Fahriye isabeti 
etmiştir. 

P a z a r günkü maç lar ın 
h a k e m l e r i 

Futbol federasyonu pazar günü ya* 
pılacak iki mühim maçın hakemle
rini tesbit etmiştir. Galatasaray •' 
Güneş maçını B. Kemal Halim, Fe-» 
nerbahçe - Beşiktaş maçını da îz«« 
mirli B. Mustafa idare edeceklerdir, i 

tzmir otomatik telefon ': 
şirketinin satm almması ; 

Ankara 1 (Telefonla) — İzmir otok 
matik telefon şirketinin satın alınma»-; 
gı müzakereleri, Nafıa vekâleti ile MtÔ , 
liye vekâleti arasında tahaddüs edeg 
bir vergi meselesinden dolayı geri kajı| 
mıştır. Bu iş, bugünlerde halledilecell 
ve şirket mürlıessillerile müzakereyi 
devam edilerek esaslan evvelce hazıç* 
lanatı mukavele imzalanacaktır. 

i 
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AKŞAMDAN AKŞAMA; 

Altın sultan 
tahtından İniyor mu? 
, Birçok devletlerden sonra, Fransa-
fla, altın esasından ayrıldı. 
. Acaba bu sanşm maşuka, nihayet, 
beşeriyetin gözdesi olmaktan çıkıyor 
mu?.. O da gelişi güzel bir mal olmak 
derecesine mi düşüyor?. 

İnsanlar, eski devirlerde, buğday gi
bi, davar gibi başka metalan müba
dele vasıtası yapmışlar. Sonra görül
müş ki, altın bir takım hassalara ma
liktir. Meselâ, istendiği kadar muha
faza olunabiliyor; yükte hafif, pahada 
ağırdır; kesirlere ayrılabiliyor; bu se
beplerle, onu mübadele vasıtası ha
linde tamyarak, bütün dünya üzerin
de tamim etmişler. Bu anane, asırlar
ca sürmüş. 

Nihayet sarışın hükümdarın salta
natı o derece kökleşmiş ki, cemiyetin 
içinden reis diye seçilip padişah olan 
bir insan nasıl diğer f anî msanlardan 
ayrılarak semavî bir şahsiyet halini 
alıyorsa, altm da diğer emtianm orta-
smda bir nevi yüksek sima kesiliver-
miş. İlâh gibi birşey olmuş... 

Artık bütün beşeriyet ona tapınma
ğa başlamış. Öylesine ki herşey onun 
dununda kalmış. 

İngiliz kraliçelerinden birine, za
manının nükteperdazlanndan biri de
miş ki: 

— Her kadm altınla elde edilir. 
— Ne münasebet! Ben de kadımm!. 

Yoksa benim de mi altınla bir emeto 
ramolabileceğimi samyorsunuz?. 

— Heyhat! O fikirdeyim, asaletm©-
ap!. 

— Küstahhkî. 
— Meselâ bir milyar altm arzedebil-

şeydim?. 
— Nerede sizde o kadar para?. 
— Demek ki, prensip noktasmdan 

anlaştık?. Mesele benim o yekûnu bul
mama kalıyor!. 
Ve böylelikle, Nedim, kraliçeyi mat-

etmiş... 
Evet, insanlar, altınla herşeyin ka-

bU olabileceği kanaatine geldUer. Bu 
maddenin bir mübadele vasıtası oldu
ğunu unutup simyakerlikle bol bol al
tm yaparak bütün beşeriyeti saadete 
kavuşturmak hayali hamına kapılan
lar bile zuhur etmemiş değUdir. 

Fettan, meş'um, insafsız bir sevgili 
bir şuridedil âşığı ne hallere getirirse, 
altın da, beşeriyeti öyle tahkir, tezyif 
etti. Mukabilinde kinler, nefretler 
uyandırdı. 

Lenin, sosyalist nizamlarile hük
mü kalkan altına Nep devrinde tekrar 
muhtaç olunca şöyle haykırmıştır: 

— Ey halk! ŞimdUik o bize gene lâ
zım oldu. Ne yapahm? Kapitalist âle
min ortasmda bir ada gibiyiz. Kimde 
altm varsa lütfen bana getirsin. Hele 
şu dünya inkılâbım hayırhsile halle
delim; o zaman, Kızıl meydanda men
hus altından bir umumi abdeshane 
yaptıracağım! Hepiniz ziyaret eder-
siıüz. 

İşte bu derece muhabbetleri, husu
metleri celbeden altın, şimdiki halde, 
birçok memleketlerde tahtmdan indi
riliyor. Esasen kâğıd paramn zuhu
rundan beri, o, meşruti bir hükümdar 
halini almış bulunuyordu. Altmdan 
gene takma diş yapılacak, kadm ziy
neti yapılacak. Fakat o, mübadele va
sıtası olmaktan çıktığına göre, kimbi-
lir, belki de onu çömleğe gömüp top-
rağm altına sakhyanlar tekrar dünya 
yüzüne çıkardıkları zaman, modası 
geçmiş bütün metalara güçlükle müş
teri bulunduğu gibi, altım baştan sav
makta zorluk çekecekler... 

Hoş bu sözlerime karşı diyeceğinizi 
biliyorum: Kedi, yetişemediği ciğere 
pis dermiş... 

Akşamcı 

Kadıköy suyu 
Dünden itibaren belediye 
tarafından idare edilmeğe 

başlandı 
Kadıköy su şirketi dünden itibaren 

belediyeye geçmiştir. Bu münasebet
le devir ve teslim muamelesine de 
dünden itibasren şirket binasmda baş
lanmıştır. 

Kadıköy su şirketi belediye sular i-
daresi tarafmdan idare edileceği ci
hetle sular idaresi müdürü B. Ziya 
Erdem ve müdür muavini dün Kadı-
köyüne gitmişler, devir ve teslim 
muamelesine nezaret etmişlerdir. Bu 
iş bir hafta kadaS: sürecektir. 

Şirket memurlart dünden itibaren 
belediye emrine geçmiş sayılmakta
dırlar. Bu memurlam hiç biri işten 
çıkanimıyateağı gibi şirket zamamn-
da almakta olduklan yevmiye veya 
maaşlarda da hiç bir tenzilât yapıl-
mıyacaktır. Ayni zamanda' memurlar 
belediye memurlarmm haklarından 
istifade edeceklerdir. 

Rakı âleminde 
çıkan kavga 

iki kişiyi yaralıyan bir 
^enç muhakeme ediliyor 

Saüh adında biri bundan bir müd
det evvel beraber yaşadığı ve sonra-
da'n ayrıldığı Bedia admdaki kadının 
Pangaltıdaki evine geleyin giderek 
orada misafir bulunan Ahmed ve 
Mehmed adlannda diğer iki Mşi ile 
beraber rakı içmeğe başlamış ve içki 
arasmda Bediaîun şarkı söylemesine 
hiddetlenerek kadmı dövmek istemiş
tir. Bu vaziyet karşısmda misafirler
den Ahmedle Mehmed işe karışarak 
kadmı kurtarmak isteyince Salih bı-
çağuu çekmiş ve Mehmedi sol yanat-
ğile ensesinden, Ahmedi memesinin 
üzerinden yaralamıştır. 

Vaıkayl müteakip yakalanan Seülh, 
katil kastile adam yaralamak suçun
dan mahkemeye verilmiş, dün ağır ce
za mahkemesinde mevkııfen muhake
mesi yapılmıştır. Dünkü celsede müd
deiumumi iddianamesini okuyarak 
vakayı bütün teferruatüe izah ettik
ten sonra suçlu Salihin iki kişiyi ya
ralama suçu sabit olduğundan ve an
cak bu yaralamalarda öldürme kas-
di görülemediğinden kendisinin Türk 
ceza kanununvm 456 ve 457 inci mad
delerine göre cezalandınlmasım is
temiştir. Salih, bu iddia üzerine ne di
yeceği sorulımca: 

— Bedia beni öldürmek istiyordu. 
Bımım için evinde tuzak kuratak Ah
medle Mehmedi odasına almış ve be
ni davet etmiş. Orada rakı içerken 
Ahmedle Mehmed beni öldürmek ü-
zere kavga çıkardüar. Ben kendimi 
müdafaa için onlan yaraladım. Bu id
diamı ispat için şahidlerimi dinlesri-
niz.. 

Demiştir. Mahkeme şahidlerin çağ
rılması için muhakemejri başka güne 
bırakmıştır. 

Gümrük başmüdürü ve mu
h a f a z a müdürü A n k a r a y a 

gitt i ler 
Gümrük başmüdürü B. Mustafa 

Nuri ile gümrük muhafaza müdürü 
B. Hasan vekâletle temas etmek üze
re dün Ankaraya gitmişlerdir. 

Dahilîye vekili yarın 
Moskovaya gidiyor 

Dûn Basın kurumu tarafından 
şerefine bir öğle zigafeti verildi 
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Dünkü dyaf etten bir kö^e 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek
reteri B. Şükrü Kaya jrarm Moskova
ya hareket edecektir. B. Şükrü Kaya 
Romanya vapurile Köstenceye glde-
cdE ve oradan Bükreş ve Varşova tari-
kUe Moskovaya doğru yoluna devam 
edecektir. 

Tahranda bulunan Hariciye Vekili
miz B. Tevfik Rüştü Araş da Mosko
vaya hareket etmiştir. İki Vekil dost 
memlekette birkaç gün kalacaklar ve 
Sovyet hükümet erkânile görüşecek
lerdir. 

Türk - Sovyet münasebatı esasen 
çok samimidir. Bu ziyaretler samimi

yeti bir kat daha arttıracaktır. 

Dahiliye Vekili şerefine 
ziyafet 

istanbul Basın loırumu tarafmdan 
dün Dahiliye Vekili ve Parti genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayanm şerefine 
Perapalâs otelinde bir öğle yemeği 
verilmiştir. Gazetelerin sahib ve Baş-
muharrirlerile yazı işleri müdürleri 
ziyafette bulımmuşlardır. 

Yemek çok samimi geçmiş, gazete-
cUer yarm Moskovaya hareket edecek 
olan Dahiliye Vekilimize iyi seyahat
ler temenni etmişlerdir. 

Haklı şikâyetler 
Halkın aleyhine 
tarifeler vardır 

Bir oku3rucumuz yazıyor: 
Mvdanyadan vapura binip Is-

tanbula geldim. Vapurumuz Top
hane nhtım^na yanaştı. Elimde 
gayet küçük bir çanta vardı. Bir 
kaç paket vardı. Hepsini toplaaor 
nız on kilo etmez. Bir taksiye W-
necektim. Kırk elli metre ötedeki 
kapının önünde arabalann bir 
çoğu bekleşiyordu. Paketlerimi 
pek alâ kendim götürebilirdim^ 
Fakat, etrafına saran hamalla
rın hücumundan ve ısrarından 
kurtulamadıml viAdam, sen de 
bu da onların ekmek parasıdır!* 
diyerek, paketleri ve çantayi u-
zattım. Fakat bir de otomobile bi
nince ne göreyim? Uzattığım on 
kuruşu reddetmezler mi? v.Tarife
miz var, bayım. Çantalar şu ka
dara, paketler bu kadara!* diye, 
benden kırk kuruş istediler. Ver

memeğe kalkıştımsa da nizamen 
haksız çıktım! Çatır çatır saydım 
paralan!» 

Bu tarifeler halkn aleyhine ya
pılmıştır. Dikkat olunsun. Yeni-
dm. gözden geçirilsin! 

Taksi fiati bugün 
ucuzluyor 

Daimî encümen, verilen 
kararı tasdik etti 

Benzin fiatlerinin indirilmesi üze
rine taksi fiatlerinin de indirilmesi 
muvafık görülmüş ve saatin hareket
te 26 yerine 20 kuruş yazması, son
ra beher 100 metre yerine 150 metre
de Ikl kuruş kaydl kararlaştmlmıştı. 

Belediye daimî encümeni belediye
de dünkü toplantısında bu karan 
muvafık görmüştür. Yeni tarife bu
günden itibaren tatbk edilecektir. 

Galata yolcu salonu projesi 
Ankarada görüşülecek 

Galata yolcu salonu projesinde yapı
lacak tadilât için Ankarada alâkalı 
vekâletlerle temas edecek olan liman 
işletme idaresi müdürü ile gümrük ve 
muhafaza baş müdürü dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmişlerdir. 

1 4 kişi kumar oynarken 
y a k a l a n d ı 

Receb, Salih, Zeki, HalU, Ramazan, 
Mehmed, Mustafa, Halld, Emin, Sa
dık, Mehmed, Cemal, Artin ve İsmal 
isimlerindeki adamlar Galatada ku
mar oynarlarken cürmü meşhud ha
linde yakalanmışlardır. Masa üzerin
de on lira para bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

İmrenilecek hayat.. 
Bu sıcak günlerde hiç kimseye ha-

sed etmiyorum. Yalnız bir köpeğin ha
yatına ağzımın suyu akıyor... 

Bu hah vakti yerinde bir ailenin 
nazlı köpeğidir. Ve tam mânasUe bir 
milyoner hayatı yaşamaktadır. Evet 
hakiki bir milyoner hayatı. Eğer bu 
hayvan, köpek olmayıp da insan yara* 
tılsaydı şu rahat, şu mükemmel haya
tı kendisine teinin için asgarî milyo
ner olması lâzımdı. Kurt. Sabahleyin 
kalkıyor. Mükemmel bir kahvaltı., 
hem de hasbam eti çiğ değU de, haş
lanmış olarak yermiş. Binaenaleyh 
et Kurtun önüne haşlanmış olarak ge
liyor. 

Bundan sonra Kurtun sabah gezin
tisi fash var... Taksimden Gümüşsu-
jruna kadar olan gölgeU yolda evin kü
çük bayam Ue beraber dolaşıyor., ha
zan da yürüyüş yapıyorlar. Mecidiye-
köyüne kadar gidiyorlar. 

öğleye doğru eve avdet... Ve ipek 
yastıkların üzerinde bir istirahat faş
ta., gene güzel bir yemekten sonra öğ
le uykusu., hem de gayet serin bir oda
da... Balkon penceresinden nefis bir 
deniz rüzgârı esiyor.. 

Ben güneşin altmda «aman fUân-
cayı bulayım, şöyle merakh bir müla
kat alayım..» diye kanter içinde, tem
muz güneşinin altmda çırpınırken 
Kurt ipdc yastıkların içinde, püfür 
püfür deniz rüzgârı içinde kimbilir ka-
çmcı uykusunu yapıyor.. 

Akşama doğru küçük bay otomobil
le kapıya dayanıyor. Yamnda iki gü
zel bayan var.. Kurt hususî otomobil
de k«ıdisne mahsus olan yere sıç
rıyor., yıldırım gibi uçuluyor. Doğru 
plaja... Hususî otomobille, güzel güzel 
kadınlarla, plaja gitmek., denize gir
mek, plajda oynamak... Ha bakınız as 
daha unutuyordum. Kurtun bir de 
lâstikten topu vardır. Plajda, kumda, 
denizde bu topla oynar.. 

Ondan sonra da gene hususi otomo
bille şehre avdet.. 

Nasıl?., tş yok, güç yok, zevk ve eğ
lence.. Kurtun hayatı tam bir milyo
ner hayatıdır. 

Şimdi bu sıcaklarda siz gelin de Kur
tun yaşayışma imrenmeyiniz.. 

H. F. 
••MnıiHiıııınıııniHMiıtınııınmnınıiHiııııııiHiHiıtıtıiHiifiııifiHmMM 

Mimar B. Sedad Çetintaş 
tedkik seyahatine çıkıyor 
Mimar B. Sedad Çetintaş jrurd içlnds 

gene bir tedkik seyahatine çıkmıştır. 
Ankaradan geçerek Kayseri, Sivas, 
Amasya şehirlerindeki eski Türk me
deniyeti üzerinde meşgul olacak, son
ra Trabzon kalelerini tedkik etmek 
üzere oraya geçecektir. 

Mangalı kadının kafasına 
geçirmiş 

Behçet admda biri dün akşeım Sü-
leymanlye civamda evvelce beraber 
yaşadığı Kâmran adındaki kadımn 
evine giderek konuşurken kavgaya 
tutuşmuşlardır. KaVgada Behçet, Kâ-
nurana hakaret ettiği gibi odanın or
tasında duran kül dolu mangalı alıp 
kadııun kafasma geçirmiştir. Dün 
Sultanahmed üçüncü sulh ceza' mah
kemesinde yapüan muhakemede Beh-
çetin suçu sabit olduğundan üç gün 
hapsine ve bir lira para cezasına mah
kûm edilmiştir. 

Bir h a m a l düştü, ağ ı r 
yara landı 

Balatta mercimek fabrikasmda çar 
hşan hamal Receb, dün, sahüde bulu
nan bir motöre 150 kiloluk bir yük ta
şımakta iken kalas üzerinde muvaze
nesini kaybederek düşmüş ve ağır su
rette yaralandığmdan hastaneye kal-
dınlmıstır. 

Bay Amcaya gföre 

- Maneviyatın hastalıklar üzerin
de büyük tesiri varmış bay Amca... 

... Dua Ue peynir gemisi yürümez 
diyeceksm amma... 

... Kendikendine telkinin sıhhat 
üzerinde büyük yardımı olurmım... 

... Acaba bunun için «Hasta ohm-
yacaguul» diye mi düşünmek lâzım?... 

B. A. — Hayır, ilâç fiatlerinl. tedaft 
ücretlerini hatırlamak kâfidir!... 



Sahife 4 AKŞAM 2 Temmuz 1937 

Mülayim, pazar günü 
Amerikalı ile güreşiyor 

'^v\ 

''Ortaya beş yüz dolar koyuyorum, Amerikalı da 
elmaslı kemerini ortaya koysun„ 

"Amerika Boğasile hesabımı gördükten sonra 
Tekîrdağh ile de kozumu paylaşacağım,, 

İstanbula gelen Amerika Boğası Ko-
mar arzu eden Türk pehlivanlarile 
güreş yapacağını, bUhassa Mülayim 
pehlivan ve Tekirdağlı ile maç yapma
ğı çok istediğini söylemişti. Mülâjdm 
pehlivan bu daveti kabul etmiştir. Pa-
Ear günü Taksim stadında Komarla 
güreşecektir. Bu güreş hakkmda şu 
beyanatta bulunmuştur: 

— Amerikah ile iki güreş yaptım. 
Birincisinde bende kabahat yoktu. Ring 

fena idi Hasımmın kuvvetini anlı-
yamadım. Fakat İzmir güreşinde re-
«imlerde görüldüğü gibi ben hâkim 
güreştim. Ahalinin protestosu üzerine 
hakemin onu diskalifiye etmesi kendi
sini yenümekten kurtardı. Ben o ka
dar kendime güveniyorum ki, Ameri-
kaya gittiğim zaman Vaşington hü
kümetinin benden aldığı 500 dolarlık 
kefaleti şimdi Osmanlı bankası vasıta-
sile iade ediyorlar. 

Bu pazar günü yapacağımız maçta 
kaybedersem bu parayı Amerikalıya 
ciro edeceğim o da bidayette vadettiği 
gibi elmaslı kemerini ortaya koysım. 

Amerikada ne gibi oyunlar tatbik 
ediliyorsa Amerikahya hepsini yap
masına müsaade ediyorum. Çünkü bil
mukabele ben de ayni oyunları tatbik 
edeceğim. 

Mülayim 
Pehlivan 

Amerika Boğası 
Komar 

Bunları 25,000 dolarla Tekirdağlıyı 
Amerikaya götürecekler diye kıskanç
lıkla söylemiyorum. Bir hakikati ifa
de ediyorum. Bundan sonra Tekirdağ-
h ile kozumuzu paylaşacağız. Çünkü 
şimdi hasta olduğum zamanki gibi de
ğilim. İki sone evvel Hüseyini mey
dandan kaçırdığım zamandaki form
dayım ve her gün biraz daha iyileş
mekteyim. 

Ertuğrul felâketzedeleri abidesi açılış 
resminde Tokyo sefirimiz de bulundu 

Bundan 50 se
ne evvel Japon-
yaya gönderilen 
Ertuğrul gemi
sinin hazin ma
cerası hatırlar
dadır. Ertuğrul, 
Japonyadan dö

nerken şiddetli bir 
fırtmaya tutul
muş ve bu çürük 
gemi Kaşinosa-
ki açıklannda 
batmıştı. Gemi
de bulunanlar
dan 581 zabit ve 
gemici boğul
muştu. 

Bu denizcUe-
rin hatırasını teyid için bir âbide 
dikümiştir. Âbidenin açılış resmi yir
mi gün evvel yapümıştır. Merasimde 
Tokyo sefirimi» B. Hüsrev Gerede, 
Japon amirali Yamoşi bulunmuşlar

dır. Bir Japon kruvazörü top atarak 
selâm resmini İfa etmiştir. 

Yukanda sefir ve ataşecilerimizle 
Japon amirali ve açılış resminde bu
lunan Japon kruvazörü görünüyor. 

ilk kurşun atılan gün 
Aydın (Akşam) — 
Millî kuvvetlerin, 
Aydın cephesinde 
Sultanhisar - Mal-
kaç köprüsü başın
da düşmana İlk 
kurşun attıkları 
günün 18 inci yıl
dönümü merasim
le kutlanmıştır. O 
günkü hadiseyi kı
saca anlatahm: 

Yörükali ku-
mandasmda ( 40 ) 
kişilik bir kuvvet, 
sabaha karşı Men
deres nehrini ge
çerek şimendifer 
köprüsü yanında
ki bahçede çadır 
kuı-muş olan düş
manın (20) kişi
lik bir müfereze-
sine hücum etmiş 
ve bunlardan yal
nız biri yaralı ola
rak geri çekilmiş, diğerleri imha edil
mişti. Millî kuvvetler, düşmamn bü
tün harb malzemesini alarak Malkaç 
köyüne çekilmişlerdi. 

Aydın Halkevi, burada bir âbide 

Yukanda Sultanhisarda ilk kurşun atımı töreninde Na-
zillililer adına nutuk irad edilirken, aşağıda ilk baskmda 

Yörük Ali ile birlikte bulunan arkadaşları törende 

İnşasına karar vermiştir. Merasimde 
Aydın, Nazilli Umurlu, Köşk, Sultan
hisar, Atçadan heyetler hazır bulun
muşlardır. Aydın Halkevi, Aydının 
İşgali günü şehid düşen Türk çocuk
ları için de bir âbide yaptıracaktır. 

Hataym istiklâli 
etrafında 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Dahilî istiklâline kavuşan bu Türk ül
kesinde, ilk zamanlar, halkı kendi ken
disine idareye alıştırmak, Hatayın is
tikbaldeki sükûnetini ilk adımda ten
vir etmek vazifesi, Fransa için şer eli 
olduğu kadar mesuliyetli bir vazifedir. 
Büyük liberal ve demokrat devletin bu 
vazifeyi zevkle yapacağına inanmak 
isteriz. Esasen, Kont de Martel ile Baş
vekilimiz arasmdaki konuşmalarda 
tam bir görüş ve anlayış mutabakatı 
mevcud olduğunu duyduk. Bundan 
dolayı çok memnunuz. Beynelmilel 
politikada, bilhassa Milletler Cemiyeti 
siyasetinde, aralarında tam elbirliği 
olan Türkiye ile Fransanın Hatayda-
ki çahşma birliği iki devletin dostlu
ğunu kuvvetlendirecektir. 

Necmedin Sadak 

Dikkatler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

insanlar biribirlerini çiğniyecek... He
le sağdan girip »oldan çıkmak ka
tiyen yok! îlle iki taraftan birden gi
rilip iki taraftan da çıkılacak ki iziyet 
olsun!. 

Ne hikmettir bilinmez, Ankarada 
yeni kurulan o muazzam at koşusu 
gişelerinde bile, intizamı temin için 
mükemmel parmaklıklar yapıldığı hal
de yukarda tarif ettiğimiz karışıklığa 
meydan veriliyordu. Hem de ne çir
kin şekilde! Keza köprünün yeni Ka
dıköy iskelesindeki gişe memurları, 
her ne taraftan el uzatılırsa uzatılsın, 
gelişi güzel bilet vererek, halkı inti-
tamsızlığa sanki teşvik ediyorlar. Ba
ri yeni nizamlar bu yeni yapılardan 
başlasaydt... 

Nöbetteki hakkına razı olmağa hal
kımızı alıştırmak için, meşhur hikâ
yede kedinin ayağını yırtan damad 
gtbi hareket etmeliyir. 

Tramvayda pencere açıkken bile, 
tek müşteri nasıl sigara içmiyorsa, 
gişelere usulsüz yaklaşan tek müşte-
fiye de memurlar öyle bilet verme
melidir: *Nizam böyle. O yandan gi
receksiniz. Veremem. Yoksa ben ceza 
görürüm!» demelidirler. 

İsveç ve Almanya 
seyahati 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
dairesi reisi B. Sedad refakat edecek
lerdir. B. Ali Çetinkaya İsveç dönü
ğünde Almanyaya da uğnyacak ve 
tedkikat yapacaktır. 

Stokholm 1 (A.A.) — Alman istih
barat bürosu bildiriyor: 

Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetin
kaya, İsveç hükümetinin daveti üzeri
ne bir kaç gün kalmak üzere Temmuz 
içinde Stokholme gidecektir. Alınan 
malûmata göre, bu ziyaret İsveç tara-
fmdan İsveç sanayiine Türk sipariş
leri temini için sarfedilen yeni gayret
lerin bir neticesidir. 

Anadolu Ajansının notu: 
öğrendiğimize göre, Nafıa Vekili 

B. Ali Çetinkaya yalanda, İsveç hükü
metinin bu davetine icabet ederek 
tedkikatta bulunmak üzere İsveçe gi
decektir. 

Harp tehlikesinin önü alınıyor 

T E Ş E K K Ü R 
Vefa lisesi ta

lebesinden oğlu
muz 17 yaşında 
Nezihi Tayşuım 
mübtelâ olduğu 
flyevri Tifoit 
fttaksu adinamik-
ten 51 gün yatıp 
fifayap olamadı
ğından vefat et
miştir. Teessürle- j 
rlmize iştirak bu
yuran yakm ve 
uzak dostlanmi' 
n ayrı ayn te
şekkürlerimize te-
eesürlerimiz manidir. İblâğım gazete
nizin tavassutunu saygılanımzla di
leriz. Sabık Ordu Vilâyet jandarma 

komutam Binbaşı 
Rauf Tayşı eşi îlfet Tayşı 

if Su aporlan federasyonundan: Yüzme 
Te kürek hakem kursuna İştirak eden de-
nlKİIerlmlzin S/7/937 cumartesi günü laat 
on üç buçukta, C. H. P. llyön kurul blna-
mdakl bölge merkezine gelmeleri tebliğ 
olunur. 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Bu adalar 1858 muahedesi ile Sov

yet Rusyaya bırakılmıştı. Fakat Ja
ponya bunu kabul etmemektedir. Ev

velki vaziyet çok gergindi, bir harp teh
likesi vardı. Dün gelen haberler ger
ginliğin bir parça azaldığım, İki ta
rafın vaziyeti daha ziyade karıştıra
cak hareketten çekinmeği taahhüd 
ettiklerini bildiıınektedir. Gelen ha
berleri aşağıya dercediyoruz;] 

Tokio 1 (A.A.) — Hariciye ve Har
biye nezaretleri namına söz söyleme
ğe salâhiyettar olan kimseler, Japon
ya hükümetinin Amour nehri hadi
sesini mevziî bir şekle sokmak ve bu
lunduğu nezaret ve intizar vaziyeti
ni muhafaza etmek arzusunda bu
lunduğunu bu sabah söylemişlerdir. 
Japon sefirinin bir teşebbüsü 

Moskova 1 — Japon sefiri, Sovyet 
Hariciye komiseri B. Litvinofu zi
yaretle Amour nehri üzerindeki 
adalar hakkında teşebbüste bulun
muştur. Japonya, bu Eidalann Mançu-
koya aid olduğunu ileri sürmüştür. 

B. Litvinof 1858 ve 1860 muahede
lerinin bu adaları Rusyaya bıraktığı
nı, haritanın da böyle gösterdiğini 
söylemiş, haritaları göstermiştir. B. 
Litvinof bu adaların asla Mançuko 
hükümetine ad olmadığını izah ettik
ten sonra demiştir ki: 

«Sovyet hükümeti ihtilâfların tedkiki ve 
" hududun yeniden çizilmesi İçin bir komis

yon teşkilini ötedenberi teklif ediyordu. 
Japon hükümeti bunu kabul etseydi ihti
lâf orada tedkik edilirdi. Maamafih Sov
yet hükümeti ihtll&tm silâh kuvvetile hal
lini asla düşünmüyor ve daima müzakere
ye hazır bulunuyor.» 

B. Litvinof Japon sefirine iki tara
fın da adalardaki kuvvetlerini çek
mesini, ondan sonra sakin bir hava 
içinde siyasî müzakere yapılmasını 
teklif etmiştir. Japon sefiri bu tekli
fi hükümetine bildirmeği vadetmiş-
tir. 

İki tarafın, beklenilmiyen bir ha
reketle vaziyeti karıştırmamak için 
tedbir alması kararlaştırılmıştır. 

Endişeli haberler 
Londra 1 — Röyter ajansının 

Harbinden haber aldığına göre, bu 
çehre endişeli haberler gelmektedir. 
Bu haberlere göre, Sovyet ve Mançu
ko askerleri arasında Amour nehri 
üzerinde şiddetli muharebeler olmuş
tur. 

Bu muharebelerin dün vukuu bil
dirilenler mi, yoksa yeniden vuku bu
lanlar mı olduğu tasrih edilmemek
tedir. Dün öğleden sonra gelen bir 
telgrafa göre son zamanlarda Sovyet 
1er tarafından işgal ve tahkim edilen 
Manfentzu ve Chinamuho adalan 
arasında Sovyet ve Mançuko filotilla
ları arasında muharebeler cereyan 
etmiştir. 

Ölenlerin ve yarahların mikdarı 
henüz belli değildir. Diğer bazı ha
berlere göre bu mmtakada kırk Rus 
topçeker toplanmıştır. 

Diğer bir habere göre beş Rus top-
çekeri dün saat 17 de Mançuko as
kerlerine ateş açmıştır. Sovyet gemi
leri, Mançuri kara sularına girmiş
lerdir. Vaziyet endişelidir. 

Amour nehri üzerinde Sytehevski -
Semoukha adası mıntakasmda bir 
Japon top çekeri, Sovyet hudud ka
rakoluna ateş açmış, Sovyet karako
lu da mukabelede bulunmuştur. Bir 
az sonra ırmak kıyısında mevzi alan 
Mançuko topçusu Sovyet sahili civa-
nnda dolaşan bir Sovyet motorunu 
topa tutmuştur. İki bahriyeli ölmüş, 
üç kişi de yaralanmıştır. Hadiseye 
sebebiyet veren Japon motörü, Sov
yet hudud motörleri tarafından Sov
yet sahUine kadar yedeğe alınmıştır. 

Şiddetli bir müsademe 
Tokyo 1 (A.A.) — Amour nehri üze

rinde Sennufa ve Holşi adaları civa-
nnda üç Sovyet topçekeri ile Japon -
Mançu hudud muhafızları arasında 
şiddetli bir müsademe olduğu ve bir 
topçekerinin battığı birinin de ağır 
hasara uğradığı Kantung ordusu ta
rafından resmen bildirilmektedir. 

Tokyo 1 (A.A.) — Domei ajansının 
bildirdiğine göre, on topçekerden mü
rekkep olan Sovyet Amour nehri filo-
tllâsı Sennufa ve Holşe adaları yanın
da tahaşşüt etmektedir. 

Mançuri hükümeti İsrar 
edecekmiş 

Tokyo 1 (A.A.) — Hsinkng resmî 
mahafllinde, Mançuri hükümetinin 
katî kararını muhafaza ederek Amour 
nehri üzerinde seyrisefain serbestisini 

elde etmek için ısrara azmetmiş oldu» 
ğu kanaati gösterilmektedir. 

Bazı Japon müşahidler bugünkii 
hadiseyi, son zamanlada vukubulan 
bir çok hudud hadiselerine mukabele^ 
bilmisil addetmektedir. 

Kim iptida ateş etti? 
Moskova 1 (A.A.) — Tas ajansı teb

liğ ediyor: 
Blagoveschenskten bildiriliyor: Ha

ziranın 29 uncu günü, Amour nehri 
üzerinde Sytehevski adasının bulun
duğu havza dahilinde, bir Japon -
Mançu Flikası Sovyet hudud karako
lu üzerine ateş etmiş, Sovyet karakolu 
da bu ateşe mukabele eylemiştir. 

Buna mukabil Mançu topçusu da 
bir Sovyet hudud filikası üzerine ateş 
ederek, onu hasara uğratmıştır. Mü
rettebattan 2 ölü, 3 yaralı vardır. 
Japon - Mançu flikası, Sovyet flikalan 
tarafından, Sovyet sahiline kadar ye
dekte getirilmiştir. 

H â d i s e v a h i m l e ş m i y e c e k 
Tokyo 1 (A.A.) gazeteler, Hari

ciye ve Harbiye bakanlariyle erkânı 
harbiye memurlarmm bütün gece dai
relerinde kaldıklarını bildiriyorlar. 
Bununla beraber kabine fevkalâde 
toplantıya çağırılmıştır. Bundan, ha
len vaziyetin vahimleşmek ihtimalinin 
zaif olduğu neticesi çıkarılmaktadır. 

Mukabil protesto notaları 
Moskova 1 (A.A.) Stomonyakof 

ve Japon büyük elçisi Amour nehri 
üzerinde Sovyet ve Mançuko silâhlı 
motörleri arasında geçen hadise hak
kında mukabil protesto notaları teati 
etmişlerdir. 

Sovyet mahafllinde söylendiğine gö
re, bu hadise mutat hudut vakaları 
çerçevesini aşmamaktadır. 

Moskova 1 (A.A.) — Amerika büyük 
elçisi bugün Japon büyük elçisini zi
yaret ederek Amour nehri hadisesi 
hakkında izahat almış ve katiyen şah
sî ve dostane bir tarzda bu hadisenin 
mahallî olarak kalacağı ve vahim ne
ticeler doğurmıyacağı ümidini izhar 
ederek bu yolda temennide bulun
muştur. 

Burada ehemmiyetle kaydedilğine 
göre. Sen adası hadisesine iştirak et
miş olan Sovyet gemileri topçekeri ol
mayıp mitralyöz ve küçük bir topla 
müsellâh daha küçük motörlerdir. 

Amerikada grevler 
Bir fabrika önünde 

kanlı çarpışnna oldu 
Canton - Ohio 1 (A.A.) — Republic 

Steel fabrikasımn grev nöbetçileri 
greve iştirak eden işçileri taşa tutarak 
bunlardan beşini yaralamışlardır. 

Civardaki üç fabrika millî muhafız
ların himayesi altında işe tekrar baş
lamışlardır. 

Diğer cihetten grevcüer telefon tef
lerini sökmüşler ve bir su borsunun di
namitle tahrib etmeğe teşebbüs etmiş
lerdir. 60 kişi kadar tevkif edilmiştir. 

M a l i y e m e m u r l a r ı a r a s ı n d a 
t a y i n l e r 

Ankara 1 (Telefon) — İstanbul 
Bakırköy malmüdürü B. Meksud Si
livri malmüdürlüğüne, varidat umum-
müdürlüğüne bağlı idarî dava ve ka
rar müşaviri B. Recai İstanbul serbest 
hazine avukatlığına, İstanbul mua
mele ve istihlâk vergileri müdürlüğü 
mümeyyizi B. Ahmed tahkik şube şef
liğine, Fatih şubesi tahakkuk memuru 
B. Cevad mezkûr şube tahakkuk şef
liğine tayin edilmiştir. 

Diğer vilâyetler maliye memurları 
arasında da tayin ve nakiller yapılmış 
ve buna aid liste Maliye Vekilinin tas
dikine iktiran etmiştr. 

Romanya kralı îngiltereye 
gidecek 

Londra 1 (A.A.) - Daily Telegraph 
gazetesi, Romanya kralı Karolun 15 
ağustosa doğru îngiltereye geleceğini 
ve bu ziyaretin hususî bir mahiyeti 
haiz olacağını bildirmektedir. 

Amerika reisicumhurunun 
oğlu evlendi 

Vaşingtan 1 (A.A.) — Dün Roose-
velt'in oğlu Franklin Roosevelt ile 
miss Ethel Duponk'un evlenme me
rasimi tesid edilmiştir. 



2 Temmuz 1937 AKŞAM Sahife 5 

StYASÎ ÎCMAL: 

Fransanın malî vaziyeti 
Fransada sosyalistlerin başvekil 

ve maliye nazın bulunduğu Blum ka
binesi, birçok sebepler ve bahusus iç
timai kanunların ve fevkalâde tesli-
hatın sebep olduğu büyük masrafları 
kapatabilmek ve sol partilerin sosya
lizm esaslarını tatbik etmelerinden 
ürkerek memleketin haricine kaç
makta bulunan sermayeleri durdur
mak için parlamentodan diktatörlük 
salahiyeti istemişti. 

Herhangi şeküde diktatörlüğe mu
halif bulunan ayan meclisi Blum ka
binesine frangın kıymetten düşürül-
miyeceği ve cebri istikraz şeklinde 
sermayelerin zabt ve müsadere edil
memesi gibi şartlar ile mahdud bir 
salahiyet vermek istemişti. Lâkin 
Fransanın bugünkü vaziyetini mah
dud salahiyet ve tedbirler ile kurtar
mağa imkân olmad/ığından sosyalist
ler kabinenin başından çekilmişler
di. 

Şimdi bunların yerine kabineye 
baş olan radikal sosyalistlerin başve
kil ve maliye nazın da (geniş salahi
yet) namı altında bir nevi diktatör
lük istedi. Bu salahiyetin arasında 
frangın altın kıymetini düşürîuek 
tedbiri de bulunacağını tasrih etti. 
Y\eni knbinen^ Fransanın hazinesi 
bom baş olup tasarruf sandıklann-
dan alınan avanslar ile yaşadığım ve 

İngiliz bankalanndan, yerli ve ecne
bi müesseselerinden aldığı borçlar ir 
çın bu senenin sonuna kadar 17 mil
yar frank ödemek mecburiyetinde bu
lunduğunu söyledi. 

Yeni kabine bir çok yeni vergiler 
koymak ve devlet bankasından külli
yetli avans almak istediğini de bil
dirdi. Mebusan meclisinde muhalif
ler Almanyanm istihsal kudreti fev
kalâde artarken Fransamnki durmuş 
olduğunu ve devletin maliyesi ve por 
rası berbad bir hale geldiğini söyledi
ler. Geniş salâhiyeti malî encümen 
pek küçük bir ekseriyet ile tasvip et
miştir. Maahaza Mebusan meclisi 
Blum kabinesine nazaran daha fada 
bir ekseriyetle yeni kabinenin istedi
ği muayyen, mahdud ve sarih geniş 
salâhiyeti verdi. 

Gene son karar Ayan meclisine kal
dı. Ayan fneclisi evvelki kabineyi dü
şürmekle müfrit ve memleketin mali 
vaziyeti için tahripkâr yola devam 
edilmemesi için kâfi derecede ihtarda 
bulunduğuna kanaat getirdiğinden 
bugün Fransann her şeyden evvel 
muhtaç bulunduğu malî salahın şü
mullü ve cezri tedbirler üe temin edil
mesi için Chautemps kabinesine ge
niş salâhiyet verdi. 

Feyzullah Kazan 
ıııııııııııııııııtııııı İllin Hiııııııııı ıııııııııııiiiHiıııııııııııııııııııiHiııın'i'"""""""""""'""""""""""""" '" ıııııııııı» 

Karş ı karş ıya 
Fransada' Savoyada Bur Sen Moris-

de bugünlerde çok komik bir hadise 
olmuştur: Zabıta, zabıtaya zorla bir 
binadan kovmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Hadise şudur: Bur Sen Moris zabı
tası, kiraladığı hususî bir binada; otu-
ruyormuş. Konturatm müddeti bit
tiği için bina sahibi, polis teşkilâtmm 
bulunduğu bu binada yerleşmeğe ka
rar vermiş ve zabıtadan binanm tah
liyesini rica etmiştir. Fakat zabıta bu 
ricayı red etmiştir. Bunun üzerine bi
na sahibi, mahkemeye baş vurmuş ve 
neticede mahkeme kararile zabıtanın 
binadan çıkarılması Şamberi polisine 
havale edilmiştir. 

Şamberi zabıtası, mahkemeden al
dığı emirname ile gelerek Bur Sen 
Moris zabıtasını zorla binadan çıkar
mıştır. 

Demir 
Şikago zenginlerinden birinin 26 

yaşndaki oğlu Pekinde hastalanıyor, 
felç geliyor ve nefes alamaz oluyor. 

Pekin devlet hastanesine kalduılan 
hastanm gövdesine demir bir korse 
sarıyorlar ve elektrik cereyanı ve
riyorlar; bu cereya'nla ciğerler Uf^-
yor, hasta nefes ahyor ve memleke
tine dönmek istiyor. Doktorlsır mah

ir m a c e r a 
Peştede Ferdinand Kovaç nanunda 

bir teknisiyen dünyada başından geçir
diği hadiselerden yalnız şunu unuta-
mamıştır: 

Bir gün Kovaç, karısile beraber 
evinin kaplaruu kapayıp kilitledikten 
sonra işine gitmiştir. Akşam üstü evi
ne döndüğü zataan yatak odasmda 
korkunç bir sese duymuştur. Hemen 
yatak odasına çkmış ve bir ayuun, 
yatak üzerinde oturduğımu ve vahşî 
vahşî bağırmakta olduğunu görmüş
tür. Korkusundan derhal dışan fır
layarak bir polis çalğırmıştır. Polisi 
gören ayı, bu sefer de yatağın altına 
girip saklanmıştır. Neticede ajruım 
evin duvarlanndan tırmanarak pen
cereden girdiği anlaişümıştır. Evin et
rafına kalabalık birikmiştir. O sırada 
vahşî hayvanları terbiye edicilerden 
biri gelerek aymm kendi Sirkinden 
kaçtığmı söylemiş ve ajnyı yakalajap 
götürmüştür, 

ciğerler 
zur görmüyorlar, ancak vapura, 
hasta ile beraber, ciğerlerini hai-eke-
te getirecek olan elektrik cihazlannı 
da yerleştiriyorlar. 

Demir ciğerlerle yaşamak, yaşa
mak olmasa gerek... Buna r a ^ e n 
Şikagolu genç hayatmdan müşteki 
değilmiş... 

Şişli Kızıiay şulıesinde dilnldi merasim 

Pal(etlerlekayboimuş 
Suçlu: '*Ben kaçmadım, 
kadmı arıyordum,, diyor 

Fatma adında elli yaşlarında bir 
kadm dün yanma iki paket eşya ala
rak Yalovaya gitmek üzere Köprüye 
inmiştir. Kadmcağz fazla yoruldu
ğundan orada rastladığı Hamdi adm-
da birini çağırarak: 

— Şu paketimi vapura kadar gö
tür de sana beş kuruş vereyim., de
miş ve Hamdrnin muvafakatile paketi 
kendisine vermiştir. 

Bayaiı Fatma köprünün merdive
ninden inerken kalabalık arasmda 
Hamdi birdenbire yanmdan kay
bolmuştur. Bu suretle paketinin aşı-
rıldığnı anlıyalı kadıncağız hemen 
bağırıp çağırmağa başlamıştır. Bu 
gürültüyü duyan gene Fatma admda 
genç bir kadm hâdise3â öğrenince 
derhal köprünün üstüne çıkarak et
rafı araştırmış ve ihtiyar kadmm ta
rif ettiği şekilde bir adamm köprii 
üstünde durak yerinde tramvay bek
lemekte olduğunu görünce polise ha
ber vermiştir. Zabıta Hamdiyi elinde
ki paketlerle yakalamıştır. 

Hamdi Sultanahmed üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilmiş, sorgusu 
yapılırken: 

— Ben paketleri alıp kaçmadım. 
Bu kadına bir iyilik olsun diye paket
lerini vapura götürüyordum. Kalaba
lık arasında iskelede kendisini kaybet
tim. Aramak üzere köprünün üstüne 
çktığım zaman beni yakaladüar. 

Diye kendisini müdafaaya; kalkış
mıştır. Mahkeme Hamdinin mevku-
fen muhakeme edilmesine karar vere
rek kendisini tevkif etmiştir. 

Tarsus ırmağında l)ir 
talebe^ 

Zavallı gencin cesedi 
halâ bulunamadı 

Tarsus (Akşam) — Geçen pazar 
günü sabahleyin Tarsus tüccarlarm-
dan İbrahim Gözüsulunım orta mek
tep son sımfmda 15-16 yaşlarındaki 
oğlu Hacı arkadaşlarlle beraber yı
kanmak üzere Ebülhadi köyü yarım
daki kırk merdiven mevküne gitmiş
ler ve orada ırmağa girmişlerdir. 

Hacı ırma^m derin olmadığım zan
nettiği bir yerine atılmış ve yüzmek 
bilmediğinden cereyana kapılmıştır. 
Arkadaşları boğulmak üzere olan zar 
vaUı genci kurtarmağa çahşmışlarsa 
da kendileri de iyi yüzmek bilmedik
lerinden buna muvaffak olamamış
lardır. 

Faciayı haber alan anne ve baba 
çocuklarının boğulduğu mevkie koş
muşlar ve cesedi aratmışlarsa da bu
lamamışlardır. 

Kızılay haftası münasebetile Şişli Kızılay nahiye şubesi tarafından dün 
Taksim âbidesinde ve şube merkezinde fevkalâde merasim yapılmıştır. îtlna 
ile giydirilmiş yavrularla birlikte Kızılay üyelerinden Bayan ve Baylar Taksim 
âbidesine giderek bir çelenk koymuşlardır. 

Taksimde meı;asimc saat dokuz buçukta İstiklâl marşı ile başlanmış Kızıl
ay Beyoğlu şubesi Başkanı general Ali, Bayan Eşref Cevad tarafından nutuklar 
söylenmiştir. Şube Merkezinde yapılan merasim de çok parlak olmuştur. Yuka
rıdaki klişe dün sabah Taksim âbidesinde yapılan merasimden bir enstantanediı. 

Kuğlu kanalı 
Kazma ameliyesi büyük 
faaliyetle devam ediyor 

Seydişehir (Akşam) — Kuğlu, Bel-
dibl ve içeri kışla sularmı isk&nm ana 
kanahna raptederek o civarda hasıl 
olan bataklıkları kurutmak ve bu su
yu faydalı bir hale getirmek üzere 
Kuğluda başlanan kanal ameliyesi 
devam etmektedir. 

Dört küometrelik bir mesafede yar 
pılan derinleştirme işi 70-120 santi
metre arasmda olacaktır. Meselenin 
ehemmiyetini bUen ve anlıyan köylü
ler kendüerine sağhk ve kazanç te
min edecek bu iş üzerinde bütün gay-
retlerile çalışmaktadırlar. İstihsal 
edilen bugünkü netice memnuniyeti 
muciptir. 

Şüpheli bir ölüm 
Çorluda inşaat işlerinde amelelik 

yapan Konyalı Mustafa admda biri 
evvelki gün akşam üzeri ağır yaralı 
bir halde İstanbula getirilmiştir. Mus-
tafanm Çorluda bir otomobil kazası 
neticesinde yaralandığı söylenmiştir. 
Yaralı işçi Cerrahpaşa hastanesinde 
tedavi altma almmışsa da bu sabah 
hastanede ölmüştür. Keyfiyet müdde
iumumîliğe bildirilmiş, îtdliye dokto
ru Enver Karan tarafından yapılan 
muayenede Mustafanm ölümtl şüp
heli görüldüğünden cesedi morga kal-
duılmış ve talıkikata girişilmiştir. 

Deniz ba3Tamı çok 
parlak surette kutlandı 

Abideye çelenkler kondu, nutuklar 
söylendi, gece gezintiler yapıldı 

Bayrak çekilirken ve aUde önünde denizcOer, köşede Said kaptan 
nutuk söylüyor 

1 Temmuz deniz bayramı dün şeh
rimizde merasimle kutlandı. Bayram 
münaüsebetile şehrimizdekl deniz mü
esseseleri binaları ve bütün meraMp 
gündüz bayrak gece elektriklerle do
nanmıştı. Sabahleyin başhyan] bay
ram gece yansına kadar tam bir coş
kunluk ve neşe içinde geçtL 

Saat 11 de Taksim meydanmda bür 
yük merasim yapıldı. Bu merasimde 
bulunacak deniz teşekküUeri grup 
grup Tophanede toplanarak, eUe-
rinde bayraklar olduğu halde Boğaz
kesen tarlklle Taksime çıktılar. Bu a-
rad& deniz kumandanlığmdan bir 
bölük asker bando muzika ile 9,45 de 
Kasımpaşadan, yüksek deniz ticaret 
mektebinden bir bölük talebe Ortar 
köyden haSreketle Tophaneye, ve ora
dan da Taksime geldiler. Şehir ban
dosu âbide önünde yer almıştı. 

Taksim Cumhuriyet 
meydamnda 

Saat 10 dan sonra Taksim Cumhu
riyet meydam deniz askerleri, deniz 
teşekküUeri ve binlerce halkla dol
muştu. İstanbul ve deniz kumandan-
larile deniz müesseseleri umum mü
dür, müdür ve deniz ticaret zabitan 
ve mürettebatı iştirak edenler ara
smda bulunuyorlardı. 

Cumhuriyet âbidesine deniz mü
esseseleri, belediye ve parti adma 15 
den fazla çelenk kondu. Merasime 
saat tamll de Şehir bandosunun çal
dığı İstiklâl marşile başlandı. Genç 
denizciler gür seslerile bandoya işti
rak ediyor, Taksim meydanım milli 
maı-şm heyecanUe titretiyorlardı. Bu 
sırada iki deniz askeri âbidenin bay
rak direğine sancak çekti. Bayrak 
hazirun tarafmdan hürmetle selâm
landı. 

Söylevler 
istiklâl marşı ve bayrak çekme me

rasiminden sonra yüksek deniz tica
ret mektebi Use ikinci sınıf talebele
rinden Ali Güner arkadaşları adma 
heyecanlı bir söylev verdi. 

Kabotaj muzaf f eriyeti 
Kaptan ve makinistler cemiyeti re

isi, Ege suvattsi Saidin nutku genç 
denizcinin söylevini takip etti. Eg« 
süvarisi de kabotaj muzafferiyetinin 
ehemmiyetini anlatarak ezcümle de
di ki: 

«— Lozan muzafferiyetinin muaz
zam eserlerinden biri de kabotaj mu-
zafferiyetidir. Evvelce kutladığımız 
bayrataımızda sevincimiz bugünkün
den az olmamakla beraber 937 bay
ramını daha büyük bir kıvançla tesid 
ediyoruz. 

iki sene evvel tasavvur halinde o-
lan muazzam filomuz bugün Alman-

yada yapılmakta (dan büyük gemil'»' 
rlmizle tahakkuk etmiş oluyor. Bun
dan sonra ihracatımızı kendi gemile
rimizle yapacak, paramızı memleket 
içmde bırakacağız. Bu büyük bahti
yarlıktır. Bir taraftan deniz endüstri
m d e inşaat tezgâhlan kurarken di
ğer taraftan yarinin büyük denizci
lerini önemle hazırUyan Atatürk dev
rinde bulunmakla ajmca bahtiyarız. 

Uluslar içinde her cihetten şerefli 
mevM alan Atatürk Türkiyesinde bu
günleri göremiyenler talisiz insanlar
dır. Yaşasm Büyüklerimiz.» 

Büyüklere te lgraf lar 
B. Saidin şiddetle alkışlalnan bu 

nutkundan sonra Beyoğlu parti baş
kam B. Mekki Hikmet hitabet kürsü
süne gelerek Atatürke, Büyük Mmet 
Meclisi reisine, İsmet înönüne, iktl-
sad vekiline ve Halk partisine tazim 
telgraftan çekilmesini teklif etti. Bu 
teklif alkışlarlaC kabul edildi. 

Atatürke şu telgraf çekUdi: 
«Bayramlarmı göğüsleri kabararak 

sevinçle kutlayan denizci evlâdlan, 
candan gelen sevgilerini Büyük Atap 
larma sevinçle arzeylerler.» 

Bu suretle saat 11 de başlıyan me
rasim 12 ye doğru neticelendi Deniz-
deki bütün merakib beş dakika ka
dar hep birden düdüklerini çalarak 
bayramı tesid ettiler. 

Gecek i e ğ l e n c e l e r 
Akşam saat 18 de DenlzyoUan ida

resinin İzmir vapurunda denizciler v« 
aUeleri arasmda sainimî bir toplantı 
yapılarak geç vakte kadar eğlenlldL 
Aynca Akay idaresi Marmarada; va 
Şirketi Hayliye de Boğazda denlzdp 
leri ve ailelerini gezdirdiler. Bayram 
tam bir neşe içinde gece yansı bitti. 

Evkaf-Belediye anlaşması 
Evkaf ile belediye arasmdakl Ih-

tUâflan halleden hakem heyetinin 
500 sahifeden ibaret olan tahklmna-
mesi dün belediye ve evkafa tebliğ 
edilmiştir. 

Her İM dairerün alâkadar şubeleri 
bu tahkimnamedekl kararlan ted-
kik edecek ve bunlarm tatbiki içli* 
hazırlıklar yapacaklardır. 

Polis okulunun bu senek! 
mezunları bugün abideye 

çelenk koyacaklar 
Polis okulunun bu senekl ellind 

devre mezunları bugün saat on yedl̂  
de merasimi mahsusa ile Taksündekl 
Cumhuriyet âbidesine çelenk koya
caklardır. Bu tören münasebetile 
nutuklar irad edilecek, bandonun iş-
tirakile istiklâl ve cumhuriyet marn
lan söylenecek ve bunu müteakip blf 
merasim geçişi yapüacaktır. 
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Izmirde benzin ş i rket ler i 
müdürleri nıalıl(enıeye verildiler 
Istanbuldaki direktörlerin de 

mahkemeye celbedilmeleri muhtemel 
tzmir (Akşam) — İzmirde benzin 

meselesinden başka, bir de petrol me
selesi baş göstermiştir. Mahalle bak-
kallannda petrol bulunmamaktadır. 
Belediye tedbir alarak mahalle bak-
kallanna petrol tevzi ettirmiş ve tes-
bit ettiği 12,5 kuruş fiat üzerinden 
halka sattırmıştr. Litresi 25 kuruştan 
benzin satan üç bakkal belediyece el
lişer lira para cezasma çarptırılmış ve 
dükkânları üçer gün kapatümıştır. 
İzmir Nafıa müdürlüğüne belediyenin 
tesbit ettiği fiatten yüksek fiate ben
zin veren Steua Romana şirketi de beş 
gün kapatılmış, elli lira para cezası
na çarptırılmıştır. 

Belediye, İzmirdeki benzin satış fi-
atlerine nazaran beş litrelik şişe fia-
tini 70 kuruş, bir litre benzin fiatini 
de 14 kuruş üzerinden tesbit etmiştr. 
Fakat bu fiate petrol ve benzin şir
ketleri İzmirde satış yapmadıkların
dan müddeiumumîlikçe haklarında 
takibat yapılmaktadır. Zabıta, İzmir 

Şel acentesi B, Manuso, Remo Alyoti, 
müfettiş Sala,' Sokoni şirketi direktö
rü Direk, Staua Romana şirketi mü
dürü Volker, ikinci müdürü Reg ve 
Neft Sendikat Alsancak satış memu
ru Mehmedi ihtikâr suçundan Adliye
ye vermiş, müddeiumumîlik, acente 
ve müdürlerin salâhiyetlerine aid ev
rak üzerinde tetkiklere başlamıştır. 

Belediyenin tesbit ettiği fiat üze
rinden satış yapmamaları için şirket
lerin İstanbul müdüılükleri tarafın
dan İzmirdeki acentelerine telgrafla 
emir verildiği tesbit edildiğinden Is
tanbuldaki direktörlerin de maznun 
sıfatile muhakeme altına alınmaları 
muhtemeldir. Belediye, vesait sahip
lerinin benzin ihtiyaçlarmı, bizzat 
temin etmekte devam ediyor. 

Benzin fiati ucuzladığı için bele
diye taksi ücretlerini de ucuzlatmış-
tır. Otobüs nakliye ücretleri de ucuz-
latüacaktır. 

Tifo neden çoğaldı ? i 

Türk işçisinin muvaffalciyeti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

kanın önüne getirilmiştir. DavetUler 
arasında birçok tanınmış zevat vardı. 

«İstanbul - Beykoz» vapuru henüz 
bacası takılmamış olduğu halde kı
zakta duruyordu. 

Şehir bandosunun İstiklâl marşını 
çalmasile merasime başlandı. Vapurun 
burnu önünde kurulan söz söyleme 
kürsüsünde Şirketi Hayriye yazı işle
ri müdürü Bay Asaf güzel bir nutuk 
söyledi. Bu nutukta Şirketi Hayriye-
nin, Boğazdaki nakliyatın ilk zaman
lardaki halinden tatlı tatU bahsetti. 

İlk zamanlarda Şirketi Hayriyenin 
gemi inşa ettirmek teşebbüslerinden 
bahseden Bay Asaf: 

«1285 Hicri senesinde şirketimiz müdü
rü Hüseyin Haki efendi araba vesair nakil 
vasıtalarının Boğaziçinde bir sahilden bU 
sahile nakledilmeleri için araba vapurur-
larmm inşasını düşünmüştür. Bunım için de 
Londraya bir heyet gitmiştir. Şayanı dik
kattir ki o tarihlerde Londrada bile araba 
vapuru nevinden nakil vasıtalan kendi 
makineleri ile işllyemezlerdl. Bunlar bir 
sahilden bir sahile zincirlerle çekilir, acık 
denizlerde işllyemezlerdl. Bizzat müte
harrik araba vapurları Şirketi Hayriyenin 
verdiği fikir üzerine Londrada yapıldı. 
Değil yalnız Türkiyede bütün dünyada Uk 
feribotu düşünen ve kullanan Şirketi Hay
riye olmuştur.» 

Dedi. 
Bay Asaf Türkiyede çifte uskurlu 

vapuru ük defa İstimal eden müesse
senin de Şirketi Hayriye olduğunu 
söyledikten sonra ilk Boğaz vapurla-
nnda geceleri nasıl aydınlık yakıldı
ğını şöyle anlatı: 

cbk zamanlar vapurlar güneş batma
dan seferlerini bitirdikleri cihetle tenvU 

meselesi ehemmiyeti haiz değildi. Fakat va
purların güneş battıktan sonra da ve bil
hassa Ramazan gecelerinde seyrüsefer et
melerine ihtiyaç görülünce tenvirlerini dü
şünmek lâzım ge^di. Elektrik istihsali Ab-
dülhamid devrinde yasak olduğu için Şir
keti Hayriye bu vazifeyi Ibtida lâmba ve 
mum ile ifaya çalıştı. 

Fakat mütevali müracaatler neticesinde 
elektrikli tenvirat icrası müsaadesi de İs
tihsal olundu. Şirketi Hayriye bu hususta 
da Türkiyede birinciliği kazandı.» 

Bay Asaftan sonra Hasköy halkı 
namına Bay İbrahim adında bir zat 
birkaç söz söyledi. 

Bundan sonra gemi merasimle su
ya indirildi. Kızaktan kayan Türk 
işçisinin bu küçük fakat istikbal için 
büyük ümidler vadeden el emeği mu-
zika sesleri arasında suda yüzmeğe 
başladı. 

Davetliler büfede izaz edildiler. 
AKŞAM, Türk işçilerine daha böy

le nice nice gemilerini denize indir
melerini diler ve Türk denizlerinin 
Türk işçisinin elinden çıkmış gemiler
le dolmasını temenni eder. 

Kambiyo borsası komiseri 
Londradan döndü 

Iıondrada Osmanlı bankası hisse
darlar umumî heyeti toplantısında 
bulunmak üzere Londraya gitmiş 
olan kambiyo borsası komiseri B. İh
san Rıfat dün şehrimize dönmüştür. 

Şadırvanlarla tulumbalar 
kapatılacak 

Belediye şadırvanlaria tulumbalan 
kapatmağa karar vermiştir. 

'(Baş tarafı birinci sahifede) 
Şene Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
933 
934 
935 
936 

29 
25 
30 
51 

121 
109 
70 
130 

193 
88 
116 
185 

200 
90 
142 
200 

Görülüyor ki 935 senesinin temmuz 
aymdan itibai-en vukuatta gayet bati 
olmak üzere bir tereffü görülmüş ve 
bu tereffü 936 senesinin muhtelif ay
larında temadi ederek netice itibarile 
1445 adedine baliğ olmuştur. 

937 senesinin kânunusani ayında 
149, şubat 55, mart 48, nisan 54 ve 
mayısta da; 99 vaka olmuş, haziran a-
jamn 30 uncu günü akşamına kadar 
vakayi yekûnu 341 e baliğ olmuştur 
ki umum yekûn 740 adedine baliğ ol
maktadır. 

Bu netice bize intanın az çok yük
seldiğini gösteriyor. 

Altı ayda 741 vaka, geçen bütün 
senenin nısfmı göstermek itibarile bü
yük bir epidemi manzarası verdirme-
mektedir. 

Fakat her ne olursa olsım bir ayda 
bu kadar vakayi görülmesi üzerinde 
yaptığımz tahkikatta' bunun ne bir 
su, ne de bir süt intam olduğunu, sa
dece temas intanı halinde bulvmdu-
ğunu gösteriyor. 

Yapılan tedkikin neticesi 
Meseleyi yerinde tedkik etmek için 

Ankaradan buraya gelmelerinin mü-
nasib gördüğüm Vekâlet Hıfzıssıhha 
dairesi reisi Dr. Asım Ararla: merkez 
hıfsıssıhha müessesesi müdürü Dr. 

Emil Gotschlich ve bui*ada gerek vilâyet 
gerek belediyenin alâkadar mütehas
sıs ve memurlarmı bir araya topladım. 
Vaziyeti beraberce gözden geçirdik. 
Artmanın sebebi, katî olarak söylene
mez. Bununla beraber vakaların şeh
rin en fakir evlerinde, temizlik, sıhhî 
şeraiti fena olan yerlerde ve hayatmı 
güçlükle temin ederek bir odada beş 
altı kişi birden yatmak mecburiyetin
de bulunan insanlar arasında görülme
si ve salgm şeklinin nisbeten hafif ol
ması, bu vakaların insandan İnsana 
temas yolile yayıldığım göstermekte
dir. 

Hastalk çıkan bazı evlerin pek fe
na şartlar altında olması, abdestha-
nelerle müşterek kuyularm görülme
si, bunların intikalinde bir rol oyna
dığı fikrini verebilir. 

Fakat umumiyetle bir su epidemi
sini kabul edecek şeküde bir vaziyet 
yoktur. 

Bundan başka bu sene ilkbahann 
kurak geçmesi ve sıcaklarm erken baş
laması, meyva ve çiy yenen şeylerin 
bolluğu ve nihayet kairasineklerin art
ması da bir âmil gibi sayılabilir. Bu 
gibi zamanlarda adetleri artan mik
rop taşıyıcüan da hastalığm yayılma-
smı kolaylaştırdığı muhakkaktır. 

Tedbir almıyor 
Görülen vakalann ilim noktai naza-

rmdan sebepleri ne olursa olsun, bun
lar vakit ve zamanmda haber alınmış, 

şüpheli yerler taranmış, her türlü ted
birler, alâkadar sıhhat daireleri tara-
İmdan vaktinde- ittihaz edilmiştir. Za
ten Sıhhat vekâleti senelerdenberi ti
fo vaziyetini büyük bir ehemmiyetle 
takib etmektedir. 

Bugünkü vakalann katî surette su 
ile bir alâkası olduğunu kabul etmek 
güçtür. Bununla beraber şehrin ka
nalizasyon vaziyeti, içme sularının tek 
bir boru halinde ve evlere kadar cari 
bir şekilde ve her türlü sıhhî şartları 
cami bir surette tesis ve temin edile
memiş olması, şehirdeki bir takım bos-
tanlaruı her türlü takibata ve cezala
ra rağmen sebzelerini lâğım sularile 
sulamaktan vazgeçmemeleri, mahal-
lelerdeki su nakliyatmm şekli İstan-
bulda tifoyu beledî bir halde idame 
ettirmektedir ve arasıra daha büyük 
ve vahim salgınlar yapılmasından da 
korkulabilir. 

Aşı istasyonları 
Bu sene alınan tedbirlerle haistalı-

ğm daha ziyade üerilemiyeceğini kuv
vetle ümid ederiz. Bilhassa bu vazi
yette yegâne baş vurulacak tedbir o-
lan aşı işine büyük bir ehemmiyet ve
riyoruz. Elyevm şehrin 34 yerinde 
meccanen aşı yapılmaktadır. Buna 
ilâveten isimleri Uân edilecek 7 has
tanede de müracaat edenlere aşı yapı
lacaktır. 

Bu münasebetle şunu da söyliyeyim 
ki halk, aişıya büyülî bir rağbet göster
mekle beraber ilk aşısmı yaptırdıktan 
sonra ekseriyetle ikincisine gelmiyor. 
İstanbul halkmın selim aklına hitab 
ederek behemehal 2 nci ve 3 üncü aşı-
larmı da ihmal etmemelerini tavsiye 
ederim. 

Bir de bu vesile söylemeliyim ki a-
ğızdan alınan aşılarm şırmga ile ya
pılanlar kadar kuvvetli muafiyet ver
diği umumiyetle kabul edilmemiş ol
duğundan bu gibi müstahzarlardan 
ziyade, halkm şırınga ile olan aşıya 
rağbet etmeleri icab eder. 

Şüpheli gıdalardan sakınmalı 
Bundan başka şüpheli gıdalardan, 

yıkanmadan veya pişmeden yenecek 
olup ta toz, toprak arasmda bulıman 
dut, salata', marul gibi şeylerden kat-
iyyen çekinmelidir. Yalnız devlet 
kontrolünü bekleyip bu gibi fenalık-
laı-m önüne geçilmesini istemek bir 
hatâ olur. Her işte olduğu gibi halkı-
ımzm salâhiyettar dairelere yapacak-
lan yardımdır ki muvaffakiyeti temin 
eder. 

ö l ü m nisbeti az 
Bu münasebetle vefiyatm vukuata 

nisbetle az olduğunu da memnuniyet
le kaydetmek isterim. Şimdiye kadaır 
haziran içindeki vefiyat 21 kişidir. Bu, 
takriben yüzde altmdır. 

Hülâsa' edecek olursam, vaziyetten 
endişe edilecek bir şey yoktur. Bir ta
raftan hükümet her türlü tedbirlerini 
alırken, halkımızm da kendisini ko
ruması için şahsî sıhhatma dikkat et
mesi ve aşılanması lâzım gelir. 

Bazı gazetelerimizin tifo vakaları 

münasebetile açtıkları anket cevapla
rını da gördüm. Bunlardan bazıları, 

ve bilhassa maruf müteha^ssıslanmız ta-
rafmdan vaki olanları dikkate şayan 
gördüm. Bunlai', şimdiye kadar söyle
diklerimi tamamen teyid etmektedir. 
Fakat bu işlerde ihtisası olmıyan ba
zı zevata da yanlışlıkla müracaat edil
diği için çok garib mütalâalara da te
sadüf edilmektedir. Meselâ bunlardan 
biri çok hafif bir mütalâa olarak bir 
erkânı harbiye heyetinin teşkilinden 
bahsediyor. 

Acaba zennediliyor mu ki Türkiye 
Sıhhat idaresi ilimden, programdan 
uzak ve gelişi güzel çalışan bir teşek
külden ibarettir?.. Böyle bir zannı ve 
hattâ buna aid en ufak bir imayı dahi 
katî surette reddederim. Sıhhat idare
mizin erkânı harbiyesi de vardır, ilmi 
de, programı da... Millet ve memleketin 
sıhhat ve hayatını en yeni bilgUerle 
vikaye etmeğe çalışan ve bunu gaye 
edinen kuvvetli azmi de.... 

T i f o d ü n y a n ı n h e r t a r a f ı n d a 
v a r 

Tekrar edeyim ki, tifo hastalığı, dün
yanın her tarafında, ve hem öyle iddia 
edildiği gibi, tek tük değü, binlerce 
görülür. En müterakki yerlerde bile 
bundan masun kalmak henüz kabil o-
lamamıştır. Tabiîdir ki şehirlerimiz 
bütün sıhhî şartları haiz oldukça bu 
gibi vakalar asgarî hadde inecektir. 

Bu şeraiti temin etmek te zannedil
diği kadar kolay bir iş değildir. 

Hastanelere hasta kabul edilmediği 
hakkmda bazı şikâyetleri gazetelerde 
okudum. Bunu da tedldk ettim. Gör
düm ki haziran zarfındaki 341 vaka
dan bugün hastanelerde yatan 279 
hasta vardır. 62 de kendi evindedir. 
İhbar edilmiyen vukuatı da yüzde 20 
tahmin ediyoruz. Buna mukabil biraz 
evvel emir verdim. Zuhuru muhte
mel hastalıldar için hastanelerdeki 
sertabiblerin emrine daha 120 yatak 
tahsis ettim. 

Pazartesi toplantısı 
Vekâlet Hıfzzıssıhha reisi Dr. Asım 

Arar, Hıfzıssıhha müessesesi müdürü 
ve tifo hakkında şehrimizde tedkikat-
ta bulunan diğer zevat pazartesi gü
nü Sıhhiye müdürlüğünde bir toplan
tı yapacaklar ve tedkikatları neticesi 
üzerinde görüşerek tifoya karşı alına
cak tedbirleri ilân edeceklerdir. 

Bir hırsız yakalandı 
istanbul zabıtası azüı bir hırsız dar 

hal yakalanıştır. Çakır Abdullah is
mindeki bu hırsız son zamanlarda 
gözden kaybolmuştu. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
memurları tarafından yapılan taki
bat neticesinde Dolapderede bir evde 
sıkıştınla rak yakalanmış ve yaptığı 
bütün hırsızlıkları birer birer itiraf 
etmşitir. Abdullahın çaldığı eşyalar, 
söylediiğ yerlerde bulunmuştur. 

Abdullah bakımda tahkikat devam 
etmektedir. 
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Ktcâ Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
— Gelemem kızım gelemem!.. Gece 

yansmdan evvel çıkmama imkân 
yok!.. 

— Hayır, muhakkak geleceksinizi. 
— A... niçin derd anlamıyorsun bu 

gece sen? Başımı kaşıyacak vaktim 
yok diyorum, inanmıyor musun yok
sa?.. 

Mariyanın sesi gittikçe boğuklaşı-
yor... Ağladığı belli... Hıçkınklarmuı 
sesini tâ buradan işitiyoruz... 

— Faruk bey, eğer gelmezsenizî.. 
— Ne oluyorsun Maıiya; ağlıyoı; 

musun?.. 
— Çok fenayım; yalvannm size, 

Allah aşkınıza gelin!.. 
— imkânı yok diyorum Manya; 

niçin anlainak istemiyorsun?.. Saat 
birden evvel çıkamam!.. 

Kız, bütün kuvvetile telefonda hay
kırıyor... 

— Çıkacaksınız, muhakkak çıka
caksınız Faruk bey!.. 

— Ama artık danlacağım sana 
Mariya!.. Çocuklaşıyorsun vaJlahlI.. 
Ha bir saat evvel, ha bir saat sonra!.. 
Ne oluyorsun caiıım?.. Geleceğim di-
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yorum işte!.. Birde evdejdm herhal
de!.. Bekle beni!.. 

— Faruk bey; derhal gelmezseniz 
şimdi, eve döndüğünüz zaman!.. 

— A!.. Bu gece muhakkak bir fev
kalâdelik var sende!.. Söyle ne olu
yor orada, bir şey mi duydun yoksa!.. 

— Hayır hayır; bir şey duymadım, 
bir şey bilmiyorum!.. Yahıız korkuyo
rum, çok korkuyorum!.. Oh Faruk 
bey; eğer beni bir parçacık olsun sevi
yorsanız gelin!.. Size İlk defa bu ka
dar yalvanyorum!.. Ne olur, gelin Fa
ruk bey!.. Yapmayın, kırmaym beni!.. 
Çok fenayım!.. Şu anda tasavvur ede
mezsiniz, ne büyük bir ıztırap buhra
nı içinde kıvranıyorum!.. Korkuyo
rum... Birdenbire delireceğimden, çıl
dıracağımdan korkuyorum!.. Yapma-
ym Faruk bey!.. Gelin!.. Gelin!.. 

Kızın sesi büsbütün boğuklaşıyor... 
Karışıyor... susuyor... 

İşte söylediği son cümleler: 
— Faruk bey; konuşamıyorum a^ 

tık!.. Tıkanıyorum... Gfelin!.. Gelmez
seniz eğer!... Gelmezseniz şimdi!.. 

— Mariya!.. Mariya!.. Çıldırdm mı, 

deli misin, ne oluyorsun?.. 
Telefon boğuk bir gürültü ile kapa-

myor... 
• * 

Son gece!... 
Saat on bir... Ayni gece devam edi

yor... Gökyüzü ışıklar içindedir... Ma
riya, almm camlann üzerine yapıştır
mış, yeşil gözleri karşıda bir noktaya 
dikili öyle duruyor... Yüzbaşıyı bekli
yor... Pencereden giren aym ışıklan 
saçlarımn arasmda harelenmektedir.. 
Gözlerinin altı simsiyah... Kirpikleri
nin uçları kıvrılarak esmer yüzüne in
ce gölgeler serpiyor... Yanaklannın 
üstünde yaşlar... Ağüyor... Iztırabm 
bir kadım bu kadar güzeUeştirebilece-
ğini kimse tahmin edemez!.. Bekli
yor... Gözleri hâlâ karşıda bir nokta
ya dikili öyle bekliyor... 

Aradan bir çok dakikalar geçmiş
tir... 

Birdenbire kapı vuruluyor... înce, 
tok bir ses... Kız deli gibi yerinden fır
lıyor... 

— Geldi!.. Geldi!.. 
Diye haykırarak kendini merdiven

lere atıyor... Sofayı, koridorlan, taşlı
ğı bir rüzgâr hızile geçerek kapımn 
önüne geliyor.., Şakaklarının yandığı
nı, kalbinin yırtılacak gibi vurduğu
nu duymaktadır... Kapıyı açıyor... 
Yüzbaşı Faruk, eşikte... 

Tek bir kelime söylemiyor kız!.. 
Birdenbire hıçkırarak, sarsılarak do
nup atıveriyor kendini onun kolları 
arasına!... O sırada ince bir iniltinin 
sesini işitiyoruz yalmz!.. 

— Faruk bey!. Faruk bey!.. Benim 
eşsiz, güzel erkeğim!.. Senden ayrıla
mam ben!.. 

Kız, sevdiği adamm kollan arasm
da hıçkırmaktadır... 

— Ne oluyorsun Mariya; ne var?.. 
Dur, hele içeri girelim, bizi görecek
ler burada!.. 

Zabit, kızı omuzlarından kavnya-
rak içeri giriyor... Arkadan kapi}^ ka
pıyor... parmakları onun saçları ara
smda dolaşmaktadır... 

— Söyle bana Mariy^- niçin bu ka
dar muztaripsin, mçin ağhyorsun?.. 

— Korkuyorum, çok korkuyorum 
Faruk bey!.. Yanımdan ayrılmayın, 
beni yalmz bırakmayın ne olur!.. 

— Neden korkuyorsun yavrum; 
söyle bana, ne var korkacak'>.. 

Kız, yeşil gözlerini kaldırarak biran 
zabitin gözlerinin içine bakıyor... Du
daklarında boğulur gibi bir ses... 

— Sizi kaybedeceğimden korkuyo
rum Faruk bey!.. 

— Çocuk olma Mariya!.. Ben de bir 
şey var zannettim!... Demek bunun 
için beni buraya kadar getirdin hal.. 
Aferin sana Mariya!,.. Haydi, haydi 
yürü; yukarı çıkalım!.. Bu gece sinir

lerin bozulmuş senin!.. Şöyle biraz is
tirahat et geçer!.. 

Ağır ağır merdivenlerden çıkıyor
lar... Bu iki genç insanm ayakları al
tında, kollarını biribirine dolamış iki 
genç gölge sürükleniyor... Sofayı, ko
ridorları geçerek her gün buluştuklan 
odadan içeri giriyorlar... Köşede uzun 
bir şezlong var... Şezlonga doğru yü
rüyorlar... Odamn duvarlannda; per
delerin arahğmdan giren ayın ışıkla-
n, esmer gölgeler yapıyor... Zezlonga 
oturuyorlar... Kız, elektrik düğmesini 
çevirmek için ayağa kalkmak istiyor... 
Yüzbaşı hemen bileklerinden yakaü-
yor... 

— Bırak Mariya; böyle daha iyi!.. 
Bu loş aydmhğm içinde, yüzünün es
mer rengini, gözlerinin mehtaph ışık
larını daha iyi görüyorum!.. Bırak bu 
gece de güzel yüzünü, ipek saçlarını 
ayın ışıkları aydmlatsm!.. 

Gülüyor... Dudaklanmn üzerinde 
bir erkek ağzınm yaratabUeceği, en 
güzel gülüşleri vererek gülüyor... 

— Bu hafif karanlığı biraz da çir
kinliğimi örttüğü için, aynca seviyo
rum!.. Suratımda bir kanş sakal var!.. 
Uykusuzluktan derim sapsarı!.. Za
ten sana lâyık olmıyan çirkm bir su
ratın sahibiyim!.. Bu çirkm, münase
betsiz surat şimdi bir de üstelik bu 
kirli manzarasile büsbütün çekilme» 
oluyor!.. (Arkası var) 
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Yeryüzünde garib âdetler, gûlûnç itikadlar 

İnsan öldükten sonra vüouddan ayrılan ruhun başka bir 
şekil altında dünyaya tekrar geleceûlne İnananlar hâlâ var 
Meselâ Bali ada
sı yerlileri ruhun 
cesedden ayrıl
masını kolaylaş
tıracağız, d i y e 
bazı merasim ya
pıyor ve birçok 
masraflara kat
lanıyorlar. Onlar 
için cenaze alay-
lan gülüp eğlen
m e k için bir ve
sile teşkil ediyor. 

u Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 
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Talât paşa Berllne gittikten 24 saat sonra 
Garp cephesinde vaziyet değişnnişti 

Yukanda: Ball 
adasında cenaze -
nin nakledildiği 
büyük kule yüz
lerce adamın omu-
Eunda götürülür, 
ortada cenazeyi in
diriyorlar. Aşağı -
da: Kulenin umu
mi görünüşü. 

•miHS{iiiiırîi-:-ti!^ 

İnsanda vücuttan başka bir de ru
hun mevcudiyetine inanan bazı in
sanlar var ki öldükten sonra ruhun 
dünyaya başka bir şekil altında tek
rar geleceğine itikat eder ve bu iti
barla ölümü ruhu kurtarmıya imkân 
vermesi sebebile korkunç görmezler. 
Bu tarz itikatlarmı hâlâ muhafaza 
eden kavimlerden biri de Şarkî Hint 
adalan arasmdaki Bali adası yerlile
ridir. Bu itikatları sebebile cenaze 
merasimi büyük bir bayrata sayüır. 
Bu merasimde ağlamak, matem tut
mak ve teessürler içinde kalmak şöyle 
dursun, bilâkis şenlikler yapıyor, gü
lüp eğlenmek için bımu bir fırsat bili
yorlar. Bu merasim ruhim ebediyete 
kavuşması ve hayata tekrar istediği 
şekilde gelebilmesi için yapılıyor. Bu 
itibarle Balili için bu sevindirici bir 
iştir ve bu işin pek parlak merasimle 
yapılması dinî bir borçtur. 

Fakat ebediyete intikal merasimi 
o kadar masraflı oluyor ki orta halli 
aileler bu masrafı yapabilmek için se
nelerce beklemiye ve her şeyden kısa
rak para biriktirmeğe mecbur oluyor
lar ve bu müddet içinde bu iş yapıl
madı diye üzüntüden ve vicdan aza-
bmdan kurtulamıyorlar. Nihayet tar
lalarını veya hayvanlarını satıp sava
rak cenazelerin yakılma merasimi 
masrafmı temin ediyorlar. Böyle feda-
kârhklar yapamıyacak derecede fakir 
olan aileler için başka bir çare var: O 
da bir zenginin merasiminden istifa
de etmektir. Fakir adam nasü sağlı
ğında zenginin artıklarından, onun 
merhamet ve yardımlarından İstifade 
etmişse öldükten sonra da bu yardımı 
görür. Fakirin cenazesine zangininki-
Din yanmda küçük bir yer aynlır. 

Ruhim ebediyete geçmesini kolay
laştırmak için yapılan bu cesedi yak-
naa merasimi o kadar külfeüi bir iş
tir, o kadar uzun ve masraflı hazırlık
lar ister ki bunu bir adam ölür ölmez 
hemen yapmak mümkün olmaz. Bu 
cihetle hali vakti varsa ölüyü mumya 

eder, bir müddet böyle saklarlar. Aile
nin serveti buna müsait değilse o za
man ölüyü muvalckat surette gömer
ler. Bu muvakkat gömmede bile bir 
çok merasim vardır. Biri öldüğü va-
hr, bunu güren yakın uzak akrabası 
ve eşi dostu yiyecek hediyeler getirir
ler, bir iki gün sonra rahip gelir, cese
di mukaddes su ile yıkar ve çıplak vü
cudu ödağacı tozu, tuz ve sirkeye ba
tırılmış pirinç ımu ile ovalar. Bundan 
sonra ölünün el ve ayak parmaklarım 
iple bağlarlar ve avucuna beş on me
telik korlar. Bundan sonra mhu.^ tek
rar dünyaya' geldiği zaman her uzvun 
daha iyi bir şekil alması için her biri
nin üstüne bir işaret bırakılır. Mese
lâ göz kapaklan üstüne bir ayna, diş
lerin üzerine bir çelik parçası, eller ve 
ayaklara: demir çiviler, burun delik
lerine yaseminler konur. Bundan 
maksad ruh başka bir şekil altmda 
tekrar dünyaya geldiği vakit gözleri 
ayna gibi parlak, dişleri çelik gibi sağ
lam, kemikleri demir gibi kuvvetli ol
sun ve nefesi misk gibi koksun arzu
sudur. Bir de ölünün ağzma bir bam
bu dah koymayı unutmazlar. Cesedi 
sımsıkı ve kat kat kefenler içine sa
rılacağı için bir ucu açıkta) bırakırlar. 
Bambu olmah ki ruh dışanya kolayca 
çıkabilsin. Bu hazırhklar bittikten 
sonra şarkılar söyliyerek, çalgılar çala
rak ölüyü mezarma gömerler. 

Bundan sonra başpapaza müracaat 
edilir ve cesedio yakılması merasimi 
için münasip bir gün tayin ettirilir. 
Bu günü mümkün olduğu kadar uza
ğa atmak bir çoklarımn işine gelir. 
Çünkü dediğimiz gibi bu merasim 
çok masrafhdır. Ekseriyetle bu mera
sim ölü gömüldükten iki ay sonra ya
pılır, fakat iki üç sene sonraya bırakı
lanlar da vardır. 

Tayin edilen günden bir gün evvel 
ölünün ailesi ve dostlan huzurun
da mezarı açılır, orada bulunabilen 
bakiyeler toplamr. Aradan çok zaman 
geçmişse bazan ancak bir iki kemik ya 

elde edillf ya edilmez. Bu bakiyeleri 
eve getirir, imkân derecesinde sıraya 
kor, bir vücut şekline getirmiye çalı
şır ve bunu kıymetli kumaşlar ve üze
rine dualar işlenmiş ipeklilere sarar
lar, bu ölünün vücudundan kalan ba
kiyedir, fakat artık ailece en çok ehem
miyet verilen şey ölünün ruhudur, bu
nu da temsUÎ olarak gösterecek şekil
ler hazırlarlar diyorlar. 

Balmiye yapraklan ve ödağacmdan 
yapümış ve içerisine altın gümüş süs
ler, mücevherler konmuş olan bu şek
le Adegan diyorlar. Bu Adaganlar da 
cenazenin yanma konur. 

Bu sırada dışanda başka hazırlık
lar yapılmıştır. Bir kere ölü evinden 
yakılacağı yere yüksek bir kule içinde 
götürülecektir. Bu kule on on beş 
metre yülssek ve kat kat dünyayı ve 
semaları temsU eden muazzam bir şey
dir, bunu yüz kişi zorla yerinden kı
mıldatabilir. İşte kıymetli kumaşlara, 
şallara ve ipeklilere sanlmış olan ce
set ile içinde binlerce lira değerinde 
mücevherler bulunan ve ruhu temsil 
eden Adeganlar bu kulenin en yüksek 
yerine konur, kızlar en süslü elbisele
rini giyerler, mabedin rakkaseleri yol
da muhtelif oyunlar yaparlar, her ta
rafa çiçekler serpilir, çalgılar çalmır, 
herkes neşe içinde, güler oynar, eğle
nir. 

Böylece şehrin civanndaki meyda
na gelirler. Orada büyük bir odun yı-
ğmı ile bir de cenazenin içine konula
rak yakılacağı başka bir tabut hazır
lanmıştır, bu tabut değerli sanat adam-
lan tarafmdan ince ince işlenerek o-
yulmuştur ve bir hayvan şeklindedir, 
ölünün ailesi hangi sınıftan ise bu hay
van şekli ona göre değişir, bazan fil, 
sığır, bazan boğa yahut inek... Niha
yet rahipler dualar okurlarken ceset 
kuleden çıkanhr, bu tabuta konarak 
odun yığımnm üstüne çıkarılır, başka 
fakir cenazeleri de varsa bunlara da yı-
ğmm bir köşesinde yer verilir, bun
dan sonra odun yığınına ateş verirler, 
hem de kibrit çakarak değil, ya per-
tevsizle güneş ışığım bir noktaya top-
lıyarak yahut iki ağaç parçasım biri-
birine sürterek, bu suretle fakmnkile 
beraber zenginin ölüsünü de mücev
herleri, ipekUleri, sallan ile beraber 
yakar, kül ederler, ve bu arada o koca 
kuleyi de ateşe, verirler, sonra geri ka
lan külleri toplar ve gene rahiplerin 
duaları Eurasmda denize veya nehre 
atarlar. Böylece toprak, ateş ve su öle
nin dünyadaki bütün künahlarmı te
mizlemiş, ölünün ruhuna artık ebedi
yet yollan açünuş olur. Bu merasimi 
yaptırabilen Balili ölüsüne karşı bü
tün hürmet ve sevgi borçlarını ödemiş 
sayarak memnun ve müsterih evine 
döner. Faik Sabri Duran 

Eskişehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır, «Akşam» gazetesine abone 
olanlara husud tenzilât yapıhr. 

Yalnız teşyi edenlerin içinde neşe
sini muhafaza eden, hat tâ mutad 
tavır ve hareketinden daha fazla şen 
davranan Enver paşa, nazarı dikka
ti celbediyordı.ı. 

Enver paşa derecesinde olmamak
la beraber. Bahriye Nazın Cemal 
paşa da kederli ve meyus görünmek 
istemiyordu. 

Avrupa treni Sirkeci garından ağır 
ağır uzaklaşırken Sadrâzamm tre-
niıü mütevekkil nazarlala takip 
edMiler, devleti son badireden kur
taracak Talât paşamn nasıl bir ne
tice ile memlekete döneceğini zihin
lerinde tahlil etmelde meşguldüler: 
3 eylül, 334 (1918) salı. 

S o f y a d a b e d b i n bir h a v a 
v a r d ı 

Talât paşa, Berline giderken kendi-
siıü Sofya istasyonunda karşılıyan 
Bulgar Başvekili M. Malinof ve Bulgar 
ricali üe görüştü. Sadrazam, gerek 
Garp cephesindeki Alman taarruz-
larmın müsbet bir netice istihsal et
mesinden, gerek Makedonyada Fran
sız generali Franşe Despre'nin askerî 
hazırlıklanndan çok büyük telâşta 
bulunan Bulgarlan meyus ve ümidsiz 
bulmuştu. Bulgar ricalinin kendisine 
anlattıklarına göre şayed pek yakında 
Almanya ile müttefikleri müşterek bir 
sulh imkânı bulamazlarsa Bulgarlar, 
münferid bir sulha yanaşmağa mec
bur olacaklardı. 

Talât paşa, Bulgar ricalinin bu bed
bin mütalâalarını cerhedecek vaziyet
te değildi. Sadrazam, belki kendisi 
de ayni çareye baş vuracağı sırada Bul
garlan böyle düşünceden menetme
ği hem lüzumsuz, hem de faidesiz bu
luyordu. 

Talât paşa bu fena hava içinde Bul
gar topraklarını terkederek Avustur
ya topraklanndan geçerken, Avustur
ya hükümet ricalile vaziyet etrafında 
uzun uzadıya görüşmek istemedi. 
Kendisini Avusturya hududunda 
karşılayan Viyana sefiri Hüseyin Hil
mi paşa, Avusturyada sulh propagan
dalarının her memleketten ziyade art-
tığmı, yalnız halkın, değil, hükümet ri
calinin de bu fUıre taraftar bulunduk
larını izah etti. Hüseyin Hilmi paşaya 
göre vaziyeti muhafaza eden impara
tor Şarldi. İmparator, bütün ümidle-
rini Kaysere ve (Alman karargâhı u-
mumisi)nin hattı hareketine bağladı-
ğmdan henüz sulh fikirlerine yanaş
mıyordu. Maamafih artık imparator 
Şarlin de mukavemeti kırılmak üze
redir. Binaenaleyh, Almanya daha u-
zım müddet silâhım elinden bırakarak 
sulha yanaşmasa bile, hiç ümid edil
mediği bir günde Avusturya - Maca-
ristamn İtilâf devletlerine müracaat 
ederek sulh müzakeresine girişeceği 
muhakkaktı. 

Artık Talât paşa vaziyeti kavramış
tı: Ne Bulgaristandan, ne de Avustur-
yadan hayır kalmamıştı. Bu ilci hü
kümet de kendi başlannın çaresini an-
yorlardı. Bakalım Almanyada ne 
gibi fena bir muhit ve hava bulacak
tı? Talât paşa, bu iki memleketten al
dığı meyus bir tavır ve hareketle yolu
na devam etti. 
A l m a n l a r , T ü r k i y e d e n y ü z 

ç e v i r m i ş l e r d i 
Talât paşa, Berline ayak basar bas

maz bir taraftan Alman mülkî ve as
kerî ricalile temas etmeğe, diğer taraf
tan Almanyadaki dahilî vaziyeti ve 
halkın haleti ruhiyesini tedkik etme
ğe başladı. Bu sıralarda Almanyada bir 
çok fikir cereyanlan çarpışmakta idi: 
Harbin son senelerinde kuvvetli ve 
hemen hemen vaziyete hâkim olmağa 
başhyan sosyal demokratlann nüfuz 
ve tesirlerile iktidar mevkiine gelen 
yeni Başvekil Maks de Badın etrafın
da birleşenler, artık Alman ordusu
nun son aylarda birçok defa tecrübe 
ettiği mütemadi taarruzlardan hiç bir 
faide elde edilemiyeceğine kanaat ge
tirdiklerinden, biran evvel sulha ya
naşmak fikrinde idiler. Bundan baş
ka yeni hükümet Ue bu yeni hüküme
tin siyasetini takviye eden siyasî züm
reler, Türkiyenin Almanya için artık 
faideli ve lüzumlu bir müttefik oldu
ğu kanaatinde bulunmadıklarından 
bundan sonra Osmanlı imparatorlu-
ğile siyasî sahada birlikte yürümenin 

Almanya için bir menfaat temin et
mekten ziyade, belki de bir mazarrat 
doğurabileceği fikrinde idiler! Bu iti
barla Talât paşa, iktidar mevkiindeki 
siyasî ricalden kendisine karşı kâfi de
recede bir samimiyet ve beraberlik bu
lamamıştı. Halkın büyük bir ekseri
yeti de yeni hükümetin ve bu cereyan
ların peşinden sürüklüyordu. Açlık ve 
iktisadi mahrumiyet, ve buna inzimam 
eden Garp cephesindeki son muvaffa-
kıyetsizlikler, Alman milletinde bu ru
hî vaziyeti doğurmuştu. 

(Alman karargâhı umumîsi) 
neden endişe ediyordu? 

Talât paşa. Alman siyasî mahafilin-
de bu gayri müsaid vaziyeti gördüğü 
halde. (Alman karargâhı umumîsi) n-
deki fikirleri büsbütün başka bir va
ziyette bulmuştu: Bilhassa gerek mem
leketin kurtuluşu, gerek kendi taç ve 
tahtının selâmeti için bütün ümidini 
ordunun ve donanmanın sona kadar 
mukavemetinde gören Kayser Vilhelm 
ile kendi fikrine iştirak eden bazı. ge
neraller, hâlâ taarruzlara devam et
mek fikrinde idiler. Maamafih. Bun
lar büsbütün de endişesiz değildiler. 
Bilhassa Garp cephesinden ziyade teh
likeyi Avusturya ve Bulgarları tehdid 
eden general Franşe Despre kuvvetle
rinin Makedonyada yapacakları bü
yük mikyastaki bir taarruzdan korku
yorlardı. Böyle bir taarruz, Avustur
ya - Macar ve Bulgar ordularını peri
şanlığa sevkedecek ve dolayısile Al
man kuvvetlerinin sağ cenahı da teh
likeye girmiş olacaktı. Bundan başka 
Avusturya ve Bulgar ordularının inhi-
lâli üzerine Almanya ile müttefikleri
nin muvasalası kesileceği gibi, bura
daki bozgunluk Alman ordu ve mil
letinin de maneviyatine çok fena tesir 
yapacak, mukavemet imkânlarını or
tadan kaldıracaktı. 

Bundan başka Suriye ve Filistinle 
Irak cephesindeki İngiliz taarruzlan 
da Alman (Karargâhı umumîsi)nidü-
düşündürüyordu. İngiliz general AUen-
binin Filistin cephesindeki son mu
vaffakiyetleri, hergün İngilterede ilân 
ediliyor, bu itibarla şenlikler yapılı
yordu. İngiliz Başvekili Lloyd Corcun 
İngiliz generali hakkmda Avam Ka
marasında medhedici nutuklar söyle
mesi, İngiliz mUleti ile müttefikleri
nin maneviyetini yükseltiyor, Alman
yada hüküm süren manevî perişanlı
ğa rağmen İtilâf hükümetleri memle
ketlerinde zafere erişecek dakikalann 
geldiği hakkında yeni kanaatler doğu
ruyordu. Bu iki vaziyet, yani Franşe 
Despre'nin hazırlığı ile Allenbinin Ue-
riye doğru taarruzları (Alman karar
gâhı umumîsi) ni çok ciddî endişelere 
sevk ve Almanlann artık müttefikle
rinden harp ve siyaset bakımından ay
rılmak mevkiine düşeceğmi takdir edi
yordu. 

t t i l â f o r d u l a r ı y e n i d e n ş i d 
d e t l i t a a r r u z a g e ç m i ş l e r d i . . 

Bununla Ijeraber, Talât paşa Berli
ne gittiğinden yirmi dört saat sonra 
Garp cephesindeki vaziyet de birden
bire sarsümış. Alman (Karargâhı u-

mumîsi) nin daha yakın zamana kadar 
tehlikesiz gördüğü Anavatan harp cep
hesi de çok müşkül bir vaziyete girmiş
ti. Şimdi artık Almanyanın, Alman 
milletinin hayatî mukaderratı tehdid 
ediliyordu. 

Alman askerî mahafili, o zamana 
kadar Garp cephesindeki metanetine 
inanmakta pek de haksız değildi. Al
manlann yaptıkları son büyük taar
ruzda ordu Marn nehrini geçmiş ve 
bu suretle en kuvvetli askerî mevzile
ri tutmuştu. Alman erkânı harbiyesi 
(Hindenburg hatlan) ismini verdiği 
bu mevzileri askerlik bakımmdan çok 
kuvvetli görüyordu. 

Bu hatların İtüâf ordulan ta-
rafından sökülemiyeceğine kanaat ge
tiriyordu. Fakat şimdi İtilâf ordulan 
başkumandanı general Foş'un tertip 
ettiği yeni bir plân ile meşhur (Hind-
denburg hatlan) üzerine ve bütün 
Garp cephesi imtidadmca umumî bir 
hücum başlamıştı. O zamana kadar 
İtilâf ordularının bu kadar geniş bir 
sahada ve bu derece şiddetli bir taar-
ruz yaptıkları görülmemişti. 

i (Arkası var|. 
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Nizamnamenin ihtisas 
cabul etmemesi bu hadise
leri doğurmakta ve istifaları 

tevali ettirmektedir 
Kongrenin teşkilâta yeni bir şekil 

vermesinden sonra istifalar biribirini 
takip ediyor. Başta genel merkez baf-
katıı olduğu halde, ikinci başkan, 
futbol federasyonu başkam, İstanbul 
bölgesi başkanı, genel merkez muha
sebecisi, güreş federasyonu ikinci baş
kanı, futbol federasyonu ikinci baş
kanı, İzmir futbol ajanı, İstanbul at^ 
letizm, güreş, denizcilik ajaiılan bi
rer birer çekildiler. Bu istifalar etrar 
fında bir çok dedikodular oldu. An-
karadan istifa sebeplerinin sıhhî ve 
diğer bazı sebepler olduğu bildirUdL 

Gene bu sütunlarda yeni nizamna
me daha esaslı bir şekilde tesbit edil
memiş ve henüz bir şema halinde i-
ken böyle bir nizamname ile iş görü-
lemiyeceğine ve görülmesine imkân 
olmadığına işaret ettik. 

Çünkü yeni nizamname bütün sa
lahiyeti genel merkeze veriyor. Ve bu 
suretle ihtisas kabul etmiyor
du. Teknik bir heyetin her hangi bir 
kararını genel merkez başkanı bo
zuyor veyahud istediği şekilde tadil 
iedeblliyordu. BiA meselede birtaral 
federasyonca haklı görülse ve o tarar 
fa hak verilse ve bu hak nizamname
nin maddelerine göre ve mutlaka da 
sarih olsa genel merkez başkalnının 
ufak bir işareti hakhyı haksız çıkara
biliyor. Yeni nizamname İle teknik bir 
heyet başkanmm hiç bir salahiyeti 
olmıyar. Ve bir memurdan farkı kal
mıyor. İstifalar neden ileri gelmiştir. 
Şurada kaydedecek olursak hak ver
memek elden gelmez. 

Meselâ İstanbul bölgesi başkanı 
şu sebepten çekUmiştir. 

Nizamname, disipün divam intiha-
"nnı klüplere bırakmıyor. Halbuki genel 
merkez nizamnamedeki bu sarahate 
rağmen disiplin divanmı kendisi seç
meğe kalkışmıştır. Bu ve bazı diğer 
ihtilâflar karşısında Fethi Başaran 
çekilmiştir. 

Nizamnamede bölge başkanla'n ar
kadaşlarını kendi seçer yani her a-
janlık için iki namzed gösterir genel 
merkez de aid olduğu federasyonlarm 
muvafakatile birisini seçer diyor. İs
tanbul bölgesi başkanı ayrıldığına gö
re ne olacak? Yeni gelecek başkan 
bu arkadaşlarla veyahud bu arkadaş
lar bu başkanla iş göremezse vaziyet 
ne olur? 

İkinci bir misal: Teknik işlere fede
rasyonlar bakar. Federasyon başka
nı bir stada maç koyuyor ve ajanlık 
vasıtaSile gazetelere de tebliğ veriyor. 
Maç gününe kadar iş bu şekilde iken 
genel merkez başkan vekili kalkıyor 
sahayı değiştiriyor ve klüplere ancak 
rıaç günü ve maçtan üç saat evvel 
tebligat yapıyor. 

Bu hareket belki bir klübün bir 
Ejnelik mesaisinin öldürülmesine da 
sebep olabilir. Federasyon başkanir 
nm başlanan bir işi bitümek husu-
S'ondaki azmi ve hüsnü niyetidir ki 
bizi bir istifa karşısında daha bırak
madı. ) 

Teşkilâtta vazife bir menfaat mur 
l'abilinde değil Türk sporuna hik
met gayesiledir ve vazife alanlar iş
leri arasında bir hizmet olsun diye 
bir fedakârlık yapıyorlau*. 

Her şubede olduğu gibi sporda da 
her iş bir ihtisas meselesidir. Verilen 
bir kararı Genel merkez başkanının 
ufak bir işareti bozarsa o işte çalışa
nın manası kalmaz.. 

Bir bölge başkanının ve ajanlan-
nm yeni nizamname ile vaziyetleri ne
dir? Öyle bir vaziyet ki hem herşey, 
hem hiç bir şey değil... 

Bir ajan karar veriyor, bölge baş
kanı kabul etmiyebilir. Bölge başka
nının kabul ettğini farzedelim. Ge
nel merkaz başkanının ufak bir işare
ti herşeyi hallediyor. Yukanda da 
kaydettiğimiz gibi manasız bir çalış
ma oluyor. 

Yeni nizamnamenin ihtisas kabul 
e' i ve İŞİ bir kişinin salahiyeti
ne bırakmasıdır ki bu hâdiseleri do
ğurmakta ve istifaları tevali ettirmek-
tedir. irkic. 

Avrupada atletizm 
İngiliz atletlerinin güzel dereceleri -
Fransada atletizm geriliyor - Tanzinin 
muvaffal(iyeti - Mevsimin lıarilca atleti 

Almanyanın yanm birincileri 
Brükselde İngiltere, Hollanda, Ma

caristan, Fransa, Belçika, Lüksem-
burg ve Yugoslavya arasında yapılan 
atletizm müsabakasını İngiliz atletle
ri büyük bir farkla kazanmışlardır. Bu 
müsabakalann en şayanı dikkat hâ
disesi dünyanm en seri beyaz atleti 
olarak tanmmış olan Hollandalı Osen-
dar'm İngiliz Holmsa geçilmesidir. 
Osendarp'ı Berlin oyunlarında ancak 
Owens'le Metkalf geçmişlerdi ve o za
mandan beridir hiç bir Avrupalı atle
te dünyanın en seri beyaz adamı ola
rak tanman Hollandalıyı geçmek na
sip olmamıştı. Brüksel'de yapılan mü
sabakalarda ahnan iyi dereceler şun
lardır: 

100 metre: 
1 — Holms (İngiliz) 10,6 
2 — Osendarp (HoUanda) 10,7 

200 metre: 
1 — Osendarp (HoUanda) 21,7 
2 — Holms (İngiliz) 21,8 

400 metre. 
1 — Browns (İngiliz) 49,4 
2 — Bamgarden (Hollanda) 49,5 

800 metre: 
1 — Gua (Fransız) 1,54,7 
2 — Mekgey (İngiliz) 1,55,9 

400 mania: 
1 — Kovaç (Macar) 54.1 
2 — Bosman (Belçika) 55,3 

400X300X200X100 İsveç bayrağı: 
1 — İngiltere takımı 2,2,1 
2 — Belçika takımı 2,3,1 
Fransada atletizm geriliyor 

Geçen hafta Pariste Fransa atletizm 
şampiyonası yapılmış ve oldukça da 
güzel dereceler elde edilmiştir. Fakat 
Fransızlar vaziyetten hiç te memnun 
değillerdir. FUvaki Fransanm senelik 
şampiyonalannda rekorlarm munta
zaman düşmesi Fransada atletizmin 
gittikçe gerilemekte olduğunu açıkça 
göstermektedir. Geçen senekl rekorla
rı bu senekUerle ve Fransanm resmi 
rekorlarile mukayese eden Fransızlar 
çok bedbindirler. 
Müsabaka Rekor Geçen sene Bu sene 

100 
200 
400 
800 

1500 
5000 
110 

Yüksek 
Uzun 
Sınk 
Gülle 
Disk 
Cirit 
Çekiç 

10,5 
21,4 
48,1 

1,55,9 
3,49,8 

' 14,30,8 
14,8 
1,96 
7,62 
4,07 
16,56 
50,71 
61,63 
48,28 

10,7 
21.6 
49,1 

1,57,1 
3,51,8 

16,1 
15,3 
1,89 
6,89 
3,96 
18,96 
44,76 
59,91 
41.30 

10,9 
22,8 
50,4 

1.57,2 
4,01.8 

15,08,8 
15,6 
1,85 
6,38 
3,80 

14,89 
44,45 
54,84 
43,15 

Linhof, Martens, Borlint 
Lanzi en iyi mukavemetçi 
Berlin oyunlarında Amerikah zenci 

Wudrof'un peşinden ikinci gelen İtal
yan atlet Lanzi bugün çok iyi bir form
dadır. Geçen hafta İtalyanm Roma 
şehrinde yapılan şampiyonada çok mu
vaffakiyetli bir koşu yapan Lanzi 800 
metreyi 1,50,8 gibi fevkalâde güzel bir 
zamanda koşmuştur. Bu sene 800 met
rede dünyanın en iyi derecesi budur: 

Bu müsabakalarda Lanzi'den sonra 
ikinci gelen Guassoni'nin derecesi 
1,53,8 ve üçüncü gelen Doressenzi'nin 
derecesn de 1,55,3 dür. Roma müsaba
kalarında Lanziden sonra en muvaf
fakiyetli derece yapan atlet İtalyan 
disk şampiyonu Okerverger'dir. Diski 
50,80 metreye fırlatan bu gençten 
dünya rekoru beklenmektedir. 

Bu müsabakalarda alman diğer gü
zel dereceler 3000 de Tarassa'mn 3,49,4 
ü, Gersi'nin 110 mânialıda 15,6 sı ve 
Maffay'm uzun atlamada yaptığı 7,36 
dır. 

İtalyan atletleri de bugün dünyada 
oldukça bir mevki sahibi olmuşlardır. 
Bu şekilde terakki etmekte devam 
ederlerse az zamanda Avrupanm en 
kuvvetli takımını kuracaklardır. 
100 tane 60 metre cirid atan 

atlet! 
Bu sene Finlândiyamn muhteUf şe

hirlerinde yapılan atletizm müsaba
kalarının neticelerine göre 100 atle
tin 60 metreden fazla cirid attıkları 
tesbit olunmuştur. Bımlarm en iyileri 
Nikhanen olup bu seneki en iyi dere
cesi 72,05 metredir. Nikhanen'in bu 
derecesi şimdilik dünyanın en ileri de
recesidir. Nikhanen'den sonra Finlân-
diyada dereceler şöyle sıralanmakta
dır: 67,79 Sippola, 65,80 Faynio, 65,70 
Jorvinen henüz formımu bulamamış 
olan Jorvlnen'in yakında tekrar 70 
metreyi geçeceği tahmin edilmekte
dir. 

Zaballanın yeni muvaffakiyeti 
Arjantinli Zaballa br müddettenber 

koşuyu bırakmıştı. Evvelki hafta 10 
kilometre üzerinde bir müsabaka yap
mış ve rakiplerini büyük bir farkla ge
çerek mesafeyi 31,38,2 gibi çok güzel 
bir zamanda koşmuştur. 

Finlandiyalı mukavemetçi 
iş başmda 

^ Ilnlândiyamn meşhur mukavemet* 
çileri uzun mesafeler üzerinde mevsi
min en iyi derecelerini yaDmışlardır: 
5000 metrede Maki 14,44,1, Letlnen 
14,44,8, îsolıolo 14,56,2 ve anterenmanr 
da da koştuğu için muteber addedilr 
miyen Pekuri'nin 14,41 I bu mesafe 

Sansar vuruldu! 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

«Sansarım birşeye vardı merakı; 
Seyahat, av, kumar, tuvalet, rakı, 
Acaba hangisi?.. Hiç biri değU!... 
Bu nasıl bir merak; iyi düşün, bU.. 
Trende, vapurda edemez rahat, 
Bay Sansar bu yüzden sevmez seyahat! 
Öyleyse av mıdır?.. Atamaa tüfek. 
Ne çölde kuş vurur, ne gölde ördek!.. 
Ömründe yatmamış aklı kumara, 
Kazanmak istemez şaiısi ile para!.. 
Tuvalet mi dersin?.. Gezer kalender, 
İki kat kostümle iktifa eder!.. 
Rakı mı?.. İçmemiş bir yudum büe, 
Kendini çüıütmez ispirto ile!.. 
Ya nedir?.. Sen onu kendisine sor; 
Dur, bildim: Yapıyor mutlaka spor?. 
Yok, canım., körpeyken bükülür ağaç; 
Tamam kırk yaşında... Görmemiş bir 

maç, 
Ne tenis oynuyor, ne kürek çeker. 
Gövdesi hamlaşmış.. spordan ürker!.. 
Zevk alır antika biriktirmekten?.. 
Ne gezer., kendisi antika zaten!.. 
Anladım: lOtaba mutlak meraklı?.. 
Hayır, hiç anlamaz; kısadır aklı!.. 
Öyleyse bu adam yer ij'i yemek?.. 
Bilâkis., yetişir bir kuru ekmek!.. 
Usandım be yahu; nedir bu merak, 
Gel söyle aslını, inadı bırak?.. 
Keşfettim: Bahçede diker çiçekler, 
Balıklı bir ha:vuz, yeşil göbekler; 
Her akşam çıkarak bu hoş bahçeye, 
Bakarken mestolur «gel kejrfim..» diye? 
Yok., gene bilmedin.. yazıklar olsun: 
Bir yaprak görürse o sanır yosun, 
Çifçidir sanıyor çiçek ekeni, 
Fulyayı zanneder deve dikeni! ... 
Bahçeden ne anlar böyle bir zeki!., 
öyleyse neyedir merakı, peki?.. 
Ey bunu okuyan bayanlar, baylai" 
Bir parça düşünün, bu iş kolaylar: 
Sansar bu., ne sever?.. Gülüp şaştmız, 
Bak «tavuk» dediniz... Yakmlaştınız; 
Fakat ev taVuğu... İşte bu alçak 
Kocalı kadma saıımştı merak!.. 

—2— 
Çok zengin adamdı, büyük tüccai'dı. 
Ticaret işinde yılmaz, acai'dı, 
Bire bin kazanan bir mUyonerdiI... 
Fakat sermayeyi başkası verdi. 
Bu işte ortaktı bay Canla Sansar!^ 
Fakat her hesanpta yüzünü asar, 
Gösterir uydurma bir çok zaran. 
Zavallı ortaktan saklai'dı kân!.. 
Onımla yapmıştı bir mukavele; 
Verdiği parayı alamaz ele, 
Tasadan, hiddetten kururdu kanı, 
Bay Canm böylece çıkaıdı cam!.. 
Bir gündü., yalvardı şöyle Sansara, 
— Seni zengin etti verdiğim para, 
Halbuki ortakken ben fakir oldum, 
Bu işte zarardan başka'ne buldum?.. 
Revamı bu kahır beni eritsin?. 
Öküzü öldür de, ortaklık bitsin!.. 
— Bu sözden kasdin ne?. 

— Ver sermayemi!.. 
—Can!.. Açma bir daha bu bahsi, emi; 
Var çünkü ortada bir mukavele, 
Veririm, geçsin de beş sene hele!... 

Nedense kabına sığamıyordu!... 
İlk önce düşündü, nihayet sordu: 
— Kederli görmüştüm seni kaç sene, 
Şimdi çok neşen var, buna sebep ne?.. 
Can güldü: 

— Şişlide bir kız severdim. 
Sen yokken onunla evleniVv r̂dim, 
— Bravo!. 

— Bu akşam bizim eve gel. 
Karımın adı da kendi de Emeli... 

* 
Kapıyı çok güzel bir kadm açtı, 
Bu sefer Sansarn neşesi kaçtı: 
Doğrusu kıskandı kadım Candan; 
Salonda balayor ona bir yandan. 
Bu mesut kocaya haset ediyor, 
«Tam vurmuş turnayı gözünden..» 

diyor. 
Yanıyor, eriyor, üzülüyordu!... 
Emelin gözleri süzülüyordu, 
Kirpikler içinden şehlâ bakışı 
Bahara çevirmiş gönlünde kışı. 
Kalbine yeniden hayat vermişti!.. 
Sansal- bu., çabucak işe girişti: 
Kur yaptı, almadan daha soluğu. 
Eline geçmeli bu ev tavuğu!... 
O flört yaptıkça kadm kuruldu. 
Âşıktı... Kalbinden Sansar vuruldul.., 

— 4 — 
Açıldı ömründe zevkli bir iBj&ıV. 
Hakikî bir Sansar girerse nasıl 
İçinde bir tavuk olan kümese; 
Bu eve giriyor görmeden kimse. 
Emelle başbaşa kalmak istiyor. 
Kadından bir püse almak istiyor, 
Kaç aydır peşinde dolaşıyordu!... 
Can gündüz dükkânda uğraşıyordu. 
Sansar da kadınla gezmelerdeydi!... 
Nihayet bu bıçak kemiğe değdi. 
Yalvardı: 

— Malımı saha vereyim, 
Kaçalım., murada artık ereyim!... 
Genç kadm düşündü: 

— Kaçarım sana 
Seı-maye borcunu ödersen Cana!.. 
Çünkü ben gidince harap olacak; 
Hiç yoksa elinde para bulacak!. 
Onunla kendim teselli eder: 
«Kanm gitti amma, param geldi..» 

der!... 
DI 

Bu cevap zaVaUı bay Cam yıktı; 
Sansar da uzunca bir yola çıktı: 
Gitmişti Avrupa şehirlerine, 
Dünyanm eğlence, keyif yerine!... 

—3— 
İM üç ay sonra dönünce Sansar 
Şaşırdı: Ortakta bir tahavvül var, 
Esvabı çok şıktı, yüzü neşeli, 
Tuhaî şey!.. Ölüyor sevincinden deli. Bu sefer beyninden Sansar vuruldu!. 

••iMiHiıiiiııiHiııiMnııııınımıııımMiHniıııımııııııımııııııınııııııımıımuiııiHiiHiınıııiHiıııııııaııiMiııınıııııııııııiBmaaimnınııııııiMi 

insaflı, vicdanlı kadmdı Emel; 
Bay Sansar düşündü: On büıe bedd 
Bir güzel metresle yaşıyacaktı!.. 
Aslında bu para orta:ğa hakti. 
Böylece borcımu ödemiş olur. 
Kendini bu taze kucakta bulur!... 
Karan verince dükkâna gitti. 
On bini uzattı, ortaklık bitti!... 

— 5 — 
Can geldi öbür gün fakat dükkâna: 
— Kanmı bıraktım, ne mutlu bana; 
Emelin aşkından artık kurtuldum. 
Kendime ben başka bir kadm bul

dum!... 
— Ne zaman bıraktın?.. Öbür kadın 

kim?.. 
— Gel; sana onu da göstereceğim!.. 

Beyoğlu semtine çıktüar hemen. 
Can kırdı bir kötü sokağa dümen:; 
Umumî evlerden birine girdi, 
Yüzünde bir sinsi mâna belirdi!.. 
İkisi bir açık odaya daldı. 
Bay Sansar şaşırdı, put gibi kaldı. 
Yatakta dekolte bir kadm: Emel... 
Sanırsm ev çöktü, sarsüdı temel, 
Bir balyoz inmişti basma yaman. 
Kurulan tuzağı çaktı o zaman!., 
öcünü alan Can mağrur kuruldu. 

üzerinde bu sene kolay kolay tutula-
mıyacak birer derecedir. 

Bir Macar 70 metre cirid 
atıyor 

Budapeşteli bir Macar ciridi 70,91 
metre furlatmıştu:. Farzegl isminde 
olan bu Macar henüz çok genç olup 
iki senelik atlettir. Macarm dereceı^ 
çok takdirle karşılanmıştır. Farzegi'-
nin derecesi bu senekl dünya rekor lis
tesinde Nikhanenden sonra iktaci gelr 
mektedir. 

Mevsimin «Harika» atleti 
Almanyada Linhof İsminde 28 yar 

şmda bir atlet yanm sürat koçolaruv 
da çok muvaffakiyetli dereceler yap
mıştır. Atletizme henüz başlamış olan 
bu gencin yaptığı dereceler fevkalâde 
denecek kadar güzeldir. Çok kuvvetli 
bir çocuk olan Linhof ayni günde 400 
*metreyi 48,7 saniyede koştuktan sonr 
ra 800 metreyi de 1,52,3 gibi çok güzel 

bir zamanda koşmuştur. Linhofa Al-
mıanyada harika atlet denmektedir. 
İngiltere-Almanya atletizm 

maçı 
Avrupsmm en kuvvetli atletleri hiç 

şüphesiz ki, İngilizlerle Almanlardır. 
Fs^at acaba hangisi daha kuvvetli?. 
Bunu yekten hiç kimse kestiremez. 
İngilizler kendilerini ve Âldanlar da 
kendi atletlerini medlıederek bu hUr 
susta aslan payım kendUerine ayır
maktadırlar. 

öğrendiğimize göre Alman ve İnglr 
Uz idarecUeri iki millet arasmda her 
sene muntazaman atletizm maçı yapıl* 
ması hakkmda esas itlbarlle uyuşmuş
lardır. Fakat henüz bu seneki müsa-
bakamn katî günü ve yapüacağı yeı 
tayin edilmemiştir. 

İngiltere - Almanya karşılaşması W 
tün dünyaca merakla takip edUecek 
bir spor hadisesi olacaktır. 
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I Her akşam 
( bir hikâye I GÛZELL İK ] 

Refet tramvaydan indikten sonra, 
dalgm dalgm yürüyordu. Birdenbire, 
Zehra ile karşılaştı. Kadın mütebes-
simane: 

— Durunuz bir parça, dedi. Beni 
tanıdınız mı? 

— Eğleniyor musunuz? 
— Katiyyen. Gayet ciddi söylüyo

rum. On dakikadır, yanınızdan geçi
yorum, yüzünüze bakıyorum. Ya ba
na dargınsınız, ya gözlerinizde şiddet
li bir miyopluk var. Sahi bana dar-
gm mısınız? | 

— Bu da nereden aklınıza geldi? 
— O halde gözünüz görmüyor. 
Refet işi gülümsemeğe vurdu. 
—t Gülünecek bir şey yok bunda. 

Şu karşıki kaldınmdan geçen kadın 
İle erkek kimdir, söyleyiniz bakalım. 
Gözlerinizi kırpıştırarak bakıyorsu
nuz. Yanınızdan geçmişler, yüzünüze 
bakmışlar da kim olduklanm tam-
mamışsımz. Bazan hayatta bir selâm 
yermemenin ne kadar babalıya mal 
olduğımu unutuyorsunuz. Haydi bir 
gözlükçüye gidelim de size bir gözlük 
seçelim. 

— Camm, miyop olmak ayıp değil 
ya büyük adamların çoğu miyop doğ
muşlardır. Halbuki meşhur olmaları
na hiç mâni olmadı. 

Refet istemiye istemiye Zehra ile 
beraber bir gözlükçüye girdi. Gözüne 
uyan bir gözlüğü'ayırdı, taktı. 

Dükkândan çıktıkları zaman bü
yük bir keyif duydu. Dünya sanki da
ha parlak, daha berrak bir manzara 
almıştı. İçinde büyük bir neşe Ue o 
akşam eve gitti. 

Karısı, kendisini görünce kahkaha 
ile gülmeğe başladı. 

— Aman ne tuhaf olmuşsun! diyor
du. Aynaya bakmadm mı ayol? 

— Ne var? Pek âlâ yakıştı bana 
gözlük. (Aynaya bakaram) hem ya-
kışmasa bile ne zaran var? Umurum
da mı benim böyle şey? İnsanın gözü 
görmez de sokakta birisine selâm ver-
miyecek olursa bunun hayatta ne ka
dar büyük bir tesiri olabileceğini sen 
hiç düşünmüyor musun! Hayatta bir 
erkeğin gözleri açık olmalı, yavrum. 
Bak şu gözlüğü takalıberi dünya açık 
bir kitap gibi karşımda duruyor. Oh, 
iıele şükür yarabbi! Üstümdeki uyu
şukluk, miskinlik, neşesizlik biran 
içinde uçtu gitti. 

— Aman Refet bu gözlükle çok 
çirkin, çok gülünç olmuşsun! 

— Senin hesabına esef ederim ama, 
ne yapayım, ben dünya3a görmeğe 
mecburum. 

Ertesi günü Zebraya gitti. 
— Gözlük bizim evde kıyamet ko

pardı, dedi. Ne tuhaf şey. Ben göz
lüklü olsaydım Atiye bana varmıya-
caktı demek. Bak, kadmlann hiç mu
hakemeleri var mıdır! Bu kadar ehem. 
miyetsiz bir şeye ne kadar ki3rmet ve
rirler. Fakat, doğrusunu söyle, kuzum 
Zehra, yakışıyor mu bana gözlük? 

— Fevkalâde. 
O akşam Refet evde gene bir hücu

ma maruz kaldı. Fakat metanetle 
mukabele gösterdi. Kalemde ise arka
daşları onu hep tebrik ettiler. Pek 
beğendiler. Bir fırsatım düşürünce 
hemen telefonu açarak muvaffakiye
tini Zebraya müjdeledi. 

O gün akşama kadar, karısını na
sıl mağlûb edeceğini düşündü. Zih
ninden plânlar hazırladı. Gözlüğün 
I)ek yakıştığmı mutlaka ona da teslim 
ettirmek istiyordu. 

Kalemden çıktığı zaman, hâlâ mü-' 
nasib bir tedbir bulamamıştı. Biraz 
parka uğnyarak hava almayı ve asu
de bir zihin ile düşünmeyi münasib 
buldu. 

Ortalık âdeta kararmış gibiydi. 
Fakat gözlüğün eskiye nisbetle niyet 
kabiliyetini âdeta üç misli arttırmış 
olduğunu büyük bir memnuniyetle 
fiu-ketti. Düşünüyordu: 

— Böyle bir saadet elimin altında 
hniş de ondan istifade etmiyonnuşum, 
Halbuki o çektiğim sıkıntılardan kur
tulmak ne kadar kolaymış! Küçük 
şeylerin bile bir vakti zamanı var de
mek oluyor. Bir insan beş altı defa 
âşık oluyor da ilânihaye sevebileceği 
kadına bazan tesadüf edemiyor... 

Refet keyifli keyifli başını kaldıra
rak etrafını seyretmekten şimdi zevk 
alıyordu. Birdenbire: 

— Acaip! diye gayriihtiyarî hafif 
bir ses çıkardı ve dudaklarını ısırdı. 
Sonra, hiç şüphesi kalmaymca, oldu

ğu yerde durdu. Onvm başı dönerken, 
ileride yürüyen bir kadın ile erkek, 
^^tkalaşarak, gülüşerek yan yollara, 
bütün bütün karanlık köşelere doğru 
uzaklaşıyorlardı. 

Refet gözlüğünü çıkardı. Onlan 
görmez oldu. Tekrar gözlüğünü taktı 
ve tekrar karısını yanında tanımadı
ğı bir erkekle pek samimî bir vaziyet
te gördü. Takib etmek, üzerlerine 
saldırmak ona münasebetsiz bir ha
reket gibi göründü. Etraftan koşuşup 
gelecekler, bir rezalet kopacaktı. 

Bunu yapamazdı. Damarlarındaki 
kanlar buz kesilmiş gibiydi. Hiç bir 
şey yapmağa takati, iktidarı yoktu. 
Şimdi bütün keyfi, neşesi, saadeti 
uçup gitmişti. Acı acı güldü. Sonra, 
gözlüğünü çıkararak göz yaşlanm 
sildi. 

Şimdi, kansının gözlükle onu ne
den gülünç, çirkin bulduğunu anlı
yordu. Çünkü gözlük onun için bir 
tehlike teşkil ediyordu. İmzasız mek
tuplara, telefonla verilen malûmata 
karşı kendisini müdafaa edebilirdi. 
Fakat gözle görülen bir şeye de inan-
mamazhk olmadı. 

Demek oluyor ki bir gözlük onun 
bütün saadetini, hayatını berbad edi
yor, evini yıkıyordu. Erkekler her za
man kanlarının tavsiyelerine riayet 
etmek lâzım olduğu anlaşılıyordu. 
Atiye ona gözlüğü çıkarmasım söyle
diği zaman yalnız nefsini düşünmü
yor, onun da rahatını düşünüyor de
nilebilirdi. Refet, gözlük elinde, ne 
yapacağını bilmiyordu. Kırıp atmalı 
mı? Gözüne takmalı mı? Tereddüd 
içinde, cebine soktu. 

O akşam bir otele gitti. Üşüdüğü 
için hemen yatağa girdi. Zebranın o 
gece saat dokuzda kendisini bekledi
ğini hatırladı. Kğıt kalem istiyerek 
ona şu satırları yazdı: «Oteldeyim. 
Gözlüğü çıkardım. Gördüklerim kâfi. 
Emin olunuz bana; insan kendisini 
bedbaht etmekten ise kâfi derecede 
görmemek daha hayırlıdır.» 

Sonra, jrüzünü duvar tarafına dön
dü, gözlerini kapadı. 

Hikayeci 

Okuyucularımız 
\Blze ne bildiriyor? 

P o s t a n e s i b u l u n m ı y a n 
b î r k a z a 

Burdurda Yeşilova Kayadibi kö-
3ründen A. Tüncer yazıyor: Yeni teş
kil edilen kazamıza altı ay evvel pos
ta tlgraf merkezi açıldı. Altı aydanbe-
ri nevakısı ikmal edilmediğinden pos
ta merkezi muamele yapamıyor. As
kerde bulunan evlâtlarımıza ve kar
deşlerimize para göndermek için ka
zamıza (14) saat mesafede bulunan 
Acıpayama ve (12) saat mesafedeki 
Burdura gitmek mecburiyetindeyiz. 
Bu yüzden işimizi gücümüzü terkede-
rek bu uzak merkezlere dökülmekte-
3rlr. Bu hal gerek İktisadiyatımıza ve 
gerekse ziraatimize engel olmaktadır. 

Bu mübrem derdimize bir nihayet 
verilmesini bekleriz. 

\.:^arc/vc^\v 
2 Temmuz 937 Cuma 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,5fl: HavadİB, 13,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akçam neşriyatı — 18,30 Konferans: 
Türidye Kızılay cemiyeti namına: Doktor 
Süreyya Kadri tarafından. 19 Radyofonik 
komedi (Müraî) 20 Fasıl saz heyeti. 22,30 
Ömer Rıza tarafından Arabca söylev. 20,45 
Fasıl saz heyeti (Saat ayan) 21,15 Orkes
tra: 22,15 Ajans ve borsa tıaberleri ve er
tesi günün programı. 22,30 Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan. 23 Son. 

Ecnebi istasyonların bu akşamki en 
müntahap programı 

Roma (421) saat 22 Senfonik konser, 
Fegte (549) 2035 Verdinin KFalstapp» ope
rası. LU (247) 21,15 Operadan nakil. Frank-
fmrt (251) 22,15 Çaykovskl (Senfoni No 6) 
si minör. Oslo (1153) 23,15 Orkestra. Nis 
(253) 24 Konser. Oslo (1153) 21,50 Piyano 
konseri. 

Dans Musikisi 
Varşova (1339ı saat 22, Peşte (54S) 0.30. 

3 Temmuz 937 Cumarteri 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30 Plâkla 

Türk musikisi, 12,50 Havadis, 13,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14,00 Son. 

Akşam neşriyatı: 1830 Plâkla dans mu
sikisi, 19,30 Konferans: Türkiye Kızılay 
cemiyeti nanuna Doktor Fethi tarafmdan. 
20,00 Türk musiki heyeti, 20,30 Ömer Rıza 
tarafmdan arapça söylev, 20,45 Türk mu-
tlki heyeti (saat ayan) 21,15 Orkestra, 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı 22,30 Plâkla «lolar, ope
ra ve operet parçalan, 23,00 Son. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şlgli: Asım, Taksim: Kürkcüyan, 
nruzağada Ertuğrul, KalyoncukuUuk-
ta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray, Tünelde Matko-
viç, Galata: Okçumusa caddesinde 
Yenlyol, Fındıklıda Mustaf Nail, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlun-
da Barbut, Eminönü: Yemişte Ben 
sason, Heybeliada: Tomadis, Büyük-

ada: Merkez, Fatih: Veznecilerde tîni-
versite, Karagümrük: Mehmed Arif, 
Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Ta-
tabye, Büyükdere, Yenlköy, Emirgân, 
Rumelihlsanndakl eczaneler, Aksaray: 
Ziya Nuri, Beşiktaş: Süleyman Receb, 
Kadıköy: Pazaryolunda Merkez, Moda
da Faik İskender, tJsküdar: Ömer Ke
nan, Fener: Defterdarda Arif, Beya-
zıd: Yeni Lâle, Küçükpazar: Hikmet 
Cemil, Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Ali Rıza, Şehremi
ni: Ahmed Hamdi. 
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İstikrazı dahili 95 
1933 İstikrazı 95 
Ünitürk I 16,35 

> n 15,40 
» n i 15,20 

Mümessil I 38,70 
» n 40,30 
» n ı 

İ« Bankası 9,80 
> hamiline 9,90 
» Müessis 77 

Türkiye Cüm- 86,— 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu hisse 24 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihat değir
menleri 
Şark değir
menleri 

Para (Çek fiatleri) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

20,50 
625 

78,97,50 
15,03,20 

87,44 
3,45,75 
4,69,68 
1.43,73 

Sofya 
Prag 
BerHn 
Madrit 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

«,50 
9,60 

13,20 
10,25 

0,80 

64 
22,65 

1,97,20 
14 

34,56 
4,1630 

4 0 w 
107,36 
24,04 

İSTANBtJL 
T I C A R E T ve Z A H I R E BORSASI 

1 Temmuz 1937 

F İ A T L A B 

CİNSİ Afağı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Fa 
Buğday yumuşak 5 35 
Buğday sert 6 10 
Arpa 8 28 
Çavdar 4 — 
Tiftik 112 — 
Yapak Anadol 47 10 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Tiftik 
Kaşar 
Peynir 
Fasulye 
Mısır 
Susam 
Yapak 

G İ D E N 

Tiftik 
Razmol 
Arpa 

« 10 

116 — 
38 30 

180 Ton 
15 > 
52 > 
17 > 

6 > 
11 > 
4 > 

19 » 
30 > 
16 > 

17 Ton 
100 > 
250 > 

D I 8 F İ A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. :Londra 
Pmdık G.: Hamburg 
Fmdık L.: Hamburg 

6,64 K. 
5,55 > 
6,48 » 
6,16 > 
8,69 » 
7,99 > 

»4,60 > 
94,50 > 

AKŞAM 
ıbone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuru] 2700 kuru? 
750 » 1450 > 
400 > BOO » 
150 » — » 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 
B«biulâhir — 23 -> Ruzufaızır 58 
a laoMk CAneı Oilı IUMİİ Ak|«m Yıln 

I E. 6,28 8,48 4,83 6,34 12,00 2,07 
I Va. 2,13 4,33 12,18 16,18 19,44 21,47 

idarehane: Babıâli civan 

Acımutluk So. 

No, 13 

K U B I L ü L i r HANT 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 98 

" Kubllây han karısını affetmekle, onun 
İyi bir İnsan olacağını sanıyor. Halbuki 
Tlyen - Fo bir ateş parçasıdır, değdiği 
yeri yakar. Kömür, e lmas olur m u hic..?L 

— o halde bana müsaade ediniz, 
şimdi bir Telgen (1) ile imparatori-
çeyl alıp saraya getireyim. 

Dedi.. Kubilâym yamndan ayrıldı. 
«Bu, Tiyen-Fo değil, ona 
benzer başka bir kadındır!» 

Şansi vaziyetinden çok emindi. 
O, Tiyen-Foyu öldürdüğüne kani-

di. Bu emniyetle odasına döndü., sa
ray muhafızını buldu: 

— Terlan tecrübesiz bir gençtir. 
Maksadmı anlıyamadım ama., galiba 
Tiyen-Foya benzer bir kadm buldu. 
Hakana takdim ederek gözüne girmek 
istiyor. 

— Ben de böyle talimin ediyorum, 
Şansi! Onun yaptığı çocukluklar dai
ma kendisini mahcubiyete düşürmüş
tür. Eğer Tiyen-Fonun dürilmesi ka
bil olsaydı, ondan önce kardeşlerim 
dirilirdi. Çünkü onlar sapasağlamken 
oluvermişlerdi. Buda: «Sağlam ve 
hastalıksız insanlar ölünce, başka 
bir kahba girerek çok çabuk hayata 
dönerler!» dememiş mi? Halbuki kar
deşlerim yirmi yıldır hâlâ toprak al-
tmda yatıyorlar.. Tiyen-Fonun ruhu 
göklerden bu kadar çabuk inebilir mi? 

— Terlan bu kadını nereden buldu 
acaba?.. 

— Cinde Tiyen-Foya benziyen beş 
kadın varmış., bunu bize sihirbazlar 
söylemişti. Tiyen-Fo (Ateş mabudu) 
mm çocuklarıdır. Onlar biribirine 
benzerler. Hattâ bazan birini öbürün
den ayırd etmek bile kabil olamaz
mış! 

— Kubilây han Tiyen-Foyu tama-
mile affetti mi?. 

— Ecdadımn üzerine yemin etti.. 
Tiyen-Fo gelirse, onu tekrar zevceli
ğe de kabul edeceğini söyledi. 

— Ne diyorsun, Şansi? Kubilây han 
bunu yaparsa, tükürdüğünü yalamış 
olmaz mı? 

— Bir insan bütün ömründe bir ke
re tükürdüğünü yalıyabilir. Bundan 
ne çıkar?! Herkes gibi sen de biliyor
sun ki, kuvvetli bir aşk, her şeyi affet
tirir. 

— Hakanın Tiyen-Foyu bu kadar 
sevdiğini bilmiyordum Tiyen-Fonun 
affedilmiyecek iki büyük suçu vaizdir: 
Biri, tedricen hakanı zehirlemiştir. 
Diğeri tahtını yıkmağa teşebbüs et
miş ve hakanm düşmam olan Kora 
prensile elele vermiştir. 

— Evet. İnsan bunları düşününce 
Tiyen-Fonım affedileceğini aklmdan 
büe geçirmez. Tiyen-Fo bu cürünıleri-
le vücudu delik deşik edilecek kadar 
ağır cezalara çarptırılacak bir suçlu
dur. Fakat, dedim ya., gönül işlerinde 
mantık aranmaz 

— Kubilây han belki bu suretle ka-
nsuun İslah edileceğine inanıyor. Hal
buki Tiyen-Fo ateş çocuğudur., o dai
ma ve ölünceye kadar bir ateş parça
sı gibi kalacak ve temas ettiği yeri ya
kacaktır. Onu İslaha çalışmak, kömü
rü elmas yapmağa benzer. Boş ve mâ
nâsız bir savaş.. 

Saray kapısı önünde büyük bir kala
balık vardı. 

«— İmparatoriçe Tiyen-Fo geliyor.,» 
«— İmparatoriçe affedilmiş...» 
«— Yaşasm imparatoriçenıi^;...» 
Sesleri yükseldikçe, bunu duyanlar 

pencerelere, kapılara, taraçelere üşü
şüyorlardı. 

Kubilâyın Çine geldiği gündenberi 
Pekin sarayında buna benzer bir hâdi
se görülmemişti. 

Semga Bahadır, Kubilây han Japon 
seferinde iken, Gökçin hatunun buy-
ruğile idam edilen Tiyen-Fonun kesik 
başını sarayın kapısı önünde teşhir 
edildiği zaman gözile görmüştü. O da 
Terlamn sözlerine inanmıyordu. 

— Bu gence acıyorum., hakanın gö
züne gireyim derken, büsbütün göz
den düşecek.. 

Diye söyleniyordu. 
Saray halkı telâş ve heyecan içinde, 

kapıda duran iki tekerlekli Telgen'den 
Tiyen-Fonun indiğini görünce şaşır
mıştı. 

[1] El arabası. Bir kişiyi çeken iki te
kerlekli küçük araba (Çağatayca) 

Şansi hâlâ odasının penceresinden 
yüksek sesle bağırıyordu: 

— Bu, Tiyen-Fo değil, ona benzer 
başka bir kadındır!. 

Saray muhafızı kapıda dumyordu. ' 
— Gözlerim onun asıldığına şahid 

olmasaydı, ben de Tiyen-Fonun dıril-
diğine inanacaktım!. 

Diyordu. 
Terlan imparatoriçenin elinden tut

muştu. Beraberce saraydan içeriye, gir
diler. Semga Bahadır uzaktan gözle
rini uğuşturarak baktı: 

— Bu ne benzeyiş. Tanrım! Be.sbel-
li onun ruhu gene eski kalıbına gir
miş.. 

Tiyen-Fo ihtiyar veziri görünce gü
lümsedi: 

— Benden korkuyor musun, Semga? 
Neden yamma sokulmuyorsun?. 

Etrafından hayretle bakıştılar. 
Garip fısıltılar işitildi: 
— Onun sesi!.. 
— Onun gülüşleri!.. 
— Tıpkı onun gibi yürüyor!. 
— Ya konuşması?! Bu ne benzer

lik?! 
Tiyen-Fonun yanına kimseler soku-

lamıyordu. 
İhtiyar vezir bile bu sözleri işitince 

sendeliyerek birkaç adım geriye çeki
lip kalabalığa karışmıştı. 

Tiyen-Fo bu hali gördükçe hem hid-
detlerüyor, hem de içinden gülüyordu. 

— Saray halkmın ve nihayet bütün 
Çinlilerin hakkı var., beni idam edil
di sanıyorlar. Biraz sonra hakikati öğ
renince, benim ölmediğimi anlayıp 
sevinecekler. 

Diyordu. 
Tiyen-Fonun yanında hassa zabiti 

Terlandan başka kimse yoktu. Saray 
teşrifatçısı bile on adım ileriden yü
rüyerek hakanın kapısına herkefjten 
önce varmıştı. 

Kubilây sabırsızlık içinde odasında 
dolaşıyordu. Hakana: 

— Tiyen-Fo geldk. 
Dedikleri zaman, Kubilâyın yüzü 

gülmeğe başlamıştı. 
Kubilây yan inanır bir halde kapı

ya bakıyor ve hayretle dudağım büke
rek mırıldanıyordu: 

— Tiyen-Fonun birçok hususiyetle
ri vardır. Onları benden başka kimse 
bilemez. Hele bir gelsin bakahm.. ona 
benzer bir kadınsa, foyası çabuk mey
dana çıkar. 

Kapının perdesi açıldı.. 
Sarayın baş laması hakanın yanın

da duruyordu. 
Kubüây: __: 
— Tiyen-Fonım dirilmesine sen ne 

dersin, Panta?. ., / 
Diye soranken, Terlan içeriye girmi.}» 

ti. 
Hassa zabiti hakanı selân.layıp bir 

kenare çekUdi: ., 
— İmparatoriçe geliyor, hakanım?, 
Kubilây o güne kadar kalbinin böy

le koparcasına çarptığmı hatulamı-* 
yordu. 

İmparatoriçe yavaş yavaş yürüdü.» 
hakanm yedi adım gerisinde durdu.< 
yere eğilerek selâm verdi. *; 

Kubilây dikkatle Tiyen-Fonun yü* 
züne baktı. ' 

Tiyen-Fo gülmüyordu.. , 
Dudaklarımn ucunda gizli bir tebes^ 

süm belirdi. 
Çok düşünceliydi.. 
Kubilây, imparatoriçenin dudağmıH 

ucunda beliren tebessümü sezebilmiş-
ti. 

Hakan, Lamanın gözlerine bakarak! 
— Nasıl... Çok benziyor değil mi?, j 
Demek istedi 
Lama başım salladı ve: 
— Çok benziyor. 
Diye mırıldandı. 
Tiyen-Fo Kubilâyın şüphesini izalf 

etmek için tabiî sesile söze başladı; ' 
— Beni affettiğinizi söylediler.. çoÜ 

sevindim, hakanım! Müsaade ediniz d« 
alnımı ayaklarınıza süreyim ve dizini
zi öpeyim! 

Kubilây: 
— Tâ kendisi... Tiyen-Fonun .' ' • 
Diye bağırmak istedi. 

(Ai'kuM >«"/, 
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Pazarlıkla Eksiltme İlânı 
istatistik Genel Direktörlüğü 

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

daiı ibaret Belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan hvKusî idare
ler istatistiği için teklif edilen fiat haddi lâyıkmda görülmediğinden bun
lar pazarhkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

2 — Pazarhkla eksiltme ve ihale 12/Temmuz/937 pazartesi günü saat 14.? 
da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapüacaktır. 

3 — Eltsiltmeye iştirak edeceklerin 1800 lira üzerinden % 7,5 nisbetindt) 
teminat vesikası vermeleri lâzımdır. (1695) (3592) 

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

yaptırılacak 8502.15 lira keşif bedelli betonarme ihata ve hudut tuğla duvar
ları inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

şubesi müdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin eksiltme gününden evvel fennî ehliyet vesikalanm inşaat 

şubesi müdürlüğüne göstererek vesika almaları lâzımdır. «3540» 
* 

1 — Tütün denklerinin ambalajında kuUamlmak üzere şartname ve numu
nesi mucibince muhtelif eb'adda 45450 adet beyaz çul pazarlıkla satın alına

caktır. 
2 — Pazarlık 9/vn/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. ((3612» 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânı 
Semti meşhur ve mahallesi 

Sultanahmed. 

Cadde ve sokağı 

Suterazisi. 

No. sı Cinsi Muhammen aylığı 
Lira K. 

samahane 45 00 
Vezneciler. Camcıâll. Tramvay C. 95 Mektep mahalli. 14 00 
Bahçekapı, Hobyar. Yenipostane C. 66-46 Dükkân 90 00 
Kadırga, Bostanıâli. Cami yanında. 31 » 5 00 

» u ). » 29 Oda. 2 50 
Bahçekapıda 4 cü vakıf hanın 1 ci katında. 14 » 15 00 

» 4 cü vakıf hamn 4 cü katmda 26 » 19 00 
Sirkeci Yalıköşkü C. 8 Ardiye. 22 00 
Çarşamba. Koğacıdede. 143,141 Baraka ve arsa. 3 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Majas nihayetine kadar. 
Küçükhalkah köyünde 204,205 No. lu 50 dönüm tarla ve müştemilâtı Seneliği 300 00 
Müddeti icar: TesUmi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaları uzatılmıştu:. İstekliler 5/Temmuz/937 pazartesi 
günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine 
gelmeleri. (3848) 

Öğretmen aranıyor 
Türk Maarif cemiyetinin Ankara lisesi (Riyaziye), (Tabüye - Biyoloji), 

(Fizik - Fen bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (İngUizce) grupları için 
daimî öğretmen alınacaktır. Yüksek mektep mezunlanndan isteği olanların 
istida ve musaddak tercümeihal suretlerile cemiyetin İstanbulda Yeni Posta-
hane karşısında Erzurum hanmdaki ilân işleri bürosu müdürlüğüne müra-
caatleri. «3700)) 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehauuı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar tstan' 
bulda Divanyolunda (104) numarah 
hususi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
«9,5 - 12» saatleri hakikî hkaraya mah
sustur. Muayenehane vs ev telefon: 
22398. Kışhlc telefon: 21044 

Beyoğlu Altıncı Noterliğine 
Çok zamandanberl umumî vekâletimi 

haiz olarak bilûmum muamelâtımı vekâ
leten idare eden Bogazlcinde Yeniköyde 
Yeniköy caddesinde Vedia yalısmda mukim 
SACİT TALÂT'I vekâleti umumiyemden 
azlettim. İşbu azil kayfiyetinin keşidesine 
tebliğinden itibaren Mahmutpaşada Hacı 
Köçek camii civarmda İrfaniye çarşısı 

denmelde maruf dükkân ve odalarım ile sair 
bütün emlâkimin icar bedellerini tahsil 
etmesi ve vekâleti umumiyesi hasebile şim
diye kadar yapmağa mezun olduğu işlerin 
bundan sonra hiç birini yapmaması ve 
mezkûr emlâk bedeli icarlarmı bundan 
sonra tahsile memur eylediğim Beyoğlun-
da Mısır apartımanmda mukim Fuad Şem
siye tahsil edilmiş olan bedelâtı icariye 
hesaplannı vermesi ve tahtı icarda olma
yan dükkân ve odaların anahtarlarını ve 
nezdinde bulıman bilcümle evrak ve vesa
iki de Fuad Şemsiye teslimi hususlarmın 
mumaileyh Sacit Talâta tebliğini ve key
fiyeti azlin Cumhuriyet ve Akşam gazete
leri ilân ile beraber müstecirlerlmin de itti-
lâı için işbu azilnameden iki nüshasmm 
irfaniye çarşısımn münasip mahallerine 
ilsakmı rica eylerim. 
Beyazıtta Soğan ağa mahallesinde Çeşme 
Sokagmda 5, 7 No. lu hanede merhum 
İrfan paşa kerimesi ve Hariciye mektup
çuluğundan mütekaid merhum Münir bey 

haremi MEVHİBE 

ANTİKA ALIYORUM 
Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, ba

kır, Beykoz vesair işlerle eski yağlıboya 
tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve 
biblolar, bronz heykeller, her nevi sa
lon tezyinat eşyası ahyorum. 

Beyoğiunda istiklâl caddesinde eski 
Polonya sokağında Merkez apartımanı 
(I) numaralı dairede Mimar Knol. 

• Or. AHMED ASIM ONUR • 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba
ren. 

3 üncü smıfda ameliyat ücreti 
alınmaz. 

Doğum ve kadın ameliyatlarile 
fıtık, apandisit, basur ve diğer 
ameliyeler için çok ehvsn husust 
fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. 111-115 

Telefon . 42221 

937/1644 
İstanbul asliye 4 üncü hukuk mahkeme

sinden: Lûtfi ve Seniye vekilleri avukat 
Fuad Sedad Paçahoğlu tarafından Şükrü 
Cenab oğlu ve Ali Rıza Ahmed oğlu ve 
Kadri Ali oğlu ve Hulusi ve Niyazi aleyh
lerine açılan borçtan kurtulma ve meni 
müdahale ve tedbir ve tesbit davasmm 
muhakemesinde davetiye bunlardan önce 
Sülejrmaniyede Hoca Hamza mektep so
kağında 8/16 No. İl evde Ali Rızaya ve 
Unkapanmda Demirhun mahallesinde 
Çeşme sokağında 17 No. lı evde oturmuş 
olan Kadri yapılan tebligata rağmen gel
mediklerinden haklarmda gıyap karan 
verilmiş ve bu gıyap karatmm yirmi beş 
gün müddetle tebliği karargir ve muhake-
nin dahi 10/9/937 cuma günü saat 14 de 
bırakılmış olduğundan işbu gıyap kararı
na beş gün içinde itiraz etmediği ve yazılı 
günde mahkemeye gelmedikleri veya ve
kil göndermedikleri takdirde muhakeme
nin gıyaplarmda devam olunacağı ilân 
olunur. (M. 1151) 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara - İstanbul yolunun 135+00—165+00 kilometreleri arasında 15 

adet menfez ile 1822 metre tulünde §ose inşaatı 15/7/1937 Perşembe günü 
saat 15,30 da Ankara Vilâyeti binasında Daimi encümeninde kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (18835) lira (64) kuruştur. 
Muvakkat teminatı (1412) lira (70) kuruştur. 
Bu işe aid evrakı keşfiye ve şartnameler Nafia Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası, Teminat mektup veya makbuzları ve Nafia 
vekâletinden aldıklan fennî ehliyet vesikası ile birlikte ihale günü saat 14,30 
da encümen riyasetine müracaatleri. (1742) (3703) 

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

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

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

iki adet mükâfat vardır. 
I DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Temmuz/937 günü akşamına kadar bile

tini değiştirmiş bulunmalıdır. 
>Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

K E N A 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modern on iki 

odalı iki katlı birinci katta beş 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha-
mamı, bahçesi, nhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 

Mezkûr yalıya müracaat. 

Basımevi ve Klişe Fabrikası 
Sahip ve müdürü: Kenan Dinçman 

Son sistem makinelerle mücehhez klişe 
atölyesi - En mükemmel tabı makine

leri ve mücellidhane takımları 
Alelûmum klişe ve tabı İşlerinde en titiz mOşterilerl 
bile memnun bırakacak vaziyette bir müessesedir. 

Mecmua, Broşür, Kitap, Defter, Nefis reniıii 
basili işierini eo eiıveo fiatie deruiıte eder. 

Babıâli civannda Natrlıbahçe sokağında No. 15 Telefon: 20113 

Zayi: Papayanl Kumpanyasının Man-
çuryan vapuru ile 6/8/1930 tarihinde Li-
verpoldan limanımıza gelen O. M marka 
22 No. ü bir sandık pamuk mensucatm 
acentadan alınan ordino zayidlr Bu sebep
le bükUmaüz olduftu İlân edilir. 

VUkontl - Dandorla 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosma-
niye caddesi No. 17 Baha Bey Apartı
manı pazardan maada he/^ün 13*17 
hastalarını kabul eder. Telefon: 23925 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

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

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzîg, 

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

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

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

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

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

S üncü katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Son derece müessir -^mnyii kullanmıt 

r%^ 

Sivri sinekler, şüpheli ve i 
tesirsiz.mayilerle alay ederler • 
[FLİT, bOtürî haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 

Î
90'muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit'olmuştur «Fllt'in formülü hlçbir^vakit taklit edil
ememiştir. FLİT, kendisinden beklenenjki şartı mükem-
Tnelenjfa^ederrjnsana zarar* vermez,* fakat haşaratı 
Jtat'iyyen^öidürür. Şüphen'rfiayilerl reddediniz. Hakikî 
ye"yegâne Flit aldığınıza*emin olmak için; siyah ku
şaklı. ve\asker resimli. sarT tenekeye dikkat ediniz. 

s.v-r.'^fk ^ 

N 
daha çabuk 5 

Yarıklara ve köşelere biraz' FLİT TOZU 
serpiniz.^Haşarat derhal telef'olur. 
Umumt dtpoıu: J. Kreıpln, lılınlıul, 6(1*1*. Toyvoıl* Han i 

eder 

jmbi, Cfjı 

Otırur , 

İL̂  lew * y a Pmax 

Havalar 
ısınmağa başladı 

m)SAliN4 
PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegâne 

sıhhî pudradır. 
iNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Zayi — Fatih, Atpazan Manisalı Meh-
metpaşa Canbaz sokağında 14-16 ve 20-22 
No. lu iki arsanın Tapu senedlerini ve çap
larını kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
•skilerinin hükmü olmadıkları ilân olunur. 

Mehmet Usta 

İstanbul Tramvay Şirketinden: 
(21 Kânunusani 1911 tarihli nnukavelenin 

14 üncü nnaddesine göre) 
Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlarda tatbik 

edilecektir. 
1 inci INIevki 2 inci Mevki 

(Nakliye vergisi ve köprüler resmi dahli) 
1—2 kıt'a 5,50 Kuruş 3,25 Kuruş 
3—7 
1—7 
1—7 
1—7 
1—7 

7,50 
5,50 
4,25 
4.25 

5,50 
3,25 

2,— 
1,50 

» 
Subay 
Subay (karne) 
Asker malûlleri 
Asker (karne) 
PASOLU: t, 
tik, Orta ve Lise mektepleri talebeleri)Ayni arabada 

evden mektebe 
ve mektepten 
eve kadar. 4,25 » 2,— % 

PASOLU: 
Yüksek mektep ve Üniversite talebeleri) Ayni arabada 

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

Ücreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan 1 ve 2 kıt'ala-
ra aid 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 
1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
için (!e 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği Sayın Halka ilân olımur. 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakikî tarife ücretleri damgaü biletler 
üzerinde yazılı bulunacaktır. 

İstanbul, 29 Haziran 1937 
DİREKTÖRLÜK 

Kumbör^biri 

ZlBflflİtlflNKRSI 

A l l E ANSİKLOPEDİSİ 
Her aileye elzem bir eserdir. Birinci forması çıktı. 

Bütün müvezzüerden ve tütüncülerden isteyiniz, 5 kuruştur. 

13. International Combustion Ltd. 
4. Demağ A. G. 
5. Beleichert Transportanlağen G. 

b. H. 
6. Junger und Ruh 
7. Sentinel 
8. Türk Kömür işleri 
9. Eti Bank 
10. M. T. A. Enstitüsü 
11. İş Bankası 

2. BÎRÎNCİ MÜKÂFAT VE ŞEREF DİPLOMASI 
ALANLAR 

Firmanın Adı Neden dolayı aldığı 
1. Degea Tahlisiye âletleri 
2. Draeğerwerk Ocak tahlisiye cihazlan ve pulmötör. 
3. Frieman und Wolf Ocak emniyet lâmbaları 
4. Hbeiner Maschienefabrik«Vindhoff» Ocak Lokomotifi 

Kömür yakan vesait Enternasyonal sergisi 
Hiiidınıet Komiserliğinden: 

Ankara Enternasyonal kömür sergisine iştirak edip Jüri hey'eti umumi-
yesince mükâfatlandınlmalan takarrüı* eden ve isimleri tescil edilerek İkti-
sad Vekâletine arzolunan firmalardan, (3842) 

1. BÜYÜK MÜKÂFAT ALANLAR 
Neden dolayı aldığı 

Ocak lâmbaları 
Sejryar Kompressör, hava çekiçleri, 
tazyik edilmiş hava vantilatörü. 
Skip, Scraper, Süzgeç. 
Kompressör, lâğım çekiçleri ve bm'gu 

m. teferruatı. 
Havaihat ve nakil şeridi. 
Yemek ocakları. 
Kamyon 
Sömikok, Talî maddeler. 
Stand 
Stand 
Stand 

Firmanın Adı 
1. Domiıüt A. G. 
2. Flottmann A. G, 

5. Martin Eichelgrüm 
6. Soma Linyit madeni 
7. Hetnrich Korfmann 
8. Cari GottiU 
9. Krefft 

10. Junker vmd Ruh 
11. Wilhelmahütte 
12. Cie National des Radiateurs 
13. Strebelwerk 
14. Pied selle «Franco-Turque)) 
15. Mecit Somer 
16. Kirkor Jamgoçyan 
17. Schmidt'sche Heissdampî 
18. Humbolût Deutzmotoren 
19. Telgas 
20. Havagazı, Elektrik ve Teşebbüsatı 

Sınaiye T. A. Ş. 
21. Macar Asfalt Şirketi 
22. » » » 

Seyyar makas tertibatı 
Unjrtt 
Lâğım çekici, ocak dahili vantilatör 
Soba «Goma marka» 
AUes brenner sobası. 
Soba 
Bomum sobası 
İdeal Kalorifer 
Maden kömürü ve linyit yakan kalorifer 
Yemek ocakları 
Yemek ocakları 
Yemek ocakları ve banyo sobası 
Schmidt sistemi draft cihazı 
Gazojen motörü 
Elektrik, Havagazı vs. 
Kok, Havagazı ve Talî maddeler. 

Kanalizasyon boruları. 
İçme su boruları. 

3. ALTIN MADALYA ALANLAR 
Firmanın Adı 

1. Kirkor Jamgoçyan 
2. Minas Şirakyan 
3. Kirkor Jamgoçyan 
4. Fonderies Bruxelloises 
5. Ste. Remeise de Fonderies 
6. Türk Ticaret Bankası 

7. Zümrezade 
8. Zümrezade 
9. Nestor Marti 

10. Forra 
11. Usinağe et Manutention Franco 

Turque 
12. Vojvodyanska 
13. Çeskomoravska Kolben-Danek 
14. Falrbanks Morse 
15. St6 A. E. Thermis 
16. International Combustion Ltd. 
17. Tuyauteries H611eniques 
18. Cie National des radiateurs 
19. Tuyauteries Hqlleniques 
20. Strebelwerk 
21. Strebelwerk 
22. Krefft A. G. 
23. Demirci Mehmet ve Yusuf 
24. Vebolid A. G. 
25. M. A. M. 
26. International Combustion Ltd. 

Neden dolayı aldığı 
Soba - «Diğnit» 
Ekonomik ve Şık markalı sobalar 
Kuleli ve koç markalı sobalar. 
Kontinantal markalı soba. 
Soba «İzoterm» 
Sönmez markalı soba 
Halk sobası 
Soba «Zonguldak» 
Soba «Le parfait» 
Soba 
Soba «Argos» 

Soba «Mars» 
Kalorifer kazanı 
Otomatik kalorifer 
Radyatör 
Kalorifer kazam 
Radyatör 
İdeal Culina mutfak sobalan. 
Radyatörler 
Kok Kaloriferi 
Çelik dökme radyatörler. 
Yemek ocakları 
Yemek ocağı 
Su yumuşatma cihazı 
Türbin numunesi 
İverpüskürtme cihazı 

4. GÜMÜŞ MADALYA ALANLAR 
Firmanın Adı 
1. İbrahim Işıksalan 
2. Minas Şirakyan 

Olduğu ilân edilir. 

Neden dolayı aldığı 
Soba 
Yemek ocakları ve banyo sobaa 
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İM 

HER FİATOA HARİKULADE 
ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARI 

/AMERİKAN PAZARI. Galata KarakÖy t 
i AMİRALİ, Beyogiu İstiklâl Caddesi 367 

İSîANBUlda BAKER : G ve £ BAKER LİMİTED. 
J Beyoğlu İstiklal Caddesi 30 
f LASTİK ŞlRKETUstanbuI-
V Yeni Postahane karşısında 3 0 / 3 2 . 

IZMlR'de HASAN FEHMİ. 
Arasta Başı 297/305 

EOREMlrte SADIK AKIM 
Yildınm Caddesi No. 51 

ANTALYA'da MURAT BİNBİR. 
Hükümet Caddesi 

EREfiLl-AKSARArında 
YAKUP BACAK 

3 Temmuz Cumartesi akşamı : ̂ mm 

KIR BALOSU 
Büyükdere B E T A Z P A R K ' t » 
— i — — Sabalıa kadar neşeli bir gece I ^ I H H B M İ H 

NEOKALMİNA 
GPiP. NEZLE. BAŞ VE DİŞ. K IP IKL IK 

BUTUN A 6 R I L A Q I DİNDİRİR. 

TİFODAN 
SANOI . İ N H A L A N 

Bütün mikropların ve bilhassa Tifo mikroplarının 
en büyük hasmidir. Ağız ve burun yolu ile vücuda gir
mesini meneder. Cepte taşımr ufak şişe içerisinde bulun
duğu gibi günde 2-3 defa mendile damlatmak suretile 
koklamr ve teneffüs edilir. Böyle kuvvetli bir antiseptik 
ilâcı herkese tavsiye ederiz. 

Eczanelerden arayımz. 

HER İŞİNİZDE KOLAYLIK 
Her ne işiniz ol--"a çabucak yaptırmak apartıman ev, ve her türlü eşya almak 

ve satmak arzu eUığ.^ıiz takdirde hiç vakit geçirmeden İstanbul (743) numaralı 
Posta kutusu adresine bir mektup göndermekle işinizi bitirirsiniz. 

MEYVA TUZU 

İ N K İ B A Z 
ve ondan mütevellid baş ağrılarını de
feder. MİDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLAR 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KATÎ tesir eder. Ye
meklerden sonra alınırsa HAZİMStZ-
LtĞt, MİDE EKŞİLİK ve YANMA
LARINI giderir. MİDE VE BARSAK-
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. 
MAZON isim ve HOROS markasına 
dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyük 
sisesi ekonomiktir. 

Güzellik Reçetesi 

Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi "istemişti. 
Doktor, ona şu kısa reçeteyi 
yazdı: 

:REH 
lîlNİİ 

istanbul 7 nci icra memurluğundan: 
Aram Arboyanm temlikinden alacaklı 

Yervant Yosayanm Haçik oğlu Agop zim
metinde alacağı olan (780) liranın temi
ni zımnmda, birinci derecede ipotek faz-
lasma şamil olmak üzere, tahtı hacze alı
nan İstanbulda Nişanca mahallesinin Ha
vuzlu bostan sokağında, eski 14 yeni 3 
No. sırf mülk ve Kolcûzade Mehmet ve 
Yusuf vakfmdan icareli dununa carî ru-
bu masura mal lezizi müştemil maabahçe 
ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiştir. (500) lira mukabilinde Em
niyet sandığına birinci derecede ipotekli 
olup, faiz ve masraflar dahil değildir. 
Mesahası: Bina; 121 metre mürabbaı, bah
çe, 676 metre murabbaıdır. Hududu: Paf
ta 115, ada 733 ve 215, 214, 217, 219, 220, 22 

ve 13 parsel No. mahallerle mahdut 16 parsel 
No. mahal. Evsafı: Zemin kat; malta dö
şemeli bir taşlık, 2 oda bir mutfak ve bir 
koridordan, çamaşırlığa geçilir bir halâ 
ve bir merdivenaltı vardır. Birinci kat; bir 
sofa üstünde 3 oda bir kiler, bir halâdır. 
Hane ahşap ve tamire muhtaçtır. Elektrik 
vardır. Alt kat pencereleri kısmen demir 
parmaklıklıdır. Üstü âdi kiremitle mes
turdur. Bahçede muhtelif cinsten meyvalı 
ve raeyvasız ağaçlar, bir havuz ve kuyu ve 
mahzen ve cephesi duvarla muhattır. Ye
minli 3 ehli vukuf tarafından (2,804) lira 
kıymet takdir edilmiştir. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak edeceklerin, muham
men kıymetin % 7 buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya muteber bir bankanın temi
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Arttırma şartnamesi 5/7/937 tarihine mü
sadif pazartesi günü dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. 4/8/937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapılacak birinci arttırma
da bedel; birinci derecede ipotek alacak-
lısmm matlûbunu temin etmek üzere, 
muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde, üstte bırakılır.- Aksi takdirde, en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze
re, arttırma daha 15 gün müddetle tem
dit edilerek 19'8/937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar ya
pılacak 2 ci arttırmada, bedel birinci de
recedeki ipotek alacaklısmm matlûbunun 
temin etmek üzere, muhammen kıymetin 
% 75 ini bulduğu takdirde, üstte bırakılır, 
aksi takdirde, 2280 No. kanıma tevfikan 
arttırma geri bırakılacaktır. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve icarei vakfiye 
borçları ve rüsumu tellaliye arttırma be
delinden tenzil olunur. 20 senelik vakıf 
icaresi, taviz bedeli müşteriye aittir. Hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıyan alacaklı
larla, diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını, ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarmı evrakı 
müsbitelerile birlikte, ilân tarihinden iti
baren nihayet 20 gün zarfında birlikte da
iremize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdir
de, hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan-
1ar; satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 934/1059 No. İl dosyaya müracaat-
le, bu baptaki vesaiki görebilecekleri ilân 
olunur. (M. 1152) 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Galatada Bosfor hanında 4 numaralı 

yazıhanemde mevcut mobilya ile Boğazi-
çinde Beykoz Sütlücede 1 No. lı taş ocağı
nın işletme hakkı ile taş çıkarmağa mah
sus bUûmum alât ve edevatı ve Pendikte 
Karataş mevkiinde sahilde figör edilmiş 
beş yüz metre mikabı kadar olan taşı Be-
şiktaşta Tuzbabada Tabakçıhüseyin soka
ğında 21 numarada Müslim Yollala mak
buzum olan bedeli malûm mukabilinde 
sureti katiyede olduğumu bermucibi ka
nun ilân eylerim. 

Şükrü Anç vekili umumisi Üsküdarda 
İnadiyede Ferah sokağında 65 No. da 
İbrahim Eryetiş. 

Dairede saklı nüshaya mutabık olan bu 
ilânnamenin berayi neşir ve ilân Akşam 
gazetesine gönderildi. (M. 1150) 

İİÂSAN 
GAZOZ 

Hasan gazoz özü 
Midevîdir. Toz halmde ve mevyalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Sabah

leyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içUirse müleyyin-
dir. Fazlası müshildir; şekerllisi şampanya gibi lezzetlidir. Şekersizi meyva to
zu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasma dikkat. 

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

DİŞ Macunlarının incisi 

KO H1N o R 
DİŞ IVIacunudur. 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler, 

izmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu 

Sabanca göl gazinosu açıldı 
Emsalsiz tabiat güzellikleri içinde her türlü istirahat vasıtaları hazırlan

mıştır. Hem eğlenmek hem de dinlenmek için Sabancaya geliniz, fevkalâde 
ucuz yiyecek ve içecek - saf ve temiz köy mahsulleri - taze ve nefis meyvalar. 
Göl - plaj - koru - güneş banyosu. Pazar günleri hususî ve tenzilâtlı tenez-
züh trenleri vardır. 

OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU 
TAKSİM - STADYOM 

3 aylık yeni devre 9 Temmuzda 
başlıyacaktır. Şoför olacaklar 
şimdiden müracaat. Amatörler: 
Teorik ve pratik geçirecekleri im
tihanlara hazırlamr. Program 

isteyiniz. Telefon: 42508 

İktisat vel(âleti, iç ticaret umum miidlirliiğlinden! 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa 

izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Lloyd Triestino (Flotte Reunite Lloyd Triestino -
Marittima İtalyana e Sitmar) Şirketi unvanı tebdil ile «Hali tasfiyede (Oriente) sey-
rüsefain şirketi» namı altında tasfiyeye giriştiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesaiki 
vermiştir. 

Bu şirketle alâkasaı olanların İstanbulda Şirketin umumî vekili Arturo Bonettaya 
ve icabında İktisad Veâletine müracaat etmeleri ilân olunur. 

ŞirJteti Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi 4 Tem

muz 1937 Pazar sabahından itibaren tatbik edilecektir, 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 
AKŞAM Matbaan 

Mevsimin içilecek en temiz ve sıhiıî suyu 

Karahisar Maden Suyudur 


