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Mutlaka Okuyunuz! 
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. 

AKŞAM Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalannı kabul eder. Sah 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 

Sene 19 — No. 6726 — FUti her yerde 5 kuruş CUMA 9 Temmuz 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

j ^ 

3̂1 relediye esaslı bir temizlik 
mücadelesine girişiyor 

Sokaklara tükürenlerden, şehri kir
letenlerden ağır para cezası alınacak 
Vali ve Belediye reis vekili B. Şükrü dün Basın 

Kurumu merkezinde gazetecilerle görüştü 
İç pazardan 

istifade çareleri 
Ticaret odalannın ve 
Belediyelerin dikkatine 

Bu zamanda iktisadî kalkınmanın 
bellibaşU çarelerinden biri iç pazan, 
yani memleket içindeki alışverişi art
tırmaktır. Dış piyasalarm hergün 
değişen, hem iktisadî) hem siyasî bin-
bir şarta bağlı olduğu buhran devirle
rinde, rahat uyuyan memleketler, dı-
şardaki alıcılara muhtaç olmadan, 
kendi malının çoğuna yine kendisi 
müşteri olabilen memleketlerdir. 

Fakat, bu zor bir iştir Her memle
kette, dahilî piyasa inkişaf etmiş de
ğildir. İç pazarda alışveriş olması için 
iki şart lâzımdır: 

1 — Memleket halkının ihtiyacı olan 
mal ve mahsullerden birçoğunun mem
leket içinde yetişmesi ve yapılması; 
yani hem ziraat, hem fabrika. 

2 — O memleket halkının, içerde 
yetişen ve yapılan mallara müşteri 
olabilmesi; yani yaşama seviyesinin 
bir derece yükselmesi. 

Bunu ekonomi lisanile söylemek 
için derler ki istihsal ile istihlâk ara
sında muvazene olmalıdır: Bir taraf
tan, halkın ihityacı olan bellibaşU 
şeyleri memlekette yetiştirmek; diğer 
taraftan bu malları memleket içinde 
satabilmek için büyük halk kitlesinin 
satın alma kudretini yükseltmek. 

Bu vaziyette olan memleketler buh
randan korkmazlar. Nasıl ki son sene
lerde iktisadı buhrandan en çabuk 
kurtulanlar da bu gibi memleketler
dir. 

, Türkiye, çok şükür bu vaziyete gel
miştir: Ziraî istihsal, tam ve çeşitlidir, 
iktisadî plân verimini vermiştir. Müs
tahsilin bütün malını iyi flatle satma
sı, fabrikalarda çalışan işçinin çoğal
ması (gündeliklerin daima yükselme
si şartile) memleket halkını millî is
tihsale müşteri olacak vaziyete getir
miştir. 

Sanayi ve çalışma hayatının artma
sı, teknik kabiliyetin yükselmesi saye
sinde, birçok vilâyetlerimizde yer yer 
spesyalite istihsalleri türemiştir. He
nüz küçük sanayi ve el imalâtı hâlin
de olan bu hususî mamullerin alıcısı 
ûncak Türkiye piyasasıdır. 

Necmeddin Sadak 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

B. Şükrü gazetecilerden bir kısndle bir arada 
İstanbul vali ve belediye reis vekili 

B. Şükrü, İstanbul Basın kurumunun 
daveti üzerine dün saat on dörtte 

Basın merkezini ziyaret ederek gaze
tecilerle tanışmış ve görüşmüştür. B. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

f Ne araplar memnun, ne yahudiler! 
Filistinin üç parçaya aynlması iki 

tarafta da infial uyandırdı 
Kudüs 8 (A.A.) 

— Reuter ajansı-
nm muhabiri bil
diriyor: Ffiistin 
tahkik komisyonu
nun raporu hak
kında yahudiler ta-
rafmdan ekseriyet
le «büyük bir rü
yanın sonu geldi
ği, büyük bir tec
rübenin akamete 
uğradığı» kanaa
ti izhar edilmek
tedir. 

Raporun okun
masını radyoda 
dinleyen Yahudi
lerden birçoğu bir 
alay teşkil ederek 
ağlama duvarma 
gitmişler ve Filis
tinin parçalanma
ması için dua et
mişlerdir. 

Raporun Araplar üzerinde hasü 
ettiği tesir yüksek Arap komitesi kâ-

Üçe a>n1acak olan Filistinin haritası: Cenupta araplann 
elinde kalacak, ortada İnigliz mandası altmda bulunacak, 

şimalde yahudilere verilecek kısım 
tibi Fuad Adnamn şu kısa beysmatı ile 
telhis edilebilir: (Devamı 4cü sahifede) 

Güzel Trakyada bir dolaşma 

" Köy eğitmenleri bizim 
köy erkânıbarplerimizdir,, 
Edirne ziraat bahçesinde çalışan 

300 uyanık genç 
Gelin böceği meğer çok faydalı imiş. Bu böceğin 

artık oidürûlmemesi için köylere mektuplar yazıldı 

Trakya umum müfettişi Ge»eral Kâzım Dirik genç eğitmenteriıt 
çalışmalarım seyrediyor 

Edimeden hudud köylerine doğru 
yola çıktığımız sırada önünden geç
tiğimiz yeşilliklerle örtülü saharun 
ziraat bahçesi olduğunu öğrendik. 
Önce şunu kaydedeyim ki, bugün 
Trakya baştan başa büyük bir ziraat 
bahçesi halindedir. Halka parasız ola
rak yüz binlerce fidan ve tohum da
ğıtan bu müesseseler aynca halk mu
allimleri yetiştiren birer ziraat mek
tebidirler. 

Netekim Edime ziraat bahçesinden 
içeri girdiğimiz zaman Kırkağaç eğit
menler kursundan otuzar kişUik üç 
grupun burada aşıcılık dersi aldıkla
rım gördük. 

Memleketteki muallim ihtiyacım 
karşılamak üzere Maarif Vekâleti ge
çen sene askerliğini bitirmiş, onbaşı, 
çavuş olmuş, muhtarlık yapmış bazı 
genç ve becerikli adamlan yedi ay
lık bir kurstan geçlrdUcten sonra 
az nüfuslu köylere muallim tayin et
meyi kararlaştırmış ve Eskişehir Çifte
ler çiftliğinde açılan ilk kurstan mu
vaffakiyetli netice alınınca bu sefer da
ha geniş mikyasta harekete geçmişti. 

Anadolunun muhtelif mmtakala-
rmda olduğu gibi bu sene Edimede 
de üç yüz kişüik bir kurs açılmıştır. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Hamallar ve sokaklar 
Sırt hçLmalhğı kaldırılacak... çok 

iyi, çok âlâ... HemcinsleriTnizin yükler 
altında ezilmesini kim ister zaten?... 
Fakat İstanbulda 29000 kişi bu tarzla 
hayatın kazamyormuş: 4000 i hamal-
mış, 25000 i seyyar satıcı... 

Keşke hepsi, küçük birer motorlu 
araba sahibi olsalar... Keşke bu mo
torlu arabalar, hattâ, - asri tanklar 
gibi - hiçbir mani tantmıyarak, İstan-
bulun bozuk merdivenli yokuşlarım 
bile ttrmansalar... 

Fakat bu tarzda bir nakliyat müm
kün olsaydi, 29000 kişi iUe ağır yükler 
altında ezUmekte ısrar mı edecekti 
sanırsıruz? 

İstanbulda hamal inküâbüe sokak 
yapma inkılâbına birlikte başlasak 
bari.... 

Benzin ve petrol için üç 
haftalık anlaşma yapıldı 

Kanunun neşrinden 1 sfün evvelki fiatlerden 
vergi ve resimler indirilerek satış yapılacak 

(Yazm 2 nci sahifede) 

(Kariler, okudukları eterlerin muharrirlerini natd 
tasavvur ederler?,,) Anketimize gelen cevaplardan: 2 

#̂U-,-
Bay Esad Mahmud Karakurd «'LLÎ KOTÜPfiME 

ANKARA 
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D ü n Creceki v e B u Sa.1ba.liki Te lgraf la , r ] 
Şark paktı dün 

Tahranda İmzalandı 
Afgan Hariciye nazın Tahrana vardı. 

Pakt Saadabat sarayında imzalandı 
Bağdad 8 (A.A.) — İran ile Irak a-

rasındaki hudud meselelerile Şattül-
arab ihtilâflannın iki memleket arasın
da Tahranda imza edilen bir muahe
de ile katî surette halledilmesi Irakta 
büyük bir memnuniyet uyandırmış
tır. Bu muahede yakın şark memle
ketlerinin daha geniş bir şekilde 
anlaşmasına doğru atılmış katî bir 
adım telâkki edilmektedir. 

Irak resmî mahfelleri dört taraflı 
Şark misakının pek yakında imza edi
leceğini zannetmektedirler. Misakın 
Afganistan Hariciye nazırının, Türki
ye ve Irak Hariciye nazırlarının bu
lunduğu Tahrana yakında vaki ola

cak seyahati esnasında imza edilmesi 
ihtimali vardır. 

Tahran 8 (A.A.) — Afgan Hariciye 
nazırı serdar Feyz Muhammed ve ma
iyeti dün öğleden sonra Meşhed tari-
kile Tahrana gelmiş ve şehirden birkaç 
kilometre mesafede İran Hariciye na
zın Samyi ve Hariciye nezareti erkânı 
tarafından karşılanmıştır. 

Şah bugün saat 11 de Afgan Hari
ciye nazırını kabul etmiş ve öğle ye
meğine alıkoymuştur. 

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 
arasındaki ademi tecavüz paktı öğle
den sonra Saadabad sarayında imza
lanacaktır. 

Uzak Şarkta kanlı 
bir çarpışma 

Bu defa Japonlarla Çinliler 
arasında nfiusademeler oldu 

Çarpışma beş saat sürdü. Yüzlerce ölü ve yaralı 
var. Pekinde örfî idare ilân edildi 

Pekin 8 (A.A.) — Pekinin 20 mil gar
binde Çin ve Japon kıtalan arasmda 
bu sabah saat 4,30 da şiddetli bir mu
harebe olmuştur. Muharebe saat 9,30 a-
kadar devam etmiştir. 

Japonlar Marco Polo köprüsü civa
rında etrafı duvarla çevrilmiş bir ka
sabayı bombardıman etmişlerdir. Sivil 
ahaliden ve kasabadaki garnizon ef
radından birçok Çinli ölmüştür. Tüfek, 
mitralyöz ve topçu ateşleri Pekinden 
serahatle işitilmiştir. 

Müsademe, gece talimleri yapan Ja
pon kıtalarile kasabadaki Çin garnizo
nu efradı arasmda husule gelen temas 
neticesinde vukua gelmiştir 

Japon sefaretinin muhafızları Japon 
müfrezelerini takviye etmeğe gitmiş
lerdir. 
Çinlilerden ve Japonlardan 

ölenler 
Pekm8(A.A.)— öğre-

mldiğine göre vukubulan mü
sademede Çinlilerden 200 ki-
§1 ölmüş ve yaralanmıştır. 
Japonlardan ikisi zabit ol
mak üzere 10 kişi ölmüştür. 

Japonya ültimatom verdi 
Pekin 8 (A.A.) — Saat 9,30 da Çin 

ve Japon kıtaları arasında bir müta
reke akdedilmiştir. Müterake öğleye 
kadar devam edecekti. Fakat saat 
11,40 da topçu ateşi tekrar başlamıştır. 
Japonlar bir ültimatom vererek Çin 
kıtalarmın derhal geri çekilmesini is
temişlerdir. Çinliler bunu kabul etme
dikleri için sulh müzakereleri yanda 
kalmıştır. 

Pekin 8 (AA.) — Röyter ajansı bil
diriyor: Çin-Japon ihtüâfmı hal için 
yapılan müzakerelerin çıkmaza girdi
ği bildirilmektedir Geçen her saat mu-
hasematm tekrar başlaması tehlikesi-^ 

ni arttırmaktadır. 
Japonya asker gönderiyor 

Londra 8 (A.A.) — Japon askerle
rini hâmil 14 kamyonun Tientsin'den 
Fengtay'a hareket ettiğini gazeteler 
yazmakta ve Japon askeri makamla-
nmn 29 uncu Çin ordusunun Tang-
ting nehri sahillerinden kamilen çe
kilmesini talep ettiklerini ilâve etmek
tedirler. Çinliler bu teklifi reddetmiş
lerdir. 

Tokyo 8 (A.A.) — Pekinden Domei 
ajansına bildiriliyor: Pekin ile Tient-
sin arasında telefon muhabereleri ke
silmiştir. 

Çin kıtaları teslim olmuş 
Tokyo 8 (A.A.) — Çin kıtalannın 

beyaz bayrak çektikten sonra teslim 
oldukları Hariciye nezaretinden bildi
rilmektedir. 

Japon kıtalan bunların silâhlanm 
almağa başlamışlardır. 

Hariciye nezareti namına söz söyle
meğe salâhiyettar bir zat. Pekinin 
garbinde Çin ve Japon müfrezeleri 
arasmda vukubulan çarpışmanın ma
hallî bir hâdise mahiyetinde olduğu
nu, görünüşe göre hiçbir vahim netice-
tevlid etmiyeceğini, fakat bunun Çin
lilerin tarzı hareketine bağlı olduğu
nu söylemiş ve şunlan ilâve etmiştir: 

«Çin makamatından kıtaları hak
kında şiddetli tedbirler alınmasını is-
tiyeceğimiz tabiîdir.» 
Pekinde örfi idare ilân edildi 

Pekin 8 (A.A.) — Çin-Japon müsa
demesi üzerine, Japonların Çin kıtaa-
tımn Fingtai bölgesinde üç köyü bo-
şaltmalannı istemişlerdir. Çin maka-
matı bu talebi reddettikleri için, muha 
rebe saat 19 da tekrar başlamıştır. Ja
ponlar Pekinin içinde ihtiyat tedbir
leri almaktadırlar. Pekinde örfi idare 
ilân edilmiştir. 

Sancakta 
Bazı çapulcular yağmaya 

kalkışmak istediler 
Adana 8 (Hususi muhabi

rimizden) — Buraya gelen 
habere göre, bugün bazı ça
pulcular iskenderun çarşısı
na hücum ederek yağmaya 
kal kısmışlar sa da zabıta ta
rafından menedilmişlerdir. 

Otobüs ücretleri de indirilecek 
Benzin fiatlerinin ucuzlaması üze

rine belediye taksi fiatlerinin indiril
mesine kaı-ar vermişti. Haber verildi
ğine göre otobüs ücretlerinin de indi
rilmesi düşünülmektedir. 

Kara sinekler 
Belediye bu ^nlerde 

mücadeleye başlıyacak 
Belediye, karasineklerle mücadeleye 

karat vermiş ve mücadele etrafında 
bazı esaslar tesbit ederek bunları bir 
tamim ile alâkadarlara bildirmişti. 

Şehrin sıhhatini korumak için yapı
lacak bu mücadelenin bütün hazırlık
ları tamamlanmıştır. Hazırlanan esas
lar dairesinde bugünlerde mücade
leye başlancktır. 
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Yalovada liman 
Yalovada vapurların kolayca ya

naşması için küçük bir liman yapıl
ması kararlaştınlmıştır. Liman ileri
de genişletilecektir. 

İki mühimana yol 
Şehzadebaşı - Unkapani» 

Azapkapı Taksim yol
larının geçecekleri yer

ler kararlaştırıldı 
Şehircilik mütehassısı B, Proste müs

takbel imar plânında Beyoğlu ve İstan
bul arasındaki münakale hareketleri
ni kolaylaştırmak için Şehzadebaşm 
dan Unkapanma, Unkapamndan da 
Gazi köprüsünü geçtikten sonra Azap
kapı yolile Taksime kadar uzanan kıs
mın umumî güzergâhım tayin ettiği
ni ve istimlâk edilecek yerleri tesbit 
eylediğini evvelce yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre mütehassıs, 
bu husustaki tedkikatını tamamla
mıştır. Mütehassıs bu kararını bir pro
je halinde hazırlamıştır Yakında ted-
kik edilmek üzere belediye riyaseti ma
kamına verecektir. Gazi köprüsünün 
İnşası tabiî seyrini takip ettiği için açı
lacak caddelerin de köprü inşası bitti
ği zaman istimlâki ve açılması tamam
lanacaktır. 

Bu yollar, şehir plânının en mühim 
kısmını teşkil ettiğinden yakında plâ-
mn bu kısmı riyaset makamı tarafın
dan kabul ve tasdik edildikten sonra 
teşrinisanide şehir meclisine verilecek 
ve hemen kabul edilerek tasdik edil
mek üzere hükümete takdim edilecek
tir. 

Dünkü yangın 
Çukurbostanda ikisi tama
men, jkisi kısmen dört ev 

yandı 
Dün, Çukurbostanda yatıgm çıkmış, 

iki ev tamamen, iki ev de kısmen yan
mıştır. Ateş Beyazıd ve Galata yangın 
kulelerinden görülmüş ve derhal itfa
iyeye haber verilmiştir. İtfaiye yangın 
mahalline gidince iki evin tamamen 
yandığım ve alevlerin diğer iki evi sar
dığım görmüştür. 

Yangm, bayan Ayşenin sahibi oldu
ğu ve içinde Hayriye adında bir kira-
cınm oturduğu 54 numaralı evden çık
mış ve bu evle Halil ustanın sahip ve 
kajnkçı Kâmilin oturduğu 56 numa
ralı ev tamamen yanmıştır. 

İtfaiye bütün gayretile çalışarak a-
teşin büyümesine meydan vermemiş 
saçaklarını alevler saran diğer iki evi 
kısmen yandıktan sonra söndürmüş
tür. Kısmen yanan iki evden biri Av-
ni, diğeri de Nuri kaptana aittir. 

Yangımn, 54 numaralı evde kiracı 
olarak oturan Hayriyenin ocakta bı
raktığı ateşten sıçnyan kıvılcımlarm 
ocak yamnda bulunan talaşlan tutuş
turmasından çıktığı anlaşılmaktadır. 

Tahkikata devam edüiyor. 

Korner konsolosluğa 
milracaat etmiş 

Bunun adliye değil, polis 
işi olduğunu söylüyor 

Amerikan boğası Komarm menece-
ri dün gazetemize müracaat ederek 
mahud kemer hâdisesi hakkındaki dü
şündüklerinde İsrar etmiştir. 

— Mülayimin bu kemeri almakta 
hakkı yoktu, bunu kasbetmiştir. Biz 
Amerikan konsolosluğuna müracaat 
ettik. Teşebbüste bulunup kemeri ge
ri alacağız! demiştir. 

Kendisine şu suali sorduk: 
— Veküiniz ne diyor? Bu bu* polis 

meselesi midir, yoksa adliyeye intikal 
edecek, uzun sürecek bir iş midir?. 

— Hayır, bu bir polis meselesidir. 
— Yeniden maç yapılacak mıdır? 
— Bu kemer iade edilsin. Gerek o-

nunla, gerek Tekirdağlı ile bu kemer 
için tekrar güreşmeğe Komar hazır
dır. 

Maarif Vekâleti müracaat
ları tedkika başladı 

Ankara 8 (Telefon) — Maarif vekâ
leti, ailevî veya sıhhî sebeplerle bir vi
lâyetten diğer vilâyete nakillerini is-
tiyen ilk mektep muallimlerinin mü
racaatlarını tedkike başlamıştır. Ted-
kikat 15 temmuzda bitirilecek ve ağus-
tose içinde nakledilecek muallimlerin 
tesbitine başlanacaktır. 

Benzin ve petrol için üç 
haftalık anlaşma yapıldı 
Istanbulda fiatler ipka edilmiştir, yani benzinin 

şişesi 82,5, petrolün kilosu 12 kuruştur 
Petrol ve benzin fiatlerini karar

laştırmak ve memleketin bazı yerle
rinde görülen benzin buhranının 
önüne geçmek için bir kaç günden-
beri İktisad Vekili B. Celâl Bayann 
nezareti altında müzakereler yapılı
yordu. Dün bu müzakereler bitmiş ve 
üç haftalık bir anlaşma yapümıştır. 

Anlaşma mucibince petrol ve ben
zin fiatleri memleketin her tarafın
da, Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul edilen kanunun neşrinden bir 
gün evvelki fiate göre kararlaşacak-
tır. Bu fiatten kanun mucibince in
dirilen resimler mikdarı tenzil edile
cek ve bugünkü fiat meydana çıka
caktır, 

Istanbulda kanunun neşrinden bir 
gün evvel benzinin şişesi yani beş lit
resi 120 kuruştu. Kanunun nesin
den sonra 82,5 kuruşa inmişti. Bu fiat 
muhafaza edilmektedir. Petrole ge
lince kilosu 22 kuruştan 12 kuruşa 
indirilmişti. Bu fiati muhafaza et
mektedir. Diğer şehirlerde fiat deği
şecektir. 

Dün akşam gazetelere verilen teb
liğ şudur: 

İstanbul 8 (A.A.) — iktisad vekâle
tinden: 

1 — Benzin ve petrolden almrr.akta 
olan muhtelif vergi ve resimlerin in
dirilmesi hakkında Büyük Millet Mec-" 
lisi tarafından 14/6/937 tarihinde ka
bul edüip 25/6/937 tarihinde tatbik 
mevkiine geçen 3264 numaralı kanu
nun bu maddelerin fiatleri üzerine tara 
olarak inikasını temin için Türkiyede 
iş gören petrol ve benzin şirketleri, 
kanunun neşrinden bir gün evvelki fi
atleri esas tutarak vergi ve rüsum ten
zilâtını Türkiye dahüinde mezkûı- fi
atler üzerinden tamamen tatbik et
meği kabul ve teahhüd etmişlerdir. 

2 — Birinci maddede zikredilen fi
atler 9/7/937 tarihinden itibaren üç 
hafta müddetle mer'î olacaktır. Ve 
her yerde ihtiyaç nisbetinde benzin ve 
petrol bulundurulacaktır. 

3 — İkinci maddede zikredilen müd
det zarfında hükümet tarafından ta
yin edilecek bir heyetle şirketler müş
tereken beynelmilel piyasa şerait ve 
esaslan dahilinde maliyet unsurları 
üzerinden tatbikatta bulunacaklar
dır. Bu suretle vasıl olunacak netice 
ayrıca ilân edilecektir. 

General Frankonun 
Ingillereye teklifi 

tngilt erenin iktisadî ve 
malî muzaharetini istiyor 

Londra 8 (A.A) — Havas ajansımn 
muhabiri bildiriyor: 

Portekizin Londra sefiri Monteiro, 
general Frankontm Londraya veril
mek üzere Portekiz başvekili Salazara 
tevdi ettiği bir muhtırayı İngiltere 
Hariciye nazırı B. Edene vermiştir. 

Öğrenildiğine göre bu muhtırasın
da general Franko, İspanyanm ihyası 
için Büyük Britanyamn iktisadî ve 
malî müzaheretini temin etmek üze
re Londra Ue bir itilâf akdetmek iste
diğini bildirmektedir. 

İngilterenin bu muhtırayı aldığı 
bildirmekle iktifa edeceği zannedil
mektedir. Bu muhtıranm husule ge
tirdiği müsaid tesirin Salamancanm 
notasile kısmen zail olduğu kaydedil
mektedir. Salamanca tarafından ve
rilen notada hükümetin muharib o-
larak tanınması istenilmekte ve bu 
hakkı vermek istemiyen hükümetlere 
karşı iktisadî mukabelebilmisilde bu
lunulacağı kaydedilmekte olduğu ha
tırlardadır. 

Bazı siyasî muhabirler nikbin dav
ranmakta ve yakında İspanyadaki gö
nüllülerin geri alınacağını, bundan 
sonra da vaziyette mühim bir salâh 
hasıl olacağını beyan etmektedirler. 

Londra 8 (A.A.) — İngiliz mahfil
leri general Frankonun notasına bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Nota, daha ziyade propaganda mahi
yetinde telâkki edilmektedir. 

Bu notanın İngiltere ile ihtilâlci İs-
psmya arasındaki İktisadî münase
betleri ızrar etmiyeceği kanaati izhar 
edilmektedir. 

İki fırka İtalyan 
askeri 

Napoli ve Çivitavechîa*dan 
ispanyaya hareket etmiş 

Paris 8 (A.A.) — Oeuvre gazetesin
de madam Tapouis, iki İtalyan fır-
kasmm İspanyaya hareket ettiğini 
bildirmektedir. 

Biri Napolide, diğeri Çivitavechia'da 
tahşid edilen bu fırkaların hazırlığı 
haziran içinde ikmal edilmiştir. 

Fırkalardan biri Malağa ve Kadixte 
karaya çıkarılmış, 8000 mevcudlu olan 
diğeri de Balear adalarına hareket 
etmiştir. 

Itıracatcılara kolaylık 
Vekiller Heyeti yeni bir 

kararname hazırlıyor 
Ankara 8 (Telefonla) — Ecnebi 

memleketlere Türk malı ihraç edenler, 
ecnebi gümrüklerinden verilmiş şeha-
detname ibraz etmedikçe, malların be
dellerini alamamakta idiler. Bu şeha-
detnamelerin alınması ekseriya beş al
tı ayın geçmesini mucip olmakta ve bu 
yüzden ihracatçılar da sıkıntı çekmek
te idiler. 

Haber aldığıma göre, Vekiller heye
ti ihracatçılara bir kolayhk olmak üze
re bu malların şehadetnameleri bilâ
hare ibraz edileceğine dair kefil gös
terilmek gartile bedellerinin hemen 
ödenmesi hususunda bir kararname 
hazırlamaktadır. 

B. Şükrü Kaya Viyanada 
Budapeşte 8 (A.A.) — Moskovaya 

gitmekte olan Dahiliye vekili ve C. H. 
P. genel sekreteri B. Şükrü Kaya iki 
gün burada kaldıktan sonra Viyana-
ya hareket etmiştir. 

Yeni açılacak lise ve orta 
mektepler 

Ankara 8 (Telefon) — Maarif vekâ
leti bu sene Trabzonda bir lise, Adapa
zarı ve Tokatta birer, İstanbulda da iki 
olmak üzere yeniden dört orta mektep 
açacaktır. 
Orta tedrisat umum müdürü 
üç vilâyette tedkikat yapacala 

Ankara 8 (Telefonla) — Maarif ve
kâleti orta tedrisat umum müdürü B. 
Avni Eskişehir Kütahya ve Afyon vi
lâyetlerinde tedkikat yapacaktır. B. 
Avni seyahate bugünlerde çıkacaktır. 

Kadm tayyareci dün de 
bulunamadı 

San Francisco 8 (A.A.) — Kolora-
do zırhlısmdan uçan üç tayyare, Pho-
enix adalarmda boş yere araştırmalar 
yaptıktan sonra zırhlıya avdet etmiş
lerdir. 

Fransada yeni 
vergiler 

Senede 10,5 milyar frank 
temin edecek 

Paris 9 (Akşam) — Kabine yeni 
vergUeri kararlaştırmıştır. Bu vergi
ler 10,5 milyar frank temin edecek
tir. Spekülâsyona ve Vergi kaçakçı
lığına karşı şiddetli tedbirler alın
maktadır. İrad vergisi, benzin, tele
fon, telgraf resimleri arttırılmakta, 
tütüne yüzde 20 zam yapılmaktadır. 

Başvekil radyo ile halka bir nutuk 
söyliyerek bu vergileri haklı göster-
ini.s ve hplkın vr-dmını istemiştir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA; 
istanbul temizlenecek 

1 diye ümitleniyoruz 
Ankaradan ve Bursadan birer sa«* 

fasılayla, iki ahbabımız geldi. Biribir-
lerini görmedUer; biribirlerOe danışıp 
konuşmaddar; fakat, ikisi de, ittifak
la, şu sözleri söyledi: 
, öf, aman bu İstanbul!.. Bir ko
kuyor ki... Canım Ankara (Yahudt 
Canım Çekirge!) misk gibiydi.. Hani 
soğan ve sarımsak meraklısı, paslar-
ma düşkünü adamlar vardır, umumi 
bir yere, tramvaya, vapura filân bi
nince nasıl kerih rayihalar neşredip 
dururlar, öğürtü verirler; işte, bura
sı da öyle... Fakat anlamak için dışar
dan gelmeli... Zira İstanbul hemşeh
rilerinin burunları ahşmıştır belki bu 
kokulara... 

Bu sahada ne yanık yanık şikâyet 
satırları yazdırdı. Fakat bereket Va
li vekili sayın bay Şükrüden şehrin 
temizleneceğine dair ümid ve sevinç 
verici vaidler aldık da yüreğimize so-
ğ:uk su serpildi 

** 
Kurun refikimiz, geçen günkü neş

riyatımız arasında tenakuz bulduğu
nu ilân ediyor: 

Bir yazımız pisliğin kabahatini be
lediyeye, bir karikatürümüz de halka 
atfetmiş. Tenakuz bu işin neresinde? 
Bilâkis böylelikle tablo tamamlanmı
yor mu? Kabahat her ikisindedir!.. 
Esasen, belediyeciliğin bir şartı da, 
halkın ruhu üzerinde müessir olmak 
onda ümran hislerini, zevklerini uyan
dırmak değil midir?. Yurddaşlar, et
raflarında öyle güzel bir şehircilik gö
recekler ki, bu güzelükleri benimsiye-
cekler: «Aman bir yere bir çöp düş
mesin!» diye içleri titriyecek... 

Bugünkü gün halk çöpleri sokağa 
döküyor, doğru... Lâkin tanzifat ter
tibatı bu kadar kötü olunca, ne yap-
smdı ki: Herkes kendi çöp kuyusunu 
açsm da, kirini pasını içine mi göm
sün?... 

Klasikleşmiş bir fıkra olduğu için 
belki işitmişsinizdir ama, tam sıra
sı geldi: 

— Sokaklara tükürenlerden ceza a-
lınmalıdır! - diye belediye meclisin
de münakaşa ediliyormuş. 

Adalı Avni, bu fikre taraftar olan 
coşkun hatibin sözünü kesmiş: 

— Böyle sokaklara tükürenden değil, 
tükürmiyenden ceza almah yahu... 

Evet: Halkın beledi terbiyesi lâ
zım!... Bu medenî his ilerlemelidir... 
Fakat onun temeli belediyenin bir 
mevcudiyet göstermesidir... Halkın 
heveslenmesi ondan sonra ve ona is
tinaden başlıyacaktır. (İnşaallah!) 

Bay Şükrüden ümidle ve emniyetle 
bu ruhu halkta yaratacak faaliyet 
göstermesini bekliyoruz. 

Akşamcı 
*"• H ıtlllllll I IIIIIIIIIIHIIMIIIIII ••••• ••••••> 

T i c a r e t o d a s ı b ü t ç e v e k a d 
r o s u n u n t a t b i k i n e b a ş l a n d ı 

Tasdik edilip gönderilen Ticaret o-
dası bütçe ve kadrosunun tatbikine 
başlanmıştır. Terfi etmiş olan memur
lar haziran maaşlarını yeni bütçeye 
göre almışlardır. Ticaret odası bütçe
si kânunusanide Ankaraya gönderil-
lî^iş, Vekâlet gördüğü lüzum üzerine 
bütçeyi Odaya ida etmişti. 

Terfi eden memurların yeni bütçe
ye göre birikmiş hakları henüz kendi
lerine verilmemiştir. Bunlar kânunu
saniden hazirana kadar olmak üzere 
beş aylık maaşlarını eski bütçeye göre 
almışlardır. Ticaret odasının aradaki 
farkı ödeyeceği tabiî görülüyor. 

Yigecek ve içecek 
satanlar 

Aşılanmamış olanlar 
derhal aşı istasyonlarına 

gönderiliyorlar 
Yiyecek, içecek satanların mecburî 

tifo aşısma tâbi tutulmaları hakkın
da verilen kararın iki gündenberi tatbi
kine başlanmıştır. 

Dün belediye zabıta memurları, şeh
rin muhtelif yerlerinde bu kabil es
nafı birer birer dolaşarak içlerinde aşı 
olmıyanlan hemen aşı olmak üze
re aşı istasyonlarına sevketmişlerdir. 
Bunlar, aşı olduklarına dair mahaUÎ 
belediye zabıtasma birer resmî vesi
ka göstermeğe mecbur olacaklardır. 

Bundan başka dünden itibaren şeh
rin muhtelif yerlerinde temizliğe ria
yet etmiyen lokanta, gazino, kahveha
neler gayet sıkı surett teftiş edilmeğe 
başlanmıştır. 

Şüpheli sulardan yapılmış şerbet sa
tanlarla alelade çeşme suyu satanlar 
sıkı surette takip edilmişlerdir. Güğü 
münün üzerinde kurşun mühür bu-
lunmıyanlar hakkında ceza zaptı ya
pılmıştır. Bundan başka belediye şu
beleri dünden itibaren temizlik amele 
kadrosunu tamamlamak üzere müra
caat edenleri kabul etmeğe başlamış
lardır. Kadro noksam nihayet bir haf
ta içinde ikmal edilecektir. 

Muallim kursları 
12 temmuzdan itibaren 

derslere başlanacak 
Muallimlere mahsus tatil kursları 12 

temmuzda açılacaktır. Tahrir, okuma, 
müzik kursları İstanbul birinci mek
tepte, resim, elifleri kursları Beyoğlu 
on üçüncü mektepte, tarih ve coğraf
ya kursları da İstanbul kırk dördüncü 
okulda açılacaktır. Tarih ve coğrafya 
kurslarma devam edecek muallimler 
mahdud miktarda olacaklardır. Bu 
kursta bulunanlar tarih ve sair bakı
mından İstanbulu tedkik etmek üzere 
şehir içinde gezintiler yapacaklardır. 

Resim ve elişi kurslarına devam ede
cek muallimlerden bu sahada malûmat

ları ilerlemiş olanlarla iptidaî bir va
ziyette kalanlar ayrılacaktır. Bu itibar-
le buicursta malûmatı geri olanlarla, 
bilgisi ilerlemiş olanlar ayrı ayrı şe
kilde istifade edeceklerdir. Müzik kur
suna bu kursu takip edebilecek vazi
yette olan muallimler devam edebüe-
ceklerdir. 

T ü n e l ş i r k e t i n i n y a p t ı r a c a ğ ı 
bina 

Tünel şirketinin Galatada yapaca
ğı yeni bina için bir anlaşma olduğu
nu dün yazmıştık. Nafıa Vekâleti, bu 
işe mümkün olduğu kadar süratle baş
lamağa karar verdiğinden caddenin 
açılması tiçin yapılacak istimlâk mua
melesinin tamamlanması için yakında 
belediyede bir heyet faaUyete geçecek
tir. Bunvm için Dahiliye Vekâletinden 
menafii umumiye kararı alınacak ve 
istimlâk muamelesi Tünel şirketi hesa
bına yapılacaktır. 

Yeni mahsul 
İstanbulda bulunan Ziraat Vekili 

B. Şakir Kesebir ziraî vaziyet hakkın
da şu beyanatta bulunmuştur: 

— Yeni mahsul hakkında aldığımız 
haberler memnuniyet vericidir. Mah
sul hem kalite, hem miktar itibarile 
mükemmeldir. 

Haklı şikâyetler 
Gürültü ile mücadele 

ne oldu? 
Geçen sene şehirde belediye 

gürültü ile mücadele edecek, lür 
zumsuz bağıran esnafı sustura
cak diye bir havadis çıkmış ve 
galiba bunun için bir de talimat
name çıkanlmtştt. Şimdiye kadar 
bu talimatnamenin tatbik olun
duğunu görmediğimiz gibi, bilâ
kis bugünlerde şehrin gürültüsü 
tahammül edilmez bir hale gel
miştir. Bilhassa Bahçekaptsında 
Orozdibağm önünden Yeniposta-
neye kadar olan saha Mahmut-
paşanın eski halinden daha ber-
bad, âdi bir pazar yerine dönmüş
tür. Burada sayısız işportaların 
başında duran ikişer, üçer kişi cı
yak cıyak âvazlan çıktığı kadar 
bağırırlar, bağnrlar. Yalnız gü
nün muayyen bir zamanında 
uzaktan arzı endam eden bir be
lediye polisi bunları muvakkat 
bir zaman için sokak aralarına, 
han içlerine kaçırmak suretüe 
rahatsız eder, bundan maada za
manlarda bu adamların gürültü
sü takatleri yettiği kadar devam 
eder gider. -i 

Bu gürültüler sokakları fena 
bir şekle koyduğu gibi civardaki 
mağaza ve yazıhanelerde de ça
lışmak imkânını bırakmamakta
dır. Alabildiğine artan bu lüzum
suz gürültünün mevcud nizama-
tın ehemmiyetle tatbik ettirilme
si suretüe men'i esbabının temi
nini muhterem vali veküimizden 
ehemmiyetle bekleriz. 

Hüsnü Erenll 

Florya yolundaki kaza 
Bakırköy hastanesine 

kaldırılan çocuğun 
vaziyeti ağırlaştı 

Florya asfalt yolu üzerinde vukua 
gelen otomobU kazasını dünkü nüsha
mızda kaydetmiştik. Bu kazanm ya^ 
ralısı olarak Bakırköy haistanesine 
kaldırılmış olan Yeşilköylü Necil is
mindeki çocuğun sıhhî vaziyeti ağır
laşmıştır. 

Otomobilinin hendeğe ters yuvar-
lanmasile kendinden geçen ve diü tu
tulan şoför Zihni iyileşmiş ve kazayı 
bütün teferrüatile jandarmaya: anla
tabilmiştir. Hadise esnasmda otomobil 
içinde bulunan B. Saidin oğlu ile bir 
arkadaşı cam kırıklarile yüzlerinden 
cerihadar olmuşlarsa da bu da küçük 
bir tedavi ile atlatılmıştır. 

Dün Seyrüsefer merkezi memur ve 
mühendisleri tarafından kaza mahal
linde bir keşif yapılmış olup, şoför na-
zaret altına ahnmıstır. 

T ü r k o f i s i n 9 3 7 k a d r o s u 
b i l d i r i l d i 

Türkofis teşkilâtının 937 senesi kad
rosu Ofis müdürlüklerine dün tebliğ 
edilmiştir. İstanbul Türkofis müdür
lüğünde bazı nakiller yapılmış, rapor
tör Talât, kâtip Fevzi ve Adalet An
karaya tayin edilmişlerdir. Ankara
dan müşavir Fua'd da îstanbula tayin 
edilmiştir. 

Bu senekl kadroda hiçbir memura 
zam yapılmamıştır. 

B a y A m c a y a gfdre. 

İşçilere verilen 
tazminat 

Ticaret odası bu hususta 
tedkikat yapıyor 

Hukuk mahkemesinin sorgusu üze
rine Ticaret odası hususi müessese
lerde işçilere ne miktar tazminat ve
rilmesi lâzım geleceği hakkında ted-
kikata başlamıştır. 

Bu cihet birçok kimseleri alâkadar 
etmesi bakımmdan çok mühimdir. 
Birçok müesseseler 15 gün çalştınp çı
karttığı adamlarla; 15 sene kendilerine 
hizmet eden işçisi arasında bir fark 
gözetmiyorlar. 

Gerçi büyük müesseseler, mukavele
lerinde işçUerine verecekleri tazminat 
hakkında da kayıdlar koyuyorlar. Fa
kat birçoğu da keyfî hareket etmekte
dir. Borçlar kanunu, vazifesine niha
yet verilen veya işi biten işçiye verile
cek tazminatı «yarm aylık» göster
mektedir. Kanunun tadil edilecek ta
raflarından biri de budur. Tazminat 
hususunda piyasada da bir taamül 
vardır. Bu taamüle riyayet eden pat
ronlar işçilerine üç maaş nisbetinde 
tazminat verirlar. 

Ticaret odası bütün bu cihetleri tes-
bit etmekte, bilhassa tedkikatmı piya
sada yapmaktadır. 

Plaj hırsızı 
Polisin elinden kaçarken 

yakayı ele verdi 
Şehrin muhtelif yerlerindeki plaj 

kabinelerine dadanarak hırsızlık yaptı
ğı için aranmakta olan Fethi adında 
biri, nihayet Florya plajında yakalan
mış ve hakkmdaki tahkikatm ikmali 
için Emniyet direktörlüğüne getiril
miştir. 

Fethi, ayni zamanda Salacak pla
jında yaptığı bir hırsızhk tahkikaktı 
için de Üsküdar merkezine götürül
mek üzere yola çıktığı sırada polisin 
elinden kurtulmağa muvaffak olmuş, 
kaçmağa koyulmuştur. 

Fakat bu kaçış esnasında: diğer za
bıta memurlarile de karşılaştığı cihet
le derhal yakalanmıştır. 

Fethinin Halid isminde bir de arka
daşı olduğu tesbit edildiği cihetle o 
da aranmaktadır. 

Ş o f ö r l e ; t a k s i ü c r e t l e r i n i n 
u c u z l a t ı l m a s ı n d a n z a r a r a 

u ğ r ı y a c a k l a r m ı ş 
Benzin fiatlerindeki tenezzülden do

layı belediye taksi ücretlerini de in
dirmeğe karar vermişti. Taksi şoför
leri, son zamanlarda lâstik fiatlerinde 
mühim bir yükselme olduğu için taksi 
ücretlerinin indirilmesinden kendile
rinin zarara uğrıyacaklarını ileri sür
mektedirler. Şoförler, bu maksadla 
belediyeye müracaata bulunacaklar
dır. 

K ö p r ü d u b a l a r ı n ı n k e n a r ı n d a 
b u l u n a n c e s e d 

Köprü dubalarının kenarmda bulu
nan meçhul cesedin hüviyeti etrafm-
da zabıta tahkikatı devam etmekte
dir, Cesed üzerinde morgdal yapılan 
otopside, bıçak, kurşun ve emsali cerh 
darp ve saire âsarma rast gelinme-
miştir. Hüviyetinin katiyetle tayinin-
dan sonra, bu ölüm hadisesinin mahi
yeti tenevvür edecektir. 

11 MA«> ^>»rym^a^ \\ 
Felâketten doğan 

kazanç 
Muhakkak felâketin bazan hayırh 

olanı da vardır. Meselâ şu son tifo 
hadiselerinde bir tek kazançh tarafı
mız oldu. Münevver olnuyan halkta 
mikrop korkusu, sıhhi tedbirier ziya-
deleşti. Aşı yerlerindeki baş döndürü
cü kalabalığa baktıkça bunu daha iyi 
anlıyorum. 

Maalesef bizim münevver olnuyan 
halkımızda ötedenberi mikroba karşı 
adetâ bir lâubalilik, bir samimiyet 
vardır. 

Hiç unutmam, bir gün, genç bir 
adamı son derece pis, kurtlanmış \»r 
kiraz kâğıdınm önünde görmüştüm. 
Mütemadiyen atıştırıyordu: 

— Canım, dedim, mikroptan kork
muyor musun?.. Sonra bu kirazlarm 
içinde türlü türlü şeyler var 

Güldü: 
— bâhi.. diye benimle alay etti, 

o yediğim şeyler büyüyüp benim ka
dar oluncaya kadar yıllar geçer. 

Son tifo vakaları İstanbul halkuud 
en münevver olmıyanlannın bile gö
zünü açtı. 

Bir aşı yerini dolaşıyordum. Bak
tım. Çarşaflı bir kadıncağız. Aşı ol
mak için sırasım bekliyor ve biryan-
dan da yanmdaki kadına derd yam-
yor: 

— Ah kardeşim... Kapı bitişik kom
şum tifodan gidince gözlerim açıldı. 
Eskiden olsa «ecel gelmiş cihana, baş 
ağnsı bahane» diye geçerdim amma.. 
Baktım kazm ayağı öyle değfl... Şimdi 
iki iğne yapılmca hastahğa karşı in
san şerbetli oluyormuş. Bundan sonra 
durur muyum?. Ne zaman hastahlc 
çıksa doğru gidip aşı olacağım. 

Bunu söyUyen eskiden mikroba 
katiyen inanmıyan cinsinden basil 
bir kadıncağızdı. 

Görülüyor ve halkın akın akm aşı 
yerlerine koşmasmdan anlaşılıyor ki 
memlekette mikrop telâkkisi yerieşi-
yor, sıhhi tedbirlere rağbet artıyor. 

Bu vakıa biraz elini yakan çocuğun 
ateşe karşı duyduğu itinayı, takjrid 
hissini andırıyor amma., ne de olsa 
memleket sıhhati namına bir kazanç* 
tu-. H. F. 

«•immfiııınııııııımıııııınınııiMnıııııııtıiMiıtMiinfifiııııııııııııııııııııito 

Sergi hazırlığı 
Bankalar bu sene sergiye 

geniş mikyasta iştirak 
edecekler 

Sanasri birliği, her sene açılan yerli 
mallar sergisinin bazı kısımlarınm 
Mahmudpaşa çarşısına benzemesi şek
lindeki tenkidleri ehemmiyetle nazan 
dikkate almış, serginin intizamh ve gö
ze hoş görünecek bir tarzda hazırlan
masına karar vermiştir. 

İktisad Vekili B Celâl Bayar yerli 
mallar sergisile yakından alâkadar ol
maktadır. Vekil serginin zenginliğini 
temin için Sümer ve Eti banklarla İş 
bankası müesseselerinin sergiye geniş 
mikyasta iştiraklerini temenni etmiş
tir. Bankalar sanayi birliği Ue temM 
ederek sergide pavyon yeri seçmek için 
dünden itibaren mahallinde tedkikata 
başlamışlardır. 

Millî sanayi birliğinin onuncu 
yılı 

Millî sanayi birüğinin 10 yıllık ça
lışması etrafında bir broşür hazırlam-
yordu. Birliğin sanayicilere karşı hiiB-
metlerini ihtiva eden broşürün hazır
lıkları bitirilmiş ve matbaaya veril
miştir. Broşürde bilhassa OsmanU im
paratorluğu zamanmdaki sanasri hare-
ketlerile cumhuriyet devrinin sanayi 
işleri mukayeseli bir şekilde gösteril
mektedir. 

- Çok çalışkan çocuktur bay Ani' 
^ ca, küçüklüğündenberi tanırım... 

... Sıra ile ilk mektebi... ...Ortamektebi,liseyi bitirdikten 
sonra... 

... Hukuktan da diplomayı aldıl... B. A. — Bravo!... Bakalım bankacı 
mı olacak, muallim mi, şair mi?... 
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Tur kof İS*İn hayırlı bir teşebbüsü 

Iç ticaretimizi çoğaltacak 
iyi bir usul bulundu 

Bütün Belediyeler ve Ticaret Odaları kendi 
sahalarındaki malları İlân edecekler, 
müşteriler kolaylıkla ve ehven şeraitle 

sipariş verebilecek 

Millî mallarımızın slirümline yardım İçin gazetemiz 
bu sahada ücretsiz ilân lıabul ediyor 

Türkofis, memleket içindeki ticareti 
Jkolaylaştırmak için, pek hajnrlı bir te
şebbüse girişmiştir: 

Türkiyenin birçok yerlerinde hepi
mizin seve seve kullanacağmıız birçok 
maJlair istihsal olunmaktadır, yahut 
olunabilir. Fakat nerede ne çeşid mal 
çıktığmı bilmemek, yahut bunlan 
ucuzca getirmenin nasıl olacağmı ta
yin edememek yüzünden ekserisini 
kullanamıyoruz. Neticede hem müstah. 
•il malını icabı derecede satamıyor, 
hem de biz o nimetlerden mahrum 
kahyoruz. Halbuki bilinse ve ehven te
min edilse sürüm olacîik ve iç ticaret 
artacaktır. 

Bunun İçin, tüccarlar, belediyeler 
ve ticaret odalan, nerelerde hangi çe-
(İd sürüme elverişli, tavsiyeye lâyık 
millî istihsal oluyorsa, bunları Anka
ra, İstanbul, İzmir gibi kalabalık mer
kezlerimizden başlıyarak, bütün istih-
lÂk muhitlerine yaymağa davet olunu
yorlar. 

Bir iki ilân numunesi 
Meselâ, fu tarzda bir üânla, halkın 

dikkatini celbetmek niçin mümkün 
olmasm: 

GAZİANTEP FISTIĞI 
Doğrudan doğruya Ankara Ticaret 

odası Türk malı servisi elüe evinize 
takriben 10 gün içinde teslim edümek 
üzere, beş kiloluk taze birinci nevi 
Şam îtstığt: 100 kuruş, ikinci nevi: 75 
kuruştur. 

Ankara Ticaret odası Türk malı ser
visine bu parayı yatırıp sipariş vere
bilirsiniz. 

Bu şekli İngilizler, Amerikalılar, 
Belçikalılar, belediye veya ticaret oda
lan yolile değil, kendi müracaatleri 
üzerine gazetelere koydukları ilânlar 
yolile tecrübe etmişler ve büyük mu-
vafakıyet elde etmişlerdir. 

Meselâ: 
Doğrudan doğruya fabrikadan veya 

fabrika fiatine müessesesine şu 
ladar kuruşa sipariş verebüirsiniz. 

Yahut: 
•Kap» ta ticarethanesi, Lon-

drada bankasına kendi hesabına 
yatırılacak iki sterlin mukabili, veri
lecek adrese .... sandık kalitesin
den elmayı en geç tarihinde tes
lim eder. 

Ambalaj meselesi 
Türkofis, ambalaj meselesi hakkın

da da şu yolda bir mütalâa ileri sürü
yor: 

Memleketimizde ambalaj, müstehlik 
ve ihracatçının hesaba kattığı belli 
başlı maddelerdendir. Ambalaj malze
mesinin muntazaman iadesi ve mü-
kerreren >kullanlması da temin edile
bilir. Meselâ bazı Fransız vilâyetlerin
de bu anlattığımız usuller dahilinde 
üzüm tedarik etmek istiyen evlere her 
gün bir sepet vieya bir sandık gelir, ve 
bir gün evvelki sepet veya sandıklar 
teslim almarak müteakip irsalât için 
müstahsüe gönderilir. 

Ucuzluğa çarelerden 
biri budur! 

Bu tatbikat, müstahsil ile müstehli
ki doğrudan doğruya temasa getirerek 
hayat pahalılığına karşı ciddî bir mü
cadele hamlesi ehemmiyetini de ala
bilir. Belediye reisleri ve ticaret oda
ları bazı İstihlâk merkezlerinin arzet-
tiği iştira kudret ve istihlâk kabiliyet
lerinden kendi mmtakalannı da müs-
tefid etmiş muntazam ve daimî tica
rette kendi mahsullerini aratmağa yol 
bulmuş olurlar. 

Bu tatbikatın her mevsimde, her 
mahsulât, mamulât, elişleri ilh.. üze
rinde tatbik edileceğini ilâve temek 
zaiddir. 

Gazetemiz bu teşebbüse 
hizmet emelindedir 

Türkofis'in bu hayırlı teşebbüsüne, 
gazetemiz yardım etmeği istediği için, 
belediye ve ticaret odalarının yukarı
da bahsettiğimiz şekilde ve bahsetti
ğimiz mevzular dahilinde göndereceği 
ilânları ücretsiz olarak bir hususî sü-
tımda dercedecektir. 

Not: 
Bugünkü Başmakalemiz, bu mevzu üze

rinedir. Türkofis Temmuz bülteninde de 
bu pratik düşüncelere dair tafsilât vardır. 

İÇ pazardan 
istifade çareleri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Ancak, iç piyasada alışveriş seviye

sinin yükselmesi için, bir tarafta, hal-
km muhtaç veya istekli olduğu eşya-
mn yapılması ve yetiştirilmesi, öte ta
rafta satın almak istiyen müşteriler 
bulunması yetmez. İstihsal ve istihlâk 
sahaları biribirlerine meçhul kaldıkça 
hiç bir netice elde edilemez. Satıcı Ue 
alıcı biribirlerini tanımalıdır 

Bizde eksik olan işte bu teşkilâttır. 
Çoğumuz, henüz memleketin nerele
rinde neler yapıldığını, neler yetiştiğirü 
bilmez. Bilse de, işitse de satın alma
ya imkân yok gibidir, çünkü bir müş
teri, gördüğü, işittiği, beğendiği bir 
§e3â -bahusus şahsr için az miktarda 
olursa- satm almak için günlerce uğra
şamaz. Malı ve satıldığı yeri bilmesi, 
kolaylıkla satm alması veya ısmarla-
yabilmesi lâzımdır. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki, İkti-
sad Vekâleti (Türkofis) bu yolda çok 
faydalı bir teşebbüse önayak oluyor: 
Ticaret odaları veya Belediyeler, ken
di dairelerindeki mamulât ve mahsu
lâtı her tarafta ilân edecekler, müşte
riden -perakende- doğrudan doğruya 
sipariş kabul edeceklerdir. Bu suretle, 
hem memleketin nerelerinde neler ol
duğunu bilecekler, hem de bunları ko
layca satın alabileceklerdir. Bu basit 
kolaylığın çok mühim ilk neticesi ola
rak evvelâ iç piyasada alışveriş seviye
si jrükselerek istihsal artacak, ikinci 
mühim netice olarak mutavassıtlar or
tadan kalkacak ve hayat ucuzlıyacak-
tu-. 

Ticaret odalarının ve Belediyelerin 
bu meseleyi ehemmiyetle göz önüne 
getirerek İktisad Vekâletinin tavsiye 
ettiği gibi çalışmalarını tavsiye ede
riz. Memleket iktisadiyatı için hayat 
meselesidir. 

Necmeddin Sadak 

Belediye esaslı bir timizlik 
mücâdelesine girişiyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Şükrü, Basm kurumu merkezinde bir 
buçuk saat kadar kalmıştır. 

B. Şükrü gazetecilere hulasaten de
miştir ki: 

«— İstanbul vali ve belediye reis
liğini vekâleten ifa ediyorum. Burada 
bulunduğum müddet zarfmda gazete
lerle birlikte çalışmak, onlann yar
dımlarından istifade etmek isterim. 
Bana bu yardımı diriğ etmezseniz 
l§imi çok kolaylaştırmış olursunuz.» 

Gazeteciler her hususta ellerinden 
gelen yardımda bulunmağa hazır ol
duklarını söylemişlerdir. Bundan son
ra şehrin temizliği meselesi mevzuu-
bahs edilmiştir. Vali ve belediye re
is vekilinin bu işle sıkı bir surette alâ
kadar olduğu anlaşılmaktadır. Kendisi 
şehrin muhtelif yerlerini gezerek te
mizlik işinin hakkile başarılmasına' 
dikkat etmektedir. 

Evvelki günkü nüshamızda Kum-
kapı sahillerinin pisliğine dair bir ya
zı ve birkaç resim vardı. Vali ve bele
diye reis vekili bizzat giderek tedki-
kat yapmış ve yazdıklarımızın doğru 
olduğunu görmüştür. Bunun üzerine 
katî emirler vermiştir. 

Vali ve belediye reis vekili geceleyin 
hâle gitmiş, burasını da temizlik ba
kımından tedkik etmiştir. B. Şükrü 

ıslahına lüzum gördüğü noktalar hak-
kmda lâzım gelen talimatı vermiştir. 

Temizlik mücadelesi 
' Anlaşıldğma göre belediye esaslı 
bir temizlik mücadelesine girişmek 
üzeredir. Şimdiye kadar merkezde ev
rak üzerinde meşgul olan temizlik iş
leri müdür ve müfettişleri şehri geze
rek mücadelenin muvaffakiyetle ne
ticelenmesini temin için çahşacaklar-
dır. 

Istanbulun temizliğini belediyenin 
yalmz basma temin etmesi imkânsız
dır. Bugünkü bütçe ve vesait buna im
kân bırakmamaktadır. Şehrin temiz 
olmasmı istiyorsak biz, şehrin halkı 
da temizliğe dikkat etmeliyiz. Halbu
ki en büyük caddelerde sokağa süp-
rüntü, portakal, karpuz kabuğu atan
lar, yerlere tükürenler vardır. Biz bir
çok defalar bundan şikâyet etmişiz
dir. 

Kaiıunlanmızda bu gibi hareketler
de bulunanlar için ağır cezalar var
dır. Fakat her nedense şimdiye ka
dar bu cezalar tatbik edilmemiştir. 
Bu yüzden birçok kimseler sokaklan 
pislemeği âdet edinmişlerdir. 

Belediye şimdi buna karşı şiddetli 
mücadeleye girişecektir. Yere tükü
ren, süprüntü atan beş lira ceza vereş-

Ne araplar memnun, 
ne yahudiıer! 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
«Rapor büyük bir sukutu hayal tev-

lid edecektir. Füistin radyosunun 
hiçbir zaman bu kadar çok dinleyici
si olmamıştı. Yüzbinlerce dinleyici 
arasında hayatlarında ilk defa ola
rak radyo dinleyen Arap köylüleri de 
bulunmakta idi.» 

Kudüs 8 (A.A.) — Kraliyet tahkik 
komisyonu raporunun neşri arefesin-
de Filistin millî Yahudi meclisi halkı 
sükûnete davet etmiştir. 

P l â n ı n t a t b i k i n e i m k â n 
y o k m u ş 

Kudüs 8 (A.A.) — Röyter bildiriyor: 
Yüksek Arap komitesinin nüfuzlu aza
sından Ami bey Abdulhadi, Röyter 
ajansına şu beyanatta bulunmuştur: 

«Filistinin taksimi plâmmn tatbiki
ne imkân yoktur. Tâ ki İngiltere kuv
vete müracaat etsin. Mesele ekonomik 
bir mesele değil, şeref meselesidir. Hay-
fa'yı, Safadı ve Tiberiayı herhangi bir 
para mukabilinde arzumuzla terket-
miyeceğiz.» 

Z i r a a t v e k â l e t i m e r k e z v e 
t a ş r a t e ş k i l â t ı 

Ankara 8 (Telefonla) — Ziraat ve
kâleti merkez ve taşra teşkilâtında ya-
püacak değişiklikler hakkındaki ka
nunim tatbikat mevkiine çıkarılması 
etrafındaki çalışmalar bitmek üzere
dir. Kanunun ağustos aymdan itiba
ren tatbik sahasına konulacağı anlaşıl
maktadır. 

^ Mevlûdu şerif kıraati 
^' - Yakacıkta ölen kıymetli babam 
ayakkabı ve lâstik tüccarlarından 
HULUSİ NET (Hafız Hulusi) ruhuna 
ittihaf olımmak üzere 11 temmuz 
1937 tarihine müsadif pazar günü 
öğle namazım müteakip Beyazıd ca
mii şerifinde mevlûdu nebevi kıraat 
olunacağından gerek akraba ve dost-
lannm ve gerek arzu eden ihvanı di
nin teşriflerini rica ederim. 

Oğlu Eşi 
Hilmi Net Şükriye Net 

MiiııııııtııııııııınııtıııııiMiıııııııiiiııiMiııııııııııııııııııııııııııınııııııııını 

ceğini anlarsa şüphe yoktur ki bu fe
na itiyaddan vazgeçer. 

Dün Basın kurumu merkezinde va
li ve belediye reis vekili B. Şükrü ile 
gazeteciler arasında yapılan samimî 
konuşma gazetecilere büyük ümldler 
vermiştir. B. Şükrünün giriştiği işte 
muvaffak olmasını büyük bir hulûsla 
temenni ederiz. 

Batan italyan vapuru 

Çanakkaledekî çarpışma 
davasına başlandı 

Haciz hakkrnda İspanyol gemisinin 
vekilleri nnühlet İstediler. Kazaya dair 

nnuhakemeye devam edildi 
Haziranın yirmi beşinci gecesi sa

baha karşı İstanbuldan Akdenize git
mekte olan İtalyan bandıralı Kapo 
Pino vapuru Çanakkalede Nara bur
nu önünden geçerken Akdenizden 
Karadenize gelmekte olan İspanyol 
bandıralı Magellanes vapurile karşı
laşmış ve Magellanes vapuru, Kapo 
Pino vapuruna çarparak batııımştı. 
Dün İstanbul İkinci ticaret mahke
mesinde bu kazanın muhakemesine 
başlanmıştır. 

Kaza esnasında İspanyol vapuru da 
baş tarafından yaralanmış ve İstan-
bula gelmişti. Kazayı müteakib ba
tan İtalyan vapurunun İstanbuldaki 
acentesi derhal aid olduğu makamla
ra müracaatle İspanyol vapuruna ih
tiyat! haciz konularak yoluna de
vamdan menedilmesini istemiş ve işe 
vazıyed eden ikinci ticaret mahkeme
si tahkikat yaparak İspanyol gemisi
ne muvakkaten haciz koymuştu. 

Bunun üzerine İspanyol gemisinin 
acentesi ve İspanya sefareti işe el 
ko3rmuşlar ve vapurun haczine itiraz 
etmişlerdir. 

İ k i t a r a f ı n i d d i a s ı 
Dün ikinci ticaret mahkemesinde 

evvelâ bu haciz meselesi işine bakıl
mıştır. İspanyol gemisinin vekilleri 
ikinci ticaret mahkemesine uzun bir 
lâjnha vererek Magellanes vapurunun 
resmen İspanya hükümetine aid bir 
gemi olduğunu, içindeki tayfalann 
askerlik yaşında ve silâhlı bulunduk
larını, binaenaleyh bunun bir ticaret 
gemisi sayılamıyacağmı ve bu yüzden 
beynelmilel ahkâma nazaran gemiye 
haciz vazedilemiyeceği gibi kaza, Türk 
sularında olmasına rağmen Türk ti
caret mahkemesinin bu davaya bak
mak salâhiyetini haiz olmadığını ileri 
sürmüşler ve haczin kaldırılmasını is
temişlerdir. 

Buna karşı İtalyan acentesinin ve
killeri cevab vererek karşı tatafm id-
dialannı kabul etmemişler ve Ma
gellanes vapurunun bir ticaret gemisi 
olduğunu, gemi İspanya hükümetine 
aid olmayıp Transatlantika şirketinin 
gemisi bulunduğunu ve Rusya ile İs
panya arasında ticaret eşyası taşımak
ta olduğunu söylemişler, «Eğer bu, 
askerî bir gemi olsaydı Montrö muka
velesi mucibince Çanakkale boğazm-
dan geçebilmek için, gelmesinden kırk 
sekiz saat evvel Türkiye hükümetine 
müracaat ederek müsaade alması lâzım 
gelirdi. Bunla;rın hiçbirisi olmamış
tır, binaenaleyh gemi bir şirkete aid 
ticaret gemisi olduğu cihetle kazanın 
muhakemesi İstanbul Ticaret mahke
mesinin salâhiyeti dahilindedir» de
mişlerdir. 

Diğer taraftan haczin kaldırılabil
mesi için de Magellanes gemisinin is
tenilen nakdî kefaleti göstermesi icab 
edceğini, aksi takdirde haczin devam 
edeceğini iddia etmişlerdir. Bu iddia 
karşısında İspanyol gemisinin vekUle-
ri cevaplarını hazırlamak üzere müh
let istemişler ve muhakeme başka gü
ne bırakılmıştır. 

B a t a n g e m i n i n k a p t a n ı n ı n 
a n l a t t ı k l a r ı 

Bundaiı sonra kazanm muhakeme
sine geçilmiş ve kaza esnasında batan 

Kapo Pino adındaki İtalyan gemisinin 
ikinci kaptanı Franklen dinlenmiştir. 
Kaptan Franklen tercüman vasıtasile 
ve İtalyan usulü üzere, vicdanım, na
musum ve Allaha karşı taahhüdüm 
üzerine doğru söyliyeceğime yemin e-
derim, diye yemin ettikten sonra, 34 
yaşmda olduğunu, İtalyada Metr So-
rento'da oturduğunu, 12 senedenberi 
muhtelif gemilerde ve İki senedenberi 
Kapo Pino vapurunda ikinci kaptanlık 
yaptığını söylemiş ve kazayı şöyle an-
latmıştr: 

— Gemimiz 4983 tonluktur. Seya
hat esnasında gemide tahminen 4155 
ton yük vardı. Bunları Romanya, Bul
garistan ve İstanbuldan almıştık. İs
tanbuldan Napoliye gitmek üzere ha
reket etmiştik. Gece sabaha karşı ge
minin birinci kaptanı kaptan köprü

sünde, ben de yanındaki odada vardî» 
ya nöbetinde bulunuyorduk. Saat se- > 
kiz sıralannda Nara' burnundan May-
dosu hedef tutarak ileriliyorduk. Sa- I 
ğı takib ediyorduk. O sırada Nara bur
nunu dönerken iki buçuk mil kadar 
mesafeden İspanyol gemisi karşımıza 
çıktı. Biz bunun İspanyol gemisi oldu
ğunu farkedemedik. O da kendi sağı
nı takib ederek Karadenize doğru ge« 
liyordu. Nara bumu yakınında İspan
yol gemisi kendi takib ettiği sahil ta
rafına açılarak dönmesi lâzım gelir
ken iki düdük çalarak bizim tarafa ge
çeceğini bildirdi. Bu vaziyette bizim, 
sola doğru dönmemiz icab ediyordu. 
Halbuld biz sola doğru gitmek isterseK 
çarpışmak muhakkaktı. 

Bu vaziyet karşısında biz de düdük 
çalarak gemimizi sağa aldığımızı ve 
kendisinin de açılmasmı işaret ettik.' 
Fakat onlar cevab vermedüer ve gemi 
hızını kesmeden bize doğru gelerek 
beş, altı metre kadar yaklaştı. Artık ,. 
tehlike, önüne geçilemiyecek bir ha
le girmişti. Karşımızdaki gemi, 
doğruca bizim geminin ortasına çar
pacak şekilde geliyordu. Başka türlü 
kurtuluş imkânmı bulamıyınca der
hal üç düdük çalarak gemiyi tornistaû 
ettiğimizi ve onların da tornistan yap
malarını işaret ettik. Onlar buna da 
cevab vermediler ve yollarına lievam 
ettiler. Gemimizi tornistan etmek sa
yesinde biraz geriye doğru alarak di
ğer geminin tam ortadah çarpıp bizi 
birdenbire batırmasını önlemiş olduk. 
İspanyol gemisi yoluna devamla bizim 
geminin soldan baş tarafına bindirdi. 
Artık bizim gemi yaralanmış ve derhal 
sağ tarafa doğru batmağa başlamıştı. 
Hemen gemi}^ sahile çevirerek kara
ya oturttuk. İspanyol vapuru da bizi 
bu vaziyette bırakp yoluna devam etti. 

Kaptan bunları anlatırken Çanak
kale boğazı haritasını da açarak mah
keme reisi B. İsmail Hakkı Tur ile âza 
B. Abdurrahman Fahri Ağaoğlu ve ba
yan Beyhan Nil'e harita üzerinde işa
retlerle vaziyeti izah etmiştir. 

Bundan sonra İtalyan vapurunun 
dümencisi Fevelli Sahator dinlenmiş
tir. Dümenci, yirmi beş yaşmda oldu
ğunu, Sardinyada: oturduğunu, 9 sene
denberi gemicilik yaptığını, 7 aydan-
beri de Kapo Pino vapurunda dümenci 
olduğunu söyledikten sonra, o da ha
diseyi ikinci kaptanın anlattığı şekil
de izah etmiş ve: 

— Kaza esnasında dümen başında 
bulunuyordum. İspanyol vapuru ile 
aramızda iki mil kadar mesafe kaldğl 
sırada bizim kaptan gemiyi 6 derece 
sağa çevirmemi emretti. Ben gemiyi 
sağa' aldım. Biraz sonra da çarpışma 
oldu. Bizim vapur yaralandıktan son
ra sahile doğru çevirdik ve gemi kara
ya otunmcaya kadar ben de dümen 
başında vazife yaptım., demiştir. Ge
minin kaptanile diğer tayfalann din
lenmesi için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. ı 

Elîm bir zıya 
izmir vilâyeti na-

fia müdürü mühen-
dis Ahmed Turhan 

31 yaşmda ve sevdi
ği mesleğinin ifası 
sırasmda attan düş
mek suretile zedele* 
nen dimağında ha 
sil olan bir ur neti
cesinde bugün göz
lerini lıayata yum« 
muştur. ' 

Cenazesi 9 / 7 / 93Î 
günü saat on beşte 
Cerratıpaşa hasta

nesinden kaldırılarak Teşvikiye cami
inde ikindi namazı kılındıktan sonra 
Feriköy mezarlığına nakledilecektir. 
Kendisini sevenlere en derin teessür
lerle bu elîm haberi bildiririz. .AİLESİ 

H A L K O P E R E T İ 
Kadıköy Hale bahçesinde 

Bu akşam 
ESKİ HAMAM ESKİ TAS 

Operet 3 perde 
10/7/937 Cumartesi akşamı Bebek Belediyi 

Bahçesinde 
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SİYASÎ ÎCMALî 

Belçika başvekilinin teşebbüsleri 
Belçika başvekili B. Van Zeelan bü

tün dünyayı sıkıntıya düşüren ve si
yasî vasiyetteki gerginliği arttıran 
devletler arasındaki yüksek gümrük 
tarifelerini, kontenjan, kambiyo ve 
emsali kayıd ve engelleri kaldırmak 
maksadile teşebbüsatta bulunmak 
için Amerikaya gitmişti. Başvekil, 
Amerikadaki temaslarından, avdette 
Londraya uğrayıp İngiliz devlet adam
ları ve bilhassa Hariciye nazın mister 
Eden ile yaptığı görüşmelerden çok 
memnun olarak Brüksele dönmüştür. 

Belçika başvekilinin Avrupanın ka
raşındaki devletlerin başında bulu
nanlarla temasa memur ettiği mute
medi Frere de ayni zamanda dönmüş
tür. Belçika devlet adamları iktisadî 
engellerin kaldırılması için her taraf
ta umumî bir arzu ve temayül bulun
duğunu görmüşlerdir. Bilhassa Ameri
ka cumhur reisi, artık bu memleke
tin yalnız Amerika kıtalarındaki iş
lerle meşgul olmayıp ayni zamanda 
Avrupanın sulhu ve iktisadî vaziyeti 
ile de yakından alâkadar olduğunu ve 
Avrupalı devlet adamlarile beraberce 
çalışmak istediğini ve Amerikanın ye
ni akdettiği ticaret mukavelelerinde 

malûm engelleri kaldrmağa gayret et
miş olduğunu söylemiştin. 

Gerek bütün dünya para işlerini 
düzeltecek, gerek iktisadî kalkınmayı 
temin edecek, gerek teslihat yansının 
önüne geçecek tedbirleri almak husu
sunda Amerikanın Avrupa devletlerile 
iş birliği yapmağa hazır bulunduğuna 
Belçika başvekili kanaat hasıl etmiş
tir. Binaenaleyh Avrupanın siyasî ve 
iktisadî işleri son derecede karıştığı 
bir sırada Amerikanın müessir yardim 
ve müdahalede bulunacağı ümidleri 
kuvvet bulmuş gibidir. 

Fakat Van Zeelandın Londradan 
ayrilırken, buradaki Amerika sefiri 
Bingham'ın söylediği bir nutuk Belçi
ka başvekilinin seyahatinin yaptığı 
iyi tesirleri hayli bozmuştur. Ameri
kan sefiri, İngiltere ile Amerikanın 
fevkalâde silahlanmakta olmalannı, 
Avrupadaki faşist devletlerin akü ve 
mantıktan uzaklaştıktan bir zamanda 
tam yerinde olduğunu söylemek sure-
tile bu devletlerin efkân umumiyesini 
galeyana getirmiştir. Bu nutkun fena 
tesirleri devam ettiği müddetçe Belçi
ka başvekili muvaffakiyetle mesaisine 
devam edemiyecektir. 

Feyzullah Kazan 

Kumbara talilisi kız 

Haliçteki kaza 
tahkikatı 

Cesedler morga kaldınldb 
otopsi yapılacak 

Haliçte üç genç Musevî kızı ve bir 
erkeğin ölümile neticelenen feci hadi
se hakkındaki tahkikat devam etmek
tedir. 

Yapılan tahkikat meyanında, Şahini 
Bahrî motorunun, Ali Kâmilin sandar 
hna tam çarpacağı sırada Hüsamed-
dinle kızlardan ikisinin denize atla
dıkları ve bu sırada kendilerinin kafa 
kısımlarmdan motorun sadmesine 
uğradıklan anlaşıldığı cihetle, tahki
kata el koyan müddeiumuminin gös
terdiği lüzum üzerine evvelki gece ya
rısı dört cesed de bir polis ve bir jan
darma muhafazasında morg otomobi-
lile Tıbbı adlîye nakledilmiştir. 

Yapılacak otopsi ile, ölümün doğru
dan doğruya boğularak mı, yoksa mo
torun kafa kısımlarına çarpmasından 
dolaja mı vuku bulduğu tayin edile
cektir. 

Kızlarla beraber boğulan Hü-
sameddin, gayet iyi yüzme bildiği için, 
sahüden gelenlerin de yardımile, di
ğer kızları kurtardıktan sonra boğu
lan kızlardan ikisine de ayaklarından 
yavaşça tutup beraber sahile çekece
ğini söylemiş, kızlar Hüsameddinin 
ayaklarmdan hafifçe tutacaldan yer
de, can hevlUe vücuduna adamakıllı 
sarıldıkları için kendi feci akıbetlerine 
Hüsameddini de sürüklemişler ve hep 
beraber çamura sapla;xmuşlardır. 

Cesedlerde otopsi ameliyesi bittik
ten sonra defnedilmek üzere aileleri
ne teslim edilecektir. 

îş Bankasının kumbara sahipleri
ne her sene muhtelif aylardaki keşi
delerle tevzi ettiği yirmi bin liradan 
1 temmuz keşidesine aid iki bin lira
lık ikramiyeyi Bayan Samahat Fahri
yenin kazandığı yazılmıştı. 

Talili kızın bankadaki adresi (Fın
dıklıda Selim Hatun mahallesinde 
Cam sokak, 25 No.) olarak yazılı idL 
Bankaca bu adreste araiıan Semahat 
Fahriye bulunamamış ve nereye git

tiği de tesbit edilememişti. Nihayet ev
velki gün gazetede ikramiye kazandı-
ğmı okuyan Bayan Semahat Banaka-
ya gelerek ikramiyesini almıştır. 

Bayan Semahatin Bankadaki kum
bara hesabında' otuz hraya yakm pa
rası vardı. Talili kız iki bin lira ikrami
yenin bin lirasını vadeli bir hesaba, 
beş yüz lirasım da kumbara hesabma 
yatırmış, geri kalan beş yüz hrayı al-
mıştur.Talili kızm ikramiyesini aürken 
çekilen bir resmini dercediyoruz. 

I 

Para anlaşması 
Japonya bazı şartlarla 
Üçler itilâfına girecek 
Tokyo 8 (A.A.) —j Hariciye neza

reti erkânından biri Havas ajansı mu
habirine şu beyanatta bulunmuştur: 

«Japonya, Fransız - İngiliz - Ameri
kan üçler para anlaşmasına girmeye 
esas i,tibarile hazırdır. Fakat şimdiye 
kadar Japonyaya böyle bir teklif ya
pılmış değildir. Japonyanm esas si
yaseti serbest mübadeleye avdet ve 
gümrük tarifelerinin indirümesidir. 
Buna bir para istikrarından başhyar 
rak erişmeyi çok arzu ediyoruz. An
cak mesele çok naziktir. Japonyamn 
üçler para anlaşmasına iştiraki bize 
yapılacak şartlara bağlıdır.» 

Diğer taraftan iyi malûmat alan 
ekonomik mahafilde, ticaret bilânço-
sundaki açığm ve sık sık memleketten 
yukubulan altm ihracatının yakın bir 
atide yen'in kıymetten düşürülmesini 
icab ettirecek mahiyette olmadığı be
yan edilmektedir. 

Fransada malî kararnameler 
bugün neşredilecek 

Paris 8 (A.A.) — Kabine bu sabah 
toplanacak ve münhasıran akşam ya
pılacak ikinci bir içtimada katiyetle 
tesbit edilecek olan malî kararname
leri tedkik edecektir. 

Kararnamelerin metni cuma günü 
reâiiiî gazete ile neşredilecektir. 

TAEIH KOIÜŞMALARI 

Çingeneler kralı! 
22 yaşında bir zengin 

kral seçildi! 
Varşova 7 (Akşam) — Polonyada 

evvelki gün, 50,000 den fazla çinge
nenin iştirakile çingene kralımn se
çimi yapılmıştır. 

30,000 kişinin reyUe en zengin çin
gene kabilesinden 22 yaşında Yanoş 
Kveik çingeneler kralı olmuştur. Yeni 
kralm seçildiği 21 pare top atılarak 
ilân edilmiştir. 

Seçimden sonra şehir haricinde çin
geneler tarafmdan büyük bir geçid 
resmi yapılmıştır. 
Eski kraliçe kralm tevkifini 

istedi 
V ârşova 8 (A.A.) — Çingene kralı 

Marhias Kwiek*in karısı ve eski çin
gene kraliçesi Juliana, geçen pazar 
günü «bütün dünyanm çingene kralı» 
ilân edilen Janusz Kwiek'in tevkifini 
polisten istemiştir. 

Yeni kraUn, eski kraliçeyi ölümle 
tehdid ettiği söylenmektedir. Eski 
kraliçe sivil polisler tarafından hima
ye edilmesini istemektedir. 

Pariste kapanan kahveler 
tekrar açıldı 

Paris 8 (A.A.) — Yapılan müzake
reler neticesinde geçende kapanan 
kahveler yeniden açılmıştır. Bu hu
sustaki kararnamenüı Nezaretçe tef
sirine kadar kahveler açüs kalacaktır. 

Türkler ve haçlı eserleri 

Buğday piyasası 
İmtiyazlı şirketler buğday 

sahn alıyorlar 
Buğday piyasasında on beş günden-

beri fiatlerde mühim değişiklik görül
memiştir. VaSatî olarak yumuşak buğ
daylar 6 kuruşla 6,30 ve sertler d© 
6 - 5,20 kuruş arasında muamele görü
yorlar. 

Müvaredat çok mütehavvUdir. Ba
zı gün 50 ton, bazan da 300 ton mal 
gelmektedir. Son günlerde imtijrazlı 
şirketler mühim birer buğday alıcısı 
olmuşla'rdır. Bunlar harice göndere
cekleri döviz yerine buğday mubayaa 
etmektedirler. Şimdiye kadar 5000 ta
na yakın buğday almışlardır. Şu gün
lerde 5000 ton kadar daha alacakları 
piyasada şayi olmuştur. Fakat bu mü-
bayaatın piyasaya tesiri olmamıştır 
ve Dİmıyacaktır. Çünkü alış külliyetli 
olduğu için şirketler doğrudan doğ
ruya Ziraat bankasının stoklarma 
baş vurma3£tadırlar. 

Fiatler Avrupa fiatlerile mütenasip
tir. Liverpul 6,56, Şikago 5,76 ve Vini-
pek te 6,82 olmak üzere Türkiyeden 
harice ihracat yapılmasına müsalddir. 

Yeni sene mahsulünün bol ve ayni 
zamanda kalite itibarile çok mükem
mel olduğu haberleri piyasada mü
him tesirler yapmamıştır. Çünkü esM 
mahsulden fazla stok yoktur. Diğer ta
raftan, piyasanın bugünkü fiatleri 
gözden geçirilirken yumuşak buğday
larla sertler arasmda 1 kuruşa yakın 
bir fark olduğu görülüyor. 

Bunun sebebi, sert buğday üzerine 
hariçten vaki olan taleplerin azalması 
ve sert buğday alıcısı Almanyaya mal 
gönderilmemesidir. Bununla beraber 
ihtiyaç nisbetinde Avrupadan sert 
buğday tal i leri yeniden başlaymca 
fiatler tekrar yumuşaklarla ayni se
viyede olacaktır. 

Mıhalıççıkta dolu ekinlere 
zarar verdi 

Mihahççık 6 (Ak.sam) — Bu hafta 
içinde burada dolu ile karışık yağan 
şiddetli yağmurlar yüzünden birçok 
tarlalan seller basmış, dolu raezruata 
zarar vermiş, başaklan kırmıştır 

Yağmurlar mahsdlîdir, yakm köyle
re bir damla yağmur bile düşmemiştir. 

Ç e k o s l o v a k sef i r i Ç e k o s l o v a k -
y a y a g i t t i 

Bir kaç güııdenberi mezunen Be
bekte bulunan Çekoslovakyamn Tür
kiye sefiri B. Halla, dün Çekoslovak-
yaya dönmüştür. 

Çekoslovakya sefareti, maslalıatgü-
zar B. Hub tarafmdan idare edilmek
tedir. 

Haçhlar Kudüs-
den kovulduktan 
sonra, döküntü
leri olan Saint -
Jean ve Hospitali-
ers şövalyeleri Ak-
denizin iki mü
him adasmda uzun 
müddet tutuna-
bildUer: Rodosti 
ve Kıbnsta... 

Bu iki adada 
oturan şövalyeler
den Rodosta otu
ranlar haçlılarm 
askerî, Kıbnsta 
oturanlar da tica
rî mirasına tevaris 
etmiş gibiydüer. 
Bunlar iki adaya 
yerleştikten son
ra, kuvvetlerini 
arttırarak, civar 
adalan aldıkları 
gibi İzmire kadar 
da el uzattılar. 
Anadolu kıyıların
da harikulade ka
leler bina ettiler. 
Rodos şövalyeleri 
bu kalelere yerleş
tikten sonra, ta
mam iki asır, Türk
lerle çarpıştüar. 
Göğüsleri ak haç
lı kara esvaplar gi
yen bu adamlar, gemilerini Şark de
nizlerinde büyük bir faaliyetle çahş-
tırdılar. 

Ayni zamanda Rodosta ve Kıbıısta 
da, haçhlarm Suriyede tatbUc ettikle
ri garp sanatini ileri götürdüler. On 
ikinci asırda başlıyan bu gotik sanat, 
ayni mahiyeti muhafaza ederek, yıl
larca devam etti. Kıbns, âdeta dere
beylik Avrupasmın Şark seması altı
na nakledilmiş bir parçası idi. Bu sa
nat hareketi on üçüncü ve on dör
düncü asırda sürekli \Ar surette de
vam etti. Meselâ Kıbnsta, adanın şi
mal kıyısında yapılan Sent - Hilarion 
şatosu üe Lefkoşede on üçüncü asırda 
yapılan Ayasofya kilisesi ve Magosada 
on dördüncü asırda yapılan Sen-Niko-
la kilisesi bu sanat devrinin yadigâr
larıdır. Fakat bu sanat Şarktan çok 
mülhem olmuştur. Tezyini kısımlarm 
çoğu, hayvan ve çiçek oymalan gibi, 
hep Şarktan almmadır. Şu halde Kıb
ns eserleri lâtin sanatinin tarihinde 
on üçüncü ve on dördüncü asn temsil 
eder. Rodosa gelince, oradaM eserler 
hep on beşinci asırdan kalmadır. Fa
kat muhasaralara ve zelzelelere rağ
men Rodos gene şövalyeler zamamn-
daki simasım muhafaza etmektedir. 

Ehli sallb ordularının Türklere kar
şı âdeta bir dümdar vazifesini gören 
bu iki adamn haçh şövalyeleri netice
de gene Türklere karşı Akdenizde tu-
tunamadılar. 

Türklerin şimale doğru atıhşlanm 
durduran Bizans surları 1453 de yıkıl
dıktan sonra Kıbnsm da, Rodosun da 
akıbetleri ne olacağı belli idi: Magosa, 
eski sahiplerini değiştirmişti. Bütün 
deniz ticaretini ellerine almak istiyen 
Cenevizlüer, adayı ne yapıp yapıp ele 
geçirdiler. Fakat müdafaasım temin 
edemediler. Ada, vaktile Suriye ve Mı
sırla doğrudan doğruya ticarete mâ-
nidi ve beynelmüel bir entrpo vazife
sini gOTüyordu. Zaten servet ve ümra
nı da bu yüzdendi. CinevizlUerin eline 
geçince nüfusu azaldı. Zarif evleri 
bomboş kaldı. Yalnız eskiden kalma 
surlannm askerî kıymeti göze çarpı
yordu. 1489 da son Kıbrıs kralımn dul 
karuii adayı Venedik cumhuriyetine 
bıraktığı zaman, Venedikliler bu vazi
yeti idrak eylediler. Margosamn sur
larım tamir ettiler, hattâ bir kat da
ha sağlamlaştırdılar. Fakat Türklerin 
hücumuna karşı bu surlŝ rm da para 
etmiyeceği şüphesizdi 

İlk hücum, 1480 de, Fatih zamanın
da yapıldL Türk serhadleri üzerinde 
Sen - Jan şövalyelerinin otuıması hem 
bir tehlike, hem de ayıp bir şeydL 
Türkler şehri karadan ve denizden üç 
ay kuşattılar. Türk topçusu tamam 
Üç ay Sen-Nikola kilisesini topa tuttu. 
Siperlerde gedikler açtı. Fakat mu
vaffak olamadı 

1522 de yeni bir hücum baş
ladı. Kanuni Süleyman 150,000 kişilik 

Kıbnsta Sinan paşa camii ve Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed 
efendinin mezan 
bir ordu üe Rodos surlan önüne biz
zat geldi. Şehirde 60O şövalye ile üc
retli askerlerden 4500 kişi ve bür d«| 
şövalyelere muti rum sekene vardu 
Şehir dört noktadan topa tutuldu. Lâ
ğımlar atüdı. Surlarda geniş gedikler 
açıldı. 24 eylülde büyük bir hücum 
yapıldı. Muvaffakiyet imkânsızdı. Lâ
kin 10 teşrinievvel hücumu Türklerin 
yüzünü güldürdü. Aragon tabyası 
Türklerin eline geçti. Artık Rodos, şö
valyelerin elinden çıkmış demekti. 
Şehrin müdafileri uğradıklan telefai 
yüzünden, hayU azalmıştı. Böyle ol
makla beraber gene müdafadan geri 
durmadılar. 

Türklerin 29 teşrinisani hücumunal 
karşı bütün halk ayaklandı Adadaki 
Rum piskoposunun çok tesiri oldu. 
Sen-Jan küisesinin çam avaz avaz ça* 
Imnuya başladı, şehre girmek gene 
mümkün olamadı. Nihayet 22 kânunu^ 
evvelde Rodo% Türklere teslim oldu. 
1523 yılmm ilk günü haçh ordusunun 
bir kısmına son sığınma yeri teşkil 
eden adalardan Rodos Türklerin elin* 
geçti. 

Magosa da Türklere karşı az da-ı 
yanmadı değil. Fakat sonunda gen« 
teslim oldu. Venedikte, Sen-Jan ve Pok 
kilisesinde taştan bir kap vardır. Ktb* 
rıs müdafü Bragadinonun bakayaa 
onun içindedir. Lâkin bu bakaya, 
onım kemiklerinin bakayası değildir; 
derisinin arta kalan kısmıdır 1571 da 
Kıbrısı Türklere karşı bir yıla yakın 
müdafaa eden, adamın derisinden ka
lan parçalar... 

Kıbnsm varidatı evvelâ veziri 
azama hâs cdarak tahsis edildi. 
Fakat kısmı azamı da valide sultanla
ra paşmaklık olarak verildi. Anadolu-
dan pek çok nüfus Kıbnsa nakledildt 
Hattâ mimar Sinanın Ürgüp ve Ne?-
şehirde oturan akrabası da nakledil»* 
çekti. Fakat <(sermimaram âlem» i ş 
divana müracaatı üzerine affedildilePk 
Hattâ Konyadan da pek çok nüfui 
gönderilecektt Lâkin onlar binlerco 
kantar küherçile vaadederek, o zama* 
nın tabirüe Kıbnsa sürgün edümek-
ten kurtuldular 

Kıbnsa gönderildi halkm «cemi 
tekâlif ve gajrri hukuk ve rüsum* 
dan» ne suretle muaf dduklanna dar 
ir Kıbnsa divam hümayundan hü
kümler yazıldı. 

Hattâ asurlarca sonra, Yirmi Sekil 
Çelebi Mehmed efendi bile hayatmın 
son günlerini Kıbnsta geçirdi. Ve nâşi 
lâtin sanatmin Şarkta kalan eserle
rinden camie tahvü edUen küisenin 
gotik kemerleri altma gömüldü. Meza-
rmm taşı üzerinde şu yazılar okunurs 

Bin yüz kırk dört muharreminin 
On dördüncü günü ve/at eden 
Yirmi SeHiz Çelebi ûemkk mruf 
Sabıka ruznamçeı evvel Mehmi 
Efendi merhumun kabridir 

Eljatiha Sene îlH 
Ahmed Refik 
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Güzel Trakyada bir dolaşma 

Yukarıda bay Gümüş aşı dersi Terirken, aşağıda eğitmenler 
an hastalıklarile savaşta 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Civar köylerin uyamk delikanlılanna 
burada okumak yazmak, basit tarih 
ve coğrafya bilgisi, yurd ve yuvaya 
aid malûmattan başka bilhassa top
rak işleri öğreniyorlar. Bu işte Maarif 
Vekâletile Ziraat Vekâleti beraber ça
lışmaktadır. 

E ğ i t m e n l e r ne ler 
öğren iyor lar? 

' Burada okumak yazmaktan başka 
peynircilik, tavukçuluk, ancılık, mey-
vacılık, bağcılık, fidancılık, bahçıvan
lık, tohum ekmek, ağaç yetiştirmek, 
lehimcilik, cam kesmek, yara sarmak 
usullerini etrafile öğrenen köylü, ya-
nn beş on haneli ve şimdiye kadar 
mektep kurulmadığı gibi mevcut ih
tiyaca göre daha beş on sene de ku-
rulmıyacak olan köylere gittiği zaman 
orada yalnız muallimlik değil, bütün 
köjrün akıl hocası olacak, her ihtiyaca 
koşan yararlı bir uzuv haline gele
cektir. 

Bu seyahatimde Trakyanm hemen 
yansından fazlasını gezdim ve köyle
rin böyle birer adama nekadar ihtiya
cı olduğunu yakından gördüm. 

İşte Edime ziraat bahçesinde kayısı 
ağaçlarını aşılayan yüz kadar mım-
(tazam elbiseli, yanık yüzlü, genç gür
büz adamlar Trakya köylerinin bek
lediği eğitmenler, akıl hocalariydi. 

En genci 23 ve en ihtiyan 36 ya
şında olan bu zeki köylüler her gös
terileni derhal kavrayıp tatbik et-
yorlarmış. 
yorlardmış. 

Ziraat bahçes i şef i n e d i y o r ? 
Edirne ziraat bahçesinin tecrübeli 

şefi B. Gümüş, genç eğitmenler hak
kında şu sözleri söylüyor. • 

— Biz burada onlara nazarî ders 
vermiyoruz. Bilfiil toprak üzerinde, 
ağaç dibinde çalıştınyoruz. Meyva-
cılığın, fidancılığın ve bahçıvanlığın 
bütün bilgilerini sırasile öğreniyor
lar. Ağaç yetiştirmek, aşılamak, seb
ze ye;tiştirmek, tohum toplamak, fi-
danlann dikilmesi, budanması, terbi
yesi onlara vermek istediğimiz bilgile
rin esasını teşkil eder. Herşeyi çok 
çabuk öğreniyorlar. 

Geçen gün onlan etrafıma topladım, 
Ağaç şöyle aşılanır, bıçağı şöyle tu
tarsın, çeliği şöyle yararsm diyerek 

bir ağacı aşıladık. Ondan sonra ken
di başlanna beş yüze yakın ağaç aşı
ladılar. Tutmamış aşı hemen hemen 
yoktur. 

İşin asıl faydah tarafı bir eğitmen 
aşı yapmayı öğrendi mi hafta izinin-
de köyüne gittiği zaman bütün kö
yün ağaçlarına aşı yopıyor, ağacına 
bir liraya bir aşı yaptıran köylü ya
nından aynlmış dünkü çocuğun bu
nu öğrenivermiş olmasına şaşıp kalı
yor. 
Asîyi pir aşkına yapıyoruz 
Bu arada bir eğitmen ile konuştum: 
— Bizim köyde aşılanmamış ağaç 

bırakmadım. Geçen pazar köye gitti
ğim zaman bütün komşular başıma 
toplandı. Uyku uyutmadılar, gece ya-
nlarma kadar çelik yarmakla vakit 
geçirdim, diyor. 

— Âşı için para istiyor musun? di
ye sordum. Fena fena yüzüme baktı: 

— Biz, dedi, aşı yapmayı B. Gü
müşten parasız öğrendik. Onun için 
biz de aşıyı pir aşkına, pir bay Gümüş 
aşkına yapıyoruz. 

G e l i n böceğ in in f a y d a s ı 
Ziraat bahçesinde dolaşırken çok 

hoşa giden bir hikâye anlattılar. Hani 
mercan renkli yuvarlak bir böcek var
dır. Hâttâ çocuklar onu ellerinin üze
rine alarak «Uç baba, uçalım» diye 
uçururlar, adı da gelin böceği imiş. 
Köylüler bu böceği fena bilirler, onu 
bulduklan yerde öldürürlermiş. Kur
sa gelen eğitmenler bunu B. Gümüşe 
anlatmışlar. B. Gümüş hiç sesini çı
karmamış. Bütün eğitmenleri toplayıp 
bu böceklerin kondukları bir nebatı 
göstermiş. Köylüler dikkat etmişler. 
Meğer gelin böceği bu nebatı yiyip 
bitiren, yok etmeğe çalışan bitleri ye
miyor mu imiş? Köylüler şaşırıp kal
mışlar, gelin böceğinin ziraata fay
dalı bir hayvan olduğunu anlayınca 
derhal köylerine mektuplar yazarak: 
«Bu günden itibaren gelin böceğini 
asla öldürmemelerini, o böceğin tar-ı 
lalar için çok faydalı bir hayvan ol
duğunu» bildirmişler ve böylece göz
leri biraz daha açılmış. 

Öğleye kadar Kırkağaç ekitmen 
kursunda kültür dersleri alan köylü
ler, öğleden sonra ziraat bahçesinde 
tabiat dersi alıyorlar. '' 

K ö y erkânıharplar î 
Şu muhakkaktır ki yakm zamanda 

bir köyün en faydalı adamı eğitmen 
kurslanndan çıkmış genç köylüler 
olacaktır. Köy ekitmenlerinin Trak-
yaya edeceği hizmetleri pek iyi bilen 
umum müfettiş general Kâzım Dirik 
her halde bunun için bize aynlırken: 

— Köy eğitmenlerini muhakkak 
görün, onlar bizim köy erkânıharbla-
nmızdır! 

Demişti. 
Ziraat bahçesinde iki saatten fazla 

kaldık. B. Gümüşün kendi elile ye
tiştirdiği ağaçlardan kopanp suda 
soğuttuğu şeftalileri lezzetle yedik
ten sonra yolumuza devam ettik. 

Şevket Hıfzı 

İnsanlar oörilnmez 
hale gelecekler! 

Viyanalı bir mühendis 
bunu temin eden bir 

makine bulmuş 
Viyana mühendislerinden Pinther 

ışığı izale eden ve bir şeyi göz görün
mez hale sokan bir takım şualar keşfet
miştir. Mühendis, Viyana Hıfzıssıhha 
sergisinde bu keşfini herkese göster
meğe başlamıştır. 

Hırsızlar, geceleyin müzeye girerelc 
mühendisin âletini aşırmağa çalışmış
lar, fakat teşebbüslerinde muvaffak 
olamamşlardır. Bu suretle bu keşfin 
esran smlaşılamamış, âlet te çalınama-
mıştır. 

Hırsızlar, bu keşfin esrarını öğren
meğe veyahut âleti çalma:ğa muvaf
fak olsaydılar, bu keşiften veya âlet
ten istifade ederek görünmeden iste
dikleri yere girecekler, öte beri çala
caklar, ve yine görünmeden sıvışıp gi
deceklerdir. 

Pinther bu makineyi icad için bir 
arkadaşile beraber iki sene mütemadi
yen çalışmıştır. Şunu da ilâve edelim: 
Viyanalı mühendis, keşfettiği bu maki
neyi Hıfzıssıhha sergisinde seyircilere 
göstermesine rağmen Avusturya hü
kümeti henüz, kendisine ihtira beratı 
vermemiştir. 

İhtira beratı verilmemesinin İM se
bebi olabilir: Ya Avusturya hükûmeti-
ihtiram ciddiyetine kail değildir veya
hut ta bu makinenin taammüm ede
rek hırsızların ve haydudlarm istifa
de etmemesi için ihtira beratı verme
ği mahzurlu görüyor. 

KADIN KÖŞESt 

Gece elbisesi 

Siyah krep marokenden gece elbi
sesi: Yakasının reverlerini iki elmas 
klips tutmaktadır. 
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Ege mıntakasında 
yeni rekolte 

Buğday ve arpa fazla, 
üzüm az 

Aşı yapan genç bir eğitmen 

İzmir (Akşam) — Bu sene yetişen 
buğday ve arpalar harman edilmek
tedir. 936 yılına nazaran bu sene 
buğday ve arpa mahsulü yüzde 60 
nisbetinde fazla tahmin edilmekte
dir. Diğer mahsulün tutan 106,000 
tondur. 

Pamuk, mıntakada geçen seneye 
nazaran yüzde 25 fazla ekilmiştir. Fa
kat kuraklık yüzünden mahsulün 
ancak geçen seneki miktara baliğ ola
cağı tahmin ediliyor. 

Üzüm mahsulü 936 ya nazaran yüa-
de 25 noksandır. İncir ve zeytin mah
sulleri ise yüzde 25 fazla tahmin edil
mektedir. Susam, mısır ve darı yüzde 
50 noksandır. Badem, kayısı ve ceviz 
yüzde 40 fazladır. Sebzeler boldur ve 
iyi fiatlerle satılmaktadır. 

Bir k ö p e k davas ı 
Adliye, bir köpek davasını hallet

mekle meşguldür. Beyoğlunda oturan 
bayan Faftmanm köpeği çalınmıştır. 
Bu köpek bir Müsaviye satılmıştır. 
Mahkemede bu zat köpeğin kendisine 
ait olduğunu, anası, babası ve kardeş
leri de kendisinde bulunduğunu söy
lemiştir. Bımun üzerine kan tahlili 
yapılmasına karar verilmiştir. 

EszJ Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
Ne çırpmabiliyor, ne de haykırıyor!... 
Bilâkis yavaş yavaş bütün kuvvetini 
kaybederek, vücudunu bir demir 
mengene gibi saran bu kuvvetli erke
ğin kollan arasından kurtarmağa 
muvaffak olamıyor... O zaman ister 
istemez, boynunu büküyor ve sonra 
büyük bir tevekkül ve teslimiyetle 
kendini büsbütün onun kucağına bı
rakıyor. .. 

Saat sabahın dördü... Karşı sırt
lar yavaş yavaş ağarmağa başlıyor... 
Ayni odadayız... Gözlerimizi açar aç
maz İlk önce, perdelerin aralığından 
sızan sabah ışıklarının alaca karan
lığı içinde, Maryora ile Paruğu seçi
yoruz... 

İkisi de köşedeki divanın üzerine 
yıkılmış kalmışlar öyle!.. Bitkin, peri
şan bir halde uyuyorlar... Maryora, 
dağınık saçlarla örtülü başını, Faru-
ğun sol kolunun üzerine koymuş ya
tıyor... Faruk ceketsizdir... Kolsuz bir 
atlet fanilasının ince bir perde halin
de örttüğü bu güzel, kuvvetli erkek 
vücudu, yanıbaşında göğsüne kadar 
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çıplak duran yirmi beş yaş esmer ka
dın teni ile yanyana ne güzel bir te-
zad yapıyor . Biri, siyah ve kıvırcık 
tüylerle ne kadar kara ve heybetli ise, 
öbürü de, düz ve saf esmer rengi ile 
mermerden yapılma bir heykel gibi 
o kadar ince ve 5rumuşak!.. 

İkisinin de yüzünde tam bir peri
şanlığın, harab oluşun izleri var!.. 

Kız, Faruğa nazaran daha bitkin 
görünüyor... Uzun, kıvırcık kirpikleri
nin gölge verdiği yeşil gözleri, çürüK 
ve karanlık bir çukurun içine batmış 

gibi simsiyah!.. Dudaklanmn rengi sol
muş, çenesinin çukurları, kırmızı, ko
yu lekelerle dolmuştur... O kadar yor
gun, o kadar bitkin ki, ikide birde Fa-
ruğun uyku sersemliği ile kolunu ba
şının altından çekmek istemesi bile 
onu uyandıramıyor!.. Ne olacak, genç 
tecrübesiz zayıf bir kız bu nihayet!.. 
Bu kadar hırpalanmağa, bu kadar 
ezilmeğe ve ıztıraba tahammül edebi
lir miydi hiç... Olduğu yerde ölü gibi 
yıkılıp kaldı İşte!. 

Saat dört buçuğa geliyor... Hâlâ 
uyuyorlar!.. 

İbrail tamamile boşaltılmıştır... Bir 
saattenberidir ki şehirde tek bir ya
bancı asker kalmadı. Alman fırkası 
ihtimal şu dakikada şehrin hududlan-
m geçmiş bulunmaktadır... 

Sokaklarda yavaş yavaş heyecanlı 
konuşmalar, güı-ültüler işitilmeğe baş-
hyor... Hâdiseden kısım kısım, yer yer 
haberdar olan halk, büyük bir telâş 

içinde kendüerini caddelere atarak ora
ya buraya koşup duruyorlar... Her ge
çen dakika İbrail için, nihayetsiz bir-
sevinç ve saadet membaı oluyor... Gü
rültüler çoğalmaktadır... Çoluk çocuk 
kadın erkek herkes sokaklara fırla
mıştır... Pencerelerden boğuk bir uğul
tu halinde sesler jrükseliyor... 

Onlar hâlâ bir şeyin farkında değil
ler!.. Biribirlerine sarılmış yatıyorlar 
öyle.. 

Zaman yürüyor... Mütemadiyen da
kikalar geçmektedir.., Her biri ayrı bir 
felâket, ayrı bir akıbet hazırlaması ih
timali olan dehşetli, korkunç dakika
lar!.. 

Bir aralık Faruğun başı yana doğ
ru kayıyor... Kirpikleri kımıldıyor... 
Pencerelerden giren sabahın ilk ışık
lan, birdenbire gözlerini dolduruyor... 
Başını sarsarak kaldmyor... Gayriih-
tiyarî dudakları bükülerek: 

— Ooooo sabah olmuş!.. 
Diye mırıldanıyor ve hemen yerin

den fırlamak İstiyor.., Fakat tam bu 

sırada gözleri, kalbinin üzeruıde uyu
yan Mariyanm gözlerine ilişiyor... Ol
duğu yerde donup kahyor... Yüzünün 
rengi değişmiş, gözlerinin içi ıslak pı-
nltılarla dolmuştur... Duruyor ve hay
ran hayran kızm yüzüne bakıyor... Bir 
suyun akışına, bir çiçeğin bükülüşü
ne, bir yıldızm süzülüşüne bakar gibi 
bakıyor kızın gözlerine!.. Sonra ken
dini zaptedemiyerek yavaş yavaş ona 
doğru iğiliyor ve dudaklarım onım 
ateş renkli dudaklarının üzerine koyu
yor... 

— Benim güzel Mariyam; benim eş
siz sevgilim!.. 

O sırada kızın da kirpikleri yavaşça 
kımıldıyor... Çıplak, esmer koUanm 
gererek yana doğru bükülüyor... İri 
yeşil gözleri; siyah bir bulutun altın
dan sıyrılan mavi bir yaz seması gibi, 
birdenbire parhyor ve açıhyor... Biran 
hayret ve korku ile Faruğun yüzüne 
bakıyor... Şaşırıyor, utanıyor ve sonra 
hemen kollarım açık kalan göğsünün 
üzerine kapıyarak, başını yastıkların 
içine gömüyor... 

— Gidin, gidin yanımdan Faruk 
bey!.. Korkuyorum., yüzünüze bakma
ğa utanıyorum!.. 

Faruk, onu omuzlarından tutarak, 
başını perişan siyah saçlarımn üzeri
ne koyarak mırıldanıyor... 

— Korkma ve utanma benden ar
tık Mariya!.. Ben şimdi senin sahibin 

ve erkeğinim!.. İnsan sahibinden ve 
erkeğinden utamr mı hiç?.. 

Kızın başı, hâlâ yastıklarm içinde 
gömülü duruyor... Bir türlü gözlerini 
kaldırarak zabitin gözlerine bakamı
yor... Bir baş dönmesi amnda, en bü
yük kıymetini kaybetmiş, tâ can evin
den yaralanmış genç bir kadm hicra-
nile yalnız hıçkırıyor ve ağlıyor.. 

— Mariya; sabah oldu bak!.. Etraf 
aydmlamyor... Uyuyup kalmışız bir 
köşede... Haydi yavrum; aç gözlerini, 
çevir 3rüzünü bana!.. 

— Bırakın beni Faruk bey; utanıyo
rum diyorum sizden, anlamıyor musu
nuz?.. Korkuyorum yüzünüze bakma
ğa!.. 

— Niçin utanıyorsım, niçin korku
yorsun?.. İnsan sevdiği adamın yüzü
ne bakmaktan korkmaz!.. 

Faruk, onu kollarının altından tu
tarak kaldınyor... 

— Çevir yüzünü haydi Mariya!.. O 
güzel, yeşil gözlerini açarak gözleri
min içine bak... Seni, bu sabahın ilk 
ışıklan altmda doya doya seyrede
yim!.. Haydi yavrum; gideceğim ar
tık, görmüyor musun ne kadar geç 
kaldım!.. 

Kız, gitmek kelimesini işitir işitmez 
yerinden fırlıyor... Gözleri kıpkırmızı
dır... Dudaklarında boğulur gibi bir 
ses... 

(Arkası var) 

I 

i 
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Yeryüzünde garib âdetler, gülünç itikadlar 

Bugün medeni insanın çol( eiıemmiyet verdiği sofra 
âdetleri nilıayet M ^ 
üç as|r j ık jr İştir 
Daha evvelleri krallar ve 

kraliçeler bile yemeği elleri-
le yerler, çatal bıçak kullan» 
masını bilmezlerdi. Yemek
lerini ellerile yiyen insanlttf, 
hâlâ vardır. Meselâ bedevi 
Araplar ziyafetlerde ortaya 
getirilen etli pilâv lengerleri" 
nin etrafına dizilir, kollarirA 
mvar ve avuç dolsu yiyeceği 
ağızlarma götürmek $uretile 
yerler. 

Yufcanda: Eski Romalılar alçak sofralann etrafına konulan sedirlere uzanarak yemeklerini yerlerdi - Aşağıda sağda: 
İngiltere kralı Sekizinci Henri zamanmda krallar bile yemeklerini ellerile yerlerdi - Solda: 

Bede^ araplann ziyafet sofrası 

însanlarm zaman ile değişen bir
çok âdetleri var, fakat bu değişmeler 
her millette, her memlekette ayni de
recede ilerilemiş değildir. Bazı kavim
ler ve kabileler, hattâ daha geniş İn
san kümeleri var ki binlerce senelik 
âdetlerini öyle olduğu gibi muhafaza 
etmişler. Bu hali en ziyade sofra âdet
lerinde görüyoruz. Bu âdetler dünyar 
nm her tarafmda bir değil. Yemekle
rin pişirilişinden ortaya getirilişine 
ve yenisine kadar her memlekette 
başka başka: âdetler var. Meselâ Arap 
bedevileri hâlâ büyük lengerler için
de hazırlanan yemeklerin etrafma di
ziliyor, kollarını sıvayıp hep birden 
ellerini uzatarak önlerine gelen et 
parçalarmı alıyor, ağızlarma götürü
yorlar ve pilâvı avuçları içinde topar-
Lyarak böyle yiyorlar. Böyle ellerile 
yemek yiyen, sofrada çatal kaşık gibi 
âletler kullanmıyan daha birçok in-
Sîinlar val:dır. 

Asrî insanın sofra âdetleri uzun 
asırlar içinde tedricî olarak tekemmül 
etmiş olmakla beraber bu usul ve âdet
ler arasmda birçoğunun nisbeten yeni 
olduğunu unutmamalıyız. Yakın de
virlere kadar krallar ve kraliçeler bile 
yemeği ellerile yerlerdi. Bugün bir
çok fakir köylülerin yemek yeyişleri, 
üç dört asır evvelki kibarlarm sofra 
âdetlerinden çok üstün ve çok sıhhî
dir. Bir zamanlar âdetti: Krallar mi-
safirlerile beraber yemek yerlerken 
halk onlan uzaktan seyredebilirdi. 
Kralın koca; bir tavuğu iki ellerile ya-
kalıyarak ağzına götürdüğü ve böyle 
çeke çeke etlerini kopararak yediği, 
sonra geri kalan parçalan ve kemik
leri omuzları üstünde arkaya fırlaittı-
^ görülürdü. Bu artıkları sofranın et
rafında dolaşan köpekler ve kediler 
kapışırlardı. Sekizinci asırda Fransa 
kralı Şerlimanın ha:ttâ on aaltmcı asır
da İngiltere kraü sekizinci Henrinin 
yemek yeyişleri böyle idi. 

Bugünkü sofra âdabının esaslan 
Fransada 17 inci asırda kurulmıya 
başlandı, yemek yemek o zaman ince 
bir sanat haline getirildi. Yemeklerin 
hazırianması ve yenilmesi birçok teş
rifata tabi tutuluyordu. XV inci Louis 
yemekten başka bir şey düşünmezdi. 
XIV üncü Louis'nin aşçıbaşısı Vatel 
Madam de Sevigne şerefine verilen bir 
Eiyaifette balığa sıra geldiği halde ye
meği vaktinde hazırlıyamadım diye 
camna kıymıştı. 

Mayonez zamanının en büyük 
hükümet adamı olan Duc de Richlku 
İcat etmiş, buna sebep de pek hürmet 

ettiği Mbar bir kadmm, salataların 
halzırlanışmdan şikâyeti olmuş. Hattâ 
Duc de Richelieu mayonez servisi 
yapmak için kullanılan hususî şekil
deki kaşığm da mucidi imiş. Daha 
sonra sofra adabım, hususile yemek
te çatal, kaşık, bıçak gibi takımlann 
kullanılması usullerini Fransaya ge
tiren kraliçe Katerin dö Mediçi olı»uş 
ve bütün bımlan ttalyadan getirmiş. 
O zamana kadar Avrupada sofralarda 
yalnız bıçak bulunurdu. Davetliler 
yiyeceklerini bıçaOda kestikten sonra 
yemekleri elleri ile yerlerdi. 

Bir aralık zengin bir adamm sofra-
smdaki en mühim lüks, tuzluk olmuş
tu. Tuz, biber, bahar gibi şeyler çok 
kıymetU idi. Hattâ sofraları «tuzluk
tan yukarı» ve «tuzluktan aşağı» diye 
ikiye bölerler, ikram etmek istedikleri 
hürmetli misafirleri tuzluktan yukan 
oturturlardı. Bunlar önlerine gelen 
yemeklere istedikleri gibi baharlarla 
çeşni verebildikleri halde ikinci dere
cede davetUler «tuzluktan aşağı» otur-
tulduklan için tuzluklardan istifade 
edemezlerdi. Tuz pek kıymetli ve na
dir ele geçer bir madde idi. Bu itibaS:-
la onu döküp saçmak hayır sayılmaz
dı. Sofrada bir kaza eseri olarak tuz
luğu deviren kimse basma birçok be-
lûlar geleceğini sanır ve bunun önüne 
ancak tuzdan alacağı bir tutamı sol 
omuzımdan arkaya doğru savurmakla 
geçebileceğini inanırdı. Bu inanç hâ
lâ insanlar arasmda devam edip gidi
yor. 

Eski Yunanhlar ve Romahlar da ça
tal kullanmazlardı, kaşık sofralarda 
nadir görülürdü. Onlar da ellerile ye
mek yerlerdi, fakat riayet ettikleri bir
çok sofra âdabı vardı. Yemek alçak 
masalar üzerinde yenir, sofranın etra
fına sedirler konur ve misafirler bun-
larm üstüne uzanarak yemeklerini 
öyle yerlerdi. Yemek saatlerce sürerdi, 
bu esnada artistler çalgı çalar, şarkı 
söylerlerdi. Bazı imparatorlar büyük 
ziyafetlerde yemek esnasında gladi-
yatörleri davet ederler, ve bunlann 
biribirlerini öldürünclye kadar dövüş
melerini seyretmekten zevk duyarlar
dı. 

Çatal, kaşık, bıçak gibi sofra takım-
larmm kullanılması on yedinci asırda 
yayılmış olmakla beraber insanlar bu 
âletleri daha eski devirlerdenberi bi
lirlerdi, yalnız bunlarm sofrada kul-
lanılmalan âdet olmamıştı. Bir za
manlar herkesin üzerinde bir bıçak 
taşıması âdetti. Bıçakları bellerinde-
ki kemerde saklarlardı. Sofraya otu-

nmca yiyeceklerini bunlarla keser, 
sonra bıçaklannı yine bellerine sokar
lardı. Kaşığm da menşei pek eskidir, 
tabiî bu ilk kaşıklar pek basit idi. Es
ki Mısırlıların mezarlarmda bulun
muş tahtadan, taş veya fildişinden 
ya;pılmış kaşıklar müzelerde teşhir edi
lir. Taşdevri insanlanna ait bakiyeler 
arasmda bile kaşığa benziyen taş âlet
ler bulunmuştur. Çinlilerin çatal ka
şık yerine çöp parçalarım kullanışla;-
n da pek eskidir. Çinülerde yemekler 
sofraya pek ufak parçalara doğran
mış olarak getirilir, bunları bu ince 
çubuklar araşma' alarak ağza götür
mek çok hünerli bir iştir ve bunun 
kendine mahsus birçok adabı da var
dır. Hattâ sofrada bu çöp parçalarının 
konulusu ve elde tutuluşunun birer 
mânası varmış. Meselâ bu iki çöp bir
birine çapraş olarak kâsenin üstüne 
bırakılırsa misafirin sofradan kalmak 
istediği anlaşılırmış. Bir zamanlar 
Avrupalılarda da daVetli bu arzusunu 
önündeki yemek tabağmı baş aşağı 
çevirmek suretUe anlatırdı. Çinlilerin 
çatal bıçak yerine sofrada çöp kullan-
malarmm sebebi bizim pek kibair say
dığımız bu sofra takımlarını bir nevi 
barbarlık alâmeti saymalarıdır. Ne 
için böyle çöp parçaları ile yemek yi-
yorsvmuz diye bir Çinliye sorarsanız 
size: «Biz sofraya yemek yemek için 
oturuyoruz, yoksa önümüze getirile
cek iskeletleri kesip doğramak için de
ğil...» cevabım verir. 

Faik Sabri Duran 

AKŞAM 
lAbone ücretleri 

Türkiye Ek:nebi 
SENELİK 
6 ATLIK 
S AYLIK 
1 ATLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 » 1450 » 
400 » 800 » 
150 1 — > 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900, üç 
ayhgı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiülahir 30 — Ruzuhızır 65 
& İBMk Cdaaf Oğls İkiadl Akfam.Yalm 

E. 6,37 8,54 4,36 8,36 12,00 2,001 
Va. 2,20 4,37 12,19 16,19 19,43 21,43 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 13 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 145 _ Yazan: Mustafa Ragrıb Es-atlı 

Fırka grupu toplandı, Fethi bey 
şiddetli bir l ıücumda bulundu '•;-mm 

(Tahsisatı mesture) hesaplan hakkında Enver paşanın Cemal paşaya 
yazdığı tezkerenin ash 

Kral, 4 teşrinievvel tarihli beyanna
mesinde: «32 seneden beri bütün kuv-
vetile itilâsına çalıştığı memleketin 
saadet hali için terki saltanat» ettiği
ni bildiriyordu. BulgaristandaM bu 
değişikliğin artık Almanların sevket-
tîgî kuvvetlerin de Makedonya cephe
sini kurtaramıyacaklarmdan, belki de 
itilâf ordularmın Trakyaya girerek 
İstanbula doğru bir akm yapacakla-
nndan korkuluyordu. 
C e m a l p a ş a n ı n k o r k u s u ve 

t e l â ş l a r ı . . 
Bu vaziyet, bilhassa Enver ve Cemal 

paşalann maneviyetini çok bozmuş
tu. Zaten 1 teşrinievvelde Samın su
kutu üzerine derin bir telâşa düşen 
Cemal paşa, kendilerinin şahsen bü
yük bir felâket karşısında' bulunduk-
larmı görüyor, memlekette başlıyan 
İntikam cereyanlarına çok feci bir şe
kilde maruz kalacaklarını düşünüyor
du. Mesuliyet korkusu, Cemal paşanın 
hem gururunu, hem de itidalini alt 
üst etmişti. 

Cemal paşa Suriyedeki icraat ve ha
rekâtı ve bu arada bol keseden sarfet-
tiği (tahsisatı mesture) hesapları 
karşısmda; ağır itham ve muahezeye 
uğnyacağım düşünüyordu. Kendisi 
Suriyede bulunduğu zaman ordunun 
sevk ve idaresi için sarfedilen yirmi 
altı milyon liraya yakm altm paradan 
başka (tahsisatı mesture) den her lü
zumlu gördüğü yere ve kimselere bol 
bol ihsanlar, caizeler dağıtmıştı. O de
recede ki. Cemal paşa kendisine taraf
tar olanları çoğaltmak için Suriye ve 
Filistindeki siyaset ve hareketile alâ
kadar olmıyan birçok zevatı da bu ni
metlerden müstefid etmişti. Bu iti
barla birçok valiler, sefirler, mebuslar 
ve saire kendisine yazdıkları mektup
larda en hafif bir tabir olarak «Veli ni
metim! » gibi hülûskâr kelimeler kul
lanıyorlardı!. 

Cemal paşa bilhassa bu (tahsisatı 
mesture) hesaplarının birçok tehlike
ler doğuracağını görmüş ve henüz ka
bine istifa etmeden 4 teşrinievvel ta
rihinde Enver paşaya bir tezkere ya
zarak (tahsisatı mesture)ye aid ev
rak ve vesaikin imhasına resmen mü-
saa:de istemişti. Fakat Enver paşa, bu 
teklife yanaşmamış, evrakı da kabul 
etmemiş ve Cemal paşaya şu tezke
reyi yazmıştı: 

«4/10/34 tarihli tezkerei devletleri 
cevabıdır: Zatıâlilerinin dördüncü or
du kumandanlığında ve Garbi Arabis
tan umum kumandanlığında bulun
dukları sırada sarf buyurdukları tah
sisatı mestureye ait vesaiki sarfiyenin 
badehu aldırılmak üzere şimdilik nez-
di samilerinde alıkonulmasını rica 
ederim olbabta emrü ferman hazreti 
menlehülemrindir.» 6 Teşrinievvel 334 

Harbiye nazırı 
ENVER 

İşte görülür ki, bu endişeler, tered-
düdler, gizli faaliyetler, hep teşriniev
velin başmdanberi hâdiselerin baş 
döndürücü bir şekilde ve menfî bir 
safhada inkişaf etmesinden ileri geli
yordu. Hususile Talât paşanın istifa-
sile Tevfik paşamn kabineyi teşkil et
meğe muvaffak olamaması her taraf
ta birçok dedikodulara sebebiyet ver
miş, memlekette âdeta hükümetsiz-
ligi doğuracak, kararsızlık verecek yal 
nız siyasî değil, ruhi bir buhran da 

doğurmuştu. 
F e t h i b e y , f ı r ka g r u p u n d a 

ş i d d e t l e i t i r az ed iyo r . . 
Esasen henüz kabinenin istifa et

tiği halk arasmda şüyu bulmadan, 
sadrazamın bu kararı «İttihad ve Te
rakki» mahafilinde ve mebuslarla 
âyaiı azası arasmda malûmdu. Çünkü 
Bulgarlarm mütareke teklifinden ve 
Şamm sukutundan sonra 3 teşriniev
vel, 334 de İstanbul mebusu Fethi bey 
ile kendisine taraftar yirmi mebustan 
ibaret bir zümre, fırka grupunun der
hal toplanması ve siyasî vaziyetin 
münakaşa edilmesi için bir takrir ver
mişlerdi. Talât paşa, ancak, kabine
nin istifasından bir gün evvel 7 teşri
nievvel, 334 tarihinde fırkayı içtimaa 
davet etti. Toplantıda ilk sözü alan 
Fethi bey, «İttihad ve Terakki»nin 
nasıl teşekkül ve taazzuv ettiğini, ne 
gibi müşkülâta uğradığım anlattıktan 
sonra devletin, mevcudiyetini kurtar
mak için harbi umumiye girdiğini, 
harp içinde çok, büyük ve fedakârane 
vatanperverlikler gösterildiğini, an
cak bütün harp senelerinde yapılan 
suiistimallerin, idaresizliklerin, yanlış 
tutulan siyasî ve askerî tedbirlerin bu 
elim neticeyi tevlid ettiğini şiddetli biı 
lisanla söyledi ve Talât paşa ile arka
daşlarının çok ağır bir mesuliyet al-
tmda: bulunduklarını, bu siyasetin 
hem memleketi, hem de «İttihad ve 
Terakki»yi mahvettiğini, bunun ta
rihe karşı irtikâp edilmiş en büyük 
bir hata olduğunu, gerek bilerek, ge
rek bilmiyerek yapılan işlerin hesabı
nı vermek mevkiinde olan hükümetin 
nasıl bir mazeret ileriye sürerse sür
sün bu mesuliyetten kurtulamıyaca-
ğını söyledi. 
Bundan iki ay evvelki fırka grupunda 

gene Fethi beyle arkadaşları, hüküm» 
te hücum ederlerken Talât paşanın et
rafında toplanan kuvvetli bir zümre, 
kabineye müzaheret ediyordu. Fakat 
bugün artk vaiiyet o derece elîm bir 
safhaya girmişti ki, Fethi beyin bu 
hücumları karşısında Talât paşa ken
disine taraftar bir ekalliyet buluyor
du! Yalnız sıralar sırasında yükselen 
bir iki ses Fethi beyin bu tenkidlerine 
karşı Talât paşayı müdafaa etmek 
için şöyle mukabelede bulunuyorlar
dı: 

— O zaman siz Sofya sefiri idiniz. 
Neden müdahale etmediniz? Niçin sus 
tunuz?. 

Fakat Fethi bey, bu sözlere ehem
miyet vermemiş, yalnız kendisinin me
bus olur olmaz bu yolsuzlukları, sui
istimalleri mevzuu bahis ettiğini, hü
kümeti teyakkuza davet ettiği halde 
hiç kimsenin buna aldırmadığını, şa-
yed o zaman hükümet yapılan hata
lardan dönmüş olsaydı, neticenin bu 
derece feci bir şekilde olmıyacağını 
söylemişti. ^ 

Talât paşa, bütün mesuliyet
leri ve hatasını itiraf ediyor!.. 

Talât paşa, artık bu açık ve ağır it
hamlar karşısında vaziyeti kurtara
cak şekilde söz söylemeği doğru bul
muyordu. Esasen kendisi istifaya ka
rar verdiğinden mebusları avutmak, 
kendisine hâlâ taraftar olanlar gibi 
hakikatleri örtbas etmeğe ihtiyaç gör
müyordu. Fethi beyden sonra derhal 
söz alarak avnen şu cevabı verdi. 

(Arkas ıvar) 
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Budge bugfün dünyannı en iyi amatör tenisçisi sayılmaktadır. 

Teşki lâta yardım etmeliyiz 
Yürütülen tenkidlerde, bunlara esas tutulan 

noktaların iyice bilinmesi gerektir 
T. S. K. asbaşkanı Aydın saylavı bay 

Adnan ile Ankara stadında bir futbol 
maçı esnasında tanışmak fırsatım 
bulmuştum. Oradaki görüşmemiz ta
biî pek muhtasar, kaldı. Bu kere son 
maç hâdisesini tahkik etmek üzere Is-
tanbula gelmiş olan kendisile ikinci 
defa ve daha uzun görüşmek kabil ol
du. 

Sporumuzun umumî ihtiyaçların
dan ve derdlerinden bahsettik ve bah
setti İtiraf ederim ki, şimdiye kadar 
pek az spor idarecimiz bende bay Ad
nan kadar samimî ve iyi bir tesir bı
rakmıştır. Onun makul ve mantıkî 
yollardan yürümek hususundaki açık 
arzusu, tezlerini hissiyata kapılmadan 
mantıkî düşüncelerle müdafaada gös
terdiği titizlik kadar da karşısmdakl-
nin hattâ kendininki ile taban tabana 
zıd içtihadına hürmet edişi spor ida
reciliğimiz hesabına beni çok sevindir
di. 

Konuştuğumuz bahisler arasında 
spor neşriyatı da vardı. T. S. K. asbaş-
kam, tamamile yanlış hâdiselere isti-
nad ederek teşkilâtı şiddetle tenkid e-
den bazı yazıları gösterdi, bu hâdise
lerin asıl şekillerini -ki bizde bu asıl 
şekilleri biliyorduk- anlattL hakikate 
muhalif noktaları düzeltmek için bir 
düzüye cevap vermek mecburiyeti ih
das edildiğini fakat verUecek cevapla-
nn da yeni tenkidlerle karşüaşacağuu 
söyledi. Bu kabil, tedkik mahsulü ol-
mıyan tenkidlerin teşkUâtm işini ko
laylaştırmak değil güçleştirdiğinden 
şikâyet etti ve benim ne düşündüğümü 
sordu. 

Anlattığı hâdiselerle yapılan yanlış 
tenkidler karşısında kendisine hak 
vermemek kabil değüdi Bunun bazı 
gazetlerde eli az çok kalem tutan he
men hericesin sçox yazıları yazabilme
sinden ileri geldiğini, samimî tenkid-
lere itibar edilmesini, diğerlerine ise al' 
dırış etmemenin en kestirme yol oldu
ğunu söyledim. 

Böyle olmakla beraber, biz gazete
cilere ve spor yazıcılarına düşen bir 
vazifeyi de burada tebarüz ettirmeği 
lüzumlu bulurum: 

MutİEika tenkid etmek hevesile ve 
hâdiseleri yanlış şekillerde yazmak su-
retile hareket, normal bir şekilde yürü
mesini her zaman düediğimiz T. S. K. 
nın işini cidden güçleştiriyor. Esaslı 
ve samimî tenkidlerin lüzumuna, fay
dasına tamamile kaniiz. Ancak bu şe
kildeki tenkidler teşkilâtın işini kolay
laştırabilir Bunun içindir ki bu ten-
kidlere esas tutulan noktalann iyice 
bilinmesi, hâdiselerin hakikî şekille
rinin öğrenilerek yazılması gerektir. 
Buna mukabil spor teşkilâtının da ara-
sıra gazetecileri tophyarak bazı mese
leler üstünde onları tenvir etmeleri 
yanlış tenkidlere mahal kalmamak 
noktasından çc^ faydalı olur. 

Sadun G^L^ 

Maslakta iki otomobil çar
pıştı, hafif hasara uğradılar 

Evvelki gün Maslakta bir otomobil 
çarpışması olmuş, bu çarpışma şoför
lerin meharetile oldukça hafif geçişti
rilmiştir. Çarpışma şu şekilde olmuş
tur : 

Mısır sefaretine aid otomobil ile şo
för Hakkımn idaresindeki bir taksi 
otomobili yekdiğerinin aksi istikamet
lerle ilerilemektedirler. Bu sırada; iki 
arabanm tam ortasmda bir öküz ara
bası belirmiştir. Bir sağa, bir sola kaç
makta olan öküzler, her iki otomobile 
de muajryen bir istikataet verdireme-
miştir. Nihayet öyle olmuş İd, iki oto
mobil de öküz arabasmm ayni tara
fından sıyırtacak vaziyete gelmişler 
ve bu şekilde tabiî çarpışmışlardır. 
Şoförlerin sıkı frenleri müsademenin 
şiddetini kırmış, her iki araba da hafif 
Iıasara uğradığı halde Icazanm önüne 
geçilmiştir. 

İzmir Kültür lisesi talebesi kampta 

Eu hafta milli 
kümenin sonu 

Galatasarayla Beşiktaş, 
Fenerbahçe ile Güney 

karşılaşacaklar 
Memleketimizde ilk defa ihdas edi

len ve bilhassa şehirler arasmda fut
bol faaliyet ve temaslarmı hayırlı bir 
şekilde arttıran mUlî küme bu pazar 
oynanacak iki maçla nihayetlemniş ve 
Türkiyede ilk millî küme şampiyonu 
katî surette anlaşılmış olacaktır. 

İki maçtan birincisi Taksim stadın
da saat 16 da Galatasaray ve Beşiktaş 
takımları arasmda, ikincisi ise ayni 
stadda saat 17,45 de Fenerbahçe - Gü
neş arasında olacaktır. 

Her ne şeküde olursa olsun Fener-
bahçenin şampiyonluğu tahakkuk et
miş sayılabilir. Bu maçlar ancak ikin
ci, üçüncü ve dördüncüyü tayine yan-
yacaktır. 

Galatasarayla Beşiktaşm maçı ikin
cilikle üçüncülük için bir karşılaşma 
mahiyetinde olduğundan günün en 
mühim maçı budur. 

Bu iki maç arifesinde dört klübün 
puan vaziyetleri şöyledir; 

Fenerbahçe 33 
Galatasaray 31 
Beşiktaş 28 
Güneş 27 
Fenerbahçenin, geçen haftaki sa

katlıklar dolayısile herhalde zayıfça 
bir kadro ile çıkacak Güneşe farzımu
hal yenildiğini bile kabul etsek diğer 
takımların onun 34 puanım aşamıya-
caklan bedihidir. Çünkü bu vaziyet
te Galatasaray Beşiktaşı yenmek §ar-
tüe Fenerle ancak ajmi puana gelebi
lir. Fakat Fenerbahçe attığı ve yediği 
gollerin nisbetile gene şampiyon olur. 
Halbuki Güneşin Feneri yenmesi bir 
hayli güç olduğu gibi Galatasaray > 
Beşiktaş maçım da katî olarak bir ta
raf lehine kestirmek kabU değildir. 

Fen artık tabiate 
hâkim oluyor mu ? 

Yeni bir ilim çildi: Vulkanoloji yani 
volkanların indlfaını haher verme İlmi 

Bu ilim sayesinde bir yanardağının ne zeman faaliyete 
geçeceği, zekele olup olmıyacağı anlaşılıyormuş 
VaktUe insanlar 

îzmir (Akşam) — îzmlr Kültür lisesi talebesi kampa çıkmıgtır. Talebeye 
yeni asker elbiseleri giydirilmiş ve silâhlar tevri edilmiştir. Önlerinde bando 
muzika olduğu halde talebeler, şehirde bir yürüyüş yaptıktan sonra Kızılçul-
lu deresi civanndaki kampa yerleşmişlerdir. Resmimiz, Kültür lisesi talebe
sini asker elbisesile gösteriyor. 

" i 

B u ^Tfyft*w 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Asım, Taksim: Kürkciyan 

Firuzağada Ertuğrul, Kalyoncukul-
İnkta Zafiropulos, Beyoğlu: İs 
tiM&l caddesinde Galatasaray, Tünel
de Matkovlç, Galata: Okçu Musa 
caddesiud* Yeniyol, Fmdıklıda Mua-
tafa Nail, Kasımpaşa: MUeyyed, Has-
köy: Nesim Aseo, Eminönü: Salih Ne
cati, Heybeliada: HaUc, Büyükada: 
Halk, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümruk:: Ahmed Suad, 
Bakırköy: Merkez, SarıyeB: Nuri, 
Trabya, Yeniköy, Emirg&n, Rumell-
hisarmdaki eczaneler, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşlktaç: NaU, Kadıköy: Pa-
zaryolunda Rifat Muhtar, Modada 
Alfteddin, tysküdar: Ittihad, Fener: 
Emllyadl, Beyazıd: Kumkapıda Bel-
ku, KüçUkpazar: Hâ an Hulusi, Sa-
matya: Çula, AlemdaK: Cagaloğlunda 
Abdülkadir, Şehremini: Topkapıda 
Nanm. 

tabiatın kuvvet ve 
şiddetine karşı bo
yun eğerlerdi. Şim
di büyük bir cesa
retle mübareze ya
pıyorlar. Tabiatın 
kuvvetlerini ya ken
di iradelerine ram 
ederek kullanı
yorlar, yahut bu
nun dehşet ve tah-
ribatmm önünü 
alıyorlar. 

Bımdan elli sene 
evvel hiç bir kimse 
tabiatm en müthiş 
tezahürlerinden bi
ri bulıman volkan-
lann indifaatma 
karşı tedbir alma
ğı hatınna getire
miyordu. Şimdi in
sanlar tabiatm bu 
feveranma karşı 
fennî surette mu
kabeleye hazır
lanmışlardır. Bu 
maksadla mevcut 
ilimlerin en yenisi 
olarak Vulkano-
logie ilmi teessüs 
etmiştir. 

Bu genç ilim ve 
ilmin mütehassıs-
lan volkanlarm or
taya koyduğu bir 
çokmeseleleri hal
letmiş, yahut et
mekte bulunmuş
lardır. Bu maksad
la dünjranm en ince 
laboratuarları ku-
kurulmuştur. Bun
lardan biri Büyük Okyanosım orta
smda Amerika Müttehid hükümetle
rine tabi Hawai adalannda bulunu
yor. 

Bugün en maruf Vulkanologie mü
tehassısı profesör doktor Thomas 
Jaggar'dır. Bu ilim adamı dünyanm 
en faal ve dehşetli volkanlanndan 
Ha"wai adalarında bulunan Kılauea 
ve Moıma Loa yanardağlan ile mu
vaffakiyetli bîr surette mübareze et
mektedir. 

Dr. Jaggar iki türlü sahada çalışı
yor. Evvelâ volkanlarm indifa edece
ğini ve şiddetinin derecesini haber ve
ren emare ve alâmetleri tesbit ediyor. 
Bu sayede her hangi bir volkîmm ne 
zaman ve ne derece şiddetle feveran 
ve indifada bulunacağını evvelden 
öğrenmek ve buna göre tedbir almak 
mümkün olmaktadır. Bunım neticesi 
olarak indifa sahasmda yaşayan halk 
vakit ve zamanile tehlikeli noktadan 
çıkarılarak insanca ve eşyaca ziyaa 
meydan bırakılmıyacaktır. 

Dr. Jaggar şimdiden sabit düstur
lar bulmuştur. Bu sayede volkanlarm 
faaliyetini evvelden hesab etmek 
mümkün olmaktadır. Bu düsturlar
dan biri volkanlardan çıkan gazlann 
lahlüine dayamyor. Amerikalı âlim 
Kilauea volkanmm üç indifa devrin
de hazır bulunmuş ve volkandan çı
kan muhtelif gazlardan numuneler 
toplamıştır. 

Bu gazlardan çoğunun terkibatm-
da külliyetli miktarda müvellidülma 
bulunmuştur. Bu neticeler volkanla-
nn faaliyetinde ba^hca rolü müvelli
dülma oynadığmı isbat etmiştir. 

Şimdi her hangi bir volkamn çıkar
dığı gazlann nevine göre indifam ne 
zaman ve ne derece şiddetli olacağını 
sıhhat üzerinde hesab etmek müm
kündür. Bu usulü bir kat daha inki*-
şaf ettirmek için Hawai üniversitesi 
gaz yakalamağa mahsus hususî bir 
sistem vücuda getirmiştir. Kilauea 
yanardağının ağzı civarında tesis edi
len bir rasadhaneden volkanm çıkar
dığı gazlar hakkmda telsizle munta
zaman malûmat verilmektedir. Ayni 

İndifa halinde iki volkan 
zamanda volkamn çıkardığı gazlar 
avlanmaktadır. Gazlar şu suretle av
lanıyor: < 

Her birinin ağzında on santimetre 
genişliğinde bir cam yuvarlak bulu
nan IHT metre uzunluğunda borular-
daki hava tulumba ile tazyik edilmek
tedir. Boruların içindeki hava tazyiki 
iki milyon atmosfere baliğ olduktan 
sonra tulumbalama ameliyesi kesil
mektedir. Sonra borular yanardağm 
zemiründeki yarıklara, yahut seyyal 
bir halde bulunan lâvlann içine yer
leştirilmektedir. 

Sonra bonılann ağzındaki cam yu
varlaklar hususî tertibat ile kırılmak
ta ve volkanın gazı havadan tahliye 
edilmiş bulunan borunun içinde top
lanmaktadır. Gazın harice çıkmaması 
için supap tertibatı vardır. 

Rasadhaneden telsizle haber veril
mesini müteakib üniversitenin fizik 
fakültesi dekanı ve muavinleri bir 
tayyare ile derhal volkanm kenanna 
gelip gaz borulannın muhteviyatını 
tedkik ediyorlar. Tedkikat neticesin
de Volkanın hangi gün, hangi saatte 
ne derece şiddetle indifaat 3rapacağım 
tayin ediyorlar. Hususi tabelâlara ya
zılan bu malûmat gazetlerde bütün 
halka Uân edilmektedir. 

Hawai üniversitesi fizik fakültesi 
dekanı Dr. Ballard ve profesörlerinden 
Dr. Jwoo Miyake bugün Ha'wai adala-
nndaki volkanlann geleci faaliyet
lerini ve hâttâ vukubulacak haraketi 
aı-zlan da haber verecek vaziyette 
bulunuyorlar. Dr. Miyakeln Kilauea 
volkanmm zemininde ateşin bir çukurt 
koyduğu küçük bir cihaz zelzele dal
gası yapacak kadar şiddetli olan sar
sıntıları muntazaman rasadhaneye 
haber vermektedir. Bu haberin aka
binde zelzelenin dalgası rasadhane-
nin sismograf âleti tarafından kay
dedilmekte ve arada geçen zamana 
kadar zelzele dalgasmm seyri tesbit 
edilmektedir. Tehlikeli bir zelzele 
Olacağı anlaşıldığı takdirde hüküme
te ve halka lâzımgelen tedbirlerin 
alınması için malûmat verilmekte
dir. Fen arük tabiate hâkim oluyor. 

i 
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bir hikâye 

Geçen sene, tıpkı bu seneki gibi, 
yaz çok erken gelmiş, sıcaklar bir
denbire başladığı için herkes kendi
sini plâjla'ra atmıştı. Ben de Floryada 
kumsala kendimi vererek güneşin 
ÎUtraviyole şualannı mümkün oldu
ğu kadar çok toplamak için yayılmış 
durmuştum. 

Birdenbire, kulağıma acı acı bir 
feryad geldi. Yerimden fırladım. Yüz
mesini iyi beceremiyenlerin başına 
gelen felâket onu da pençesine geçir
mek üzere idi. Hemen atıldım, yaka
ladım ve sahile çıkardım. 

Bu gibi ahvalde pek tabiî olduğu 
Üzere tehlike geçince genç kız beni 
bir halaskar gibi telâkki etti ve ken
disini sadece teşekkürden daha fazla 
şeylere borçlu gördü. Ben uzaklaşmak 
istedikçe, o peşimi bırakmıyordu. Ar
kamdan geliyor, koşuyor, teklifsizce 
kolunu belime sarıyor, yüzüme aşıka
ne bakıyordu. 

Ateşli bir sesle: 
—, Tam kahraman bir erkeksiniz, 

diyordu. Ben kahraman tipe bayılı-
lınm. Bahusus şu kibar haliniz pek 
hoşuma gitti. Hayatımı kurtarmış bir 
erkek vaziyetinde olduğunuza rağ
men buna mağrur olarak bana kur 
yapmağa kalkacak yerde, bir de ya
nımdan uzaklaşmak ister gibi görü
nüyorsunuz, anhyorum, neden yapı
yorsunuz bunu. Siz tamamen mah
viyeti seviyorsunuz. 

— Mahviyetten değil hammefendi. 
Talnız, size kur yapmak, beni sevme
nizi istemek için böyle bir vakadan 
İstifade münasebetsiz olur da ondan.. 

— îşte böyle söylemeniz bir mah-
!»lyet eseri! Neden siz bukadar müte-
yazisiniz. Halbuki temin ederim, ta
lebiniz reddedilmiyecektir. Haydi, bi
raz cesaret ... ' 

Görülüyordu ki, küçük hanım bo
ğulmak üzere bulunan genç kızlan 
kurtaran gençlerin behemehal onla
ra âşık olmalan Icabedeceğini zihni
ne sokmuştu. Bir türlü bu fikirden 
yazgeçmek istemiyordu. 
I Aradan bir müddet geçti. Benim, 
löan böyle peşimi bırakmaması ni-
fiayet canımı aıktı. Gidip kuzinim 
PaMzeyi buldum. Derdimi ona an-
fottım. f 
t — Kuzum, şuna bir çare bul, de-
Blm. 

Pakize kahkahayı attı. Sonra biraz 
düşündü. Şeytan gibi yüzüme baka
rak: 

.— Buldum! dedi. 

.— Aman çabuk söyle!.. 
— Bana emniyetin var mı? 
— Ne demek? Neden sordun? 
—\Bana âşık olurum diye korkmu-

yorsun ya? 
— Hiç!... Bu kabil değil. 
— Ammada nezaket! Ne ise, dinle 

beni. Yarın ben de Floryaya gider, 
denize girerim. Boğulacak gibi dav-
ranınm. Sen koşar beni kurtarırsın. 
Artık ondan sonra, sık sık beraber 
dolaşırız, nişanlanmış gibi görünürüz. 
Ben de biraz evvel kurtarmış olduğun 
kızm istinad ettiği ayni hakka isti-
nad ettiğim için elbette senin pe
şini bırakır da rahat edersin. 

—- Ah Pakize, ne akıllı şeysin. Tıpkı 
bir erkek gibi... Zaten ben seni hep 
erkek bir arkadaş gibi telâkki ederim. 

Ertesi günü kuzinim Pakize çok şık 
bir deniz kostümü giymişti. Vücudu
nun hatları o kadar iyi belli oluyordu 
ki güneşe çıkarılmış olan zavallı bir 
mefluç onu görünce dizlerinin üstün
deki örtüyü atarak topallıya topallı-
ya arkasından yürümeğe başladı. i 

Ben Pakizenin yanına sokulmıyor-
öum. Yalnız deniz kenarında ona ya
kın bir yerde uzanarak icabeden da
kikada onu kurtarmak için fırlamağa 
hazır bulunuyordum. 

Pakize yüzüme bakmadan yanım
dan geçti amma, benim ona bakma
mam kabil değildi Ne zarif endamı 
vardı. Boyu ve biçimi bir harika sa-
yılırdı. Garib şey, şimdiye kadar bu 
kızın bukadar nefis bir vücudu ola
bileceğini hiç aklıma getirmemiştim. 
Gözümde mi görmüyormuş?. 

Pakize denize girdi. Biraz yüzdü. 
Yüzmek ister gibi yaptı. Fakat, san
ki, acemiliğinden kendisini denize kap
tırmış gibi çırpanmağa başladı ve 
avaz avaz haykırdı. 

Hemen yerimden fırladım, denize 
atladım. Bir iki kulaç yüzünce ona 
yetiştim. Saçlarından yakalıyarak sa-

I Plajlarda: Dikkat 
hiJe çektim. Kurtardım. 
^ Pakize kumsalda kendine gelir gibi 
olunca, hemen kollarını boynuma do
ladı: 

I. — Ah size nasıl teşekkür edeceği
mi bilmiyorum, dedi. Beni muhakkak 
bir ölümden kurtardınız. Siz kahra
man bir erkeksiniz! 

Evvelce kurtarmış olduğum küçük-
Kamm da etrafınuza birikmiş olan 
halk arasında bu sahneyi seyrediyor
du. Hiddetinden sapsarı kesilmiş ol
duğunu gözümün ucu ile farkediyor-
dum. i 

Kendisini tutamadı, yanıma yak
laştı: 
% — Görüyorum ki, dedi. Sizin için 
genç kızlan kurtarmak bir âdet hük
müne geçmiştir. Onun için, böyle bir 
vaka üzerinizde hiç tesir yapmıyor. 

Bunu söyledi ve uzaklaştı. 
Pakize tekrar boynuma sarılarak: 
— Siz benim halâskârımsınız! ' 
Demeğe başladı. Herkesin içinde 

beni bir de öpmez mi! 
Doğrusu bu kadarı fazla idi. O hâlâ: 
— Size minnettarlığımı isbat için 

neler yapacağımı bilmiyorum. 
Yavaşça: 
— Yorulma artık Pakize, diye fısıl

dadım. Öteki uzaklaştı, gitti. Onun 
için komedyaya devam etmek fayda
sız. 

Pakize gözlerini açarak yüzüme 
baktı: 

— Ne komedyası? Denizde düşmek 
taklidini yaparken ayağımı sahUden 
acıttığımı farketmedin mi? Sahiden 
boğulacaktım. Ah şekerim, sen bir 
kahraman olduğun kadar da mah
viyet sever bir adamsın. Fakat bana 
karşı tereddüde hacet yok. Haydi, 
cesaret, cesaret... 

Hasılı, sizin anlıyacağınız, cesaret' 
e(ttim. Pakize ile evlendim! 

Onun için, tavsiye ederim. Plajlar
da bir genç kız kurtaracağınız zaman 
İyi dikkat ediniz. 

Hikayeci 
•inıınfiııııınııııııııııııııııııııniMiıııııııııııiMiıııiMiııınmııiHiıııııııışnı 

^^3circ/vo 
9 Temmuz 937 Cuma 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30 Plftkla 
TOrk musikisi, 12,50 Havadis, 13,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14,00 Son. 

Aksam neşriyatı: 18,30: Pl&kla dans 
musikisi, 19: Radyo fonik komedi (Me
raki), 20: Fasıl saz heyeti, 20,30: Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev, 20,45: Fasıl 
•az heyeti (Saat ayarı), 21,15: ORKES
TRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30: Plâkla »o-
lolar, opera ve operet parçaları, 23: SON. 

». 10 Temmuz 937 Cumartsi 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19,30 Konferans: Doktor Salim 
Ahmed (Tifo) 20 Türk musiki heyeti. 20,30 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20,45 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları (saat ayarı). 
21,15 Orkestra. 22,15 Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı. 22,30 
plâkla sololar, opera ve operet parçalan. 
23 Son. 

Kullanılmış bir şömine 
aranıyor 

Eski konaklardan çıkmış veya 
orada mevcut sağlam ve iyi bir şö
mine aranıyor. (Akşam) ilân me
murluğuna müracaat. Tel. 24240 

B O R S A 
s Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 

GRİPİN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

6 R İ P İ N 
Romatizma, tinir, adale, bel ağrılarına 
^ karşı bilhassa müessirdir. 

B R I P i N 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınhklarmdan 

mütevellid bütün ağ-n, «zı ve 
sancıları geçirir. 

DERMiN 
Nasır İlâcını kullan
dıktan sonra o ka

dar rahatım kil 

İstikrazı dahilî 
1933 İstikrazı 
Ünitürk I 

» n 
> m 

Mümessil I 
, . n 

» m 
U Bankası 

> 
> 

94 
95 

16 
15 
15 

S8,60 
40,20 

C,80 
hamiline 9,90 
Müessls 11 

Türkiye Cum- 87 
hurlyet Merkez -^ 
Bankası 
Anadolu His. 
Terkos 
Terkos 
Çimento 
İttihat deglr 
menleri 
Şark değir- 0,80 
menleri 

KUBIK-İLir H A N 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 105 

Cengiz Hanın yasasına göre, Tlyen-Fo 
nun tekrar İdamı İsteniyordu. Bütün 

Moğul asilzadeleri " Hakan buyruğu,, 
yere düştü diyerek bağrışıyordu.. 

— Kimdir bunlar?., 
— Şi-Yama ile Gülçinin anası.. 
— Şi-Yamamn hakkı vardır., en 

büyük rakibesi tekrar karşısma çıktı. 
Fakat, Gökçin hatun neden bana düş
man olsun?.. Bahusus ki kızını ben 
sever dururken.. 

— Sen onun ne kadar kinci bir ka-
dm olduğunu bilmezsin, Terlan! 

— Ben ona bir fenalık yapmadım 
ki.. 

— Fenalık yapmadm mı?! Gökçine 
bundan daha büyük fenalık olur mu? 
îdamma hükmettiği bir kadın şimdi 
karşısmda dipdiri, sapsağlam duru
yor. 

— Eh.. OIUJ: ya. Tiyen-Foyu bir te
sadüf idama mahkûm etmiş. Bir baş
ka tesadüf te ölümden kurtarmış. Ku-
bUây bu kadar zeki ve işe yarar bir 
kadmı kaybettiği için ne kadar meyus 
olmuş., kederlenmişti. Bir tesadüfle 
hayatını kurtaran karısına kavuşun
ca, Gökçinin hatırı için onu tekrar el
den çıkarmak ister mi? Dün ikisi de 
ayni hukuk ve nüfuza sahip birer im-
paratoriçe idiler. Bugün de öyle ola
caklar.. 

Tuman, Cengiz Hanın yasasındaki 
maddelerden ve eski Moğol ananele
rinden birini hatırlatarak: 

— Bu yüzden saraym içinde yeni 
bir kargaşalığm zuhuru beklenebilir, 
dedi, şimdi ortada tatbik edilmemiş 
bir «Hakan buyruğu» var. Bu, impara
torluk mahkemesinin idam hükmünü 
taşıyan bir buyruktur ki, Cinde ilk 
defa hükümsüz kalıyor. Tiyen-Fonun 
İdamı icab ttmiş.. mahkeme karar 
vermiş.. Hakan naibi imzalamış.. 3rur-
dun her köşesine üân edümiş. Bu vasi
yette bir mahkûmu Hakan dahi affe-
demez. Af tasavvuru olsaydı, o zaman 
idam karan bu merasime tâbi tutul
madan yapılırdı. Şimdi mahkeme aza
ları arasmda büyük dedikodular, mü
nakaşalar yapıhyor. Hepsi de: oTiyen-
Fonun idamını isteriz. Aksi takdirde 
(Hakan bujrruğu) bir paçavra parçası 
gibi yere düşmüş sajolır» diyorlar. 

— Mahkemenin başında Tekinboğa 
gibi âdil bir hâkim var. O, bu işi hal
leder. Kim ne derse desin., isterse yere 
bir değil, yüz Hakan buyruğu düşsün; 
Tiyen-Fo artık idam edilemez. Onun 
yıldızı tekrar parlıyacak, Tuman! 

* 

Paris 
Londar 
Nev York 
Milano 
Atina V 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 

20,45,25 
625 

78,90 
15,01,60 

V 87,16,10 
8,45,43 
4,69,30 
1,43,75 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,79,58 
23,72,75 
1,96,80 

13,87,85 
34,45 
4,17 

8,98,75 
107,01,75 

24,11,50 

Ayaklannızı sıcak suda banyo ettikten 
Bonra nasırlara «DERMİN» sürünüz, 
kısa zamanda bu ıstırab membaların

dan kurtulursunuz! 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

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

Y e r e dü$en H a k a n b u y r u ğ u . . 
Cindeki Moğol asilzadeleri.. 
Prensler.. 
Bilginler.. 
Valiler.. 
Ye daha bir çok nüfuzlu kimseler: 
— Bir kadm için «Hakan buyruğu» 

yere düşer mi? 
Diyerek dedikodu yapmağa, Kubi-

lâyı bu hareketinden dolayı tenkid et
meğe başlamışlardı. 

Cengiz Han vaktile bir hırsızı affet
miş. Hırsız bir müddet sonra Cengizin 
Eümrüd saplı hançerini çalmış. Hal
buki Cengiz bu adam hakkın
da idam hükmü vermiş ve buyruğu 
yurdun dört çevresinde ilân edilmişti. 

Cengiz hançerinin çalındığını anla
yınca hırsızı affettiğine pişman olmuş 
ve birinci Karakurum kurultaymda 
bu meseleden de bahsederek: 

— Suçluyu cezasız bırakmak ve ya-
hud cezasım affetmek onu ayni suçu 
tekrar işlemeğe sevketmek demektir. 

Diyerek ana yasaya bu mesele hak-
kmda çok esaslı bir madde ilâve ettir
mişti. 

Cengizin ana yasasında suçlu mu
hakkak ceza görür, onu Hakan bile 
affedemezdi. Suçlunun hüküm giyme
den affedilmesi mümkündü., fakat, 
hüküm çıktıktan ve Hakan buyruğu 
yurdun dört çevresine ilân edildikten 
sonra, o suçluyu tekrar affetmek ola
mazdı. Bu, «Hakan buyruğu» nu aya
ğa düşürmek demekti. 

Cengiz Han: 
— Oğullarıma ve torunlarıma ve 

onlardan sonra gelecek nesillere kötü 
örnekler bırakmak istemem. 

Demişti. Cengiz Hanm siyaseti auıı-

yaca malûmdu: Ya hep, ya hiç.. 
Bir adam yurdda hem fenalık yap-

sm, sayısız suçlar işlesin., hem de affe
dilsin. 
, Cengiz buna tahammül edemezdi. 

Ve Tiyen-Fonun idam meselesi bü
yüyünce, mahkeme üyeleri toplu ola* 
rak Kubilâya müracaat ederek. Cen
giz Hamn kurduğu kanunlardan bah
setmişler: 

— Hakan buyruğunu - uzun yıllar
dan sonra - ilk defa siz yere düşürmüş 
olacaksınız! demişlerdi. 

Dünyanın en mağrur ve azametli 
bir hükümdarı olan Kubilây bu söze 
tahammül edebilir miydi? Ona: «Tü
kürdüğünü yalıyor musun?» demek 
istiyorlardı. Gerçi Tiyen-Fonun idam 
buyruğunu imzalıyan kendisi değil
di. O buyruğu Gökçin hatim imzala
mıştı. Fakat, ne olursa olsun, o da 
kansıydı.. ve bahusus o tarihte ken
disinin vekili olarak Moğol imparator
luğu tahtında oturuyordu. 

Kubilây Han bir taraftan evlenme 
İşini tazeleme törenine hazırlamrken, 
bir taraftaiı da bu mühim hâdise ile 
karşılaşıyordu 

Kubilây hâkimlere henüz katı bir 
cevap vermemişti. Yalnız, görüyordu 
ki Tekinboğa hâkimler arasında yok
tu. O, bu meselede de yalnız kalmıştı. 

Tekinboğa: «Kubilây haklıdır» di
yor ve hâkimlere itiraz ediyordu. 

T i y e n - F o y e n i d e n i d a m m ı 
e d i l e c e k ? ! 

Tekinbc^a mahkeme başkanı oldu
ğu gündenberi arkadaşlarile boğuşup 
duruyordu. 

— «Hakan buyruğu» yere düştü.. 
Sözüne Tekinboğadan başka cevap 

veren yoktu. O: 
— Tiyen-Fo âdi bir suçlu değildir. 

Esasen suçu da sabit olmamıştır. Hep
sinin iftira olduğu anlaşılmıştır. Şansi 
cürmünü itiraf etmiştir. Bu vaziyet 
karşısında suçsuz bir mahkûm nasıl 
ceza görebilir? Tiyen-Foyu, bugün Cen
giz Han da yaşasaydı affederdi. 

Diye bağırıyordu 
Mahkeme azalarını imparatoriçe 

Gökçin kışkırtıyordu. 
Tiyen-Fonvm saraya döndüğü gün

denberi Gökçin hatun faaliyete geç
miş bulunuyordu. 

Bu'arada cenubî Çin valisinden Ku
bilâya şöyle bir mektup gelmişti: 

«Tiyen-Fonun yoine suçsuz ve fa
kir bir kadının idam edilmesi hâdise
si burada milyonlarca halkı galeyana 
sevketmiştir. Herkes meselenin içyü
zünü bilmiyor ve hakikî suçluların ye
rine masum kanlan akıtılarak, suçlu
lar ölüm cezasından kurtuluyor, di
yor. Tiyen-Fo mademki yurda hıyanet 
yüzünden imparatoriçelikten düşerek 
zindana atılmıştır., neden cezasını 
görmüyor? Çinliler büyük ve âdil Mo
ğol imparatorundan adalet istiyorlar. 
Moğol tahtını yıkmak istiyen bir eli 
Hakan kırmağa muktedir değil midir?» 

Bu mektup Kubilâyın çok canım 
sıkmıştı. Cenubî Çin valisinin yazdık
ları hiç te boş ve mânâsız sözler değil
di. 

Tiyen-Fo halk nazarında «yurd ha
ini» bir suçludan başka bir şey değil
di. 

Halk onu affetmiyordu. 
Cengizin yasasında yurda fenalık 

yapanlar için çok ağır ve affedilmez 
cezalar vardı. 

Gerçi Kubilâym imzasını taklid işin
de dc^udan doğruya Şansinin suçlu 
olduğu anlaşılmıştı. Fakat Kora isya-
mnda Tiyen-Fonım da parmağı oldu
ğunu bilmiyen var mıydı? 

— Şansi asılacaktı. 
Mahkemenin bu kararmı herkes 

tahmin ediyordu. ı 
— O halde Tiyen-Fo naal affedili

yor? Gökçin hatunun imzaladığı Ha
kan buyruğunun hükmü ne olacak? 
Yerlere düşen bu hüküm, yarm başka 
buyrukların da yere düşmesine - yani 
tatbik edilmemesine - yol açmış olmı-
yacak mı? 

Kubilây Çine yerleştiği gündenberi 
İlk defa bir Hakan buyruğunu hüküm» 

SÜZ bırakıyordu. 
(ArkaM \ar) 
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İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

8/7/937 
F t A T L A R 

CİNSİ 
_ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa dökme 
Arpa çuvallı 
i ç f mdıic 
Tiftik mal 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Susam yağı 
Bezir yağı 

Aşağı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa 
e i 6 25 

— — 
3 39 4 — 
4 20 

40 
116 

— — _ 
— 125 — 

25 20 27 20 
48 20 49 — 
42 
87 

G E L E N 

Buğdaj; 
ü n 
Arpa 
Peynir 

Kaşar 
Zeytin yağı 

Tiftik 
Yapak 
Pamuk yağı 
Bezir yağı 

G İ D E N 

t ç fmdık 
Arpa 
Afyon 

— 47 — 
— 45 20 

300 Ton 
24i • 
15 » 
6 > 

7 3 / 4 . 
2* . 

8 3/4» 
• > 
6 1 / 4 » 
2* . 

3 Ton 
47 » 

4 > 

D I Ş F t A T L A R 

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

6^1 K. 
e,72 » 
6,66 » 
5,27 > 
8,72 > 
7,94 > 

94,41 » 
94,41 > 

#• 9 Temmuz cuma akşamı \ 

P A N O R A M A 
bahçesinde 

YAVRU 
nun sfecesine 

Münir Nureddin 
Bayan 

H A M İ Y E T 
ve Yavruyu seven arkadaşları 

iştirak edeceklerdir. Tel. 41065 

İŞ Y U R D U 
Faik Baharoğlu Galatada Havyar 
haıundaki yazıhanesini gene Gala* 
tada Melek hanında 11 numaraya 
nakil ile alım ve satım ve intikal 
muamelelerini ve vergi ve vakıf ica-
resi ve taviz bedelleri ödeme idleri

ni deruhde ve takip eder. 
Telefon: 49069 

İstanbul Dördüncü İcra memurluğundan; 
Haralambos oğlu Andonun Melımetten 

borç aldığı 336 liraya karşı birinci derece 
ipotek İstanbulda Yavuzsinan mahallesi
nin Ayazma «Yeni Keresteciler» caddesin
de yeni 159, 161, 163 No.lu üç dükkânm 
yansı ile aynı mahalde Kazancılar soka
ğında yeni 61 No. lu arsanm yansı açık 
arttırmaya konmuştur. Heyeti umumiye-
sinin muhamen kıymeti «6750» liradır. 

Hududu: Bir tarafı Keresteciler caddesi, 
bir tarafı Kazancılar caddesi, bir tarafı 9 
ve diğer bir tarafı 11 parsel No. lu dük
kânlardır. 

Evsafı: Cepheleri alışap kepenk, zemin
leri çimento, tahta tavan üzerinde asma 
oda ve Tunus kemerlidir. Bu dükkânların 
üzeri Kazancılar sokağında 61 No. lu ar
sadır. Etrafı tahta korkuluk üzeri ahşap( 
çatı, olup kahve bahçesi olarak istimal 
edilmektedir. İçinde bir oda olup kömür 
deposudur. Umum mesahası Tapu kaydı
na göre 33, takdir kıymet raporuna göre 
27,50 metre murabbaıdır. Arttırma peşindir. 
Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin mu
hamen kıymetin % yüzde yedi buçuk nls-
betinde teminat akçesini veya millî biU 
bankanın teminat mektubunu hamil bu-
lunmalan lâzımdır. Vergi borçlan müşte
riye, dellaliye borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi ilân gününden itibaren Daire
de herkesin görebileceği bir yerde (ll&n 
tarihinden itaibem) açık bulunacaktır. 
Birinci açık arttırması 9/9/37 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 sra 
kadar Dairemizde yapılacaktır. Birinci art
tırmada teklif edUen bedeli muhammen 
kıymetinin % 75 ini yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdir
de son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile arttırma on beş gün daha uzatıla
rak 24/8/37 tarihine müsadif Sah günü 
ayni yer ve ayni saatte ikinci açık arttır
ması yapılacaktır. İkinci arttırmada dahi 
teklif edilen bedel muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde iha
lesi yapılacak, aksi takdirde satış 2280 sa
yılı kanun ahkâmına tevfikan geri bıra
kılacaktır. 2004 No. lu İcra ve İflâs K. nun 
126 ncı maddesine göre haklan tapu sicl-
lile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alâkadarların ve diğer irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklannı ve hususile mas
raf ve faizine dair olan iddialannı ilân ta
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbetelerile birlikte dairemize bildirme
leri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasmdan hariç kalırlar. Fazla ma
lûmat almak İsteyenlerin 35/3101 sayılı 
dosyada mevcut evrak ve mahallinde tu
tulan haciz ve takdiri kıymet raporunu 
okuyabilecekleri ilân olunur. M. 1157 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahlilleri ve (İDRAR VASITA-
StLE GEBELtĞtN İLK GÜNLERİN-
DE KAT! TEŞHİSİ) yayilır. 
Beyoğlu : Taksime giderken Mcfelik 
sokağı Ferah cpartımanı Tel. 40534 

Havalar 
ısınmağa başladı 

PW)SAIİN4 

PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegâne 

sıhhî pudradır. 
iNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Ctxao{icı/R 
Senelerdenberi denenmiş en tesir

li ilâçtır. Eczanelerde bulunur, 
ismine dikkat 

A L G O P A N 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlu: Hamam sırasmda 

24 numarada - Pazardan başka 
her gün - öğleden sonra saat 
15 ten itibaren hastalarım ka
bul eder. 

Selâmi İzzet 

TİYATRO 
KONUŞMALARI 
Her kitapçıda bulunur. Fiatiı 

5 0 kuruştur. 

EN GÜZEL 
f i l î HUHAR 

8E»10R 

Turtiyef/fci/ifaıır, 

Askeri Lise ve orta meldeplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

1 — istanbulda Askerî Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askerî lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kırıkkale askerî sanat lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 

Erzincan Askerî orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, musiki 
Konya gedikli hazırlama orta okulıma: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli hazırlama orta okulıma: Türkçe, Riyaziye, Ahnanc» 

öğretmeni almacaktır. 
2 — İsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmalan 

şarttu-. Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek eh
liyet almak, Kültür Bakanhğı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 

3 — İstanbul, Bursa, San'at liselerine birinci maddede yazıU dersler için 
108, 126, Orta ve gedikli orta mekteplere aid dersler için 98, 108 liraya kadar 
ücret verilecektir. 

4 — İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlaya
rak, Ankarada Millî Müdafaa vekâleti Askerî Liseler Müfettişliğine gönder
melidirler. 

1 — Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 — Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 — Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 — Askerlik durumu hakkında vesika 
5 — Hüsnühal varakası. 

5 — 4. Maddede yazılı evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygım 
olanlardan bilâhara şu vesikalar istenecektir. 

1 — Tam teşkiUi Askerî hastanelerden alınacak sağlık raporu 
2 — Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Örneği Mü

fettişlikten verilecektir. 
6 — İsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka

dar müracaat etmelidirler. 
7 — Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Çorum Nafia Müdürlüğünden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Bodrum ve zemin katlarımn beton ve kârgir 

kısımları mevcut Çorum orta okul binası ikmâli inşaatı, su ve elektrik tesisatı 
işi olup keşif bedelleri 37649 lira 64 kuruştur. 

2 — Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A — EksUtme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D — Fennî ve hususî şartname 
E — Keşif silsUei fiat ve metraj cedvelleri 
F — Proje 
İsteyenler bu evrakı Nafıa vekâleti yapı işleri Umum Müdürlüğü binalar 

heyetinde ve Çorum Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 — Eksiltme 1937 Temmuzun 19 uncu pazartesi günü saat 16 da Çorum 

vUâyet makamında toplanacak komisyonu tarafından yapüacaktır. 
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapüacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2824 Ura muvakkat teminat ver

mesi ve aşağıdaki vesikaları göstermeleri lâzımdır. 
Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesUca ve, bu işleri yapabile

ceğine dair Nafıa Vekâletinin ehliyetnamesi. 
6 — Teklif mektupları üçüncü maddede yazıü saatten bir saat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mukabUinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 16 ya kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu Ue iyice kapatılmış bulunması lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3963) 

Pazarl ık la Eks i l tme İlânı 
istatistik Genel Direktörlüğü 

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

daH ibaret Belediyeler istatistiği üe 5-7 forma tahmin olunan hususî idare
ler istatistiği için teklif edüen fiat haddi lâyıkmda görülmediğinden bun
lar pazarlıkla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

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

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

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklea.n 1800 lira üzerinden % 7,5 nisbetindü 
teminat vesikaisı vermeleri lâzımdır. (1695) (3592) 

BANKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
847.596.198.95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
Italyanın ..̂ aslıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, isviçre, Avusturya, Maca> 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır. Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
Kolıf.Tibiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karalcöy 
Palas (Telef. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
İstanbulda: Alalemciyan hanında 

Telef. 22900 / 3 / 1 1 / 1 2 / 1 5 Beyog-
lunda: istiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE . 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosma* 
niye caddesi No. 17 Baha Bey Apartı-
manı pazardan maada he/gün 13 • 17 
hastalarını kabul eder. Telefon: 23925 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESlS TARİHÎ: 186S 
Sermayesi: 10.000.000 İngiliz liran 

TOrkiyenla başlıca çehirlerlla 
Paris, Marsilya, Nis, Londra re 
Uançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye T« Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tOrlO banka muameleleri 
yapar 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehastm 

Pazardan bafka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar istan
bulda Divanyolunda (104) numarah 
İ1U8U8Î kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
c9,3 • 12ı laatleri hakiki ftkaraya mah< 
sustur. Muayenehane ve ev telefeai 
22398. Kandilli 38 — 48. 
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istanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

Müteahhit nam ve hesabma 120 adet 
kayık tabağı 60 adet tevzi kâsesi 56 
kapakh çorba kâsesi 120 adet tuzluk 
15/7/937 perşembe günü saat 14,30 
da Tophanede satınalma komisyonun
da pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 296 lira 60 kuruştur. İlk 
teminatı 22 lira 25 kuruştur. Şartna
me ve numuneleri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunî vesikalarile be
raber belli saatte komsiyona gelmele
ri. (31) (4038) 

Maltepe Askerî lisesinin mevcut 
olan 2500 teneke ve 98 adet makama, 
çay ve üzüm sandıklarma talip çık
madığından 15/7/937 perşembe günü 
saat 14 de Tophanede Satınalma ko
misyonunda pazarlıkla arttırması ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 144 lira 70 
kuruştur. Teminatı 22 liradır. Eşya
lar okulda görülebilir. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(32) (4039) 
• 

İki No. lu dikim evinde mevcut olup 
satılığa çıkarılan 76 kalem eşya 26/ 
Temmuz/'937 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede satınalma komisyonun
da açık arttırma suretiyle satılacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 3800 lira
dır. Teminatı 570 liradır. Şartnamesi 
«atmalma komisyonunda ve eşyalar 
Tophanede Dikimevinde görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
8 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber belli saatte komisyona gelme
leri. (30) (4037-

it 
Ordu ihtiyacı için on ilâ on beş bin 

adet kar gözlüğünün 13/Temmuz/937 
aalı günü saat 14,30 da Taphanede Sa
tınalma komisyonımda pazarlıkla ek-
•lltmesl yapılacaktır. Tahmin bedeli 
İI500 liradır. İlk teminatı 337 buçuk 
Uradır Şartname ve numunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanunî 
yesikalariyle beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (28) (4036) 

MEYVA TÜZO 

İ N K İ B A Z 
ve ondan mütevellid ba$ ağnlannı de
feder. MİDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLAR. 
DAN DAHA ÇABUK. DAHA KO
LAY, ve DAHA KATÎ tetir eder. Ye-
nıeklerd«ı sonra alınu-sa HAZİMSİZ-
LİĞl, MİDE EKŞİLİK ve YANMA-
LARINI giderir. MİDE VE BARSAK-
LARI^AUŞTIRMAZ . 

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

Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyük 
şişesi ekonomiktir^ ^ ^ ^ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Dr. FAHRİ C E L Â L ^ 
Sinir hastalıklan ve % 
kekeleme tedavisi E hergûn üçten 

airak>ğlu.HaIk 
lapartunan 

sonra 
Fûrkası kargısı, Zorlu 

No. 2 Tel. 20785 ^ J 
:orlu| 

I — Şartname, keşifname ve plânları mucibince Erzurumda yapılacak 
59914,74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı pazarlıkla eksilt
meye konulmuştur. 

II — Pazarlık, 14/VII/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Istanbulda Kabataşda İnhisarlar Levazım ve mübyaat şubesi Müdürlüğü bi
nasında müteşekkil ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisar
lar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

IV — Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
V — Taliplerin Nafıa Vekâletinden verilmiş müteahhitlik vesikasını haiz 

bulunmalrı ve Mimar ve Mühendis değillerse bu sınıftan bir meslek adamımn 
İştirakini temin etmiş olmaları lâzımdır. (3969) 

Çemberi. 
Çember Raptiyesi 

» Kavalyesi 

I _ 50000 — 114000 kilo Siklop 
1500 » 
2100 » 

Pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 26/VII/937 tarihine rastlayan Pazarteıa günü saat 16 da 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4040) 

I Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânlari| 
Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini fiati 

Kuruş Santim 
Koyun Eti 38285 Kilo 41 82 
Sığır Eti 21639 Kilo 32 25 
1 — 23/Haziran/937 gününde yapılan münakaşasında teklif olunan fiatler 

yüksek görülen yukarıda cins ve miktarlan yazılı iki kalem yiyecek 19/Tem-
muz/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üze
re eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 kuruş olup şartna
mesi komisyondan her gün parasız almabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. «3801» 

» • ^ -

Kumbör* biri 

ÇfZM 

TÜRKIYE 
CUMHU RIYETI 

ZIDIUir.BfiNKnSI 

Preventorium ve Sanatorium Direktörlüğünden: 
Erzakm emsi Çok 

Adet 
Nısfı Gürgen nısfı 800 
meşe odun çeki 
Meşe mangal kö
mürü «Rumeli» 
Dağhç koyvm ve 
kuzu eti 
Sade yağ 
Ayvalık Zeytin yağı 1 el 
Ayvaük sabunu 1 ci 
Tosya pirinci 
Birinci Edirne kaşarı 

» » beyaz peynir 
Horoz kuru fasulye 
ispanya tohumu nohut 
Siyah Mercimek 
Zeytin 
Şeker toz 
Irmikli makama 

» Tel şehriye 
Nişasta 
irmik 
Ekstra Ekstra un 
Pirinç unu 
Ekmek 

Kilo 

5000 

12000 

2000 
1500 
2500 
4000 

600 
1000 
500 
300 
300 
200 

3000 
300 
100 
200 
200 

2500 
200 

20000 

Az 
Adet 
700 

f 

Kilo 

4000 

1000 

1500 
1200 
2000 
S500 
500 
800 
400 
250 
250 
150 

2500 
250 

80 
150 
150 

2000 
150 

18000 

rahmta Fi. 
Lira Kr 

3 10 

0 40 

45 

90 
70 
40 
24 
55 
38 
17 
16 
17 
30 
26 
25 
25 , 
18 
17 
17 
20 
11 

Tuıarı İlk teminatı 
Lira K. 
2480 

200 

5400 

1800 
1050 
1000 

960 
330 
380 

85 
48 
51 
60 

780 
75 
25 
36 
34 

425 
40 

2200 
2365 

Lira K« 
201 

405 
/ 

135 

226 

1 
54 

' 
77 

48 

165 
178 

24 kalem yazlık ve kışlık yaş sebze İle kuru soğan ve patates 
Preventorium ve Sanatorium ile pansiyonları için 938 senesi Mayıs nilıa-

yetine kadar ihtiyacı olan ve yukanda nev'i ve miktarları yazılı yiyecek ve ya-
kacağm eksiltme şartnamelerine göre a3m ayn gösterilmiştir. Bu ihtiyaçların 
açık eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin 26 Temmuz 937 tarihine müsadif 
Pazartesi günü öğleden sonra saat 18 de yapılacağı eksiltme şartnamesindeki 
ilk teminat miktarlan yanlannda yazılıdır. Eksütme İstanbul Cağaloğlunda 
Cumhuriyet Matbaası karşısında Yüksek mektepler muhasipliği dairesinde 
toplanan satınalma komisyonunda belli gün ve saatte yapılacaktır. Eksiltme
ye girecekler 937 yılı Ticaret odası ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerine göre ellerinde bulunan Belgelerle Ticarethane namına işe gire
ceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikteiâ alınan Vekâletnamele-
riyle eksiltmeye girebilirler / 

Taliplerin belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlannı Yüksek mek
tepler muhasipliği veznesine yatırmaları ve eksiltme Şartnameleri görmek 
üzere Preventorium ve Sanatorium direktörlüğüne fl^üracaatları ilân olunur. 

«4020» 

ÇOK MÛSAİD ŞERAİTLE 

Kiralı l ( l(at ve daireler 
Galatada Yolcu Salonu karşısında Tahir hanmm dördüncü katında 

yedi odadan ibaret yazıhane gerek tamamen ve gerek oda, oda kiralıktır. 
Görmek için Hanm kapıcısına ve Urası için de Tophanede Deniz Yollan 
İşletmesi karşısında Eti Bank İstanbul Bürosuna müracaat edilmesi. 

M,M, Vekâletinden: 
Askerî Mekteplere talebe alınacaktır. 

1 — 937 - 938 ders yıh için Kuleli, Maltepe, Bursa Liseleriyle Konya ve 
Erzincan Askerî Orta okulların bütün sımflanna, Kınkkaledeki Sanat lise
sinin birinci 9 smıfma, Ankara ve Konya gedildi erbaş hazırlama mektep
lerinin hazırlama ve orta kısımların ilk smıflanna talebe ahnacaktır. 

2 — Kc:ydükabul şartları geçen senenin aynı olup bütün askerlik şube
lerinde ve Askerî mekteplerde vardır. 

3— Kaydükabul müddeti bütün mekteplerde 1 Temmuzda başlar ve 10 
Ağustosta biter. Yalmz Ankara Gedikli mektebinin kaydükabul müddeti 
30/Eylül/937 ye kadar devam eder, 

4 — Askerî mekteplere girmek isteyenlerden Ankarada bulunanlar Ce
becideki Gedikli Erbaş hazırlama mektebine ve Askeri meketplerin bulun-
duklan yerlerde oturanlar doğruca mekteplere ve başka yerlerde oturanlar 
da bulımdukları mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. 

5 — Kabul şartlannı taşıyan İstekliler evrakmı tamamlattmp Askerlik 
Şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde girmek istediği mektebe göndermeli 
ve mektep tarafından seçme imtiham için çağınlmadıkfça hiç bir istekli bey
hude yere mektebe gitmemelidir. 

6 — Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtiham kazanamayınca geri dönmek için yapacaklan masraflar tama
men kendilerine aittir. 

7 — Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbetinde 
mekteplere namzet olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata uygım olarak kat'î 
kabulleri yapılmayanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

8 — İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasılası 
olanlar ve mektebe girmek için nüfus kâğadmda yaşım tashih ettirenler 
Askerî mekteplere almamazlar. 

9 — Gedikli Erbaş Hazırlama mekteplerine üç ve beş sınıflı köy Uk mek
tep mezımlan alımr. Ve bu köy çocuklanndan iki sene tahsil fasılası olanlar
da mekteplere kabul edüir. (3835) 

TURlTTlAVA KÜRÜMÜ 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

3 cQ Keşide 11 Temmuz 937 dedir 
Büyük ikranfiiye 45.000 liradır. 

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

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

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

Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkimliğinden: 
937/18 

Kadıköyünde dellallık etmekte iken üç yü evvel Bakırköy Emrazı Akliye 
hastanesinde ölen Elviçrenin Mandaval köyü ahalisinden Şevketin mirasçıla
rının tarih ilândan itibaren üç ay içinde hâkmliğimize müracaatları ilân olu
nur. «4021» 
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G Ö Z Ü N Ü S E V D İ Ğ İ M Z E Y T İ N Y A Ğ I 
Bununla pilâv mı? Tatlı mı? Mayonez mi? Patlıcan dolması mı 

plşirsem, salata mı yapsam? 
piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilâtü yeni fiatlar: 

Tam 1-4 Litre 
> 1-2 > 
» 1 > 
> 2 > 

Şişe 40 
» €0 
» 100 
» 200 

1 Kilo Teneltesile 
3 > » 
5 » > 
7 » m 

Kutu 90 
> 225 
» 375 
> 525 

H A S A N D E P O S U 

G R Î P BAŞveDiŞAĞRILARI 
NEVRALJİ-ARTRİTİZM-ROMATİZMA 

DİŞ Macunlarının incisi 

KO H î N o R 
Diş Macunudur. 

Eunu bir kere kullananlar arbk ayrılamazlar. 
Kulhınmamış olanlar bir denesinler, 

izmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğ̂ Iu 

E V H A 
Bazen musallat olan bu 
müz'jç hali, uyku ve raha
tınızı kaçıran kuruntuyu 

15 - 2 0 damla 

KARDOL 
alarak tedavi ediniz. 

Kızılay Cemiyeti 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan bastırılan ve doğuştan ilci yaşma Icadarki 
bebeklere nasıl bakılacağını öğreten Y A V R U L A R I M I Z adlı 
kitap satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir kâğıd üzerine renkli bir surette basılmış olan bu 
kitapta: Yeni doğan yavruya annenin süt verme tarzı, bebeğin gıdalan, 
yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giy
dirme tarzları, uyku zamanlan, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı has
talıklardan koruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, iti-
yadlar, anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha bir çok hu
suslar hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZIIAY GENEL MERKEZİ'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri lâzımdır. 

İstanbulda Yeni postane civarında Kızılay Satış Deposunda ve ki
tapçılarda satılmalctadır. 

Temmuz Cumartesi akşamı : 

KIR BALOSU 
Büyükdere B E T A Z P A R K ' 
^^ı^^^m Sabaha kadar neşeli bir gece mm^ma 

10 
t% 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Olculumuzun seneliic gezintisi 10/7/937 cumartesi günü Suadiyede koru 

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

BİR BİLMECE 
Seni eğlendirir, 
Çocuklarını eğlendirir, 
Komşularını eğlendirif. 
Misafirlerini eğlendirir. 
Kederine ortak olur, 
Saadetine katılır, 

Nedir? Bil bakayım 
Cevap 
Ankara Şcıı scs musiklsl 
Mağazalarından tedarik ettiğim bir 

gramofon değil mi ? 
Bravo, evet bildin. 

A N K A R A 

m SES 
M A Ğ A Z A L A R I 

Anafartalar caddesi No. 54 Tel. 3503 
Balıkpazar Polis noktası karşısında 

No. 109 Tel. 2429 

FİKİR HAREKETLERİ 
Mecmuasının 10 temmuz 1937 cu

martesi günü çıkacak 194 numaralı 
sayısında: 

İzmit davasında Hüseyin Cahidin 
İstanbul gazetelerince uzunluğundan 
dolayı tamamen neşredilemiyen mü-
dafaanamesi aynen neşrolunacaktır. 
Talim bu nüshanın fiati 10 kuruştur. 

I 
Hokkabaz, Kukla, Karagöz 

İncesaz vesaire.... 
Meşhur hayalî ve hokkabaz Ve-

fah Safa, Yağcıoğlu EZRAÇİ ve 
Çiçekcioğlu MARKO arkadaşlar. 
Telefon: 23072 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 

AKŞAM Matbaası 

Ortadan kalkan kâbus! 
OPTAMI 

Saç İksiri 
Saf dökülmeleriııin önihıe 
katiyetle geçerek bu afeti 
inleye muvaffak 

olmuştur. 

cOptamin» de ecnebi maddelerden T* 
meçhul yağlardan zerre yoktur ve «Vita
min» den istifade edilmeic snretile yapılur. 
Saçlar onunla oğoiunoa derlıal köldere 

nfifnz ederek zayıflamış guddelere kurret 
aşılar ve dökülmeyi durdurur, cildi temiz-
Uyerek kaşmtıyı geçirir ve kepekleri 
döker. 

Optamini ısrarla isteyiniz 

S E F A L i N 
Tifo Aşısından Hiç Korkmaymız! 
Aşıdan sonra husule gelen KIRIKLIK, 
BAŞ AĞRISI ve ATEŞE karşı derhal 

bir kaşe 

SEFALİN 
İsim ve kutuya alınız, bir tecrübe SEFALiN'in anî 

dikkat tesirini isbata kâfidir. 

Baş ve diş arğrıları, GRİP, NEZLE 
Günde lüzumunda 3 kaşe alınabilir 

Res im l i hai<il<î b i r vakc'a 
GENÇ VE TAZE 

Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6.45 de bu yeni 
ve sihirâmiz "birde 
4., pudrayı kullandı. 
Bir miknatisin iane
leri cezbettiğ-i g-ibi 
cild için son derece 
y a p ı j m a hassasına 
malik g'ayet ince bir 
pudradır. 

Bu yeni pudranın son 
derece yapışma has
sasını veren fevkalâ
de inceliği âdeta yü
zünde gayrimer'idir. 
En samimî dostlarınız 
bile şayani hayret te
ninizin, tabiî güzellik
ten mütevellid olmadığına kail olamı-
yacaktır. Dışarıda, yağmurda ve güneşte 
veya deniz banyosunda ve yahut tenis 
maçlarında, içeride sıcak salonda, dans
ta daima cazib güzellikte bir tene ma
lik olabilirsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de terden 

Saat 7 de 
şayanı hayret bir 
tenle ?enç ve terû-
taze jrörûnüyordu. 
m t • • burun parlıklığı tam*. 
mgn t ı l l olmuş h ı l l l bOtan 
siyah Otfntgr kaybolmuştur 8lr 
dela pudralanmak kâf id i r . ' 
CunkU bu pudra cıldlniı içia 
kü»>atll bir yapılma haatb-
sına malıktır 

kat'iyyen müteessir olmaz ve srüzds 
leke ve tabaka teşkil etmez. Tokaloa 
pudrasını, cildinizde son derece yapıj-
ma hassasını veren ve fevkalâde in
ce olan bu sihirâmiz «bir de 4» pudra
yı kullanınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksınız. 

iele Çiftlik, Süthane ve bütün 
köylülerin dikkat 

nazarlarına: 

MiELE 
**Krema makinaları,, geldi 
Bu makinalar dünyanın her yerinde 
sütçülük âleminde büyük şöhret ka
zanmış ve en verimli makina olarak 

tanmmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 

Türkiye umum satış deposu: 
Tahtakalede POKER Traş bıçaklan deposudur. 

Taşra satış yerleri. Erzurum: Türbe civan No. 29 Şükrü Hasan Güral 
Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 
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