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Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
•e boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
Osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalannı kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanea 
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Japon nazıriarı Şimalî cinde seri 
tedbirler almağa karar verdiler 

Çin hükümeti Japon tecavüzüne karşı 
devletlerden yardım istedi 

I m ı — ^ " . — ^ 

Japonya, Şimalî Cinde azmile hareket edeceğini 
fakat yeni arazi istemiyeceğini temin ediyor 

Tokio 17 (A.A.) — Hariciye, Bah
riye, Harbiye, Dahiliye ve Maliye na-
zırlan, vaziyeti tedkDs etmişlerdir. 

Bu toplantının sonunda hükümet 
namına söz söylemeğe selâhiyettar 
bir zat, beş nazırın şimalî Cinde tat
bikine girişilmiş olan usulün fazla 
beklemeğe tahammülü olmadığı ne
ticesinde karar kılmış olduklarmı ve 
binnetice hükümetin halihazırda ce
reyan etmekte olan müzakeratı taci
le matuf tedbirleri ittihaza karar ver
miş bulunduğunu beyan etmiştir. 

Bu tedbirlerin mahiyeti hakkmda 
henüz bir şey söylenmemektedir. 

Loukoutchıao hadiselerinin hal ve 
fasledilmesi ümidinin pek ziyade za
yıflamış olduğunu kaydetmek muva
fık olur. 

C i n d e a z m i l e h a r e k e t e d e c e k 
Vaşington 17 (A.A.) — Çin büyük 

elçisi Vang, Hariciye Nazın HuU'u zi
yaret ederek şimali Çin vaziyeti hak
kmda hükümetinin noktai nazanm 
büdiren ve diğer devletlerin yardı
mını istiyen bir muhtıra tevdi etmiş
tir. 

Diğer taraftan Japon maslahatgü
zarı Suma da B. Hull'u ziyaret etmiş
tir. Suma Hariciye Nazın ile mülâka-
tmdan sonra gazetecilere beyanattac 

Çin işleri lıakkında beyanatta bulanan 
Amerika Hariciye nazın B. Hull 

bulunarak şimalî Cinde Japonyanm 
azimle hareket edeceğini söylemiştir; 

Bir suale verdiği cevapta da Ja
ponyanm Cinde yeni topraklat ele 

geğirmek istemediği hakkmda B. 
Hull'a teminatta bulunduğunu söy
lemiştir. 

Yokyoda endişler zusaliyor 
Tokyo 17 (A.A.) — Buraüa şimalî 

Çinin vaziyeti dolajosile hissedilmek
te olan endişeler, bir nebze zail ol
muştur. Japon devlet adamlan, mu-
hasemat zuhuru takdirinde bu mu-
hasematm şimali Çine hasredilmesi-
nin kolay olacağı mütalea:smda bu
lunmaktadırlar. 

Dostane bir hsd sureti elde etmek 
için ciddî mesEd sarfedilmekte oldu
ğu zannedilmektedir. Bu bapta yeni 
talunat hazırlanmıştır. 

Canton, Tsmgtas, Hankow'dan bil
dirildiğine göre buralarda Japonlar 
aleyhinde harbcuyane temayülün 
şiddeti gittikçe artmaktadır. 

Fransızlar Japon himayesini 
istediler 

Paris 17 (A.A.) — Pekinden gelen 
bir habere göre, Fransız maslahat-
güzan Japon elçiliğine müracaat 
ederek şehirde karışıldıklar çıkması 
ihtimaline binaen Fransız tebeası-
nm Japon kıtaatı tarafından hima
yesini istemiştir. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

SMefon: 24240 (tdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (KU^e^ 

Izmirde fuar hazırlıktan 

Iktisad Vekili dün ızmirde 
iki toplanfaya riyaset etti 

Kooperatif birliğinin teşkili Eg-e mıntakası 
iktisadiyab için mesud bir hadisedir. 

Kooperatiflere 3 milyon lira kredi verilecek 

Moskova müzakereleri 
hakkmda tebliğ neşredildi 
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Vekillerimiz Mosl<ovadan ayrıldı 
Salı günü şehrimize geliyorlar 
Türk - Sovyet dostluğu umumî sulh için büyük 

ehemmiyeti haiz bir unsur olarak kendini göstermiştir 
Moskova 17 (A.A.) — Tass ajansı 

bildiriyor: 16 temmuz akşamı B. Rüş
tü Araş ve B. Şülcrü Kaya Odesa ta-
rikile Türkiyeye dönmek üzere Mos-
kovadan, beraberlerinde mebus B. 

Rahmi Apak ve Şükrü Şenozan, Ha
riciye hususî kalem direktörü Refik 
Âmir Kocamaz ve Hariciye Vekâleti 
sekreterlerinden Şakir Emin bulun-

(Devamı seldzinci sahifede 

Benzin fîatlerini tesbît 
için tedkikata başlandı 

Köylüye para 
Ziraat Bankası Samsunda 

köylüye para dağıtıyor 
Samsun 17 (A.A.) — Tütün kırma 

mevsimi girdiğinden Ziraat bankası 
köylüye geniş mikyasta para dağıtma
ya bîişlamıştır. Tütün müstahsilleri 
murabahacılar elinden atmamen kur
tulmuş, muamelelerini Ziraat banka-
sile görmeğe başlamışlardır. Faizin az-
üğı ve tütün satışının kolaylaşması 
noktalarından köylü çok sevinmekte
dir. Karadeniz köylüsünün mısır ih
tiyacını temin için banka şimdiden üç 
milyon kilodan fazla mısır mubayaa 
ve sevketmiştir. Mubayaaya devam 
edildiği için mısır fiatleri normal şe
kilde devam etmekte, hem müstehlUc 
hem müstahsil bu vaziyetten memnun 
bulunmaktadır. 

Takarda tfctisad VddU tzmirde latif kooperatifleri ortaklan ue mr arada 
aşağıda: Üzüm kooperatifinin vekil gerefine verdiği ziyafetten bir intiba 

tzmir 17 (Telefon) — Iktisad Ve
kili B. Celâl Bayar bugün İzmir liman 
işletme müdürlüğüne gitti ve orsıda 
liman tahmü ve tahliye işlerile istar 
tistikler üzerinde tedkikler yaptı. 

Alâkadarlar, ihracat mahsullerimi
zin bu seneki vapur navlunlan üze
rinde görüşmek üzere B. Celâl Bayarın 
reisliği altmda bir toplantı yaptılar. 
Bu toplantıda, mahsullerimizin ma
liyetini 3rülfseltecek navlun tatbikini 
temin için alınacak tedbirler tesbit 
edümiştir. Iktisad Vekâleti siyasî 
müsteşan B. Ali Riza, îzmir valisi B. 

•MHMMMMMaMUllIimillUlMItnilMIIIIIIMIINlUIIIIIIIMIIHIIUIMMI 

FazU Güleç, belediye reisi, liman iş
letme müdürü B. Haşmet, İş ve Ziraat 
bankalan umum müdürleri, İzmir 
Türkofisi müdürü, Ticaret odası 
umumi kâtibi ve alâkadar bazı ze
vat toı^antıda hazır bulunmuşlardıt. 

F u a r h a z ı r l ı k l a r ı 
öğleden sonra Karşıyaka ve Buca-

ya bir otomobil gezintisi yapan İkti-
sad Vekili akşam üzeri Fuara gele
rek hazırlıklan yakmdan tedkUc et
miş, Belediye ve Fuar komitesi reisi 
B. Behçet Uzun verdiği izahatı din-

(Devamı yedinci satüfede) 
IWmillWIIWIIIIIIIIUIIMIII| | | | |IIHI«W—— IBMIIIHIIIIIIIIIM 

[Çarşılar teftiş ediliyor,] - Gazetelerden 

Komisyonun tesbit 
ağustostan itibaren 

edeceği yeni fiatin 
tatbikine başlanacak 

Benzin fiatlerini tespit için muh
telif vekâletlerin mümessillerinden 
mürekkeb bir komisyon kurulmuştu. 
Bu komisyon ilk toplantısını dün sa
bah ticaret odasında yapmıştır. Ikti
sad vekili ile birlikte İzmire gitmiş 
olan sanayi umum müdürü B. Reşad 
şehrimize gelerek iktisad vekâleti mu
rahhası sıfatile komisyona iştirak et
miştir. Bundan başka maliye vekâle
tinden tedkik komisyonu âzası B. 
Zeki, dahiliye vekâletinden mahallî 
idareler umum müdürü B. Faik, ti
caret odası kâtibi umumîsi B. Cevad 
Nizami ve belediye iktisad müdürü 
B. Asım Süreyya benzin komisyonu
nun dünkü içtimamda bulunmuşlar
dır. 

Toplantıda maliyet fiatleri üzerin
de görüşülmüş ve benzin kumpanya-
lan mümessilleri de içtünaa çağnla-
rak fikirleri alınmıştır. Toplantılar 
ay sonuna kadar devam edecektir. 
Tespit edilecek yeni fiatlerin 1 ağus
tostan itibaren tatbiki de kuvvetli 
bir ihtimal dahilindedir. Diğer taraf
tan, iktisad vekili B. Celâl Bayar da 
bugünlerde îzmirden şehrimize ge
lerek bilhassa benzin meselesile meş
gul olacak. Komisyonun mesaîsi hak
kında izahat alacktır. 

Benzin memleketin her tarafında 
aynı fiatle satılacaktır. Yalnız uzak 
yerler için nakliyat masrafları ilâvesi 
suretile satış usulü kabul edilecektir. 

J B ] i l g l g : » < ; l g > y « 

Kendini koru 
Evvelki gün 24 saatte 26 kişi tifoya 

tutulmuş. Çok... Bugün hiçbir mede
nî şehirde böyle bir hâdise yoktur. 

Mühim olan nokta, hastalığın - di
ğer bulaşık hastalıklar gibi - mücade
lesi kolay, gelip geçici değil, İstanbul 
şehrinin yapılış ve kuruluş tarzına 
bağlı olmasıdır. Tifo, maalesef, İstan-
bulun yerli ve temelli hastalığıdır. İs-
tanbuldan tifoyu kaldırmak için mil
yonlar sarfederek ilkönce baştan başa 
lâğımları yapmak lâzımdır. 

Belediye, şimdilik elden geleni - mil
yonlara muhtaç olmadığı halde şim
diye kadar nedense yapılmamış olan 
bazı şeyleri - yapıyor: Temizlik, aşı ve 
saire... Bundan ötesi - şehrimiz zengin 
oluncaya kadar - halkın kendi kendi
ni koruması, bilhassa hasta olan ev
lerden hastalığın dışan çıkmasına en
gel olacak sıhhî tedbirleri ff^TOf^f, .Lnıf »^a' Ne tuhaf belediye reisi!.. Dükkânlan f̂îftiş ediyor!. 



'*î«?**R*'rŞ 

Sahlfe2 AKŞAM 18 Temmuz 1937 

[ ] IHlıı Creceki v e B u Sa.ba.hki Haber l er 
İngiliz - Alman ve İngiliz-Sovyet 

deniz itilâfları imzalandı 
İngiltere, İki taraflı İtilâflar akdi İçin 
Türkiye, İskandinavya ve Lehistan 
devletlerlle müzakereye girişecek 

Londra 17 (Akşam) — Ademi mü-
Sahale tali komitesi salı günü topla
narak İspanya işlerinde ademi mü-
dalhale müzakerelerine esas olarak 
kabul edilen îngüiz plânmm tedki-
kine başlanacaktır. fngUiz projesi, 
müttefikan müzakereye esas olarak 
kabul edilmekle beraber, Fransa, Sov
yet Rusya, Almanya ve İtalya dele
geleri bazı kuyudu ihtlraziye ileri sür
müşlerdir. 

Pitmsa. general Frankoya muharib 
«fatınm tamnmasmı, ecnebi gönül

lülerin çekilmesine ve İspanya Ü-
manlannda bitarf ecnebi kontrolör
lerin işe başlanıalanna muallâk tut
mak istiyor. Almanya ve İtalya, mU-
hazlb sıfatımn derhal tamnmasım 
taleb ediyorlar. Sovyet Rusya kuyu
du ihtiraziyesini önümüzdeki içtima-
da İleri sürecektir. İngiliz plânı hak^ 
tondaki müzakerelerin salıya bırakıl-
masım Fransız sefiri B. Corbin taleb 
etmiş, komite reisi ve İngUiz murah
hası lord Plymouth bu teklifi reye 
koyarak ittifakla kabul olunmuştur. 

İngiliz kontrol projesinin salıya 
müzal(eresine başlanıyor 

Fransa, Rusya, İtalya, A lmanya 
projeyi kabul e tmekle beraber bazı 

kayldler İteri sürdüler 
Londra 17 (A.A.) — İngiltere ile 

Almanya re İngiltere İle Sovyetler 
•rasmda bir seneden fazla devam 
•den müzakerelerden sonra İki ta-
raflı birer deniz itilâfı imza edilmiş
tir. 

Bu İtilânameler, Londra deniz kon-
feransma iştirak etmemiş olan dey-
letlere harp gemilerinin keyfiyet iti-
barile tahdidine ve mutasavver deniz 
Inşaatma müteallik malûmatın mü-
tekabilen teatisine dair olan 1936 ta
rihli Londra deniz muahedenamesi 
ahkâmını teşmil etmeği istihdaf ey
lemektedir. 

Londra 17 (A.A.) — «Reuter ajan-
amdan» İngüiz - Sovyet deniz mua
hedenamesi Uzak Şarka müteallik 
bazı tahdidatı ihtiva etmektedir. 

Sovyet hükümeti Uzak Şarkta inşa 
re İstimal edUen harp gemilerine mü
teallik malûmat ita etmek mecburi
yetinden âzâde olacak ve muahede-
namenin Sovyetlerin Uzak Şarktaki 
deniz İnşaatına dair olan tahdidatın
dan, keyfiyet evvelce bildirilmek şar-
tlle, muaf tutulacaktır. 

Şimdi İngütere iki tarafl^ itilâflar 
akdi maksadile İskandinavya devlet
leri, Türkiye ve Lehistanla müzakere
lere tekrar balıyacaktır. 

Memlekette ekilmemiş 
toprak bırakılmıyacak 

Ziraî kalkınma programı
nın ana hatları tesbit edildi 

Ankara 17 (Telefon) — Ziraat Ve
kâleti yeni ziraî kalkınma hakkında
ki progranun ana hatlanm tesbit et
miştir. Memlekette ekilmemiş toprak 
bırakılmaması yeni programın hede
fini teşkil etmektedir. Bu hedefe var-
nmk için memleket ıklımlara göre 
muhtelif mmtakalara ayrüacak, her 
mmtakada zirai halleri tedkik ve zi-
raati genişletme istasyonlan vücude 
getirilecektir. « 

Bu istasyonlarda çalışacak memur
ları daimî faaliyette bulundurmak için 
lâzımgelen her türlü tedbir almacak 
ve memurlara yataklı otomobiller ve
rilecektir. Memurlar bu otomobilleri 
ikametgâh edinecekler ve böylelikle 
daimi surette iş başında bulunacak
lardır. 

Diğer taraftan Ziraat Vekâletine 
bağlı buluna::n zira! müesseselerin bir 
elden idaresi için ayrı ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz bir müessese vücuda 
getirilecektir. 

Zehirlenen gelin 
ve güvey 

Yolculannı istikbale 
gelenler iki genci 

zehirlenmiş buldular 
Eskişehir 17 (Hususî muhabiri

mizden) — Bu gece burada çok acıklı 
bir hadise oldu. Yeni evlenen bir çifti 
karşılamağa gelen kalabalık aUe 
grupu yeni evlüeri trende zehirlenmiş 
olatak buldular. 

Elde ettiğim malûmatı bildiriyo
rum: Mustafa adındaki genç Bur-
•ada evlenmiş ve karısmı alarak Co
rumdaki vazifesine gitmek üzere Bur-
sadan otomobUle Karaköye geçmiştir. 
Mustafa kansı İle birlikte Karaköy-
den 6 numaralı katara binmiştir. 

Bu katar bugün Haydarpaşadan 
Ankaraya hareket eden trendir. Mus-
tafanın Eskişehirde birçok akrabala-
n vardır. Yeni evlilerin trende olduk-
lanm bilen kalabalık akraba grubu 
İstasyona inmişler ve sabırsızlıkla 
treni beklemişlerdir. Nihayet tren 
geldi. Fakat gelin güvey vagonlann-
da karşı karşıya baygın bir halde 
oturur vaziyette bulundu. İkisi de ko
nuşamıyorlardı. Bilhassa yeni gelin 
güçlükle nefes alıyordu. Bunlarm ze
hirlendikleri anlaşılıyor. Derhal has
taneye kaldınldılar. Gelinin hayatı 
tehlikededir. Tahkikat yapılıyor. 

Iran bizden 35 bin kilo ipek 
böceği tohumu aldı 

Ankara (Ak|am) — İrana mey-
slmln gecikmiş olmasma rağmen 36 
bin kilo ipekböceği tohumu satılmış
tır. Dost ve komşu memlekete evvelce 
mühim mıkdarda ipekböceği tohumu 
satılmakta iken son senelerde yapılan 
rekabetler yüzünden bu satışlar dur
muştu, önümüzdeki senelerde ipekbö
ceği tohumlarımızın Irandaki eski 
mevkiljıi tekrar kazanacağı umuluyor. 

Ziraat ve İktisad vekâletleri böcek 
tohumu ihracatmı teşvik için müşte
rek tedbirler almak üzere tedkikltr 
yapmaktadırlar. 

Telsiz telgraf ve radyo kanunu 
1 ağustosta tatbik edilecek 

Telsiz telgraflardan ve radyodan 
alınacak ücret harç tarifesi hazırlandı 

Erzurum hattı 
istasyonla Halkevi 

binalarının temelleri atıldı 

Franka Fasdan 
kuvvet getirtiyor 

Asiler Grenada cephesinde 
ağır zayiata uğradılar 
Cebelüttank 17 (A.A.) — «Reuter 

ajansı muhabirinden» Ceota, Teto-
uan ve MeliUâdan Algesirasa müte
madiyen Fashlar gelmektedir. Ge
lenler Rondaya ve oradan Grenada 
cephesine sevkedilmektedirler. 

Bu cephede hükûmetçilerin taar
ruzu muvaffakiyetle dev^n etmekte 
olup asiler ağır zayiata uğramışlar
dır. Filvaki, Rondadaki hastaneler 
ağızlarma kadar yaralılarla doludur, 
ölüler, Ronda ve Cordoba civ&nnda 
açılan çukurlara hep bir arada gö
mülmektedir. Harbin ilk gününü 
tesid için yarm Algesiras ve Lalmca-
da icrası mukarrer olan boğa güreş
leri ne olduğu söylenmiyen bir sebep
ten dolayı ilga edilmiştir. Yalnız bu 
ilganm asilerin son zamanları insan
ca pek çok zayiata uğramış olmala-
nndan ileri gelmiş olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Bir kaç zamandanberi Cebelütta
nk havalisinde hiç bir Alman veya 
İtalyan harp gemisi görülmemiştir. 
A f g a n i s t a n H a r i c i y e V e z i r i 

T a h r a n d a n a y r ı l d ı , 
Tahran 17 (A.A.) — Afganistan 

Hariciye veziri Serdar Feiz Moham-
med han dün Saadabad kasrında 
majeste Şahinşah tarafından kabul 
edilmiştir. Afgan Hariciye veziri ma
jeste Şahinşaha arzı veda eylemiş ve 
öğleden sonra da Meşeld tarikile Ka
bile dönmek üzere Tahrandan hare
ket etmiştir. 

S ı h h i y e m ü d ü r l e r i a r a s ı n d a 
değişiklik 

Ankara (Akşam) — Kayseri sıhhiye 
müdürü B. Mustafa Zühtü Oazi Anteb 
sıhhiye müdürlüğüne, Manisa merkez 
hükümet tabibi ve sıhhiye müdür ve
kili Rıfat Manisa sıhhiye müdürlüğü
ne, tnegöl hükümet tabibi Tevfik Kay
seri uhhiye müdürlüğüne nakil ve ta
yin edilmişlerdir. 

Erzincan 17 (A.A.) — Bugün saat 
16,30 da ve 17 de yeni Halkevleri bi
nası ile şimendifer istasyon binası-
mn temelleri atılmıştır. Merasimde 
vali B. Fahri Özen, ordu müfettişi 
general Kâzım Orbay, rüesai memu
rin, askerî erkân ve kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. Bu 
her iki tören^de memleketi baştan 
başa refaha kavuşturan Cumhuriyet 
hükümetine karşı halkın minnetdar-
lık duygularını ifade eden nutuklar 
söylenmiştir. 

K ı z ı l c a h a m a m d a A t a t ü r k 
günü 

Kızılcahamam 17 (Hususî) — Bü-
jmk Şefimiz Atatürkün Kızılcahama-
mı şereflendirdikleri 16 temmuz dün 
coşkun tezahüra;tla kutlanmıştır. 
Yapılan tazahürat halkm Büyk Ata-
sma karşı beslediği sonsuz saygı ve 
sevginin açık bir ifadesidir. 

Boluda Atatürk günü 
Bolu, 17 (Akşam) — Bugün Bolu 

halkı Atatürk gününü coşkun teza
hüratla kutlamıştır. Bu büyük gün 
şerefine Halkevi tarafından hazırla
nan Abaut kampı, mülhakattan ge
len binlerce halkın iştirakile yarm 
açılacaktır. 

Filistinin taksTmi 
İtalya da bu meselede söz 

sahibi olmak istiyor 
Roma 17 (A.A.) — «Action Colo-

niale» , Filistinin taksiminden bah
sederek diyor ki: 

Bu mühim meselede İtalya' da nok-
tai nazarım bildirecektir. Hus asile 
ki, bu toprak Milletler cemiyetine 
mensup bütün devletlerin hukuku 
hükümranisi altındadır. Filistin tak
sim edilmekle İtalyamn askerî ve 
sevkülceyş münakalât öıenafiine ya
fandan temas eden meseleler ortaya! 
çıkabilir. 

Bu gazete, eski Napoli krallarma 
aid olup şimdi İtalya krallarma ge
çen hakları hatırlattıkta^ sonra Fi-
Ustin ıslahatının bütün Akdeniz dev
letlerini yakmdan alâkadar ettiğini 
ve katolik îtalyanm da bu bapta 
söyliyecek sözü bulımduğunu ehem
miyetle kaydeylemektedir. 

Mısırda Filistin için nümayiş 
Kahin 17 (A.A.)" - <Mlllî Mısır 

firkası» denilen muhalefet fırkası, 
önümüzdeki salı günü umumî bir 
nümayiş icrasına davet edilmiştir. 

Bu nümayişte hatipler, Filistin 
meselesinden bahsedeceklerdir. 

Ankara 17 (Akşam) — Ağustostan 
itibaren meriyete girecek olan telsiz 
kanununun tatbik suretleri, teknik 
ve işletme işleri hakkında bir nizam
name hazırlanmıştır. 

Her hangi neviden olursa olsım 
telsiz tesisatı ve haricî alıtenler ve 
telsiz telefon alıcı cihazları dahil ve 
yedek kısımları sahipleri, devletin 
umumî ve askerî emniyet ve asayişi
nin verdiği hallerde ferdî mıntakavî 
veya umumî ohnak üzere vekiller 
heyeti kararile yapılacak taleb üze
rine bunları faaliyetten kaldırmağa 
veya hükümet emrine vermeğe mec
burdurlar. 

Alıcı tesisata aid ruhsatnameler, 
baymdırhk bakanlığı naimına posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
tarafmdan verilecektir. 

Memleket içinde oturmaları bir ayı 
geçmiyen yabancı seyyahlann oto
mobillerindeki telsiz telefon alıcı ci
hazı için ruhsat almaya' lüzum ol-
mıyacaktır. 

Türk deniz ve hava gemilerile tay

yarelerine verilecek telsiz tesisatı 
ruhsatnameleri için onbeş lira ve ge
mi telsiz muhaberecilerine verilecek 
şehadetname için beş lira harç alı
nacaktır. 

Radyolardan ahnacak ücretler Ba* 
ymdırlık bakanhğmca tesbit edümiş-
tir. Bir tarife halinde tasdik edilmek 
üzere bakanlar heyetine sevkedilmek 
üzeredir. Ücretler her malî senenin 
birinci ayı içinde mahallî posta, tel
graf ve telefon idarelerine verilecek
tir. Malî senenin birinci altı ayı için
de kendilerine ruhsatname verilenler
den tam ve ikinci altı ayı içinde ve^ 
rilenlerden yan ücret alınacaktır. 

Telsiz istasyonları vasıtasile neş
redilecek İlân, reklâm vesair trans
misyonlardan alınacak ücretler hak
kında da hazırlanmakta olan tarife
yi bakanlar heyeti yalanda tesbit 
edecektir. 

Yabancı elçiler konsoloslardan ve 
bu elçüik ve konsolosluk resmî me-
murlarmdan karşılıklı olmak şartile 
ücret almmıyacaktır. 

Geceleri pratîka işlerinde 
çalışacak memur ücretleri 

Sahil Sıhhat Umum Müdürlüğü verilecek 
ücretleri tesbit eden bir cedvel hazırladı 
Ankara (Telefon) — Hudud ve sa

hil sıhhat umum müdürlüğü memur-
larmdan 1937 senesi içinde geceleri 
pratika işlerinde çalıştırılacak olan
lara verilecek pratika ücretlerine aid 
cedvel Vekiller heyetince tasdik edil
miştir. 

Bu cedvele göre, İstanbul - Çanak-
kalede baştabiplere 30, Çanakkale -
Büyükderede tabiplere 20, Galatada 
tabiplere 17, İzmir, Mersin, Samsun, 
Zonguldak, Trabzon ve Ereğlide ta
biplere 15, Çanakkalede muhasibe 
20, Büyükderede tahsilat memuruna 
20, Galatada tahsilat memuruna 17, 
Galatada kâtibe 14, Çanakkale, Bü
yükderede kâtiplere 18, İzmir, Mersin 
ve Zonguldakta muhasiplere 15, An
talya, Ereğli, Trabzon, Samsun, İz
mir, Zonguldak ve Mersinde kâtiple
re 12, Antalya, Ereğli, Trabzon ve 
Samsunda 10, Bodrum, Fethiye, Ho
pa, Rize, Giresun, Ordu, Sinop, İne
bolu, Bandırma, Edremit ve KüUükte 
birinci sınıf idare memurlanna 12, 
Ayvahk, İzmit ve Tekirdağında 10, 
Kuşaadası, Alâiye, Dikili, Foça, Finike, 
Marmaris ve Geliboluda ikinci sımf 
muamelât memurlanna 9, Kaş, Boz
caada, Enez, Anamur, Silifke ve Çeş
mede 8, Çanakkalede tephirciye 15, 
merkez ve idarelerde muhafızlara 6,50, 
Kavak, Tuzla ve Çanakkale istimbot
ları kaptanlarına 16, makinistlerine 
12, ateşçilerine 8 ve tayfalarına 7, 
Galata ve Sinop motörlerinde şoför
lere 9, dümenci ve tayfalara 7 şer lira 

aylık gece pratika ücreti verilecektir. 
İstanbul motörbotu daimî faaliyette 

bulunmadığından çalıştığı aylarda 
mürettebatına verilecek gece prati-
kalan yalnız yedi buçuk aylık ve ge
ne daimî faaliyette bulunmıyan An
kara motörbotu mürettebatına çalış
tıkları aylarda verilecek pratika üc
retleri de yalnız dört aylık hesab edil
miştir. 

İstanbul motöründe çahşanlara ve
rilecek aylık pratika ücretleri şu su
retle tesbit edilmiştir: 

Birinci kaptan 30, ikinci kaptan 
25, makinist 20, yağdancı ve dümenci. 
12, tayfalar 10 lira. 

Ankara motoru kaptanma 25, ma
kiniste 20, ateşçilerine 12 ve tayfala
rına 10 ar lira pratika ücreti verile
cektir. 

Bir hafta zarfmda tamirleri bite
cek olan motor ve istimbot mürette
batının gece pratika ücretleri tam 
olarak verilecektir. Bir haftadan faz
la devam edecek tamirat esnasında 
mürettebata bir şey verilmeyip tami
rat bittikten sonra gece işlerine baş
ladıkları takdirde kist hesabı ile pra
tika ücreti verilecektir. 

Mezuniyet ve hastalık sebebi ile 
vazifesinden ajnrılan veya her hangi 
sebeble jlursa olsun gece pratikasına 
çıkmıyan memurlara aid vazifeler 
münhal bulunan memuriyetlere mün-» 
haşir vazifeleri ifa edenlere, o vazi
feyi ilâveten ifa ettikleri müddete 
aid olmak üzere bilhesab verilecektir. 

Benzin infilâkı 
Amerikada şimdiye kadar 

on kişi yaralandı 
AtlmUc - City 17 (A.A.) — İçinde 

88 bin litre benzin bulunan iki depo 
cPure Oıl Co» ya aid arazi dahilinde 
infilâk etmiştir. Benzinler civar ev
lere hücum ettiğinden bu evlerde 
oturanlar kaçmağ mecbur olmuşlar
dır. İtfaiye yangını söndürmek için 
uğraşıyor. Hararetin lazlalığmdaSı 
diğer bir çok depolar da infilâk et
miştir. Üçü İtfaiyeci olmak üzere on 
kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Yerleri değiştirilen defterdar 
ve mal müdürleri 

Ankara (Akşam) — Bergama mal-
inüdürü B. Haşim Van defterdarlığı
na, Manisa defterdan B. Süleyman Si-
Ird defterdarlığına tayin edilmişlerdir. 

Çek buhranı 
B. Hodza yeniden 

kabinenin teşkiline 
memur edilecek 

Prag 17 (A.A.) — Bu sabah say
fiyeden avdet etmiş olan reisicumhun, 
B. Benes, derhal B. Hodzayı kabul 
etmiştir. B. Hodza, reisicumhura: ka
binenin istifasını takdim etmiş ve 
reis kendisinden günlük işlerin tem-
çiyetini rica etmiştir. 

B. Benes, buhranı halletmek için 
İstişarelerine başlamıştır. 

1 t ( 

İyi malûmat almakta olan malıa-
fil, yeni kabineyi fırkaların hali ha-
EU'daki koalisyonunun esaslarına 
müstenid olmak üzere teşkil etmeğe 
yeniden B. Hodzayı memur edeceğini 
temin etmektedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMAt 

Karakuşî yüzde 15 
. Dostum Gayyur İlgili, isminden de 
anlaşıldığı üzere, her şeyle ilgilenir... 
Amma, üzerine terettüp etsin, etme
sin... Ehemmiyeti yok... Her şeyi», 
her şeyle... 

ı Geçen gün icap etti, acele işhniz 
yardı; bir taksiye bindik. Yazıhanesi
ne gittik. Vaktinde teslim edümek 
icap eden bir mektubu kapısmm 
önünde beldiyen birine verdL Ben, bu 
sırada, taksinin hesabım görmekle 
meşguldüm. 

— Kaç para etti? - diye sordum. 
— 70 kuruş. 
Gözüm ilişti: Saatin yazdığı da 70.» 
— Demek 70 vereceğiz? 
— Evet efendim. 
— Fakat yüzde on beş tenzilât ne 

oldu? 
Şoför, elinden zorla hakkı alınmak 

istenen bir adam tavrile boynunu 
büktü. Göğüs geçirdi: 

— Siz o kadar şeyi anyanlardan 
değilsiniz efendim. 

— Canım böyle sözlere ne müna
sebet?... Niçin aramıyayım? Aramn-
Belki de meteliğe kurşun atanlarda
nım! Beni nereden tamyorsunua? 
Hovarda, mirasyedi diye kim prezante 
etti? Alışverişte kimsenin halda kim
seye geçmemelidir. Ne tesbit edilmiş
se onu ahn. 

— Peki... Verin öyleyse on kuruş 
eksik... 

— Kuzum siz, bu yüzde on beş ten-
zillâtı müşteriye zaten haber vermeğe 
mecbur değil misiniz? 

Beni kim bUir kim sandı: 
— Mecburuz bayım, affedersiniz. 
Bu sırada, dostum Gayyur İlgili, 

mektup vermek muamelesini bitir
mişti. Mevzuumuzla tabii ilgilendi 
Fakat söyledim ya; o, daha ileri va
rır. Üzerine terettüp etmiyen işlerle 
de uğraşır. 

Şoförlere dedi ki: 
— Saat açık kalsm. İşliyecek para

yı veririm. Yazıhaneme buyurun bir 
kaç dakika. Hem bir kahve ikram 
edeceğim, hem de size izahat vere
ceğim. 

Talfsiciler, evvelâ bunu şaka san
dılar. Fakat arkadaşım ciddi konu
şuyordu. Israr ederek kabul ettirdi 

Masanın basma geçti, ısmarladı 
kahveleri ve eline kâğıd kalem alarak 
şu hesapları yaptı: 

ŞBBtR BABIini.BRt 

« 
«On beş kilometrelik bir yol katettiğimi-

Ei tasavvur ediniz. Şimdi piyasada mevcut 
saatlere göre bunun ücreti şu edecek: 

26 kuruş saat açma ücreti + 300 kuru ,̂ 
on beş kilometreye karşılık vereceğimia 
ücret = 326 kuruş ödemeğe mecbur oldu
ğumuz para. 

Bugünkü günde saat değişmemiştir. Ge
ne on beş kilometre yol gidilmiştir. Yeni 
nizama göre yüzde on beş eksik ödene
cektir. 

326 kuruş saatin yazdığı — yüıde 
on beşi, yani 48 kuruş = 278 kuruş öde
meğe mecbur olduğumuz para. 

Halbuki, esas, yeni saatin konmasıdır. 
Bunu kondu farzediniz: 

20 kuruş saat açma parası + 200 kuru; 
on beş kilometreye karşılık ücret, yüs elli 
metre iki kuruştan = 220 kuruş. 

Öyleyse: 
Yüzde on beş eksik ödenenle yeni saat 

Ue ayni mesafe için ödenecek ücret ara
sında 278 nakıs 220 tam 58 kuruş fark 
vardır. 

Bunu zaten halk fazla olarak veriyor. 
Eğer şimdiki saatten yüzde otuz bile eksik 
ödenseydi 326 nakıs 97 müsavi 229, gene, 
yeni saatin yazacağından 9 kuruş ziyade 
para halktan alınmış olacaktı. , 

Evvelâ, bu yüzde on beşi kim çıkardı? 
Bu, Karakuşi yüzde on beştir! Diyelim 
ki, yeni saat için 20 lira masrafları olacak 
diye otomobil sahihlerine, bu, halkm ce
binden bir ikramdır. Haydi onu da kabul 
edelim. Fakat siz şoförler, katiyen halk
tan fazla para istememellsiniı! Çfinkfi, 
belki bu ucuzluk sayesinde yeni bir suuf 

24 saatte 25 
tifo vakası 

Hâl ve civarının temiz-
lettirilmesine başlandı 
Evvelki gün öğle vaktinden dün 

saat 12 ye kadar İstanbulda 25 tifo 
vaaksı çıkmıştır. Bu vakaların hepsi 
de yapılan muayene ve tahlillerle 
müsbet neticeler vermiştir. 

Dün de bilhassa meyva hâlinde ça
lışan bütün memur, amele vesairenin 
mecburî aşıya tabi tutulmasına baş
lanmıştır. Bımdan başka hâl binası-
mn etrafınm temizlenmesine ve ev
velki geceden itibaren caddelerden 
başka yan sokakların da yıkattınl-
masma başlanmıştır. , 

Gıda maddeleri satanlar içinde ifo-
ya tutulanlar görüldüğü takdirde 
bunlarm sattıkları yiyecekler derhal 
kimyahaneye sevkedilerek tahlil e-
dilmektedir. Tifo mikrobuna bulaş
tıkları görülen yiyecekler derhal im
ha edilecektir. 

Belediye çeşmelerden su taşıyan 
sakaları sıkı bir kontrol altma alma
ğa ve bunlarm kaplarını dezenfek
te ettirmeğe karar vermiştir. Belediye 
şehrin temizlik işlerinde kullanılan 
amelenin mıkdarım da arttırmıştır. 
Şimdiki halde bütün şehirde 500 ü 
süpürgeci, 400 ü arabacı 100 ü de di
ğer hizmetlerde kuUamlmak üzere 
1000 temizlik amelesi vardır. Maa-
mafih bu amele mevcudu da İstanbul 
gibi geniş bir şehiri tamamile temiz
lemeğe kâfi görülmediğinden tedrici 
bir surette arttınlacaktır. 

Y ü k s e k t i c a r e t v e i k t i s a d 
m e k t e b i n d e 

Dün ders senesi sonu münasebetile 
yüksek ticaret ve iktisad mektebin
de mezımlar şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Asrî mezarlık 
Belediye mezarlığı bu 
sene tanzim edecek 

Belediye, Zincirlikuyudaki asrî me
zarlığı esaslı surette tanzim ve ima
ra karar vermiştir. İki sene evvel bu 
mezarlığın bir kısmma yalmz duvar 
çevrilmişti. Belediye Beyoğlu tarafı-
nm mezarlık ihtiyacuu biran evvel 
kairşüamak üzere elde mevcud 35 bin 
liralık tahsisatı bu sene sarfetmeğe 
karar vermiştir. Bunun için mezar-
lığm içindeki yollar açılacak, tarla
lar taksim edüecek ve mezarlığm te
mizliği için icah eden su tesisatı ya
pılacaktır. 

Buradan Taksim suyu geçtiği için 
mezarlığm su ihtiyeıcı kolayca temin 
edüecektir. Yapüan keşfe göre bu pa-
ranm on iki bin lirasile Taksim suyu
nu almak mümkün olacaktır. Tesi
sata' sonbaharda başlanacak ve kışa 
kadar mezarlık, ölü gömülebilecek 
bir şekle konmuş olacaktır, 
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insan otomobile binmeği itiyadları arası
na sokacaktır. Ucuzluk mesleğinize fayda
lıdır. Ona göre hareket edin. 

Dostum Gayyur İlgili, birer de si
gara ikram ederek şoförleri uğurladL 
Bu hesaplannm da gazeteye yâal-
masını istedi Bilmem haklı mı? 

Akşama 

Haklı şikâyetler 
Radyomuzda okuyanlar 

acaba ikizmidirler ? 

Bir kariimiz yazıyor: 
İstanbul radyosunda, dikkat na

zarıma çarpan bazı noktalan si
ze yazıyorum: 

1 — Radyoda şarkı söyliyen ba
yan Belma üe bayan Vedia Riza, 
bayan Müzeyyen üe Nezihe ve Ri-
fat, Sadüe Muzaffer îlkan ikiz 
kardeş midirler ki sesleri şaşıla
cak derecede biribirine benziyor? 

2 — İsmini yazmağa lüzum yok, 
bir muganniye, halk şarkılarından 
başka sarkılan makam ve usul üe 
okuyamıyor, sesinde de muvazene 
yok. Bir gece boğuk, boğuk, başka 

bir gece tiz perdeden okuyor ve din
leyicileri hayal inkisanna uğratıyor. 

Kendisine bilTnediği şarküan söy
letmekte ne mâna vardır? Yalnız 
halk şarkılannı söylemekle iktifa 
etse daha doğru olmaz mz? 

3 — Fasü heyetinin neşriyatvw-
dan da bir şey anlamak kabü de
ğildir. Hoş, diğer muganni ve mu
ganniyelerin okuduklan şarktlann 
güftelerini anlamak mümkün de
ğil ya... Radyo idaresi muganni 
ve muganniyelere şarkılannı anla
şılacak şekilde okumalannt tavsi
ye etse olmaz mı? 

4 — Gece 21,15 geçe saat ayan 
zamanıdır. Fakat türkçe saz fas
lından sonra saat ayan söylen
meden alafranga musikiye geçil
diği vakidir. 

5 — Radyo idaresinden diğer bir 
düeğimiz de yeni şarkılara yer ver
mesidir. 

Esrar tüpleri 
Esrar satan Mehmed 

cürmü meşhud halinde 
yakalandı 

Tophanede bir evde oturan ömerin 
esrar sattığı zabıtaca haber alınmış 
ve dün ansızın evinde bir araştırma 
yapılmıştır. 

Ömer birdenbire memurlarla kar-
şüaşmca bir köşede bulundurduğu 
ceviz kadar esrarı jrutuvermiştir. 

Memurlar, Mehmedi yakahyarak 
karakola götürmüşler, haldanda lâ
zım gelen tahkikat tanzim edilmiştir. 
Mehmedin jruttuğu esrar bir saat son
ra tesirini göstermiş ve kendisini bll-
miyecek bir hale gelmiştir. 

Mehmed derhal hastaneye kaldırıl
mış, tedavi altına alınmıştır. İjdle^ 
tikten sonra hakkındaki kanunî ta
kibata devam edilecektir. 

B i r k a d ı n ç o c u ğ u n u 
k a y b e t m i ş 

Meşkûre isminde bir kadm zabıtaya 
müracaat ederek 15 yaşındaki çocu
ğunun kaybolduğunu bildirmiştir. Meş
kûra, Karaköyde Yeşil Giresun otelin
de 15 yaşmdaki oğlu Tahirle beraber 
oturmaktadır. 

Bayan Meşkûre, evvelki gün oğlu ile 
beraber, Bahçekapıdaki Emlâk bankar 
sma kadar gelmiş, bu sırada çocuğunu 
kaybetmiştir. 

Zabıta; Talıirin eşkâlini, bütün polis 
merkezlerine bildirmiştir. 

Yolcu salonu 
hamal tarifeleri 
Eşya taşıma tarifesinde 

tadilât yapılması 
kararlaştırıldı 

iktisad vekâleti tarife komisyonu li
man ücretleri ve tahmil, tahliye taü-
felerile yolcu salonu hamallık tarife
sini tedlcike dün devam etmiştir. 

Tarife komisyonu evvelki gün l i 
man işletme idaresinde toplanarak ay
ni mevzu üzerinde çalışmıştı. İkinci 
ve son toplantı önümüzdeki sah günü 
yapüarak tarifelerde icab eden tadi
lât tesbit olımacaktır. Komisyon ya-
rm akşama kadar da tedkiklerini bi 
tirmiş ve toplantıya; hazırlanmış bu
lunacaktır. 

Yolcu salonu hamaıllık tarifesi üze
rinde ehemmiyetle durulmaktadır. Li
man işletme idaresi de bu tarifede ten-
zUât icrasmı muvafık görmektedir. 

Esasen bugün mer'i tarifeye göre sa
londan çıkan bir yolcu çantası ve ya
hut her hangi bir parça eşyası ne bü
yüklükte olursa olsun, ayni parayı 
vermeğe mecbur tutulmaktadır. Me
selâ iki küo ağırlığında bir el çantaı-
süe 15 küo ağırhğmdald bir bavul ara-
smda hamallık ücretinde hiçbir fark 
yoktur. Tarifenin bUhassa bu tarafı-
nm da tadUi kararlaştınlmış ve eş3ra-
1ar arasmda bnlhassa ağırlıkla:nna 
göre güzel bir tasnif yapüması muva
fık görülmüştür. Tenzilâtm da mü
him miktarda olacağı kuvvetle söyle
niyor. 

Diğer liman ücretlerile, tahmü, tah
liye tarifesinde tenzilât yapüıp yapü-
mıyacağı belli değüdir. Çünlni Li
man idaresi İstanbul limanında yap
makta bulunduğu yeni tesisatı ileri 
sürerek tarifenin indirilmesine itiraz 
etmektedir. 

lO II 

Beygir ürktü 
Araba parçalandı, beygir 
de muhtelif yerlerinden 

yaralandı 
Dün Mahmudpaşa caddesinde en 

kalabalık bir zamanda orada bulu 
nan halk büyük bir tehlike atlatmış-
tu-. 

Hâdise şöyle olmuştur: 
Ali isminde biri beygir koşulu ara-

basUe karpuz satarken yanmdan sür
atle otomobil geçmiştir. OtomobU 
beygiri ürkütmüş, heygiı de bir
den gemi azıya larak arabayı o kala
balık arasmda var hızile sürüklemeğe 
başlamıştır. En sonra araba devril
miş, karpuzlar parça parça olmuş, 
dingüdeki bir demir de hayvanm 
müteaddid yerlerinden yaralanmasına 
sebep olmuştur. Bu sırada halk bir 
tarafa bin müşkülâtla kaçmış, düşüp 
kalanlar birbirleri üzerine yıkılanlar 
olmuştur. 

Nihayet arabacı bin müşkülâtla ve 
neden sonra arabajn zabdetmiş, yara-
U hayvam ve larılan arabasım alarak 
geçip gitmiştir. 

Yolcu vapurlarında 
Yolcularım teşyi etmek üzere vapur

lara girenler bundan sonra vapurun 
hareketine yanm saat kala dışanya çı
kacaklardır. Alâkadarlara bu yolda 
emir verilmiştir. 

Asriliğin hududu 
Kırk yılda bir kere, bu yaz plaja git

mek nasib oldu... Baktım denize gi
renlerin bir losmı lâstik deniz ayak-
kabısUe dolaşıyorlar. Bir kısmı da de-
nizdn çıkmışlar, sırtlarına birer pi
jama giymişler, ayaklarına da birer 
asri takunya geçirmişler, öyle gezi
yorlar. 

Evet, garib bir tabir amma.. «Asri 
takunya»... aEski nesil takunyalar» 
gibi bunların da altı tahta, fakat üst
leri bir talum lâcivet, kımuzı, yeşil« 
san derilerle şık bir sandal haline 
getirilmiş.. 

Genç kadınların tırnaklan boyalı, 
cUâh ayaklarım kucaklarına alan bu 
asri takunyalar etrafımda tıkırda-
dıkca düşündüm. 

Herşeyin asrileşeceği, modern bir 
hale geleceği tahmin edilirdi amma.. 
Şu takunyaların asrîleşeceğini hiç 
tahmin etmezdim doğrusu.. 

Herşeyin eski nesU Ue yeni n e ^ 
arasında büyük farklar, büyük uçu
rumlar vardır. Fakat eski takunya 
nesli ile şimdiki zübbe, çitlanldun, 
iki dirhem bir çeldrdek takunya nesli 
arasındaki fark müthiş,.. Yeni zübbe 
talnınyalar eskilere tepeden istihfaf
la, beğenmez nazarlarla bakıyorlar. 
Bir bizim eski mutbak takunyalarım 
düşününüz, bir de bugünkü asri plâJ 
takunyalarım gözünüzün önüne ge
tiriniz. 

Ne fark değil mi?.. İnsanlann da ta> 
llhlUeri, talihsizleri olduğu gibi takun-
yalann da talihlileri, talihsizleri var.. 

Biçare mutbak takunyaları, yağlı 
mutbak taşlan üstünde sabahtan ak
şama kadar sürtüp dururken yeni, 
asri takunyalar en güzd plajlarda, 
boyah tımaklı, güzel ayaklan kucak
larına almışlar, denize karp keyif ça
tıyorlar.. 

Hele biçare, bedbaht hela nalmlan 
İle bugünkü plaj takunyalan arasm
da bir mukayese yapacak olursanıs 
birincilerin haline oturup ağhyacağı-
nız gelir... 

Bir gün gelip te asrileşeceği tahmin 
edilmiyen şey yalnız takunya nu7 

Siz kırk yıllık süpürgderin bu de
rece asrîleşeceğini akla getirir mi 
idiniz?.. 

Dün tş bankası önünde şık bir ka
dm otomobUe biniyordu. ArlutsındaU 
hamala: 

— Aaman, dedi, süpürgnn nercdeT 
Yeni aldığım süpürge.. 

Şaşırdım. Bu şık genç kadm oto
mobUe san bir süpürge Ue mi bine
cekti.. 

Bir de baktım. Hamal otomobUa 
pırü pınl, yepyeni bir elektrik süpür
gesi koydu. 

Tasavvur ediniz, süpürge büe elek-
trildeşti, motörleşti, asrileşti. 

Artık asrilik hududlarmı süpürge
lere, takunyalara kadıu- uzattıktan 
sonra biz niçin asrÜeşmiyelim? 

H. P. 

M e s u d b ir e v l e n m e 
Cumhuriyet refikimizin baş muhar

riri B. Yunus Nadinin küçük kızı Ni
lüfer ile Cumhuriyet Merkez bankaa 
kontrolörü B. Ethem İzzet Ayaydınm 
nikâlüan perşemlıe günü Eminönü ev
lenme memurluğımda yapılmış, bu 
münasebetle dün akşam Perapalas 
oteli salonlannda bir suvare verilmiş 
tir. Suvare çok parlak olmuş, geç vak
te kadar sürmüştür. Yeni evlileri teb
rik eder ve kendüerine saadetler di
leriz. 

D a i m i fotog^raf m ü s a b a k a m ı z 
1 i 

* 

İF^' ^ Î̂ B 

ki 
Amatörlere mahsus daim! fotoğraf mûsabakarmzm bu naftakl seçiminde 

Kûçer liralık kitap) kazananlar: 1 - Kasımpaşa İplikçl fınm caddesinde Na 
112 İhsan, 2 - Bandırma Halkevinde Kâzım Umut, 3 - Ortaköy FıstıkU kö§k 
sokağı No. 6 Naci Zeren. 4 - İzmit, Fahri Seyrek. 
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. T^Ctdycj 
-I X 18 Temmuz 19S7 Pazar 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,80: Pl&kla 
i ^ k musikisi, 12,50: Havadis, 13: Beyoğ
lu Halkevi gösterit kolu tarafından bic 
lemsll, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Ordu saylavı 
Belim Sırn Tarcan (Çocuklara üç masal), 

,10: Müzeyyen ve arkadaşları tarafmdan 
Jürk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: 
Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmdan 
ITürk musikisi ve halk şarkıları (Saat aya-
n ) , 21,15: ORKESTRA: 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün programı, 
t2,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çaları, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en müntahap 
Programı 

Berlin (841) saat 20,20 Tuna şarkısı, 
BresUv (950) Şarkılar Mozarddan, Paris 
(690) saat 20,40 dans musikisi BouiUon 
orkestrası. Londra (877) saat 21,50 isimsiz 
forkı. 

19 Temmuz 937 Pazartesi 
İstanbul: öğle neşriyatı: 12,30 Plâkla 

Türk musikisi, 12,50 Havadis. 13,05 Muhte
lif plâk neşriyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Afrika av hatıraları: S. 
Balâhaddin Clhanoğlu tarafmdan, 20: Rı-
tat ve arkadaşları tarafından Türk mu-
«ikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. (Saat ayan), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
Te ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
•ololar, opera ve operet parçalan, 23: SON. 

Bu akfam 

Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Daire
de Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, Has-
köy: HalıcTbğlunda Barbut, Eminönü, 
Mehmed Kâzım, Heybeliada: Toma-
dis, Büyükada: Merkez, Fatih: Ham
dı, Karagûmrük: Mehmed Arif, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer;- Nuri, Aksa
ray: Ziya Nuri, Beşiktaş: Nail, Kadı
köy: Pazaryolunda Merkez, Modada 
Faik İskender, Üsküdar: Selimiye: 
Fener: Defterdarda Arif, Beyazıd: Ye
ni Lâleli, Küçükpazar: Hikmet Cemil, 
Samatya: Çula, Alemdar: Divanyo-
lunda Esad, Şehremini: Ahmed Hamdi. 

I B O R S A 
17 Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı dahilî 94 
1933 İstikrazı 95 
Ünitürk I 14,70 

13,75 
13,75 
38,55 
40,30 

» n 
» m 

Mümessil I 
» II 

> m 
t | Bankası 9,80 

hamiline 9,80 
Müessls 77 

Türkiye Cum- 87 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad değir 
menleri 
Şark değir
menleri 

24,30 
7 

8,50 
12,95 
10,40 

0,80 

Fars (Çek flitleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

20,54,50 
827 

79.15 
15,04,75 
87,16,10 
3,45.60 
4,70,50 
1.43,75 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,79.53 
22,71,00 

1,96,92 
13,71,60 

34,45 
4,19,14 
4,00,32 

107,17,70 
24,11,50 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

17/7/937 
? i A T L A R 

CP^Sİ Aşağı Yukarı 
Buğday yumuşak 

» sert 
Arpa 
Çavdar 
Dan san 
Yapak Anadol 

5 
15 
2i 

15 
12 

20 
20 

56 — — 

G E L E N 

Buğday • 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 
Arpa 
Çavdar 
Ün 
Yulaf 
İÇ fındık 
B. peynir 

141 Ton 
30 > 
45 > 
18 3/4 > 
94 - » 
15 > 
30 » 
12 • 
33/4 » 
4 » 

O t D E N 
Tiftik 
Yapak 
K. ceviz 

39 Ton 
681/4 » 
38 > 

D I Ş F t A T L A B 
Buğday: Llverpul j ^ Kr. 

> : Şlkago 5,95 
» : Vinipek 7,15 

Arpa: Anvers 5,10 
Mısır: Londra 3,81 
Keten T.: Londra 8,17 
Fındık G. : Hamburg »4,48 
Findik L. : Hamburg 94,48 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları \ 
1 — Heybeliada Panaiya naım diğeri Çam manastırı 
2 — Burgaz adasında Ayayorgi manastırı 
3 — Büyükada Ayayorgi manastırı 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıda yazılı 

vakıflara 2762 No. lu Vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimat
name hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 
22/7/937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne usulen müracaat-
lan ilân olunur. (3988) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 — Gümrük Muhafaza Örgüdü için 160 tane dürbünün 30/7/937 cuma 
günü saat 16 da kapalı.zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Tasmlanan tutan 8000 liradır. 
3 — Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 — İsteklilerin ilk teminat olarak 600 liralık vezne makbuzu veya ban

ka mektuplarını ve kanunî vesikalarile birlikte teklif mektuplarım o gün saat 
15 de Galatada eski İthalât Gümrüğü binasındaki komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. (4053) 

Askeri Lise ve orta mekteplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

1 — İstanbulda 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 okuluna: Tarih gurubu 
Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyaziye, Almanca 

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

şarttır. Ehliyet; Üniversite mezımu olmak, Üniversitede imtihan vererek eh
liyet almak. Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan 
ibarettir. 

3 — İstanbul, Bursa, San'at liselerine birinci maddede yazılı 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 uygun 
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 şartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka

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

Bandırma İçme Suyu Tesisat ve 
inşaat Eksiltmesi 

Dahiliye Vekâlet inden 
Bandırma şehri dahilindeki şebeke için icabeden boru vesair malzemele

rin tedariki ve boru ferşiyatmın icrası ile iki depo inşası ile sair buna müte-
ferri imalâtın yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 73361 lira 28 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 367 kuruş muka

bilinde dahiliye vekâleti belediyler imar heyeti fen şefiğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 1 Eylül 937 tarihine rastUyan Çarşamba günü saat on bir

de Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki ayni gün saat ona kadar Komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâ
zımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun olarak 4919 
liralık muvakkat teminat 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar 
G — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakaşaya girmek için 

alacakları vesika; 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm 
iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulun
ması lâzımdır. 

Bu iş hakkında fazla malûmat almak isteyenlerm belediyeler imar he
yeti fen şefliğine müracaat etmeleri. (2023) (4121) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
ihale günü 

30/7/937 Cuma 
Saat 15 de 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 
Lâvare Kompoze 250 Ton 3325 Lira 249 Li 37,5 ku, 
kömürü , ^ . 

' Sirkecide Dördüncü Vakıf hana lüzumu olan yukarıda cins ve mıkdan 
yazıU kömür açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazıh gün ve 
saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebilir. (4184) 

Türk Hava Kurumu Satınalma komisyonundan: 
üçü altın ve dokuzu gümüş on iki murassa madalya yaptırılacakür. 

19/7/937 saat 15 de münakaşası yapılacağından istekli olanların şartnamesini 
görmek üzere Piyango direktörlüğü muhasebesine müracaatleri. «4283» 

Parasız Tifo Aşısı 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Sosyal Yardım şubesince halka 

parasız olarak cumartesi ve pazardan 
bafka her gün saat (12) den (13) e ka
dar tifo aşısı yapılmaktadır. Arzu edenle
rin mezkûr saatte müracaatları dm 
olunur. 

HALK O P E R E T İ 
Bu akşam 

Bostancı İskele Aile Bahçesinde 
ESKİ HAMAM ESKİ TAS 

Operet 3 perde 
20 Temmuz Salı akşamı 

Anadoluhisar İdman Turdu Bahçesinde 
21 Temmuz Çarşamba akşamı 
Büyükada İskele Tiyatrosunda 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Pa^abahçe Fabrikası beton arme Plaplanslan arkasınm 

doldurulması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
II — Keşif bedeli 9867 lira Muvakkat teminat 740,02 liradır. 
III — Eksiltme 30/VII/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 

Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda 
yapılacaktır, 

.IV — Şartname ve şair münakaşa evrakı 50 kuruş mukabilinde İnhisar
lar İnşaat Şubesinde'n hergün alınabilir. 

V — Taliplerin Mühendis, Mimar veya bir Mühendis ve Mimarla müş
terek olması şarttır. Bu şartlan haiz olanların eksiltme gününden üç gün 
e '̂veline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaatla vesikalarmı ibraz 
ederek yalmz bu iş için ayrıca ehliyet vesücası almaları ve bu vesikayı eksilt
me günü Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri lâzımdır. (4160) 

• 
I — Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 109,992 M3 kereste satın 

almacaktır. 
II — Pazarlık 28/VII/ 937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4181) 
* 

1 — Maltepe Tütün Enstitüsü arazisinde tütün kurutmaya mahsus bir 
adet hangar pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli (.2944.54» lira, muvakkat 
teminat «220.84» liradır. 

2 — Pazarlık 2/Vni/937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler 15 kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden 
alınabilir. 

4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «4315» 

* 
1 — 15 adet aspiratör pazarlıkla satın ahnacaktır. 
2 — Pazarlık 3/Vin/937 tarihine rasthyan sah günü saat 16 da Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. «4314» 

Denizcilere ilân 
Tahlisiye U m u m Müdürlüğünden: 

Rumeli Fenerindeki Radyofar tesisatmıızm makine kısmmda husule ge
len anzamn Islâh ve tamirine kadar Radyofann çahşmıyacağı ilân olu
nur. (4261) 

Devlet Çiftliği Satış Komisyonundan: 
Lüleburgazda kâüı Ziraat Vekâletine aid olan Lüleburgaz istayonuna 

bir kilometre mesafede güzel bir şose ile bağlı bulıman Trakya Devlet Örnek 
ve Üretme çiftliğinde tımarları çok yerinde yapılmış ve bitirilmiş dölü bol, 
sevkiyata dayanıkU Kırkağaç ve Uzunköprünün en seçme tohumlarından 
ekili 150 dekar kavun, keza Trakyamn en maruf nevilerinden 50 dekar kar
puz mahsulü toptan satılacaktır. İsteklilerin bu mahsulleri yerinde görmek 
ve pey sürmek üzere şimdiden çiftlikteki komisyona müracaatları. (4253) 

I Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları | 
Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunvm 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 

jrüksek görülen yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek 19/Tem-
muz/937 tarihine rashyan 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 alınabilir. 

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

* 

Diplomalı Mimar isteniyor 
Marmara Üssübahri Komutanlığından: 
Üssübahri inşaat işlerinde çahşmak üzere 126 ilâ 165 lira ücretli bir 

memur alınacaktır. Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin kısa bir hal tercü
mesi ile 30/Temmuz/937 gününe kadar yazı ile veya bizzat İzmitte Üssübahri 
Komutanlığına müracaatleri. 

a — Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak, 
b — Askerlik mükellefiyetini ikmal etmiş olmak ve 40 yaşından yukarı 

olmamak. 
c — Hukuku medeniden mahrumiyet cezasiyle mahkûm olmamak. 
d — İyi ahlâk eshabmdan olmak ve haysiyet namusu muhil filler ile 

alelitlâk ağır hapis üe veya o derecede cezayı mültezim bir fiil ile mahkûm 
olmamak. 

e — Sar! hastalıklara müptelâ olmamak ve vazifesini muntazam ifaya 
mâni olabilecek bedenî ve aklî hastalıklar ile malûl bulunmamak. 

f — Mezun olduğu okulun diplomasim hâmil olmak. 
Evvelce askerî hizmetlerde çalışmış olanlar tercih edilecektir, «4265» 

istanbul Limanı Sahil sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan; 

Fare itlafı ameliyesinde kullanılmak üzere 50 ton çubuk kükürt kapaü 
sarf usuliyle eksiltme ile satın alınacaktır. 

A — Kükürdün tahmin bedeli kilosu 20 kuruştan on bin liradır. 
B — Kükürdün şartnamesi İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Leva-

nmından parasız alınır. 
C — Eksiltme 27 Temmuz 937 Sah günü saat on beşde Galatada Kara 

Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı sahil Sıhhiye Merkezi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

D — Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin mühürlü 
teklif zarflanm eksiltmeden bir saat evvel komisyona vermeleri şarttır. 

E — Muvakkat teminat parası 750 yediyüz elli liradır. 
F — Eksiltmeye girecek olanlar 937 senesi Ticaret odası vesikalarını İbra

za mecburdur. 
G — Eksiltmeye girecek olanların saat on dörde kadar teminat paraları

nı merkezimiz veznesine yatırıp makbuzlarını almaları lâzımdır. Aksi takdir
de eksiltmeye giremezler. (3986) 
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StYASÎ İCMAL^ 
Japonyanm Şimali Çin:de tevessü harAetieri 

Japonya bir defa Mançuriye yerleş
tikten sonra hem buradaki ve civa
rındaki Korada ve Kvangtung yanm 
adasında ve Moğolistamn şarkında bu
lunan Yehol eyaletindeki mevkiini 
sağlamlaştırmış-, hem de Asyanın ka
rasında mütemadiyen genişlemek için 
hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Filvaki 
Japonyanm 1932 de Mançurinin Sov
yet mıntakası dahil olarak heyeti umu-
miyesini ve civarındaki yerleri zap-
tedeli beş sene olduğu halde gerek 
Sovyetlerin, gerek Çinin üzerine açık
tan açığa yürümemiştir. 

Bunun birçok sebepleri vardı. Birin
cisi şimalî Korada ve Mançuride yeni 
sevkulceyş demiryollanmn ikmal edil
mesini beklemeğe lüzum görmüş el
masıdır. İkinci bir sebep te dünyanın 
birinci derecede bahrî ve askerî büyük 
devleti olduğu gibi birinci derecede ti-
varet ve sanayi memleketi olduğun
dan, fütuhat işlerinde mütemadiyen 
çarpışan menfaat ve fikirlerin telifi 
için zaman kazanmağa lüzum görme
sidir. Üçüncü bir sebep, 1894 tarihin-
deÇin hakanlığı ve 1904 te Rusya Çar
lığı ile yaptığı harplerde zaferinin se
merelerini toplamaktan meneden 
haricî müdahalenin tekerrür etme
mesini temin düşüncesidir. 

Geçen beş sene içinde Japonya sev
kulceyş demiryollarını tamamlamıştır. 
Dahilde bütün millet ve partiler ordu
nun dilekleri etrafında birleştiğinden, . 

•UMIUIIIIHIIIIIIHHIIIWWmHIIIIMMIİI1lll 

•miUî bir hükümet kurulmuştur. JOr 
ponya, Almanya ile bilâvasıta ve İtal
ya ile bilvasıta komünistliğe karşı mü
cadele bayrağı altında ittifak ederek 
Sovyetlerin Avrupadaki yerlerinden 
Uzak Şarka büyük kuvvetler gönder
mesine ve diğer büyük devletlerin si
yası ve bahri kuvvetler ile müdahale 
eylemelerine karşı sigorta etmiştir. 

Bu hazırlık bittikten sonra Japonya, 
Şimalî Cinde askerî ve siyasî ve iktisa
dî tefevvukta Çin ile olan ortaklığına 
nihayet vererek "burada dahi hâkim 
olmağı tasmim etmiştir. Japonya, bu
gün elinde bulunan yerlerin mesahası 
iki milyon kilometre murabbaından ve 
nüfusu yüz milyondan fazladır. 

Şimalî Çinin nüfusu da yüz milyona 
ve mesahası iki milyon kilometreye 
baliğ olmaktadır. Japonya, burada 
katî hâkimiyetini temin ettikten 
sonra nüfus ve arazisi ve o nisbette 
serveti öir arada iki misli olarak İn
giliz imparatorluğundan sonra dünya
nın en büyük inkinci devleti olacaktır. 

İşte ortada TJU kadar muazzam is
tifade ihtimali mevcud olduğundan, 
Japonya, her şeyi göze aldırmış ve şim
diden Tnrinci sınıf üç milyon ihtiyat 
askerine hazır olmak emrini vermiş 
ve en güzide moftörleşmiş fırkalarım, 
Japon adalarından Şimalî Çine sev-
ketmiştfr. Çin devleti bu defa da geri
lemediği takdirde harp muhakkaktır. 

FeyzuUah Kazan 
•ııiMiıııııııııııııtıııtnittıiffîniıtıııınıııııııııııııııınııııııtıııııııııııiM» 

Amerika mebusları neler ister? 

Mizalıı anılıran kanun lâyilıalan 
Sözünde durmıyan mebus kaçakçidırL, 

Amerikanın muhtelif âevktlesri ve 
bu devletlerin de birer mebusan mec
lisi vardır. Bu mecUsler hayli eğlen
celidir; müzakereleri dinliyenler hiç 
sıkılmazlar. Mebuslar da hoş vakit ge
çirmek için tuhaf tuhaf kanunlar 
teklif ederler. 

Bir kaç misal verelim: Alabama 
devleti mebuslanndan bay Miller 
Boner şöyle hir kanun teklif etti: İn
tihabat sırasında müntehiıflerine va-
detmiş olduklarını, intihap edildikten 
sonra yapmamış olan mebuslar hak-
kmda, kaçakçıhk suçundan kanuni 
takibat yapılsm!.. 

Nev - Yorkta, her otomobilde bir si-

.£ara tablası bulunması için kanun 
çıktı. 

Gene Nev - York meclisinde bir jne-
bus, çocukları mektebe götürüp ge
tiren otobüslerin millî renge boyan-
masuu teklif ettL 

Oregou meclisi bir kanun çıkardı, 
h u kanuna göre «vak vak öten kur
bağalar avlanabilir.» 

İllinua meclisine bir kanun lâyiha
sı verildi. Her aile babasma aylık bağla
nacak. 

Pansilvanya meclisi yeni bir ka-
luın hazırhyor. Bu kanuna göre her 
yan^^m filime ahnacak, sonra ders 
yerine geçmek üzere itfaiye mürette-
batma gösterilecelt. 

Hocanın kedisi 
Nasreddin hocaya: 
— Torgun görünüyorsun? dediler. 
— Sormayın başıma geleni, dedi. 

Bizün kan kediyi bir torbaya koydu, 
elime verdi «yürüyebildiğin kadar 
yürü, bu pis hayvam tâ uzaklara gö
türüp bırak» dedi. EÜmde kedi tor
bası yola çıktım. Yürüdüm bire yü
rüdüm; üç saat sağa sola saparak 
yürüdüm. Nihayet, torbayı açtun, 
kedi fırlayıp kaçtı. Eğer onım peşi sı
ra, gelmeseydim, evin yolunu bulamı-
yacaktım!... 

K u ş s e s l e r i 
Harvard ve Kamel üniversiteleri bir 

heyet seçtiler. Bu heyet yakında Kar 
nadanın şimalinde, buz diyarlarmda 
yaşıyan kuşların seslerini filime çe
kecek ve radyo üe yayacak. Pevkalâr-
de hassas mikrofonlar vasıtasile 2 
kilometrede öten bir ses tesbit edile
cekmiş. 

Yakından sesini hiç duymadığımla 
buz diyan fcuşlanmn seslerini tanı
yacağız demek!... 

Araba müzesi 
Florasnada araba müzesi açüdı. 
Müze haline konulan tarihî Pittl 

sarayında asırUk arabalar teşhir edi
liyor. Napoli krallanmn altın yal
dızlı, Doden Dükünün şaheser re
simli arabalan ile Patrisyenlerin sed
yeleri halkm gözü önüne kondu. 

Müzede dünkü ve bugünkü araba-
lann tekâmül tarzları da derhal gö
ze çarpmaktadır. Yakında artık kul-
lamlmıyacak olan en son sistem ara
balar da müzeye konacaktır. 

Milân fatihi Avusturyalı Feman-
dm atma vurulan altın kakmah bin
lerce lira değerindeki koşumlar da 
bu müzede teşhir edümektedir. 

Ptfiaııta yüzük 
Çifti tahminen 13 krat fevkalâde te
miz ve kusursuz iki taşlı bir pırlanta 
yüzük 22 Temmuz perşembe günü saat 
2 de Sandal bedesteninde kat'î suret
te satılacaktır. Kıymeti muhanme-
nesi 3350 liradır. Meraklıların teşrifleri 

rica olunur. 
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Devsim sonu satssı 
büyük teaıüot 

Sahife 5 

İspanyol vaparu 80 bin 
lira tazminat vgrgcek 
Bu teminat parası bir 
bankaya yatmlmazsa 
haciz kaldırılmıyacak 

Çanakkalede Nâra burnunda İtal
yan bandırah Ka^sopino vapurunu ba
tıran İspanya bandıralı Magalanes 
vapuruna alâkadarlarm müracaat! ü-
zerine İstanbul ikinci ticaret mahke
mesince haciz konulmuştu. 

İspanyol vapurunun vekilleri na-
mma Magalatıes vapurımun bir tica
ret gemisi olmayıp hali harpte bulu
nan İspanya hükümeti tarafmdan 
vazıyed edüerek askerî işlerde kulla
nılan bir vapur olduğunu ve binaen
aleyh ciheti askeriyeye aid olan bu ge
miye Tüıkiyede haciz konulamıyacağı 
gibi, bu hususta iltame olunacak dâ
vayı da rüyet etmeğe Türk mahkeme
lerinin salâhiyeti bulunmadığım ileri 
sürmüş ve hiçbü' teminat gösterümek-
sizin haczin kaldırüarak vapurun se
fere devamına müsaade edümesini isr 
temişti. 
Mahkeme, dün kararım bildirmiştir. 
Mahkeme, tedkikat neticesinde sıh

hiye rüsumu vermek, manifestolar 
muhtevası ve sa;ire gibi birçok delil
lerden İspanyol vapurunun askerî bir 
gemi olmayıp doğrudan doğruya tica
ret gemisi olduğuna kanaat getirildi
ğini ve mahiyeti itibarile kara suları
mızda vuku bulan bu hâdisede mah
kemenin hakkı kazası olduğunu ve 
bu husuta açılacak dâvayı rüyete ve 

haciz vazma salâhiyetta'r bulunduğurıu 
binaenaleyh, İspanyol acentesi aiıcak 
mahkemece takdir olunan 80 bin üra 
tazminatı kırk sekiz saat zarfmda bir 
bankaya yatırdığı takdirde haczin kal
dırılabileceğini bildirmiştir. Teminatm 
yatırılması için konulan kırk sekiz sa
atlik müddette tatil günleri dahü de-
ğüdir. Bu müddet 19 temmuz pazar
tesi akşainı hitam bulmaktadır. 

Kelepir Hk^ıçoLvi 

Şişhane facıasıııın 
tazff lMiavası 

ü ç müddeinin vekilleri 92 
btn lira tazminat istediler 

936 senesi şubatırun 27 nci gecesi 
Şişhane yokuşunda üç Idşinin ölümü 
ve yirmi dokuz kişinin muhtelif dere
celerde yaralanmalarile neticelenen 
tramvay İjazasmm muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinden devam edil
miştir. 

Kaiaya sebebiyet vermekten suçlu 
tramvay vatmam Fahreddinle depo
da işçi Lolonan Hasan ve muayene 
memuru İsmail ve şirket veküleri, ka
zada yaralananlal'dan da Hasanla yel
kenci Selimin ve kazada ölen Mehme-
din veresesinin veküleri mahkemede 
hazır bulunmuşlardır. 

Bu celsede davacı vekilleri İddiala-
rmı yaparak kazada tramvay şirke
tinin birinci derecede mesul olduğunu 
ve müekkillerine tazminat ödemeğe 
mecbur bulunduğu halde istenilen 
miktarda tazminatı vermediği gibi id
dia makamı vatmanla: diğer memur
ların suçlu 5ifatUe cezalandırılmaları
nı istediği halde şirketin mesulübilmal 
sıfatile tazminata mahkûm edilmesi 
hususunda bir talepte bulunmadığı-
m söylemişler ve bunlardan yelkenci 
Selimin vekU 35 bin lira, Hasanm ve-
kiü yedi bin hra, ölen Mehmedin vere
sesi vekili de elli.bin Jira tazminatm 
mahkemece icarar altma almmasıru 
istemişler ve mahkemeye birer lâyiha 
vermişlerdir. 

Bu sırada iddia makamını işgal eden 
muavin B. Remzi söz alarak: 

— Davacı vekilleri, iddiamızda Tram
vay şirketi hakkında bir şey söyleme
diğimizi ve Şirketin malen mesul edil
meği haMunda bir talepte bulunmadır 
ğımm ileri sürdüler. Bu gibi dâvalar
da iddia; makamının vazifesi suç için 
kâfi deliller bulunduğu takdirde suç-
lularm tecziyesini istemektir. İddia 
makamı hakkı şahsî ve zarar ve ziyan 
talebinde bulunamaz. Böyle bir talep
te bulunduğu takdirde davacı vekille
rinin mahkemede bulunmalaima lü
zum kalmaz. Bu gibi haMan istemek 
davacı vekillerinin vazifesidir. 

Demiştir. Suçlu vekilleri de müdafa-
alarmı hazırlamak üzere mühlet iste
mişler ve muhakeme başka güne butf-
kümı^tır. 

Yeni kazanç vergisi kanunu 

M%M\ Idffle !lenir? Kazanç 
»erflisi nasıl \ M M ettirilir? 

ithalât ve ihracat ticareti ile 
iştigal edenlerin 

Ankara (Hususî muhabirimizden) -
Yeni kazanç vergisi kanununun dör
düncü maddesi ile eski İcanunun ye
dinci maddesine: «İthalât ve ihracat ' 
ticareti le iştigal edenler. Ticaret ve 
zahire borsası bulunan yerlerde bu ' 
borsalarda alınıp satılan mallar üze- ' 
rine komisyonculuk yapanlar» fıicra-
sı eklenmiştir. 

Eski kanunun yedinci maddesi, ver
gileri beyanname ile tahakkuk ettiri
lecek olan iş ve teşebbüsleri sajonak-
ta olduğuna göre bu fıkrada zikredi
len işlerle uğraşanlar dahi, beyanna
me usulü üe vergiye tâbi tutulmuş ol
maktadırlar. Füîrada iki nevi ticaret 
erbabmdan bahsedilmektedir: 

(1) İthalât ve ihracat ticareti ile 
iştigal edenler. 

Bunlar, ecnebi memleketlerden sa-
tm aldıklan mallan, Türkiyeye ithal 
ederek satan veya Türkiyeden satm 
aldığı mamulât ve mahsulâtı ecnebi 
memleketlere ihraç ederek satan kim
selerdir. Fuara hükmü, yalnız ithalât, 
veya yalnız ihracat ticareti yapanlar
la, hem ithalât hem ihracat ticareti 
ile uğraşanları tamamen şümulü da-
hihne îümaktadır. Bu nevi ticaret er
babı kendi namına veya kendi serma
yesi ile iş yapanlar olup müekkil he
sabına ve komisyon mulcabilinde it
halât ve ihracat ticareti yapanlar, it
halât ve ihracat komisyoncusu ve ec
nebi memleketlerdeki fabrika ve tica
rethanelerin mümessiUiğiıü yaparak 
Türkiyeye ithalâtta bulunan ve Tür
kiyeden mal ihraç edenler de ticaret 
ve fabrika mümessilleridirler. İhalât 
ve ihratat tüccarlanmn bunlarla ka-
nştmlmaması lâzımgelir. İthalât ve 
ihracat komisyoncularile ticaret ve 
fabrika mümessilleri esasen şimdiye 
kadarda beyanname usulüne tâbi bu
lunmakta ve kendi hesabına ithalât 
ve ihracat ticareti yapanlar, §imdiy^ 
kadar ticaretgâhları ve gayrisafî irad-
ları 2000 lira veya daha fazla olma
dıkça, bu jnahallerin gayrisafî iradla-
rı üzerinden vergiye tâbi tutulmakta 
idiler. 

(2) Ticaret ve zahire borsası bulu
nan yerlerde bu borsalarda ahmp sa
tılan mallar üzerinden muamele ya
panlar. 

Bu komisyoncular Ticaret ve zahire 
borsası bulunan yerlerde bu borsalar
da ahmp satılan fındık, üzihn, incir, 
palamut, buğday, arpa, mısır ve ben
zeri mahsulât ve hububat komisyon 
karşıhğmda ahp satmayı meslek 
edinmiş ve ticaret sicilline komisyon
cu olarak kayıtlı bulunmuş olanlar-
thr. Bunlar gerek Türkiyede bulunan 
ticarethaneler, gerek ecnebi ticaret
haneler hesabına iş görmekle beraber 
alıp sattıklan mallarm ecnebi mem
leketlere sevk ve ihracı üe meşgul ol
mazlar. İşleri daha ziyade ihracat em
tiası üzerine cereyan eder ve üzerinde 
komisyonculuk yaptıkları, istasyon ve 
iskelelerde sahipleri namına teslim et
mekle vazifeleri biter. Bu kısım ko
misyoncuların beyannameye tâbi tu
tulabilmesi için, bulundukları ma
hallerde Ticaret ve zahire borsası bu
lunması ve kendilerinin bu borsada 
almıp satılan mallar üzerinden ko-
misyoncıfluk ile uğraşmaları şarttır. 

Bunlarm borsada almıp satılan 
mallarla beraber başka mallar üzeri
ne de komisyonculıâc yapmalan be
yannameye tâbi tutulmamalanm is
tilzam etmiyeceği gibi kendilerinin bu 
mallan bizzat borsadan almamış ol
maları da bu hükümden hariç bırakıl
malarım mucip olmaz. Ancak Ticaret 
ve zahire borsası bulunmıyan şehir ve 
kasabalarda, başka şehir ve kasaba-
larm borsalarında ahmp satılan em-

•tia üzerine komisyonculuk yapanlar, 
bseyannameye tâbi değildir. Bunlar 
evvelce olduğu gibi iştigal ettikleri 
mahallerin gayrisafî iradlan üzerin
den vergiye tâbi tutulacaklardır. 

Müteahhitlerin kazanç 
vergileri 

Yeni kanunun beşinci maddesi ile 
esas kanunun sekizinci maddesinin 

birinci fıkrası değiştirilmekte ve onun 
yerine şu fıkra ikame edilmektedir: 

«Umumî, mülhak ve hususî bütçe-
h daire ve müesseselere, bankalara, 
sermayesinin en az yansı devlete ait 
olan müesseselere, menafii umumiye-' 
ye hadim cemiyetlere ve imtiyazh 
şirketlere karşı derece derece taahhü-
datta bulunanla!- bu taahhüdlerinden 
beyanname vermezler. 

«Yukarıda yazılı daire, müessese ve 
müteahhidler taahhüdün yapıldığı ta-
rilıten itibaren bir ay içmde keyfiyeti 
alâkah varidat idaresine yazı ile bü-
dirmeye mecburdurlar. 

<(Bu kanunun tatbikatında yukan-
da yazılı daire ve müesseselere karşı 
bir malın tesliminin veya münhasıran 
fikrî ve bedenî hizmet mahiyetinde 
olmamak şartile bir işin yapılmasımn 
mukaveleü, mukavelesiz deruhde edü-
mesi ve gayrimenkul ahp satmayı 
meslek ittihaz edenlerce keza mukave
leli mukavelesiz gayrimenkul satılma
sı taahhüd sayılır. 

<(Mecmuu 500 lirayı (dahil) geçmi-
yen mubayaa ve işlerin alelûmum 
jnenkul ve gayrimenkul icarı taahhüd 
sayılmaz.» 

Bu tadil ile eski kanunun aym ûk-
rasmda mevcut (mültezim) tabiri kal
dırılmakta ve kanunim kasdettiği ta
ahhüdün neden ibaret olduğu tarif 
edümektedir. Fıkranın eski şeklinde 
mevcut olan (mültezim) tabiri, müte-
ahhid tabiri ile müteradif olarak zik
redilmiş ve onlar gibi fıkrada yazıü 
teşebbüslere karşı taahhüdata girişen 
ve o müesseselerden para alan künse-
lere taaint olmakla beraber tatbUcat-
ta bazı iltibaslara yol açm^dcta idi. 

Taahhüdün tarifi 
Yeni kanunun 8 inci maddesinin 

hiriıtci iâcrasında taahhüd 4u earetle 
tarif edilmektedir: 

«Bu kanunun tatbikatında, yukan-
da yazıh daire ve müeseselere karşı 
bir mahn teslimini veya münhasıran 
fikrî ve bedenî bir hizmet mâhiyetinde 
olmamak şartile bir işin yapılmasımn 
mukaveleU ve mukavelesiz deruhde 
edilmesi ve gayrimenkul ahp satmağı 
meslek İttihaz edenlerce keza mı*a -
veleli ve mukavelesiz gajrrimenkul sa
tılması taahhüd sayılır. Mecmuu 500 
lirayı (dahü) ^çmiyen mubayaa ve 
işlerle alehtlâk menkul ve gayrimen
kul ican taahhüd sayılmaz.» 

Kanunun bu hükmüne göre mad-
d«ie sayılan daire ve müesseselere 
karşı bir mah teslim etmeği veya bir 
hizmet ifasını deruhde edenler müt©-
ahhid sayılırlar ve bu madde hükmü
ne tâbi tutulurlar. Bu deruhde keyfi
yetinin mukaveleye bağh olması veya 
muhabereye müstenid bulunması veya 
hiç bir mukavele ve muhabereye müs
tenid olmıyarak, doğrudan doğruya 
o daire ve müesseselerin salâhiyetU 
memur ve heyetleri vasıtası ile yapü-
mış olması işin taahhüd saplmasmda 
haiz tesir değildir. Binaenale3rh kapa
lı zarf, alenî müzayede veya münaka
şa, pazarlık ve «nanet şekiUerinden 
herhangisi ile olursa olsun mubayaa
lar ve ifa ettirUen hizmetler taahhüdü 
ifEide eder. 

tjelecdc yazımızda gayrimeıdnil 
mal ahp satanlarm mükellefiyet şekli 
lie vergi nisbetlerinden bahsedeceğiz. 

NOVOTÜİ 
Serin ve güzel bahseslnde hel 

akşam meşhur 

Budapeşte Bülbölö 
ve sevimli tenor 

BAY YUNKA 
en güzel saı^ularmı okuyoriar. 

Her öğleden 14,30 a kadar meşhur 
NOVOTNİ orkestrası en M^in 

parçaları çalıyor. Tenzilâtiı liatlar: 
Tabldot 4 tabak 75 kuruş 

Daire - Tepebaşı 
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Sırt hamalliSinın kaldırılması hakkındaki 
kararın tatbikine başlandı 

50 kilodan fazla yükler dünden 
itibaren köprüden geçirilmiyor 

Polis, eni kilodan fa2la yükle köprüyü geçmek istiyen bir hamab geri çevirirken 
Dün de yazdığımış gibi sırt hamal-

bğmm kaldırılması hakkında verilen 
karann ilk safhası dünden itibaren 
tatbik edilmeğe başlanmıştır. Bu ka
rara göre, 50 kilodan fazla yüklerin 
sırtta Galata köprüsünden geçirilme
si menedilmiştir. 

Bu karar dün sabahtan itibaren tat 
bik edildiği için köprünün her iki ba
sma gelen mahallardan köprüyü geç
mek istiyenler, belediye zabıta me-
murlan tarafmdan geriye çevrilmiş
lerdir. Zabıta, karam gayet sıkı ola
rak tatbiki için lâzım gelen tedbirle
ri alımştır. 

Ancak bazı hamallar, 50 kilodan 
fazla ağırlıkta yüklerini köprüden 

geçiremiyeceklerini gözönüne alarak 
köprü basma kadar getirdikleri eşya
yı, burada boş olarak geçen arabala
ra yüklemek suretile geçirmeğe ve 
köprü geçildikten sonra tekrar sırt-
larma almağ, bir kısım hamallai" da 
denizden sandalla yüklerini geçirme
ğe teşebbüs etmişlerdir. 

Maamafih işin kolaylığına giden 
hamallann bu teşebbüsleri de bazı 
polis memurları tarafmdan mene-
dilmek istenmiştir. 

Sırt hamallığmm lağvı tedricî bir 
surette yapılacağından ay başmdan 
sonra şehrin diğer bazı kısmında da 
bu memnuiyet teşmil edilecektir. Bu
nun için bugünlerde bir karar veri-
lecktir. 

Aşk güzünden 
feci bir cinayet 
Hem karısını ayarttı, 
hemde kocasını sopa 

ile öldürdü 
İzmir 17 (Akşam) — Menemen 

kazasımn Musabeyli köyünde bir ci
nayet olmuştur. Muhtar Nurullahm 
hizmetkârı Mehmed oğlu Osman, 
Bulgaristan muhacirlerinden Mehmed 
oğlu Necibi sopa ile başım parçala
mak suretile öldürmüştür. Cinayetin 
sebebi kadın meselesidir. Necibin ka
rısı ile Osman sevlşiyorlarmış, hattâ 
Osman, kocasmdan boşanması için 
kadına teklifte bulunmuş. Cinayetin 
kıskançhk sayikasile olduğu anlaşıl
mış, katil tutularak adliyeye veril
miştir. 

Zavallı çocuk 
Küçük arkadaşının kaza 

kurşunile öldü 
Akbıyık civannda oturan Cemal ve 

Ûlâ adlarmda iki çocuk ellerine geçir
dikleri bir tabanca ile oynarlarken ta
banca; Cemalin elinde patlamış ve kur
şun Ûlânın kamma saplanmii^tı. 

Ağır yaralı olarak Şişli Çocuk has
tanesine kaldırılan Ûlâ dün hastanede 
ölmüştür. Çocuğım cesedi adliye dok
toru tarafmdan muayene edilerek 
morga kaldırümıştır. 

Diğer taraftan kazayı yapan Cemal 
de yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 
Cemal henüz on beş ydşını bitirmemiş 
olduğundan kendisinin fanla mümey
yiz olup olmadığmm tesbiti için ta
bibi adlî tarafmdan muayenesine ka
rar verilmiştir. 

Spor faaliyet programları 
etrafında milnakaşalar 
Ankaradaki toplantıda 

bazı kararlar verildi 
Ankara 17 (Telefon) — Spor mın-

takası başkanlığı tarafından yapılan 
bir davet üzeme Ankara spor klüpleri 
murahhasları mıntakanın önümüz
deki sene faaliyet programı etrafmda 
görüşmek üzere bir toplantı yapmış
lardır. Hararetli münakaşaları mucib 
olan bu toplantı Ankaragücü, Genç-
lerbirliği, Altmordu ve Güvençspor 
murahhaslannın verdikleri bir tak
rir üzerine geri bırakılmıştır. Bu klüp 
murahhasları mıntakanın yeni çalış
ma programı hazırlanırken geçen se
ne mesaisinin mevzuubahis edilmesini 
istemişlerdir. 

Bu yüzden açılan münakaşa müza
kerenin devamına mani olmuş ve reis 
Ziya içtimaa nihayet vermeğe mecbur 
olmuştur. 

B. Ziya bu arada bahsi geçen tak
ririn verilmesi üzerine içtima maksa-
dmı tekrar izah etmiş ve mmtaka-
nm şimdiye kadar mütad olmıyan 
böyle bir toplantıyı yapmak suretile 
hüsnü niyetini göstermiş olduğımu, 
bu programları grupların fikrini alma
dan umumî merkez© gönderebilece
ğini ve bu suretle hareket etmekle bir 
taraflı iş yapmak istemediğini, fakat 
içtimai terk eden klüp murahhasla-
rımn bu noktayı anlıyamadıklarmı 
söylemiştir. İçtimada; hazır bulunan 
diğer murahhaslar proğramlarm gö
rüşülmesine devam edilmesini iste-

' mislerdir. Teklif kabul edilerek fut
bol ve atletizm ajanlıkları tarafından 
hazırlanan raporlar etrafmda görüş
meler yapılmıştır. 

Bu münasebetle söz alan murah
haslardan bazıları menfaat gösteril
mek suretile bir klüpten diğer klübe 
alman futbolcülerin resmî ve hususî 
spor temaslanna iştirak ettirilmeleri
nin teminini istemişler ve bu istek 
de kabul edilmiştir. 

Diğer ajanların raporlan etrafında 
görüşülmek üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. Gelecek hafta tekrar top
lanılacak ve müzakereye devam olu
nacaktır. 

Rapit takımı îstanbulda 1 
Ankarada 2 maç yapacak 
Ankara 17 (Telefonla) — Galatasa

ray takımınm yıldönümü münasebe-
tile Slâvya atkımımn getirileceği ya
zılmıştır. Bu takımla yapılan müza
kereler müsbet netice vermediğinden 
takımın getirilmesinden sarfmazar 
edilmiştir. Bunun yerine Rapit takı
mı getirilecektir. Rapit takımı Îstan
bulda Galatasarayla bir maç yaptık
tan sonra ağustosun 3 ünde ve 4 ünde 
iki maç yapmak üzere Ankaraya ge
lecektir. 

İstanbul nafia müdürü 
İstanbul vilâyeti nafla müdürü B. 

Nuri Nafia Vekâleti . şoseler şubesi 
şefliğine tayin edilmiştir. 

Limanda kömür 
mıntakası projesi 

Kömür mıntakasmdakî 
tesisat için 2 milyon 

lira sarf edilecek 
Londradaki Gibs firması direktörü 

B. Gibs bugünlerde bazı İngiliz mü-
hendislerile birlikte şehrimize gelecek
tir. Malûm olduğu üzere bu müesse
senin mühendisleri İstanbul lima"nm-
da yapılan tesisat için bir avanproje 
hazırlamışlardır. 

B. Gibs, bilhassa limandaki kömür 
mıntakasına aid katî projeyi berabe
rinde getirecektir. Limanm kömür 
mmtakası, AvrupadaM benzerlerin
den çok daha asrî bir şekle sokula
caktır. Suların cereyanları, kömür de-
polarmm yerleri, şekilleri ve haicim-
leri, kömür tahmil, tahliyesi için kul
lanılacak modem vinçler ayrı ayrı tes-
bit edilmiştir. 

Kömür mmtakasmm tesisatlandı-
nlması için hükümetten iki milyon li
ra tahsisat istenmiştir. İktisad Vekâ
leti tarafından memlekette yaptmlan 
etüdler sonımda bu tahsisat muvafık 
görülmüştür. 

İstanbul limanmdaki diğer tesisat 
için beş milyon lira sarfolımateaktır. 
Liman işletme idaresi bu tesisat ve 
inşaatı senelere taksim ederek kendi 
bütçesile başaracaktır. Bu sene bütçe-
sile asrı antrepolar inşası, nhtımlarm 
tamir ve tevsii işlerile daha bazı mü
him noksanlann tamamlanmasma 
başlanmıştır. 

T ü r k - S o v y e t t i c a r e t a n l a ş 
m a s ı u z a t ı l d ı 

Ankara (Telefon) — Türk - Sov
yet ticaret anlaşması 1 ağustos tarihi
ne kadar yeniden bir ay müddetle u-
zatılmıştır. 

Topraksızlara arazi tevzii 
Ankara 17 (Akşam) — Yeni gelen 

ve gelecek olan muhacirleri, mülteci
leri, naklonunan eşhas veyahut yerli 
topraksız halkı topraklaindırmaya aid 
hükümlerin Küathya, Muğla, Aydın, 
Bursa, Afyon, Bilecik, Kocaeli, Amas
ya, Çorum, Sivas, Tokat, Seyhan. İçel, 
Malatya, Elâziz vilâyetlerinde de tat
biki Bakanlar heyetince kabul olun
muştur. 

KADIN KÖŞESt 

Dantel şapka 

Siyah dantelden kenarU şapka: 
Pembe kurdeleden sa:ç üzerine gelen 
bir volanı vardır. Ayni kurdele çene al
tından geçerek yandan bağlanaca;ktır. 
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Dört yangın 
Ateş büyümeden itfaiye 

tarafından söndürüldü 

İskân umum müdürü Sîvasta 
Sivas 17 (Akşam) — İskân umum 

müdürü doktor B. Cevdet buraya gel
di. Göçmen işlerine bakmak üzere 
Şarkışla ve Germenek'e gitmesi muh
temeldir. 

Hindistana sigara sattık 
Ankara (Telefon) — Hindistana 

sigara ihracatı yapılmasmı temin et
mek üzere Türkofisi Bombay şubesi
nin sarfettiği gayred semeresini ver
miş ve Türk tütün limted şirketi 
tarafmdan bu memlekete ilk defa 
olarak 240,000 paket sigara satılmıştır. 

Dün şehirde dört yangıiî olmuştur: 
1 — Tarlabaşmda Keresteci soka-

ğmda bay Kâmil ile bay Saide aid 
bulunan 6 katU apartımamn üst ka-
tmda çamaşır yıkamak içüı ocağı ya
kan kapıcmm kansı Hatice, ateşi faa» 
la alevlendirdiği cihetle baca kurum
ları tutuşmuş ve alevler çatıyı sar
mıştır. 

Derhal haberdar edilen itfaiye ye
tişmiş ateşi vaktinde söndürmüştür. 

2 — Kocamustafapaşada Yeniçeş-
mede terlikçi Yaşarm evinde mut
fakta patUcan kızartılmakta iken 
yağ parlamış, ateş geçişlemek istida
dını göstermiş, hemen haberdar edilen 
itfaiye yetişerek yanguu söndürmüş
tür. 

3 — Dün öğleden sonra Kumkapi-
da Kürkçükuyusu sokağmda emvali 
metrukeye aid 30 numaralı iki katlı 
boş bir evin arka tarafmdaki tahta 
kaplamaları tutuşmuş ve derhal ge
len itfaiye tarafmdan evin yanmasın» 
imkân verilmeden söndürülmüştür. 
Ateşin atılan bir sigaradan çıktığı 
anlaşılmıştır. 

4 — Dün öğleden sonra Bakırkö-
yünde Mjahmudbey nahiyesine tabi 
Nüfus köyünde Ayazma mevkiinde 
bayan Selman isminde bir kadına aid 
harman mevkiindeki buğdaylar tu
tuşmuş. Bakırköy itfaiysine haber 
verilmiş, fakat itfaiye gidinceye ka
dar iki yığından ibaret olan buğday
lar tamamile yanmıştır. Yangımn bir 
sigara ateşinden çıktığı zennediliyor. 

Eâcd Mahmad Karakurd 

SON GECE! 
Askerler odadan çıkıp gidiyorlar... 
Her geçen dakika, Polivasm 3rüzün-

de daha vahşi, daha korkımç bir man
dara yapıyor... Gözleri bazan küçülü
yor, bazan büyüyor... Dudakları bazan 
yırtılacak gibi geriliyor, bazan çözü
lüp sarkıyor... Herhalde müthiş bir 
buhran geçirdiğine şüphe yok!.. Bu
run delikleri, yanştan henüz çıkmış 
bir koşu atı hızile açılıp açılıp kapan
maktadır... Mınidanıyor... 

— Birbiriniz için yaşıyorsunuz, bl-
ribirinizden ebediyyen ayrılmamağa 
karar verdiniz!.. Pekü.. 

Farukla, Mariya; gözlerini dehşetle 
açmış odamn ortasmda deli gibi ken
di kendine söylenip duran Polivasa 
bakıyorlar... Sessiz bir kaç dakika ge
çiyor... Herkes boğuluyor gibi nefes 
alıyor odanın içinde!.. Üzerimize bir 
kâbus ağırlığı ile çöken basık bir ha-
vanm tazyiki altında mütemadiyen 
terliyor ve ürperiyoruz... Bora patla
mak üzeredir... Oda bir mezar sessiz
liği içinde... Sabah ışıklan perdelerin 
üzerinde oynaşmaktadır... Henüz gü
neş doğmadı!.. 

Tefrika No. 100 

Birdenbire dışandan, merdivenler 
tarafından gelen bir gürültü kopuyor,., 
Beş altı sarhoş ağzın hep birden çıkar
dığı boğuk sesler, bozuk, çatlak bir 
gramafon uğultusu halinde perde per
de kulaklanmıza çarpmaktadır!.. 

Askerler geliyorlar... Ayak sesleri 
yaklaşıyor... İşte nihayet kapuun önün
deler... Geldiler... Kapı, birdenbire ar
kadan indirilen bir tekme ile ardına 
kadar açılıyor... îçeri biribiri üzerine 
yıkılan, sarhoş pejmürde altı asker gi
riyor... Altısımn da gözleri yerinden 
fırlamış, ağızlan bir tarafa sarkmış, 
çeneleri küçük ve parlak salyelerle 
dolmuştur... Zorla ellerini, şapkalan-
nm kenarına götürerek zabitlerine se
lâm vermeğe çalışıyorlar... 

Polivas, bir adım onlara doğru yü
rüyor... Rumence: 

— Gelin arkadaşlar; yaklaşm yam-
ma diyor!.. 

Neferler, biribirine dayanarak yü
rüyorlar... 

— Cepheden şimdi geliyorsunuz de
ğil mi?.. 

Hep birden cevap veriyorlar... 

— Evet kumandanım!.. 
— Çoktanberi siperlerde miydiniz? 
— Üçaydanberi!.. 
— Hangi alaya mensupsımuz?.. 
— On üçüncü alaya!.. 
— Nerelisiniz?.. 
İçlerinden birisi ilerliyor... Bu bir 

onbaşı!.. Yüzü, mitralyöz ateşine tu
tulmuş gibi delik deşiktir!.. Korkunç 
bir manzarası var!.. Pis pis gülerek: 

— Müsaade ederseniz ben söyliye-
yim kumandamm diyor!.. Biz kırlar
dan toplama askeriz!.. Bizim vatanımız 
kırlar ve çayırlardır!.. Çadırlarımızı, 
çergllerimlzi bozup buraya harb etme
ğe geldik!.. Yani Rumen çingenesiyiz 
biz!.. En aşağı üç ay oluyor M, şehir 
yüzü görmedik kumandanım!.. 

Polivasm sevinçten gözleri parlı
yor... 

•- Bu daha İyi diyor!.. Bilhassa çin
gene oluşunuz fevkalâde güzel!.. Şan
sım varmış!.. 

Faruk, bütün bunlardan bir şey an
lamıyor tabii!.. Yalnız gözlerini aç
mış, hayret ve dehşetle bu garib ga-
rib konuşan adamlarm yüzlerini sey
rediyor... 

Maryora ise bir köşeye büzühnüş, 
başı koUarınm arasında yan çılgın bir 
halde öyle durmaktadır. 

Bir dakika... 
Polivas, ağır ve soğuk kanh adım

larla askerlerin bulunduğu yere doğ

ru gidiyor, aralarma giriyor... Sesin
de, kudurmuş bir köpeğin uluyuşunu 
duyuyoruz... Dudaklarım bükerek bo
ğuk buğok konuşuyor... 

— Arkadaşlar; bugün büyük ve mil
li bir bayramm heyecanlarım yaşıyo
ruz... Bütün İbrail şimdi, zafer şenlik
leri ile mestolmuş eğleniyor... Biz de 
eğleneceğiz!.. Zabit, nefer farkı yok!.. 
Hep beraber şimdi burada biz de, za
fer şenlikleri yapacak, içecek, bağırar 
cak, oymyacağız!.. 

Askerler, hep birden sarhoş ağızla
rım iki tarafa yayarak: 

— Yaşasm kumandan!.. Yaşasm 
mülâzımımız!., diye bağırıyorlar... 

Polivas; o şurada ağır ağır başını 
döndürerek, köşede büzülmüş duran 
Mariyaya bakıyor... Parmağım ona 
doğru uzatıyor... 

—Arkadaşlar; şurada bir kadın du
ruyor, görüyor musunuz?.. 

Askerler hep birden başlarım çevi
riyorlar... 

— Evet görüyoruz kumandanım!.. 
>— Bu kadm, bir Rumen kızıdır!.. 
Sonra birdenbire Faruğa dönüyor... 
— Bakm; şurada da bağlı bir adam 

var!.. Bu da bir Türk yüzbaşısı!.. 

Askerler bu sefer kafalannı, Fanı-
ğun bulunduğu tarafa çevirerek bakı
yorlar... Boğuk bir homurdanma!.. 

— Ooool.. Ne arıyor bu herif hâlâ 
burada?.. 

— Dunm; acele etmeyin, anlataca
ğım size!.. 

— Bu Rumen kızı, vatandaşlan ve 
bizzat asker olan erkek kardeşi, cep
hede* düşmanlarla çarpışırken, baba-
smı öldüren, memleketini işgal etme
ğe gelen bir düşman zabitini severek 
İçi zerre kadar sızlamadan vatanını, 
aUesini ve nihayet kardeşinin, baba-
smm namus ve şerefini hiçe sayıp, bir 
mezar orospusu hayâsızhğı ile, kendi
ni işte şurada eUeri koUan bağh gör
düğünüz bu düşman zabitine teslim 
etti!.. 

Askerler, sarhoşluktan kan çanağı
na dönmüş gözlerini, kirU suratlan-
mn üstünde kırmızı balon şişkinliği 
ile çevirerek yiyecek gibi kıza bakıyor
lar... Ağızlarmdan bulaşık, kanşık bir 
takım küfürler, hınltılı sesler gelmek
tedir... 

— Hay kaltak hay!.. Vay edepsi* 
orospu vay!.. Başka adam bulamadı 
da!.. 

Polivas hemen atılıyor... 
— İşte böyle arkadaşlar!.. Anladım* 

şimdi değil mi?.. Biz cephede vatamn 
şeref ve namusunu kurtarmak için 

can verirken, vicdan diye içinde kok
muş bir et parçası taşıyan bu kalıba 
^e bir düşman zabitine metres olarak 
bu evde yaşadı!.. 

(̂Arkası var) 
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Güzel Trakyada bir dolaşma 
Muradlıda Atatûrkûn 13,5 dakika 

misafir olduğu göçmen evi 
ĞÖc;flENLER NELER SÖYLÜYORLAR? 

** Aslan gibi iki oğlumu Bulgaryada kaybettim. Onları 
bu şanlı devlete asker veremediğim içinjığlıgorum,, 

Muradlı nahiyesini ufacık bir şehir 
modeline benzetmiştim. Hakikaten öy
ledir. 

Tren durağı olan bu küçük nahiye
nin hat boyvmda muntazam mesafe
lerle dizilen şirin evleri, içerilere doğ
ru uzanan geniş yollan ve bilhassa na
hiyenin her tarafma hâkim olaiı te
mizlikte, çalışkan bir halk adamı olan 
nahiye müdürü B. Nuri Özgörün bü
yük tesirleri vardır. 

Elinden her iş gelen bu zat, evvelâ 
nahiyenin müstakbel inkişafmı göste
ren bir plân çizmiştir. Nahiyenin ve 
haJkın ihtiyaçlatmı, daima aralannda 
dolaştığı ve her zaman onlarla düşüp 
kalktığı için, anlamış, plâmna bımlan 
işaret etmiştir. 

Muradlıda su azdır, B. Nuri getirt
tiği birkaç kuyu açma; makineslle biz
zat her evin önünde su arama tecrü
besi yapmış ve nihayet bulmuştur. 

Bugün Muradlıda göçmen evleri 
arasında 50 tanesi betonlu ve diğerleri 
etrafı taş çevrili 150 kuyu vardır. 

Muradlıda yapümakta olaiı yedi sı
nıflı ve yatüı mektebin plânı bizzat 
nahiye müdürü tarafmdan çizilmiştir. 
Burada köylerden gelen çocuklar oku
yacaklardır. Fakat tahsisatm azlığm-
dan inşaat yavaş yavaş ilerilemekte-
dir. 

Nahiye müdürünün en büyük arzu
su Muradlıyı elektrikle şenlendirmek
tir. Bımun için düşünmüş, taşınmış, 
elindeki para ile küçük bir tesisat vü
cuda getirmiş, fakat bu ancak mah-
dud bir sahayı elektriklendirmeğe kâ
fi gelnüştir. Nihayet bütün Muradlıyı 
elektriklendirmenin yolunu da bul
muştur. Yakında mazotla işliyen bir 
değirmenden istifade edilerek tesisat 
genişletUecek, Muradlı harmam mü-
teakib elektriğe kavuşacaktır. 

Muradlıyı bu ideal nahiye müdürü 
İle beraber dolaştık. Göçmen evlerini 
gezdik. 
Muradlıda Atatürkün girdiği 

göçmen evi 
ilk uğradığunız ev, Muradlınm di

ğer göçmen evleri arasmda mümtaz 
bir mevkü olan ve hattâ kudsî bir ma
hiyet alan ev idi. Bu eve 936 hazira-
nmda Atatürk girmiş, içinde 13,5 da
kika oturmuş ve pek memnun çık
mıştır. 

Bunun için, Romanyadan gelen bir 
göçmene aid olan bu evin önünde o 
çerefli hatırayı tesbit eden küçük bir 
âbide dikilmiştir. Âbidenin üzerinde 
kafiyesi uygun düşrülmüş şu dört sa
tır okunmaktadır: 
Uy bahtlı göçTTien unuttna 3 TiüziTditı, 
"burdun en büyük insanı 
Konuk oldu evinize ' 
Sevgi sundu hepinize.. 

Bu evde oturan göçmenler Atatür
kün evlerine girdiği günün hatıra-
larmı şöyle anlatıyorlar: 

«Atatürk trenden indi. Blraa yürü
dükten sonra çevik bir hareketle ke-
*^aj demirinden athyarak doğru evi-
*>ıize geldi, biz sevinçten ne yapacağı-

Muradbda gSçmen Emin öztflrUiıl 
kendi parasile yaptığı iki katlı ev 

nazı şaşırdık. 
Kapıyı açarak içeri girdi. İşte şu 

minderde oturdu. Masanm üzerinde 
duran kitaplalrdan üg tanesini çekti, 
kanşüdi. Bunlardan biri ancüığa, di
ğeri ağaç yetiştirmeğe, üçüncüsü de 
tavukçuluğa ajddi. Çok memnım ol
du. Tam 13,5 dakika bizimle meşgul 
olduktan sonra dışan çıktı. Saadetten 
gözlerimiz yaşla dolu olarak onu uğur
ladık. Bımu hayatımızm en güzel ha-
turası olarak saklıyoruz.» 

Unutulmaz bir hatıra ile bezenmiş 
bu evin içerisine girdik. Atatürkün 
girdiği odada ve oturduğu minderin 
duvarmda Atatürkün bir de resmi gö
ze çarpıyordu. Mîuradhlılar bu evi göz
leri gibi korumaktadırlar. Hepsinüı bir 
tek arzulan şudmr: 

tgindeki gOgmenlere başka bir er 

Iktısad Vekili dün Izmîrde 
iki toplantıya riyaset etti 

Bulgaristanlı ihtiyar göçmen muharririmizle konuşurken 

Tukanda: Muradlıda Atatürkfln misafir olduğu g5çmen evinin dışarıdan 
{örtinüıtt, aşağıda: Atatürkün oturduğu minder önünde 

evin gens kın kitap okuyor 
vererek bu evin duvarlarım sağlam
laştırmak ve gittikçe büjmyüp genişli-
yen Muradlınm bir ziyaretgâhı haline 
koymak, bir oda£mı müze, diğerini 
okuma odası yapmak. 

Mademki Atatürk bu eve girip kitap 
okumuştur, çocuklannuz da bu odada 
okuyarak büyümelidirler, diyorlar. 

Kendilerine, pek hakh olan bu ar-
zulanm gazeteye yazacağımı söyledi
ğim zaman sevinçlerini sakhyamadı-
1ar. 

Buradan sonra Muradlıdaki diğer 
göçmen evlerine uğnyarak göçmen
lerle görüştük. Hepsi hallerinden 
memnundular, 

Romanyanm Koçmar köyünden ge
len Raşid Koçana halinden memnım 
olup olmadığını sorduğum zaman: 

— Ne demek, dedi, bin kere şükredi
yoruz. Bizim oradaki halimizi bUen bi
lir. Burada çok şükür mal, mülk sahi
bi olduk. Gül gibi geçinip gidiyoruz. 
Bir evim, yirmi dekar toprağım var, 
Allah devlete zeval vermesin... 

Bulgaristanm Ziştova köyünden Ha
lil Aykaç ta şöyle diyor: 

— Çok şükür nihayet rahata ka
vuştuk. Ben Bulgarlardan çok tazyik 
gördüm. Evimi bombaladılar ve kaç 
kere ağzımdan kan gelinciye kadar 
döğdüler. Aklım fikrim buraya kaç
maktı. Nüıayet gelebildik. Ailemi de 
getirdim. Hükümet bize tarla verdi. 
Ekiyorum, kendim de aynca Çanak-
kalede öğretmenim. Memleketimizin 
toprağı da münbittir. Çalışkan ada-
mm Türkiyede aç kalmasına imkân 
yoktur. 

Biz bu rahate kavuşacağımızı aklı
mıza bile getirmezdik.> 

Gene Bulgaristandan gelen Ahmed 
oğlu Mustafa şöyle eliyor: 

f— Daha mı memnun olmıyalım. 
Neye ihtiyacımız kaldı ki... Devlet 
bize her şey verdi. Halimiz kötü der
sek gözümüz kör olur.» 

Çeşmeden su almaktan dönen ihti
yar bir nineye «Burada nasılsm?» di
ye sorduğum zaman, gözleri yaşla 
doldu. Neden ağlıyorsun, dedim: 

— Aslan bigi iki oğlumu Bulgarya
da kaybettim. Onları bu şanlı devlete 
asker veremediğim için ağlıyorum, 
dedi. Şevket Hıja Rado 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
lemistir. B. Celâl Bayar, İzmir vilâyeti 
ve İzmir Ticaret odası paviyonlarUe 
Fuar gazinosu ve havacılık paraşüt 
kulesi, sağlık müzesi, yeni havuz, pa
tinaj sahası, Türkiye Ticaret odalan, 
Ankara ve Manisa paviyonlan inşaa-
tmı gezerek izahat aldı. 
Sun'î göl ve hayvanat bahçesi 

Belediye reisi B. Behçet Uz, ileride 
Fuat sahasında svmî bir göl yapüa-
cağmı, bu sene bir hayvanat bahçesi 
tesis olımacağmı İktisad Vekiline an
lattı. B. Celâl Bayar Fuarda bilhassa 
dekorasyon işine büyük ehemmiyet 
verilmesi lâzımgeldiğini, Ankara bey
nelmilel kömür sergisinin büyük mu
vaffakiyetlerinden birinin sergi bina
sı ve dekorasyon işi olduğunu anlat
tı. Belediye reisi de bu sene Fuarda 
dekorasyon işinde millî sanatkârlar
dan mürekkep bir heyetin çalıştırü-
dığım söyledi. 

Sergi sarayı inşaatı 
Gelecek .sene inşa edilecek büyük 

sergi saraymm yeri hakkında malû
mat alan İktisad Vekili, hazırlanacak 
dan sergi sarayı plânının, mütehas
sıslara hazırlattınlmasma ve fevkalâ
de mükemmel bir eser meydana geti
rilmesine işaret etti. 

Bursa ve Yalova köşeleri 
İktisad VekiU B. Celâl Bayar, bu 

seneki Fuarda Bursa kaphcalan için 
yapılacak propaganda köşesi plânım 
gördü. Yalova için de böyle bir köşe
ye ihtiyaç olduğunu söyledi. 

tncir üzüm meşherleri 
İktisad Vekili, Manisada üzüm mah

sulünün temiz olarak istihsal edildi
ğine dair yapılacak canlı şehir hak-
kmda izahat aldıkatn sonra bilhassa 
incir için de böyle bir meşhere lüzum 
olduğuna işaret etti. 

B. Celâl Bayar, Fuar baklanda ma
lûmat aldıktan sonra her tarafı gezdi 
ve aynlırken: 

— Teşebbüs çok mühimdir. Netice 
de mühim olacaktır, dedi. 

Üzüm kurumunda 
Vekil, Fuar sahasından ayrıldıktan 

sonra üzüm kurumıma gitti. Orada 
da üzüm ve incir satış kooperatifleri
nin bu sene üzüm ve mcir ihracına 
başUyacaklan için yapüacak geniş 
teşkilât hakkında görüşmek üzere alâ-
İtadarlar tarafmdan yapılan toplantı
ya riyaset etti. B. Celâl Bayar üzüm 
kunımunda'iki saatten fazla meşgul 
oldu. 

Beyaz gece eğlencesi 
Gece Şehir gazinosunda verilen ve 

haftalardanberi hazırlanan (Beyaz 
Gece Eğlencesi) nde hazır bulıman 
İktisad VekUi yarm (bugün) sabah
leyin otomobille Çeşme plajına gide
cek ve oradaki köşklerinde bir gün is
tirahat ettikten sonra pazartesi günü 
İzmir vapurile îstanbula hareket ede
cektir. 

Buldanlıların daveti 
Buldandan gelen bir heyet İktisad 

Vekili B. Celâl Bayan Buldana davet 
etmiştir. Vekilin Buldana ne vakit gi
deceği henüz malûm değildir. 

Satış kooperatiflerine kredi 
İzmir 17 (Akşam) — Satış koope

ratifleri birliğinin, İktisad Vekilimiz 
B. Celâl Bayarm önünde kooperatif
ler ortakları tarafmdan resmen teş
kil edilerek işe başlaması bütün Eğe 
müstahsilleri arasmda mesud bir hâ
dise olarak karşüanmıştır. Şimdiye 
kadar Eğede bazı kooperatifler kurul
muş ve faaliyette bulunmuştur. Fa
kat son kurulan satış kooperatifleri, 
şimdiye kadar kurulmuş olanlardan 
tamamen başka mahiyettedir. Bu ko-
operaifler, oraklannm her sene istih
sal edecekleri mahsûllerini, merkez 
teşkilâtı olan birlik vasıtasile dış 
memleketlere sevkedecek ve satacak, 
ayni zamanda dahili piyasada istih
salin çarelerini arıyacak ve temin e-
decektir. Satış kooperatiflerinin ya-
pacaklan mühim işlerden biri de yaş 
meyvelerimizin ihracını temin etmek
tir. Bunun için iktisad vekâleti tara
fından muhtelif istihsal mmtakala-
rmda soğuk hava depolan tesis edile
cek, sevkıyat için soğuk hava depo
lu vapurlar getirtilecektir. 

Hükümet, bu sene mahsûl ihracı
na başlıyacak olan satış kooperatif

leri teşkilâtı için üç milyon liralık 
kredi temin edecektir. Hükümetin 
her suretle himayesinde kurulan bu 
teşekküllere icabedeKe daha yüksek 
yardımda da bulunulacaktır. Bu yar
dım, ya bankalardan veyahud bizzat 
hükümet tarafmdan yapılacaktır. 

İktisad Vekilimiz B. Celâl Bayar, 
haricî ticaret işi.er\mizin teşkilâlan-
dırılmasmdaki ehemmiyetten bahse
derken satış kooperatiflerine hükü
met tarafmdan her türlü kolaylık ve 
yardıman gösterileceğini söylemiş, fa
kat ayni zamanda ihracatçılara da 
iş sahasında yardımdan geri durul-
mıyacağını, kooperatiflerin teşkili ile 
ihracatçılanmızm işlerine sed çekil
mesi, onlara husumet gösterilmesi gi
bi bir hareket düşünülmediğini, müs-
bet sahada iş görüleceğini söylemiş, 
kooperatif ortaklarına daima iyi ka
lite mahsûl yetiştirmek için çalışma
ları hususunda direktifler verilmiştir. 

Bu sene kurulan ve artık filen işe 
başlıyan kooperatiflere dahil olan in
cir ve üzüm müstahsilleri yüzde (25) 
nişbetindedir. Bundan sonraki yıllar
da diğer müstahsillerin de gurup gu
rup satış kooperatiflerine ortak ola
cakları tahmin edilmektedir. Satış 
kooperatifleri, satış teşkilâtım çok 
kuvvetli ve geniş yapacaktır. 

Eğe mıntakasmda kurulan bu te
şekkül, memleketimizin diğer yerleri 
içm bir örnek olacak ve sıra ile fın
dık, pamuk ve tütün mmtakalannda 
satış kooperatiflerinin kuruluşu, Eğe
de başlıyan bu hareketi, memleketin 
her tarafına yayacaktır. 

Kaçırılan eski eserler 
I 

Bazı kimseler hafriyatta 
buldukları eserleri mem

leket dışma ^açırıyorlarmı: 
Ankara (Akşam) — Mardin, Urta 

ve bu vüâyetlere bağlı bazı kasaba
larda çoklukla bulunan eski eserlerin 
kaçakçılık suretUe başka memleket
lere taşmdığı tesbit edilmiştir. 

Bu cümleden olarak Urfanın Ha
ran kazasında asan atika kaçakçılığı 
ile uğraşdığmdan şüphe edilen bir 
şahsın evinde yapılan bir araştırma 
neticesinde bir küp ile üstünde aslan 
resmi bulunan bir desti, 25 tane para 
ve daha bazı kıymetli eşya bulunmuŞ' 
tur. Tarihî değerleri büyük olan bu e{ 
yalarm gizU bir surette yapılan ka
zılarda ele geçirildiği anlaşılmış ve 
asan atüta kaçakçılığını sanat edin
diği anlaşüan şahıs ta tevkif edilerek 
adliyeye verümiştir. 

Derinleştirilen araştırmalardan ve 
kaçakçıların itiraflarından anlaşıldı-
ğma göre, asarı atika kaçakcılıklan 
bir müddettenberi şebeke halinde ça
lışmakta ve hâttâ - hududda son 
tedbirler alınmadan evvel - buralar
da ele geçirdikleri eski eşyayı Cenup 
memleketlerine kaçırmakta ve orada 
yüksek fiatlerle satmakta idiler. 

Sonradan hududlan geçmek imkân
ları kalmayınca, kaçakçılar, bu eski ê  
yayı memleket içinde satmağa teşeb
büs etmişlerse de muvaffak olamıya-
rak yakayı ele vermişlerdir. 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
ile İç Bakanlığı bu hadise üzerine 
derhal faaliyete geçmişler ve bu hu
susta alâkadarlara sıkı emirler gön
dermişlerdir. Hükümetten müsaade 
alınmadıkça hiç bir yerde hafriyat 
yapümasına meydan bırakılmıyacak 
ve üzerlerinde kaçak eski eserler bu
lunacak kimseler şiddetle cezalandı
rılacaklardır. 

Dük dö ICent Lehistana 
gidecek 

Varşova 17 (A.A.) — Gazeteler, 
Dük de Kentin kont Potokinin Lan-
gutdaki malikânesinde avlanmak 
üzere yakmda lehistana geleceğini 
haber vermektedir. 

İTİZAR 
Münderecatımızm çokluğu do-

lajıslie «Ittihad ve Terakki» tef
rikama bugün dcrcedilemodi. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 
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Japon nazırları Şimalî Cinde serî 
tedbirler almağa karar verdiler 

mı 

İ i 

'(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
B. Hullun beyanatı 

Vaşington 17 (A.A.) — B. HuU, Ja
pon ve Çin mümessiUerile yapmış ol
duğu mülakattan sonra beyanatta 
bulunmuştur. Mumaileyh, bu beya-
natmda ezcümle şöyle demektedir: 

Biz, millî ve beynelmilel sahalardal 
her milletin kendi ihtiyarile zaptı-
nefs etmesini iltizam ediyoruz. Aynı 
zamanda bütün milletlerin siyasetle
rini takib ederken kuvvete müracaat 
etmemelerini, diğer milletlerin dahilî 
işlerine müdahalede bulunmaktan 
çekinmelerini iltizam ediyoruz. 

B. Hull, Çin ve Japonyayı tasrih 
etmeksizin sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

«Dünyanm hiçbir tarafmda birle
şik Amerikanm menfaatlerini, hak-
larmı ve vecibelerini şu veya bu su
retle haleldar ve müteessir etmiye-
cek ciddî muhasamat zuhuru ihti
mali yoktur. 

B. Hull, birleşik Amerikanm silâh
ları bırakma arzusundan bahsetmiş 
ancak Amerikanm diğer milletlerin 
silâhlarmı arttırmaları veya; eksilt
meleri nisbetinde teslihatım artınp 
eksiltmeğe tabi olduğunu ilâve eyle
miştir. 

İktisadî meselelerden bahseden B. 
Hull, gümrük manialarımn azaltü-
masma ve her millete karşı müsavi 
muamele yapılmasma taraftar oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Amerika mahafili henüz 
tereddütte 

Vaşington 17 (A.A.) — B. Hull, Ha
riciye Nezaretinde Çin sefiri B. Wang 
ve Japon sefareti müsteşarı B. Suma 
üe yapmış olduğu mülakattan sonra 
bilhassa Uzak Şalrkta sulhun muha
fazası lüzumunda İsrar etmiştir. 

Siyasî mahafil, sulh veya harp ih
timallerinden hangisinin galip oldu
ğunda tereddüd mşvcud olduğu mü-
taleasında bulunmakta ve «Karga
şalık zuhur etmiş rmntakalar» a mü
teallik mukavelenameler ahkâmma 
riayet edilmesi lüzumunu ileri sür
meğe veya sürmemeğe karar verme
den evvel vaziyetin inkişafına intizar 
etmek lâzım gelmekte olduğu kanaa
tini beslemektedir. 

Vaşington 17 (A.A.) — Japonya 
büyük elçisi, son Çin - Japon ihtilâ-
fmm mahallî mahiyeti üzerinde ısrar 
ederek bunun Pasifik muahedesi üe 
alâkadar bir mesele olmadığını söyle
miş ve Amerikan hükümetini bu iş 
ile alâkadar olmamaya daivet eyle
miştir. 

Japon kumandanının 
protestosu 

Tokio 17 (A.A.) — İstihbar edüdl-
ğine göre şimalî Cindeki Japon baş
kumandanı, Hopel ve Tchachar eya

letleri siyasî maclisi reisi Sung-Chen-
Yuan ile derhal görüşmek ve Çin hü
kümet kuvvetlerinin şimale doğru 
gönderilmesini Nankin hükümeti 
nezdinde protesto etmek için tali
mat almıştır. 

Çin ordusu zeli lâne bir 
tesviye sureti kabul etmiyecek 

Pekin 17 (A.A.) — Çin siyasî m*-
hafUi, Japon devlet adamlarmm 
Kwantundaki Japon ordusunun ka
bule şayan olmıyacak bir takım me-
talip dermeyan etmesine mani ola
bileceğinden şüphe etmektedir. 

Umumî intiba, 29 uncu Çin ordu
sunun zelilâne bir tesviye sureti ka
bul etmeleri takdirinde Şimalî Çin 
liderlerini devirmeğe hazır olduğu 
merkezindedir, 
Çin büyük elçisi B. Litvinofla 

görüştü 
Moskova 17 (A.A.) — Tas ajansı 

bildiriyor: Çin büyük elçisi B. Tsiang-
Ting-Fu, dün B. Litvinofu ziyaret 
ederek kendisine Şimalî Cindeki va
ziyet hakkmda Çin Hariciye nezaketi
nin bir tebliğini tevdi eylemiştir. 

Bu tebliğ, Liukoodziak'a ansızm 
yapılan tecavüzün ve Şimalî Çine 
mühim miktarda Japon askerî kuv
vetlerinin duhulünün Çinin tama-
miyeti mülkiyesinin bairiz bir surette 
ihlâli demek olduğunu bildirmekte ve 
bu hareketlerin, gerek dokuz devlet 
anlaşması, gerek Paris paktı ve ge
rekse Milletler cemiyeti paktı ile te
zat halinde bulunduğunu tebarüz et
tirmektedir. Bu tebliğ, ayni zamanda 
Çinin Japonya ile olan anlaşmaizlık-
larını her haHgi bir sulhcü vasıtasile 
halletmeğe amade bulunduğunu da 
bildirmektedir. 

Çin büyük elçisi, aynı tebliğin, Va
şington paktım imzalayan diğer do
kuz devlete yapümış olduğundan da 
B. Litvinof'u haberdar etmiştir. 

Şankhayda barut fabrikasında 
iştial 

Şankhay 17 (A.A.) — Çunçing'deı 
bir barut fabrikasmda vukua gelen 
iştial neticesinde yüz ev yıkılmıştır. 
Şimdiye kadar 70 ölü ve 300 kadar ya-
rfalı tesbit olunmuştur. 

Japonya 400 bin kişiyi silâh 
altına aldı 

Şanghay 17 (A.A.) — Çin askerleri
nin Paontingfuya girdikleri hakkın
daki haber, Çin makamları tarafın
dan teyid dilmemektedir. 

Yarı resmî «Central News» ajansı 
Japonyamn, Çine sevkedilmek üzere 
400 bin kişiyi silâh altma almış bu
lunduğunu bildirmektedir. Aynı 
ajansm haber verdiğine göre, Tient-
sine mühim mikdarda harb levazımı 
çıkarılmış ve 400 Japon tayyaresi de 
Formoza inmiştir. 

Jeoloji kongresine murah
haslarımız gittiler 

Temmuz sonralarma doğru ve 
Moskovada toplanacak olan beynel
milel 17 nci jeoloji kongresine işti
rak etmek üzere üniversite fen fakül
tesi ordinaryös profesörü B. Hâmid 
Nafiz Pamir, Eti bank umum müdür 
muavini B. Bedri, maden tedkik ve 
araştırma kurumu reisi B. Reşad dün 
şehrimizden Rusyaya hareket etmiş
lerdir. Bu heyet, Rusyada bir ay kal
dıktan sonra şehrimize dönecekler
dir. 

Beynelmilel akıl hıfzıssıh-
hası kongresi 

Paris 17 (A.A.) — Beynelmilel aklî 
hıfzıssıhha kongresi, bugün reisicum
hur B. Lebrunün riyaseti altında açıl
mıştır. Kongre, aklî teşevvüşlere kar
şı vaki tedbirlerle yapılacak mücade
leyi tensik edecektir. 

Birçok hükümetler, kongreye mü
messiller göndermişlerdir. 

Kuyudan su çekerken sancı
lanarak öldü 

Üsküdarda Körbakkal caddesinde 
oturan 29 yaşlarında Makbule evvel
ki gün kuyudan çektiği fazla sulann 
tesirile sancılanmış ve Haydarpaşa 
Numune hastanesine kaldırılmıştır. 

Makbule, hastanede dün ölmüştür, 
ölümünün sebebi etraflı şekilde za
bıtaca tahkik edilmekedir. 

Maaşları arttırılacak ziraat 
vekâleti memurları 

Ankara (Telefon) — Yeni Ziraat 
Vekâleti teşkilâtı kanunu mucibince 
maaşlan bir derece arttırılacak deniz 
ve taşra memurlanmn listeleri vekâ
letçe hazırlanmıştır. Bugünlerde alâ
kadarlara tebliğ edilecek olan bu lis
telerle şimdiye kadar kadro imkânsız-
lıldan jöizünden terfi edememiş olan 
memurların maaşları ağustos aym-
dan itibaren birer derece artırılmış o-
lacaktır. 

Bu terfller yapıldıktan sonra yeni 
teşkilât kanununun merkez ve taşra 
teşkilâtını değiştiren hükümleri tat
bik mevkiine konulacaktır. 

Arzularile yer değiştiren 
maliye memurlarına harcirah 

verilmiyecek 
Ankara (Telefon) — Maliye Vb-

kâleti alâkadarlara gönderdiği bir ta
mimde, kendi arzulan üzerine beca
yişlere veya başka memleketlere ta
yinlerine idarece muvafakat edilecek 
memurlara nakil harcirahı verilmeme
sini bildirmiştir. 

Ayni tamimde kendi arzularına 
müstenid olnuyarak idarenm gördü
ğü lüzum üzerine şimdiye kadar vuku 
bulmuş becayişlerden dolayı verilmiş 
nakil harcirablan varse bunların tes
viyesi de emredümektedlr, 

Moskova mOzake-
releri hakkında 
tebliğ naşradiidi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
duğu halde hareket etmişlerdir. Ayni 
trenle Türkiyenin Moskova büyük 
elçisi B. Zekâi Apaydm da Moskovajn 
terk eylemiştir. 

Türk Vekilleri, istasyonda B. Litvi-
nov, Yejor, Stomoniakov, Karski ile 
İran büyük elçisi Sepahbudi, litvan-
ya elçisi Antonov, Afganistah masla
hatgüzarı Yunus han, Yunanistan 
maslahatgüzan Kindilis ile Türkiye 
büyük elçiüğinin bütün memurları 
tarafmdan selâmlanmıştır. İstasyon, 
bu münasebetle, Türk ve Sovyet bay-
raldarile süslenmiş bulunuyordu. 
Türk Vekillerine Odesaya kadar Ha
riciye Halk komiserliği birinci Şark 
dairesi şefi muavini B. Miller refakat 
etmektedir. 

[Akşam: Tahkikatımıza göre Ha
riciye ve Dadüliye VekUlerimiz saü 
günü şehrimize avdet edeceklerdir.! 

Resmî tebliğ 
Moskova 17 (A.A.) — Tass ajansı 

büdiriyor: Aşağıdaki resmi tebliğ neş
redilmiştir: 

Türk hükümetinin iki mümessUi-
nin. Hariciye Vekili B. Rüştü Araş ve 
Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
partisi genel sekreteri B. Şükrü Ka-
yamn resmî ziyaret suretile Moskova-
ya muvasalatları ve Halk komiserleri 
Meclisi reisi Molotov, Hariciye Halk 
komiseri Litvinov ve Sovyet hüküme
tinin diğer azası ile görüşme ve ko
nuşmaları, beynelmilel siyaset mese
leleri üzerinde en dostane ve en açık 
bir fikir teatisi neticesi olarak, aşa
ğıdaki hususatm müşahadesine im
kân vermiştir. 

1 — Takriben 16 sene evvel Sovye-
•tik sosyalist cumhuriyetleri birliği ve 
Türkiye cumhuriyeti arasında tesis 
edilip iki memleket arasında akdedil
miş iki taraflı ve müteaddid taraflı 
muahedeler ve anlaşmalarla takviye 
olunmuş bulunan ve bu kadar uzun 
bir devTe esnasında entrenasyonal ha-
yatm bütün safhalarmın imtihanım 
geçirmiş olan samimi dostluk müna
sebetleri, muhakkak surette iki mem
leket menfaatleri için tam kıymetleri
ni isbat etmiştir. 

2 — Bu ayni menfaatler, halihazır
daki münasebetlerin, bütün şümuUeri 
ile, istikbalde de iki devletin harici 
siyasetlerinin değişmez ve sağlam bir 
unsuru olarak idamesini taleb etmek
tedir. 

3 — Sovyet - Türk dostluğu, umum! 
sulh için büyük ehemmiyeti haiz bir 
nusur olarak kendisini göstermiştir. 

4 — Enternasyonal münasebetlerde 
hâlen raevcud olan ve enternasyonal 
hayatta kendisini gösteren tecavüz-
kâr temayüller tarafmdan yaratılmış 
bulunan bulamk vaziyet, bütün sulh
cü devletlere, sulhun taksim kabul et-
mezliği ve kollektif emniyet esaslan 
üzerinde sulhun ve umumî emniyetin 
idamesi için hususî endişeler tahmil 
etmekten hali kalamaz. 

5 — Sovyetik sosyalist cumhuriyet
leri birliği ile Türkiye arasındaki dost
luk ve karşılıklı emniyet münasebet
leri bunların sulh fikirlerine ve mil
letler cemiyetinin yukarıda kaydedi
len prensiplerine samimî bağlılıklan 
ve sulh kuvvetlerinin en iyi bir suret
te teşkilâtlandınlmasına müzaheret 
eylemek ve etcavüz kuvvetlerine bir 
müzaheret veya bir teşvik olabilecek 
her şeyden tevakki etmek azimleri, 
sulh potansielinin bütün unsurlannm 
takviyesi için, iki memleket arasında 
hassaten müsmir bir işbirliği esası 
yaratmaktadır. 

Moskova 17 (A.A.) — Tas ajansı 
bildiriyor: 

Dün Tevfik Rüştü Araş ve B. Şükrü 
Kaya refakatlerindeki zevat ile birlik
te, Volga - Moskova kanalını ziyaret 
etmişlerdir. B. Rüştü Araş ve Şükrü 
Kaya B. Bermandan kanalın inşası, 
faydalan ve işleme sistemi hakkmda 
mufassal malûmat almışlardır. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ Y D Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl iRTEM — Tercüme iktibas hakkımahfuzdur I 
. Tefrika No. 918 ' J 

M a h m u d paşaya gaipten bir yardım: 
1000 İngiliz lirası geliyor 

Abdülhamid Fransua — Jozefe Komşum yardunmızı dilenmeğe geldim. 
Fransua Jojef — Başka kapıya! 

Bir kadın kocasından şikâyetçi 
GÖztepede Tanzimat sokağında o-

turan Sadeddinin karısı Hediye zabı
taya müracaat ederek kocasının ken-
dlsiıjl dövdüğünü, bıçak çektiğini, 
bunların tesirile bir ayük çocuğunu 
düşürdüğünü iddia etmiştü'. 

Polis, bu iddiayi tahkik etmektedir. 

— Kılıcımı padişah aleyhinde kul
lanmak nankörlüğünü yapamam. MU-
leti severim ama padişah emrederse 
ağhya, ağUya keserim de... 

Cevabım aldı. Kalben makhur, av
det etti. 

Mahmud paşa Mısıra gitmeden ev
vel fevkalâde komiser Ahmed Muhtar 
paşaya beraberce çalışmak teklifinde 
bulunmuştu. Aldığı cevap çok üıtiyat-
kârane ve nazikâne bir red mahiyetin
de olduğu için iki paşanm arası pek 
iyi değildi. (1) 

Mahmud paşa Mısırda hoca Meh-
med Kadri Nasih efendi ile tanışmış, 
orada çıkarılan (Kanunu esasi) gaze
tesine yardımda bulunmuştu. Paris, 
Cenevre gibi Kahire de Jön Türklerin 
mühim bir merkezi idi. 

Komiserlik yaveri iken Mısırda ev
lenmiş olan Dağıstanlı Ali Saib bey 
kendisini Jön Türklük neşriyatına ver
mişti. Mesleğinde sebatından dolayı 
Ahmed Rıza beyi pek takdir ederdi; 
Mısırda âdeta onun vekili idi. 

Bahriyeli Rıza bey Hidivden aldığı 
para ile (Hak) gazetesini çıkarıyor, 
gençleri Abdülhamid aleyhine tahrik 
ve teşvik eyliyordu. 

Hoca Kadrinin dostu Rodoslu Salih 
Cemal Kanunu esasi matbaasım tesis 
eylemişti. 

Kahirede Jön Türk rengine boyana
rak Abdülhamid aleyhine yazı yazan
lar, fakat hakikatte şantaj ile ondan 
para çekmek mesleğini takib edenler 
de yok değildi, Malunud paşa Londra-
da iken mabeyinden sefarete kendisi
nin ve yamndaküerin avdete ikna 
edilmeleri için blribirini müteakıb ira
deler tebliğ ediliyordu. 

Sefaret müsteşarı Abdülhak Hâmid 
bey Mahmud paşa üe Hüseyin Daniş 
beye çıkmaz bir yola girdiklerini söyle
miş, îstanbula avdet tavsiyesinde bu
lunmuştu. Hüse3rln Daniş bey zaten 
bu daimî seŝ yar hayattan bıkmıştı. Bu 
zamanda artık saray ile münasebete 
girmiş olan Ali Kemal bey Hüseyin 
Daniş beyin Mısırdan îstanbula avde
tini temin etti. Mahmud paşa takımı 
için bunu başka bir sıkıntı takib ettL 

Sabahaddin ve Lûtfullah beyler 
(sultan zade) imzasile ve (umum Os-
manU milletine) hitabUe bütün ahra-
n bir kongrede toplanmağa davet 
eden bir beyanname neşretmişlerdi. 
Beyler istikraz işini de yoluna koymak 
için Avrupaya dönmek istiyorlardı. 

Aldıklan hususî haberlere göre Mı
sır hükümeti kendüerinin muhabere
lerini kontrol ediyordu. Abdülhamid 
ile Hidiviyet arasmda kendilerine tâ -
aUûk eden muhabereler cereyan eyle
mekte idi. 

Mısırlı Halim paşa zade Mehmed Ali 
paşa da Mahmud paşayı îstanbula av
dete iknaa çalışıyordu. Fakat ortaya 
konulan şartlar ile anlaşmak kabU 
olamamıştı. Mahmud paşa eline geçe
ni sarfediyordu. 

Paşa ile Hidiv arasmda vasıta olan 
kâhya Salih beye karşı bugünlerde 
edilen muamelenin ağırlaştığı da gö
rülüyordu. Oğullan artık Mısır mu
hitinden uzaklaşmak lüzumunu baba
larına anlatmağa çabalıyorlardı. 

Tam Mahmud paşanm parası kal
madığı bir gün - bunu haber almış 
gibi - Hidir Abbas Hilmi paşa kendi
sine îstanbula dönmeği teklif etti; 

Mahruse yatını emirlerine amade bu
lundurduğunu bildirdi. 

Bu teklif Mahmud paşayı çok sars
tı. Fakat oğulları: 

— Biz gitmeyiz. Siz isterseniz dö
nünüz. Yahut bizim gibi her şeyi göze 
aimız. Avrupaya gidelim. Herhalde 
yakın bir amanda para bulacağız ve 
cihadımızda devam edeceğiz. 

Cevabile babalarmı mukavemete 
teşvik ettiler. 

Tam bugünlerde kendüerine gaip
ten bir yardım geldi. Mısır Osmanlı 
bankası yapılan hesaplarda yanlışlık 
olduğunu, merkezde daha bin İngiliz 
liralan bulunduğunu, bu parayı ne 
vakit isterlerse alabileceklerini bildir
di. 

Muhakkak, ki bu para kendisini or
taya koymak istemiyen birisi tarafın
dan Mahmud paşa namma bankaya 
verilmişti. 

Mahmud paşa parayı bankadan al
dı. Beş yüz lirasmı oğullanna verdi. 
Sabahaddin ve Lûtfullah beyler bu 
para ile Avrupaya gideceklerdi. Sej'a-
hatlerinin bir arızaya uğramaması 
düşüncesile Mahmud paşa Hidive kar
şı îstanbula avdete meyyal göründü. 
İki oğlu Avrupaya gittUer. Kendisi 
Mısırda kaldı. 

1901 senesinde (Sürre) alayı günü 
Mahmud paşa da davet edilmişti. Hi
div o gün Mahmud pasaja gayet so
ğuk bir surette selâmladı. (2) Mahmud 
paşa da bu muameleye karşı merasi
mi bırakarak Iskenderiyeye, oradan 
Fransaya hareket etti. 

Malımud paşamn avdete iknaı ka
bil olamadıkça aleyhindeki tedbirler 
ve tazyikler de şiddetlendirildi. 

Mısırda iken Mahmud paşanın Av
rupaya şair Siret beyi göndererek di
namit tedarik ettirmek teşebbüsünde 
bulunduğu, hoca Kadri efendinin (3) 
bu dinamitleri Yıldızda kullanacağı 
saraya haber verilmişti. Atinadan da 
bu yolda haberler gelmişti. Bunun 
üzerine Abdülhamid devletlerce anar
şistlere karşı Roma kongresinde itti
haz edilmiş kararların Mahmud paşa 
hakkmda da tatbiki için Avrupa hü
kümetleri nezdinde teşebbüslerde bu-
lunulmasmı Osmanh sefaretlerine 
emretti. 

11 Ramazan 1319-22 kânunuevvel 
1901 tarihinde irade ile adliyede mü
teşekkil komisjronca Mahmud paşa 
ve oğullan hakkında kanunî muame
le ifası sadarete tebliğ olundu. 

Mahmud paşanm idamma hükme-
düdiği gazetelerle ilân olundu. Padi
şah Mahmud paşa aleyhinde o kadar 
gayz besliyordu ki paşanm Halidiye 
tarikatı şeyhlerinden Feyzullah efen
di türbesinde muallâk olan bir kıta
sını bile yerinden kaldırtmıştı. (4) 

Bu arada Röterdam başşehbenderl 
Ali Nuri bey de (mizahî Davul gazete
sini çıkartıyor.) diye Avrupadan gön
derilen bir jurnal üzerine cinayet mah
kemesine tevdi olunarak gıyaben mü-
ebbed kalebendliğe mahkûm edildi. 

(Arkası var) 

(1) Ahmed Bedevi: (Emel Peşinde) ba
sılmamış hatıralar. 

(2) Ahmed Bedevi: (Emel Peşinde). 
(3) İstinsaf risalesinin sahibi. Salt Et

raf (Şah ve Padişah) risalesinde bu zatıiji 
ilmini ve hamiyetini medheder. 

(4) Mahmud Kemal: Son asrm TOdı 
şairleri. 



18 Tenunuı 1937 AKŞAM Sahife» 

[ 15? h g t Kırmızı terlikler j 
Selim yazıhanesinden çıktı, dalgın 

dalgın yürümeğe başladı; düşünme
ğe p kadar çok ihtiyacı vardı ki bir 
tramvaya atlayıp zamanı kısaltmak-
tansa tenha bir yoldan yürüye yürü-
ye eve gitmeği tercih etti. Hem ka
rışma söyliyeceği şeyleri de daha ta-
sarlamamıştı... Neresinden başlayıp 
nasıl söylemeli idi? 

Evet ona mutlaka bir şeyler söyle
meli, bir şeyler anlatmalı, onu körkö-
rüne aldatmamaliydi... Beşiktaştan 
Maçkaya doğru yokuşu ağır ağır çı
karken söyliyeceği şeyleri zihninde 
sıralamağa başladı: «Seni bulduğum, 
daha doğrusu birbirimizi bulduğu
muz zaman nasıl bedbin, ve hasta bir 
insandım; nişanladmı, hayatta o ka
dar sevdiğim kadından ayrılah pek 
ez olmuştu. Bu ayınlışa sebep te şu 
İdi: Nişanlanma esnasında işlerim 
altüst olmuş, zengin olan nişanlım da 
kendisinden ziyade parasına ehemmi
yet veriyorum zannetmişti. 

Bu hal beni en fena yerimden ya
raladı, bir şey söylemedim, fakat iş
lerimi eskisinden daha iyi bir şekle 
sokmadan onunla evlenmemeğe ka
rar verdim. İşte bu arahk bir çay zi
yafetinde onu birisile flört ederken 
gördüm. Deli gibi olarak yüzüğünü 
ftrlattım, her halde o da bunu bek-
liyormuş ki hemen bir iki ay içinde 
zengin bir adamla evlenerek Avrupa-
ya gitti. 

Yaptığıma pişman mıyım? bilmem? 
Fakat hiç bir şeyden zevk almıyan 
boş bir adam olmuştum. 

Böylece bir sene geçti. O karanlık 
günlerimden birinde annemin ve kız 
kardeşimin belki eğlenirim diye beni 
zorla sürükledikleri bir ahbap evin
de sana rasgeldim. Yüzündeki aydın
lık şefkat ifadesi öyle cazip bir şey
di ki gayri ihtiyarî bir dost gibi, bir 
her şey gibi sana sokulmak ihtiyacı
nı hissettim. Sende de bana karşı ga
rip bir sempati vardı. Benimle her
kesten başka türlü alâkadar oldun vö 
nihayet beni ismini bilemediğim bir 
bağla kendine bağladın, seni tanıdı
ğımdan üç ay sonra idi ki evlendik. 

Sıhhatim biraz düzelmişti, biraz 
çalışabiliyordum, işlerim de yoluna 
girmişti, güzel bir evimiz oldu, vel
hasıl bir çok kimselerin gıpta edece
ği gibi yaşıyorduk. Fakat... İtiraf 
edersin ki sende de, bende de mühim 
bir eksiklik, dolmıyan bir boşluk var-
di... Bendeki boşluk: Beni zehirUyen, 
kafama - dikkat et gönlüme demiyo
rum - kafama yer eden Ük kadının 
yarasının yeri, sendeki de benim ıııhî 
rahatsızhklanm, ve bazı anormal 
hallerimle ruhunda dolduramadığım 
yerdi... Seni bir tek gün tam mâna-
slle mesud edemedim, fakat sen mut
laka bir melektin, fevkalbeşer bir 
mahlûktvm, bütün acılarını içten içe 
kendi kendime çektin bana daima gü
ler bir yüz, hoşnut bir kalb göster
mek istedin, bu kahredici bir üzün
tü oldu bana... 

Bütün bu bildiğin şeyleri sana ni
çin tekrarladığımı şimdi anlıyacak-
sın, zaten şimdiye kadar anlattıklan-
mı anladın, anlamadıklanmı anla
dın, iki kelime ile söyliyeyim, beni 
anladın... Böylece üç senemiz geçti... 

Dün sana portakallı çikolata al-
ihak için girdiğim pastacıda ona, es
ki nişanlıma rasgeldim. Müthiş de
ğişmiş, kadınlaşmış ve güzelleşmiş. 
Birden nasıl sarsıldığımı sana anla
tamam, o da beni görünce biraz de
ğişti, gülerek elini uzattı, hiç müna
sebeti yokken bu eli tuttum ve hara
retle öptüm. Ayaküstü biraz konuş
tuk, kocasının bir sene evvel kalb sek
tesinden öldüğünü, kendisinin de 
Ayaspaşada tek başına oturduğunu 
söyledi, ne zaman istersem görmeğe 
gidebileceğimi, bundan çok memnun 
olacağını ilâve ederek kapıda bakli
yen otomobile atladı, beni sersem bir 
halde bırakıp gitti. İşte iki gündür 
deli gibiyim. Bunlan sana anlatmak 
Ihtiyacile yanıyorum, eski hastalı
ğım nüksetti, beynimde uyuklıyan 
yılan bir ifrit gibi uyandı, beni affet. 
İrademe hâkim değilim^ belki bu ka
dını görmeğe çalışacağım. Belki bu 
tertemiz hayatımız sarlısıp bozula
cak, beni affediyor musun söyle?..> 

* 
«••İl 

Evinin önüne gelmişti. Kalbi gö|-
Bünü acıtarak hızlı hızlı çarptı. Karı
sı her akşamki gibi orada, küçük 

balkonda bekliyordu. Göz göze ge
lince elini ealladı. Selim kap.'dan gi
rerken evinin temiz ve samimî ha
yası ciğerlerini doldurdu. Bir saniye 
sonra dudakları kansımn uzanan eli-
lü sonra alnmı öptü. Hiç bir şey söy
lemeden yatak odasına doğru yürü
dü. Bitik bir halde kendini divamn 
üstüne attı, odamn her tarafına göz 
gezdirdi, bütün eşyasına ayn ayn 
baktı. Baş ucundaki küçük kitab ra
fı... Her akşam karısının okuyup ken
dinin dinlediği kitablar. Kansımn 
hediyesi olan küçük abajur karyola-
lan... Yeşil bir kimono... Hepsine, her 
şeye ilk defa görüyormuş gibi bak
tı... Önünde açılan yeni yol ve bu 
yolu göstermek istiyen eski - yeni 
kadın belki de onu bu muhitten büs
bütün uzaklaştıracaktı. 

Sonra birdenbire karyolanm altın
da çevrümiş duran küçük kırmızı 
terlikler... Kansımn terUkleri gözü
ne Uişti. Onlan beğenip satın alıp ge
tirdiği gün nasıl samimî bir çocuk 
sevincile boynuna atılmıştı. Bunlan 
düşünürken terlikler müstehzi birer 
İnsan gibi kendine bakıyor ve sanki: 

«Git ona, o kadına git, orada böyle 
bizim gibi ökçesiz, sessiz, mütevazi 
şeyler değU, çok şık, çok güzel şeyler 
göreceksin... Fakat ne yazık ki her 
çeyde ökçell bir tekme acısını hisse
deceksin» diyorlardı. 

Selim silkinerek başını tuttu. Karı
sı müşfik sesüe: 

— Nen var Selim? Rahatsız mısın 
yoksa? Belki on dakikadır yanında 
duruyorum da farkında değilsim 

Selimde hazırladığı şeyleri söyleme
ğe cesaret kalmamıştı. Gözleri hâlâ 
terliklerde: 

— Yorgunum, dedi. Biraz da başım 
ağnyor. Elektriği söndür şurada biraz 
dinleneyim peçer... 

AKŞAM 
Abone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 AYLIK 750 » 1450 > 
3 ATLIK 400 > 800 > 
1 AYLIK 150 > — » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Yarım saat sonra sokak kapısı 
hızh hızh çalındı, hizmetçi Selime 
dostu Nihadm geldiğini, salonda bek
lediğini haber verdi, Nihad ağzında 
bir sigara salonda beş aşağı üç yu-
kan dolaşıyordu. Bu biraz züppe, 
biraz sefih, fakat çok iyi kalbli bir ço
cuktu ve Selimle cskidenberi çok se-
Tişirlerdi. Nihad üç sene sürne ve 
yan tahsil, yan gezme eğlence vesile
si olan Avrupa seferinden döneli bir 
kaç ay olmuştu. 

Selim içeri girince boynuna sarıldı, 
yanaklarından öptü. O kendine mah
sus konuşma tarzile: 

— Pardon azizim dedi, vakitsiz gel
dim, fakat duracak değilim, mukad-
demesiz mevzua girişeyim: Lütfen 
bana filü. lira borç vereceksin, yakın 
bir zamanda iade ederim. 

Selim gülerek Nihadın omuzuna 
vurdu: 

—, Hâlâ eski Nihadsm... Fakat ha-

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Ccmaziyelevvel 9 — Ruzuhızır 74 
& İBMk CfiBaı 0 ^ ikiadl Aktam YaUı 

I E. 6,54 9,5 4,41 8,40 12,00 1,56 
|Va. 2,32 4,43 12,20 16,19 19,38 21,34 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 13 

linde bir değişiklik var, gözlerin de 
parhyor. Cherchez la femme dedi.. Ni
hadın gürültülü bir kahkahayla: 

— Zeki adamsındır vesselam., en
fes bir kadına çattım ve para canlı-
hğından başka kusuru olmıyan bir 
mahlûk. Âdeta tutkun gibiyim, fa
kat parasız yaklaşılacak gibi değil. 

Selim yüzünü buruşturdu. Nihad: 
Bu hususlarda hâlâ eskisi gibi 

düş'>j.<afğünü biliyorum amma şu 
güzelliğini görsen fikrini değiştirir 
misin bilmem? diye cebinden çıkar
dığı fotoğrafı Selime uzattı. Selim 
sapsarı bir yüz, boş gözlerle resme 
uzun uzun baktı. Bu, eski nişanlısı
nın resmi idi. Hafif bir sesle: 

— Hakkın var Nihadcığım, dedi. 
Sonra portföyünden çıkardığı bir eUi 
liralığı Nihada uzattı. 

Selim Nihadı selametleyip yatak 
odasına döndüğü zaman kapıda ka-
nsUe karşılaştı. Onun elinde bir fin
can kahve: 

— Başm geçmediyse diye sana bir 
limonlu kahve yaptım... Nihad niçin 
o kadar t̂ abuk gitti? Ayıp oldu, gö
remedim., dedi. 

— Selim, memnun bir halde gü-
lümsiyerek karısının elinden fincanı 
aldı: 

— Nihad.. Nihad dedi, bizi mesud 
etmeğe gelmiş (kansımn hayretle 
kalkan kaşlanna bakarak) benim 
her sörSmde, her hareketimde mâna 
arama canım dedi. 

Sonra karyolanın altından küçük 
kırmızı terlikleri çıkardı, hâlâ hay
retle kendisine bakan karısının ayak
larına elile giydirdi: 

— Bunlan sana o kadar çok yakış
tırıyorum ki, ne olur ben evde iken 
hep bunları giy e mi? 

Sonra yaşlı gözlerle eğildi kansı
mn kırmızı terlikli küçük ayaklarım 
öptü. 

İkisi de içlerindeki boş kalan yer
lerin dolduğunu duydular. 

Ş. Taroğlu 

Bütün İstırapların Panzelıiri 

GRiPiN = 

Bir tek kaşesile 
Gççiremiyecegi hiçbir ağrı ve sızı yoktur 

GRİPİN, baş, diş, sinir, adale, roma
tizma ağnlanna karyı en tesirli ilâç
tır, icab edtiic günde üç kaşe 
almabilir. • 

GRİPİN, hele bu kanşık bahar 
havalarmda nezle, grip ve bronşite 
karşı sizi bir kale gibi muhafaza ve 
rahatsızhğınızı izale eder. 

Gripini tercih ediniz. 

Yazan: İskender F. Sertelli 
HAN 

No. 114 

" Ş l - Y a m a n ı n , Tergunun ölünnünden 
herkesten evvel haberi vardı ve 

bundan nr>üteessir de değildir...,, 
îkisi birlikte büyümüşler, birbirle

rini o güne kadar kırmamışlardı. Ter-
lan asabi, heyecanlı bir gençti. Ter-
gun da inadına şakacı, ve soğukkanlı 
idi. Tergunun Terlana çok yardım-
lan vardı. Terlan hassa kumandam 
olduktan sonra, düşmanları da nüfu
zu gibi artmıştı. Tergun, Terlana 
dostunu ve düşmamm haber verir, 
arkasından söylenen sözleri kendisi
ne söyler ve ikisi birlikte ona göre 
tedbir alırlardı. 

Semga bahadır Tergunun başı 
ucunda daha fazla duramadı: 

— Kumandanlar şimdi hakanın 
yanından çıkacaklar. Hakan da hare
me geçip yatacak. Bu işi yanna ka
dar saklıyahm. 

Terlan: 
— Yarm kıyamet kopacak., hakan 

bu hadiseyi kolay kolay hazmedemez. 
Diye söyleniyordu. 
Semga bahadır: 
— Kimden şüpheleniyorsun? 
Diye sordu. Terlan: 
— Hiç kimseden şüphem yok, dedi, 

çünkü Tergunun, kendisini öldüre
cek kadar kuvvetli bir düşmanı yok
tu. Onu herkes severdi.. 

Semga bahadır, Tergunun odasın
dan çıkarken, önünden süratle geçen 
bir gölge gördü.. Terlana döndü: 

— Bu da kim..? Burada bizi mi ta
kip ediyor? 

Terlan gölgenin arkasından koştu.. 
Biraz sonra bir inilti işitildi. 
Terlan bir cüceyi ensesinden yaka

lamıştı. 
Semga bahadır: 
—̂  Bizi mi takip ediyordun? Yılan 

gibi neden süzülüp kaçtın? 
Diye bağırdı. 
Terlan cücenin gözlerinden şüphe-

lenmişti. 
Cüceye bir kaç sopa atınca hakikat 

meydana çıktı. Cüce korkak bir sesle: 
— Beni Şi-Yama gönderdi. «Git 

bak, Tergun sahiden ölmüş mü. ya
şıyor mu?» dedi. Ben de geldim., ka
pıdan baktım., sizi gördüm. Konuş
manızdan Tergunun çoktan öldüğü
nü anladım. Gidip kendisine haber 
verecektim. 

Terlan: 
— Şi-Yama çok meyus mudur? 

Ona kim haber verdi bu hadiseyi..? 
Diye sordu. 
Cüce gülümsedi: 
— Onuri herkesten önce haberi var

dı. Ve kendisi Tergunun ölümünden 
hiç meyus değildir.. 

Dedi. Semga bahadırla Terlan şaş
kın şaşkın birbirlerine bakıştılar. 

Semga: 
— Bir kaç gün sonra kocasile bir

leşecek olan bir kadın, bu ölüm ha
disesini nasıl olur da soğukkanlılıkla 
karşılayabilir?! Nasıl olur da başını 
yerden yere, duvardan duvara vurup 
ağlamaz?! 

Ve Terlana döndü: 
— Bu işte Şi-Yamanın parmağı ol

masın sakm..? 
Terlan: ^ 
— Olamaz.. 
Diye başını salladı. 
Semga bahadırın kafasından bir 

şimşek süratile geçen bu şüphe üze
rinde fazla duramadılar. Fakat, orta
da acı bir hakikat vardı: Tergun ze
hirlenerek ölmüştü. 

Terlan bu eli bulmağa mecburdu. 
O gece Semga bahadırla sabaha 

kadar boşuna dolaştılar... boşuna uy
kusuz kaldılar., ve boşuna uğraştılar. 

Sarayda Tergunun ölümüne dair 
en ufak bir ipucu bile elde etmek ka
bil olamadı. 

Şi-Yama üzerinde toplanan 
şüpheler... 

Gece yansı Semga bahadırla 
Terlamn düşündükleri kıyamet kop
muştu., ertesi sabah Kubilây dairesin
de çalışmağa geldiği zaman, kendisi
ne Tergunun zehirlenerek öldüğünü 
Söylemişlerdi. Kubilây bu hadiseden 
çok müteessir olmuştu. Hiddetinden 
ne yaptığım ve ne yapacağım bilmi
yordu. 

Terlana: — Katili senden isterim! 
demişti. 

Terlan bütün hassa alayını ve sa
ray halkını sorguya çektiği halde bir 
ipucu bulamıyordu. Tergvmun ölü
münden herkes müteessirdi. Kubilây, 
gözdesi Şi-Yamayı çağırttı: 

— Tergunu zehirlemişler, dedi, ba
şın sağ olsun! Kantona gideceğim sı
rada böyle bir hadise ile karşılaşmak . 
istemezdim. Fakat, ne yazık ki, talih 
seni de, beni de güldürmedi. Sakm 
müteessir olma! Seni, Kantona git
meden - Tergundan daha yakışıklı, 
daha temiz yürekli bir erkekle evlen
direceğim! 

Şi-Yama teessürle boynunu büktü, 
cevap vermedi. 

Şi-Yamanın bu hazin tavn ve ha
reketsiz duruşu Kubilâyı büsbütün 
kederlendirmişti. İnce duygulu ha
kan, gözdesini teselli için, onu yanı
na oturttu., saçlarını okşadı., zarif 
hediyeler vererek avutmağa çalıştı. 

— Hakkın var, yavrum! dedi, Ter-
gım gibi temiz yürekli ve yakışıklı 
bir erkeği hem de böyle feci bir şe
kilde kaybetmek, kolay kolay taham
mül edUir iztıraplardan değUdir. Onu 
kim öldürmüşse bugün yarın meyda
na çıkarıp kafasını kopartacağım. 
Sen üzülme sakın! 

Kubilây Şi-Yamayı avutarak dai
resine gönderdikten sonra, vezirini 
çağırttı: 

— Semga! dedi, bu hadiseden çok 
büyük acı duydum. Yeğenin Tergu
nu ne kadar sevdiğimi sen de bilir
sin? Fakat, ne de olsa belki, be
nim Şi - Yamayı Tergundan esirge
diğimi - zayıf bir ihtimal ile de olsa -
aklından geçirmiş olabiUrsin! Harp 
oyununda bahsi kaybetmekle bera
ber, hâlâ sözümde durduğumu sana 
anlatmak için, Şi-Yamayı Terlana 
vermeğe karar verdim. Kantona git
meden evvel onu evlendireceğim... 

Şi-Yamanın iztırabını başka türlü 
dindirmek imkâm yoktur. 

Semga bahadır, hakanın bu yeni 
kararından hiç te memnun olmamış
tı. Fakat, Kubilây a bir şey söyleme
di. Hattâ Şi-Yama hakkındaki şüp
helerinden bile bahsetmedi. Hakana: 

— Tergunu Şi - Yama zehirlemiş 
olamaz mı? 

Diyecekti., bu sözler dilinin ucuna 
geldiği halde cesaret edip söyliyemedi. 

Semganın şüphesini tahrik eden 
sebep ne idi? 

İhtiyar vezir, Şi-Yamadan neden 
şüphelenmişti? 

Kubilây, sevgili gözdesini Terlana 
vermek arzsunu göstermekle hislerin
de ve düşünüşlerinde çok samimî ol
duğunu anlatmak istiyordu. Fakat, 
Terlan Şi-Yamayı alacak mıydı? 

Gülçin ne olacaktı? 
Ve Kubilâydan bu hadiseyi yani 

Terlanla Gülçinin seviştiklerini ne 
zamana kadar saklıyaiaklardı? 

** 

evlendireceğim! 

şaşırdı., amiral 
sonra, şimdi de 

Bir ağacın dalında sallanan 
kadın! 

Kubilây, Şi - Yamaya Tergunu 
unutturmak için: 

— Seni Terlanla 
demişti. 

Terlan birdenbire 
Şütsonun kızından 
Şi-Yama mı çıkmıştı? 

Kubilây, Terlamn evlenmesinde ne
den bu kadar ısrar ediyordu? 

İşte bir muamma ki., sarayda ay-
lardanberi herkesin zihnini kurcalı
yordu. 

Tergunun ölümünden çok mütees
sir olan Kubilây, sevgili Şi-Yamasını 
mahzun bırakıp nereye gidebilirdi. 

Şi - Yama.. 
Bu kadın Kubilâyın hayatında mü

him roller oynamış ve kendisini ha
kana Tiyen-Fo kadar sevdirmeğe mu
vaffak olmuştu. 

Kubilây bir ân için şöyle düşündü:, 
— Şi-Yamayı harp oyunu bahsin

de kaybettim.. Terguna verecektim. 
(Arkası var) 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
BİR FRANSIZ MÜREBBİTE İŞ ARI

YOR — Istanbulda olmak üzere çocukla
ra iyi bakan 3 yaşından 7 yaşma kadar 
olan iki çocuğa bakabilir. Müracaat. Ma
dam B. Mari Beyoğlu Faik paşa Fazilet 
apartıman içeride 7 No. 

SANAT VE FEN MEKTEBİNDEN ME
ZUN — Yirmi senelik bir sanat hayatı 
görmüş otuz beş yaşlarında bir Türk gen
ci mensucat makinelerinin montaj ve ta
miratında tecrübesi fazla ayni zamanda 
iyi bir makine modelcisi inşaat işlerin
den ve resimden anlar icabında resim ya
pabilir, mühendis ve mimarlara iyi bir 
yardımcı olabilir. Istanbulda veya taşra
da iş aramaktadır. Akşamda A. Z. A. ru

muzuna lütfen mektupla müracaat. — 2 

ESKİ VE YENİ TÜRKÇEYİ İYİ BİLİR 
BİR DAKTİLO İŞ ARAMAKTADIR — İs
teklilerin şartlarile verebilecekleri asgari 
ücret mikdarını Akşamda (İŞ) rumuzuna 
bildirmeleri. 

2 — tŞÇt ARIYANLAR 
MÜREBBİYE ARANIYOR — Çocuklara 

kısmen de ev işlerine bakacak orta yaşü 
Türk mürebbiyeye ihtiyaç vardır. Nişan-
taş Emlâk caddesi İspartapalas bir numa
raya sabahları 7-8 arasında müracaat. 

— 2 
KAPICI ARANIYOR — Sabahlan vazi

fesini bitirdikten sonra hariçteki işine de 
gidebilecek evli bir kapıcı lâzımdır. Ni-
şantaş Emlâk caddesi İspartapalas bir 
numaraya sabahları 7 - 8 arasmda mü
racaat. — 2 

DOKUMACI ARANIYOR — El tezgâh
larında çalışan dokumacılara ihtiyacımla 
vardır. Her gün saat 8 - 1 0 arasında fab
rikaya müracaat. Çakmakçılar Sandalya-
cılar No. 14 — 1 

PİYANİST, GARSON, BÜFECİ, HİZ
METÇİ ARANIYOR — Floryada Solaryom 
oteli için iyi bir piyaniste, iki garsona, 1 
büfeciye ve bir hizmetçiye ihtiyaç vardır. 
Otele acele müracaat. 

İKİ MUHASEBECİ — Biri taşrada biri 
merkezde kullanılmak üzere iki muhase
be memuru lâzımdır, merkezdekinin Al
manca bilmesi .sebebi tercihtir. Taliplerin 
referanslarile birlikte Galata Danüp Si

gorta han 22 - 23 No. ya gelmeleri. 

İKİ BAYAN ARANIYOR — Ankara için 
İyi dikiş bilen iki bayana ihtiyaç vardır. 
Tafsilât için Elhamra pasajmda terzi B. 
Ziyaya müracaat olunması. — 1 

DOKUMACI ARANIYOR — ipekli Ar-
mürlü dokuma tezgâhlarında uzun za
man çalışmış usta dokumacı arıyoruz. Dol
gun yevmiye verilecektir. Akşamda A. 
K. rumuzuna mektupla müracaat. 

EBE ARANIYOR — Taliplerin tercü-
meihal ve fotograflarile Boğaziçi Paşa-
bahçede Ahmed İsfendiyar evinde Doğum 
evi sahibi Dr. Saib Özere müracaatları. 
_̂_ — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
YENİ VE MÜKEMMEL — Alman mar

kalı elektrikli bir piyano - Piyanola, son 
model salon, yemek, yatak, yazlık oda 
takımları ve sair ev levazımatı acele sa-
tıhktır. Sirkeci, Muradiye cad. No. 28 
doktor Nikolaidis. Tel.: 23693. — 2 

UCUZ SATILIK SEPETLİ — Motosiklet 
Roç markalı 5 beygirli, istiyenler Sirkeci 
Hocapaşa Sirkeci garajında bay Abdullla-
ha müracaat. 

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

4 — KÎRALIK - SATILIK 
2500 LİRAYA SATILIK HANE — Üskü

dar Bağlarbaşı Bangin bağı Sedaret sokağı 
caddesinde 6 No. U hane ile yeni ahşap 
olub yedi odalı, üç sof alı büyükçe bahçesi 
üç kuyusu her türlü meyva ağaçları mevkii 
ve manzarası güzeldir, içindekilere müra
caat; 1 

SATILIK APARTIMAN — Kasımpaşa 
Camiikebir Dereboyu Dörtkuyu cadde
sinde 18/1 numaralı apartıman. 3 katlı, 
her katta 4 oda l mutfak 1 gusulhane 
mevcuttur. Büyük bir bahçe önünde bal
konları vardır. Elektrik Terkos tertibatı 
mükemmeldir. Mürcaat: Karşısında 23 
numaralı eve. _ g 

VİLLA — Bogaziçinde Çengelköyünde is
kele yanında yeni yalı. Betonarme 934 mo
deli, kübik, cadde ve deniz tarafmda mun
tazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli ba
lık, nadide meyva ağaçlan, yediveren Av
rupa gülleri, kayıkhane hem deniz banyo
su, kameriye, bahçede tenvirat, yalıda ter-
ko.s, telefon, gaz, elektrik, geniş oda ve sa
lonlar, çift mutfak, çift banyo, sığmak ve 
bütün Lstlrahati havi Boğazın en güzel yll-
lâsi ..atılıktır. Taliplerin içindekilere ve ya
hut 38-98 numaraya telefonla müracaat
ları. - . 1 

DEVREN PEK KÂRU BİR İŞ — İstan-
bulun en iyi bir yerinde büyük, munta
zam, işlek ve çok kâr temin eden bif lo
kanta sahibinin mazereti dolayısile dev
ren setılıktır. İsteklilerin adresle görüş
me saatlerini mektupla Akşamda Ş. A. 
Kârlı adresine müracaat. — 2 

SATILIK EV — Gedikpaşada Emin 
Sinan, Dağhan sokağı No. 8 her katm-
dan deniz görür sekiz oda, bahçe, Törkos, 
hava gazı ve elektriği vardır. 22117 tele
fon numarasına müracaat. — 1 

SATILIK ARSA — Üsküdar Vapur iske-
kelesine iki dakika mesafede tramvay cad
desi üzerinde, Kireçhaneye muttasıl ve Sui-
tantepeye çıkan küçük yokuşun köşe ba
şındaki 232 metre murabbaı arsa satıhk-
tır. Fatih Belediyesi baş mühendisine mü-
racaat. Telefon 23648 — 6 

ACELE SATILIK EV — 5 Oda, gusul
hane, elektrik, havagazı, Terkos, bahçesi 
havadar, çarşıya yakın, iyi bir mevkide 
ucuz fiatle satılıktır. Kadıköy Moda Ba-
demaltı sokak 10 No. görmek için köşede 
bakkal Yordana müracaat. — 7 

SATILIK BİNA — Samatya Hekimoğ-
lu Alipaşa Esekapı sokak 6 numarada 
büyük bahçeli gayet ferah ve sıhhi beş 
oda, bir mutfak, bir hamam ve sairejri 
muhtevi ayrıca bodrumu da olan iki katlı 
bina satılıktır. Kuyu ve elektriği de var
dır. İsteklilerin Beyoğlu Afrika hanmda 
54 numaraya müracaatları. 

KİRALIK EV — Fatih Atpazan Refa
hiye sokak No. (29) kagir, iki kat, 4 oda, 
2 hela. elektrik, caddeye nazır havadar, 
tramvaya üç dakikalık mesafede manza
ralı ev kiralıktır. Görmek için yanındaki 
marangoz dükkânma görüşmek için Ak
şam gazetesi idaresinde bay Ekreme mü
racaat. — i 
EHVEN SATILIK YENİ KAGİR EV — Orta-
köyde tramvaya beş dakika (Mecitli Ka
yıkçı) sokak No. 17/2 üç oda maa bahçe 
suyu tulumbası ve elektrik anahtarı kar-
şısmdaki evdedir. Gezmek ve görüşmek ar
zu edenler saat altıdan sonra Bay Nazmi
ye müracaat. — 2 

SATILIK VE KİRALIK HANE VE AR
SA — Dört oda, kuyu, Terkos, elektrik, 
bahçe yanmda arsa ile beraber Kadıköy 
Cevizlik Safa sokak 13 No. içindekUere 
müractiat. 

EHVEN FİATLE S.ATILIK BÜYÜK Bİ
NA — Haliç Feneri Yeni İstrumca sokak 
5 numarada Halice nazır beş katlı tama
men kagir ve son derece muntazam ve 
konforlu terkos, havagazı, elektrik teslsa-
tmı havi ve içinde sarnıcı iki tatlı su tu
lumbası, alaturka hamamı ve alafranga 
banyosu on iki oda ve dört büyük salonu, 
bahçesi ve havuzu bulunan ev ehven fiat
le satılıktır. Hastane ve yurd ittihazına 
elverişlidir. Görmek istiyenlerin içindeki
lere müracaatı. Fazla tafsilât için Akşam 
ilân memurluğuna müracaat, . — 4 

14000 LİRAYA SATILIK APARTIMAN— 
Lâleli Balabanağa mahaUesi Kurultay 
sokak 18 No. Uğur apartımanı 5 daire de
nize nazır tramvay istasyonuna yakm iki 
dairesi üçer oda üç dairesi dörder oda 
her dairede sofa ve koridor, hamam, ban
yo, helası mevcuttur. 150 lira icar getirir. 
İçindekine müracaat. — 1 

SATILIK MUTENA KÖŞK — Modanın 
Şifa burnunda No. 23 tekmil Marmara ve 
Kalamış körfezine nezareti fevkalâdeyi 
haiz metin kagir kat üzerine itina ile ya
pılmış çamlıklar arasında ve gayet vâsi 
bahçeli bir köşk satılıktır. Gezmek ve heu 
husus için öğleye kadar içindekilere mü
racaat. 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Ak-
sarayda tramvay caddesi üzerinde elU 
metrelik Atatürk caddesinde (37) numa
ralı senevi dokuz yüz yirmi dört lira irad 
getirmekte olan bilcümle tesisatı havi 
apartıman acele satılık, üçüncü katma 
müracaat. 6 — 

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

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

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

7500 LİRAYA ACELE SATILIK APAR
TIMAN — Lâlelide Kemalpaşa caddesin
de Yeşlltulumba sokak 39 No. lı apartı
man. Denize nazır tramvaya yakm dört 
kat üzerine iki dairesi üçer oda, iki dai
resi dörder oda hamam, banyo, helftsı, 
mevcuttur. 90 lira icar gethlr. İçindekine 
müracaat. — i 

AYLI6I 12 LİRAYA KİRALIK DAİRE — 
Üç odah, havadar, güzel yer, terkos, elek
trik, havagazı ve bahçesi vardır. ŞİQ1İ, BO-
montl civan, Sıracevizler caddesi 18 No da. 

- 2 
SATILIK MAA MOBİLYA VE TAKIM 

KİRALIK KADIN BERBER DÜKKÂNI - . 
Beyoğlu İstiklâl caddesi Rumeli han pa
sajmda 6, 7 numaralı Adalet kadm berbe: 
salonuna müracaat. — 5 

2500 LİRAYA ACELE SATILIK — Ka-
bataşta Kız orta mektebine bitişUc Ömer 
Avni mahallesinde Acıçeşme sokaftmda 6 
No. 12 oda, 40 lira kiralı, terkos, elektrik, 
denize nezaretli, iki sokağa cepheli 432 
metre arsasile ahşap konak arsası fiatine 
satılıktır. Görmeğe içindeki bayan Ayge-
ye, görüşmeğe Feneryolu istasyonu kargı
sında 16 numaraya. — 4 

S.4TILIK VE KİRALIK — Üsküdarda 
Kaptanpaşa camii alt soluığmda 65 ve 1 
numaralı bahçe içinde 9 odalı elektrik, 
kumpanya suyu, kuyu ayn ayn bahçeli ve 
kapıü ev tamamen satılık ve tamamen 
veya ayrı ayrı kiralıktır. Gezmek üzere mü
ezzin Hüsnüye, pazarhk: Nişantaşmda 
Hacı Emin sokagmda 12 numaraya. — 4 

SATILIK ARSA — Bogaziçinde Paşa-
bahçesinde vapur iskelesi yanında önü de
niz arkası cadde, etrafı sağlam duvarla, 
içinde yemişli yemişsiz bir çok yetişmiş 
ağacı ve iki masura akar tath memba su
yu, ayrıca üç büyük kuyusu, rıhtımı ve 
inşaat yapacak kadar taşı, elli tonluk sağ
lam havuzu, ayrıca sandal ve motor için 
dalgakıranlı deniz havuzu bulunan 5 nu
maralı bahçe birden veya parça parça 
olarak satılıktır. Galatasaray lisesinde 
Said Özçelik adresine müracaat edilmesi. 

— 11 
FIRSAT — Hissedarlar arasında tasfi

ye münasebetile İstanbul, Kadıköy, Bo-
ğaziçinin güzel yerlerinde iyi kira getiren 
mağaza, ev, satılıktır. Müracaat: İst. Bah-
çekapı Cermanya han No. 41. Telefon 
20162. — 7 

ACELE S.1TILIK EV — 7 oda, geniş sa
lon, dehize nazır büyük bahçesi ve kuyusu, 
elektrik mevcut, tramvay caddesine yakın 
bir ev satılıktır. Beşiktaş Serencebey yo
kuşu Sadık çıkmaz 3 No.ya müracaat. — 1 

5 — MÜTEFERRİK 
BAYAN ARANIYOR — Bir kadm ter

zihanesini ortaklama idare edecek maki
nede nakiş, dikiş ve biçki bilen hiç kimsesiz 
yüksek bir ^ayan aranıyor senede en as 
500 lira kazanç garanti olunabilir. Talip 
olanlar Akşamda Biçki rumuzuna mek
tupla müracaatları. — 2 

HUSUSÎ FRANSIZCA DERSLERİ — Ko
lay metodla çabuk Fransıcza öğretirim. 
Talebeyi imtihanlara hazırlarım; Kadıköy 
ve Adalardaki her yere giderim. Fiatler 
gayet uygun, Akşamda J. Ü. rumuzuna 
müracaat. — 4 

I N G I L I Z C E , FRANSIZCA — Dersler 
tecrübeli profesör tarafmdan ikmale ka
lanları kolejler, mektepler için ta
lebe hazırlıyor. Her yere gider. Fiatler mü
sait. Kadıköy Hâle sineması civarında 
Hacışükrü sokak No. 10 yahut Akşamda 
Prof. Leo adresine mektupla müracaat. 

— 1 
RIYAZIYE, LISAN, FİZİK, KİMYA — 

İkmal ve olgunluk dersleri: Türkçe, Fran
sızca, İngilizce, Almanca: İhtiyacmız olan 
derslerden 5 lisanla her mektebin imtl-
hanlarma gündüz, akşam, gece de hazır
lıyoruz. «Çemberlitaşm karşısında Yaban
cı DlUer ve riyaziye kız - erkek dersane-
si» bir kaç derste sınıfta kalmak korkusu 
bırakmaz. Yeni lisana başlıyacaklar ve ye
ni smıflarınm derslerini güç bulacaklar 
için güzel bir fırsattır. Direktörü Ziya 
Çetinkaya. — 3 

ALMANCA, INGILİZE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde Usan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususi veya grup İmlin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. cProf. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 3 

FRANSIZCA — Derslerinden İkmale 
kalmış olan talebeler, sabahları saat on 
ikiye kadar. 41470 e telefon ediniz — 1 

METUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
M K — M S — B R — X33 — A K — 

Tan. — Ş A — Kârlı 
namlarına gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

I Dr. AHMED ASIM ONUR • 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba
ren. 

3 üncü aınıfda ameliyat ücreti 
alınmaz. 

Doğum ve kadm amel^yatlarile 
fıtık, apandisit, basur va diğer 
ameliyeler için çok ehven hususî 
fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. 111 - 115 

Telefon . 42221 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahfliye mütehassısı 

Pazardan bagka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar Istan
bulda Divanyolunda (104) numarah 
husuBÎ kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumarteıi günleri lab-ılı 
<9,5 - I2> saatleri hakikt ftkaraya mah
sustur. M'i-̂ v-nĉ ^T"* ve ev telefon: 
22398. Kaûdim 3 3 - 4 1 

HA" K9iUi!iM.Jf"^Urt SILKO 
ROMATİZMA 

LUMOAGO 
SİYATİK 

> mir ve soguK 
alımlısından ileri 
ofelen şiddetli ayrıları , 
teskin ve İzale eder 

her eczöLnede arauıniz. 
£S£y 

KIZILAY 
Genel merkezinden: 

1 — Eskişehir ambarlanımzda Voksol, Sanbim, Ford, Rolsroiz, Albiyon, 
Berliye, Perles, Fiyat ve Lâtil marka otomobiller ve bunlara aid parçalar 
ve iç ve dıs lâstikleri. 

2 — Emaye tabak vesaire gibi muhtelif eşya Temmuzun yirmi altıncı 
pazartesi günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilât almak isteyenler: 

A — Ankara'da Cemiyetimiz Genel Merkezine 
B — Istanbulda Yeni Postane civarında Kızılay hanında Kızılay De

posu Direktörlüğünde. 
C — Eskişehirde Kızılay ambarma müracaat^ etmelidirler. 

"KODAK" 
BİR.KAÇ G Ü Z £ L ~ M A K İ N E ' M 0 0 E L L E R İ TAKDİM EOE9 

Fiyetleri;, 14^75 liradan.başlar 

KODAK «JUNlORr620! 
J 4 , 7 S liradan 2 0 liraya: kadar kö j 
TüklQ makinelerin savlam,« Şık' ve en 
lufak ^ modelleri, en uygun fıyetlerle! 
^nasti^mat f 8.8 den anastiğmat f 6.3 
'objektif ^ve otomatik, deklanşörle mflı 
cehhez. KODAK^No. 620 film ile 6X9' 
boyunda 8 poz resim. 

KODAK « V O L L E N D A » 6 2 0 : i 3 4 . 8 0 liradan 5 2 liraya kadar ' muh*. 
telif modeller körüklü makinelerdo 
bu fiyetierle* bunlar kadar zarif, $ık,j 
İıacmi ufak ve yüksek kabiliyette . ma*| 
Jüneler edinmek bir mes'eledir. Hepsi 
lotomatik. deklanşörlü ve Kodak anas^ 
tig^mat 4.3 veya Ksenar 4.3, Zeiss 
;Tessar . 4.3 objektiflerle mücehhezdir. 
KODAK No. 620. film ile 6X9 bo» 
yunda 8 poz resim. 

«REGENT» Kodaklann prensi. 
Aerodinamik şeklinde, telemetreli, çok 
hassas ve çok sag l̂am bir makine. Te* 
lemetre makinenin içinde olup, dışında 
fazla hiç bir şey kalmamıştır. Otomatik 
deklanşör ve Kompur Rapid 1/400 sa-
'niyeti, Ksenar 4.3 ve 3.8, Zeiss Tessar 
i4.3 objektiflerle mücehhez modeller. 
^ O D A K No. 620 filrii ile 6X9 boyunda 
sekiz ve istenildig'i zaman 4.3X6 bo
yunda 16 poz resim çeker. 

KOOAK ŞİRKETİ — İstanbul • Beyoglu.TOnel, Ensiz Sokak No. 3 

İstanbul Defterdarlığından: ^ 
Senelik muhammen 
L.K. kira müddeti 

3YÜ 

1 w 

Cins ve mevkii 
Bogaziçinde Baltalimanmda Koru yamnda Krokisinde 
mevkii gösterilen Taş ocağından çıkarılacak taş, beher 
metre mikâbı dört kuruş hesabile, tediyat şartnamesin
de yazılıdır. 
Kocamustapaşada Arabacı Bayazıt mahallesinin Koca-
mustapaşa caddesinde 264 No. h er 54 
Kadıköyünde îbrahimağa mahallesinin Koruluk mev
kiinde Seyit Ahmed deresinde 20220 metre murabbaı tarla 20 3 » 

Yukanda cins ve mevkii yazılı yerlerin hizalarındaki bedel ve müddet
lerle ve açık arttırma usulile kiraya verilmesi on gün uzatılmıştır. İsteklilerin 
ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 26/7/937 pazartesi günü saat on 
dörtte % 7,5 pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona 
müracaatleri. (M.) (4327) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
% 7,5 pey akçesi Lira Tahmini fiat Miktarı 

• 237 3160 400 Kahve rengi Maroken 
400 Nefti » 

Yukanda miktar ve cinsi yazılı marokenlerin 26/7/1937 Pazartesi günü 
saat 15 de Devlet Basımevi idare komisyonunda açık eksitlmesi yapılacaktır. 

İsteklileri ihale çağmdan evvel % 7,5 pey akçesini Basımevi veznesüid 
yatırmalan gerektir. Şartname muhasebeden alınabilir. (4054) 
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Scandinavian Near 
East Agceny 

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

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

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

Odynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
İSan beklenen vapurlar. 

Gotland vapuru 16 Temmuza doğru 
Bardaland vapuru 25 Temmuza doğru 
Vlkingland vapuru IG Ağustosa doğru 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynia Oothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanları 
için hareket edecek vapurlar. 
Ootland vapuru 17 Temmuza doğru 

Bardaland vapuru 26 Temmuza doğru 
Vlkingland vapuru 10 Ağustosa doğru 
Fazla tafsUât için Galata'da Tahlr han 

B üncü katta kâin acentalıgına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HAMBURG 

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

A. G. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
re Bahrlsiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalar 
Istanbulda beklenen vapurlar 

Delos vapuru 17 Temmuza doğru 
Akka vapuru 16 Temmuza doğru 
Achaia vapuru 18 Temmuza âoğru 
Morea vapuru 23 Temmuza doğru 
Bıırgaz, Varna, Köstence, için 

Umanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Akka vapuru 17 Temmuza doğru 
Takmda Hamburg, Brem, Anvers 

•e Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurları 

Andros vapuru 20 Temmuza doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

Umyan hanında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760^- 44769 

KANZUK 
TİASm İlACl 

D O K T O R J E N S t N 
AMERtKADA UZUN TET-

KİKAT NETİCESİ OLARAK 
BULDUÖU B İ R FCMRMÜI/-
DÜR. KANZUK NASIR İLA
CI en esH nasırlan bile kökün
den çıkarır. CJiddî ve şayanı iti-
miıt Ur nasır ilâcıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li İlâçtır. Eczanelerde bulunur. 

İsmine dikkat 
A L G O P A N 

Satılık kotra 
Yelkenli tenezzüh gemisi Korsan 

satılıktır. Fener bahçesinde demirli
dir. 

istanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mahke-
•aeslnden: 

Hasköy Keçecipiri mahallesi Kütüpha
ne sokak 1 No. da oturan îzak kızı Saba-
ttya tarafından Hasköy Keçecipiri ma-
^Uesi İlyasa^ mektebi karşısında 25 
No. da mukim Mişon aleyhine mahkeme-
OÜzln 936/1500 No. lı dosyasile açılan ga-
Wlk davasınm muhakemesinde: Gaipliği 
iddia olunan Miçonun hayat ve mematı 
bakkında malûmatı olanların tarihi ll&n-
dan itibaren bir sene içinde malûmatla-
nm mahkemeye bildirmelerine karar ve-
Blrniş olduğundan keyfiyet ilftn olunur. 

M. 1170 

i^elsoğuklugu 
ve FRENGİYE yakalanmamak için 

en iyi ilâç ancak 

istanbul Levazım 
amirliği ilânları. 

idareleri İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı müessesat için Yüzbin kilo 
yoğurt 26/Temmuz/937 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede Satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi 
bin liradır. İlk teminatı 1275 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplannı ihale saa
tinden bir saat evvel komisyDna ver
meleri. (24) (3974) 

* 
İdareleri istanbul Levazım amirliği

ne bağlı müessesat için 475 bin kilo 
tutuşturma odununun 23/Temmuz/ 
937 cuma günü saat 16 da Tophanede 
Satmalma Komisyonunda kapalı zarf
la eksütmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 5937 buçuk liradır. İlk teminatı 
445 lira 81 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kantmım 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazıh belgelerle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(26) (4005) 

İdareleri İstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat için almacak 30 
ton beyaz peynirin 23/Temmuz/937 
cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
Satınalma komisyonunda kapalı zarf
la eksütmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 10800 Uradır. İlk teminatı 810 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunim 
2 ve S üncü maddelerinde yazılı belge
lerle beraber teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (27) (4006) 

İdareleri İstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat için 15 ton kaşar 
peynirinin 23/Temmuz/ 937 cuma gü
nü saat 15 de Tophanede Satınalma 
komisyonunda kapah zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 7800 lira
dır. İlk teminatı 585 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayüı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona v^ermeleri. 

(28) (4007) 
-k 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı 
müessesat için 4000 ton lave marin 
kömürü 30/7/937 cuma günü saat 15, 
30 da Tophanede satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 58000 liradır. İlk teminatı 
4150 liradır. Şartnamesi 290 kuruş 
mukabilinde komsiyondan alınır. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki yazıU belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (36) (4153) 

• 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı 

müessesat içüı 500 ton kok kömürü 
30/Temmuz/ 937 cuma günü saat 16 
da Tophanede satmalma komisyonun
da kapah zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli on bin liradır. İlk teminatı 750 
liradır. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir, îsteklüerin 2490 sayıh kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle beraber teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evvel komisyo
na vermeleri. (37) (4154) 

• 
3 kor ihtiyacı için 20 ilâ 25 büyük 

kazan 30 ilâ 35 küçük kazan 610,630 
bakır karavana, 300 ilâ 320 bakır ka
paklı bakraç 19 Temmuz 937 Pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede Satm
alma Komisyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 5000 liradır, 
îlk teminatı 375 liradır. Şartname ve 
numuneleri Komisyonda görülebüir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gel-
meleri. (41) (4203) 

* 
Ordu için 250 adet çadır direk ve 

tokmöğı 20/7/937 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Levazım amirliği 
satmalma komisyonunda pazarlıkla 
satm almacaktır. Muhammen bedeli 
400 Ura olup ilk teminat 30 Uradır. 
Şartnaine ve numunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanunî vesi-
kalarile belli saatte komisyonda bu
lunmaları. <43» «4293» 

Hakiki Ç A M kokulu 
EREN KOLONYASI 

I 

Bakırköy askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıth bulunan malûl subay 

erat ve şehit yetimlerinin 937 senesine ait 
tütün ikramiyesi verileceğinden alâkadar
ların 19 Temmuz 937 gününden İtibaren 
lubeye müracaat etmeleri ilân olunur. 

Ciğerleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanların 
kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. 

Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyaaı 
banyonuzu znükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 

Tanınmış e c z a n e ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır 
Evliya Zade Nureddin Ecza alât ve Itriyat deposu - İstanbul 

İstanbul Gayrlmübadiiler komisyonundan: 
D. No; Semti re mahaUesi sokağı 

2475 Edirnekapı Kariyeiatik Alipaşa Camii şerif 

3585 Ortaköy Taşocağı 

4617 Yeniköy Panaiya 

6042 Üsküdar Altunîzade 

6044 
6045 
6046 
6047 
6048 
6049 

» 
» 
» 
» 
» 
» » 

7705 Kadıköy Caferağa 

Dere 

Mütevelli çeşmesi 

Bml&k No. Cinci ve Hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

E. 21 Mü. Y. 40 114,80 metre arsa 230 Açık art
tırma 

E. as İçerisinde meyva ağaç- S750 Kapalı 
lan bulunan 73500 zarf 
metre bostan 

• . 18 82,65 metre arsa 100 Açık art
tırma 

19 459 metre arsamn 100 » 
1/2 his. 

» 
» 
» 
> 

7903 Yeniköy Aya Nikola 

> > 
E. Nisblye 

Y. Hacı Şükrü 
Darphane 

18 
11 
12 
17 
18 
14 

S. a Mü. 

T. aı 
E. re Y. 26 

459 » 
459 » 
459 > 
459 » 
459 » 
459 > 

i 
> 
9 
» 
» • 

» 
KAgir hane Te bahçe 

96,90 metre 
1/2 his. 

arsanın 

100 » 
100 » 
100 » 
100 > 
100 » 
100 > 

3000 Kapalı 
zarf 

100 Açık art 
tırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 28/7/937 tarihine düşen 
çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. I 

:(0-V0 
7/ 

r^i 

V 

\ 
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Çocukların bilhassa kemiklerinin 
teşekkülâtını kolaylaştırıp kuvvet
lenmesini temin eder. 

O N U ; 
PERTEV ŞURUBU 

ile büyümüş yüz binlerce çocuğun 
ebeveyninden sorunuz. 

Donanma Cemiyeti 
Ikramiyeli Tahvilatı 

Piyangosunun 
ıs Temmuz 1937 günü yapılan 64 üncü 

kefldesinâe ikramiye ve amorti isabet eden 
tabTİl numaralarmı gösterir cetveldir. 
KEŞİDEDE tTFA OLUNAN TERTİP 

NUMARALARI 
1218 1520 3096 4325 5708 6006 
7S73 7598 8110 8392 8666 9195 

İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR 
ikramiye T. L. 

3000 
100 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Tertip No. 
3096 
4325 
6006 
4325 
3096 
3096 
1218 
4325 
4325 
8110 
7598 
5708 
8392 
6006 
Ö195 
7373 
5708 
6006 

Sıra No 
42 
49 

3 
32 
12 
63 
38 
14 
76 
58 
92 
77 
17 
75 
16 
5 
7 

35 
Bal&daki tertiplerin hizalarında göste

rilen sıra numaralarından mütebaki ayn^ 
tertiplerin diter sıra numaralarma ve 
1S20. 8666 No. İl tertiplere kamilen amorti 
İsabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Temmuz 
m ? tarihinden itibaren tediye edilecek
tir. Amorti bedeli beher tahvil içja bir 
Tfitk lirası yirmi kuruştur. 

.^.^ Yüksek memur aranıyor. 
TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
Fransızca mulıaberat servislerinin idare ve şefliği tevdi edilmek üze

re banka veya büyük ticarettıanelerde mümasil vazifelerde çalışmış, ta-
biatile Fransızcaya kuvvetle vakıf, tecrübe ve ehliyetli bir kaç yüksek 
memur aranmaktadır. 

Taliplerin Ankarada Müdüriyeti Umumiyeye tahriren müracaatlan, 
fotoğraf ve tercümeihallerinin de tevdii rica olunur. Müracaatların mah
remiyeti muhafaza edilecektir. 

t^sküdar Hukuk Hâkimliğinden: 
Ayşe tarafından Beykoza tabi Mahmud 

Şevket paşa k63mnde mukim kocası Hak
kı aleyhine açılan boşanma davası üzeri
ne mûddeaaleyh daveti kanuniyeye rağ
men mahkemeye gelmediğinden müddei-
yenin talebile hakkında gıyap Icararı itti-
ha2ana ve tahkikat 12/10/937 salı saat 
14 de talik edilmekle yevm ve saati mez-
kûrde jrine gelmediği takdirde gıyabında 
tahkikata devam olunacağına dair yazılan 
gıyap kararı ikametgâhınm meçhuliyeti 
hasebile mahkeme divanhanesine asıldığı 
gibi keyfiyet ayrıca gazete İle de ilân 
olunur. 

Diş Macunlarının İncisi 

KO H l N o 
Diş Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar arbk ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler. 

tzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu 

Selanik Bankası 
T d U tarihi: 1888 

idare merkezi: 

ISTUHBÜL ( te lata) 
Türkiye şubeleri: 

i I S T A N B U L , (GalaU, Yenicami) 
ÎZMİR, MERSİN 
ADANA BOrosu 

Yurıcnlstan şubeleri: 

SELANİK, ATINA, PİRE 

Her tOrlD Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 



K,a««İMm-Gi,:\j'.'i* .Jü. 

Sahife 12 AKŞAM 18 Temmuz 193'/ 

I lîÜf 

naı 

-ir 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

H A S A N K R E L E R i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENİZ KREMLERİ çıktı 

Hasan ismine ve marl<asına dii<kat 

YEBLI MAiLAB mmm 
TAZLIK KUMSURi 

) ^• '^Llr.ajdart ilib'airlen 

PANAMA 
. 5 0 . Liradan ıltibarenı 

FRESKO 
O ^' radan JİljLajLILO 

HEllEirE 

D i ş l e r i g ü n d e 3 de fa 
niçin f[rçalanıal( lâzımdır? 

Çünkii bir defa dişler hariçten alman mikroblara karşı müdafaasızdır, 
saniyen ağızdaki «Salya» denilen mayide milyonlarca milu-ob doludur. 

Salyada bulunan 
Lüab dişlerin en bi
rinci düşmanıdu*; diş 
lere yapışarak yostın 
peyda eder. Mineleri 
aşındınr, yavaş yavaş 
dişleri ve kölderi çü
rütür, diş etlerinda 
iltihaplar peyda olur. 
Dişlere yapışan ye
mek artıklan ve ec
nebi maddeler de te
mizlenmezse birer mik-
rob yuvası haline gelir. 
Eğer dişler muntaza
man ve günde en az 3 
kere «Radyolin» le fır
çalanmadığı takdirde 
çok çabuk mahvolma
ğa mahkûmdur. 

RODOS 
15 Temmuzdan itibaren 

"GASii^D DELLE ROSE,, 
Gazinosunun açılışı 

RULET BAKARA 
Müdiriyet! S A i T 

(RODOS - SAN REMO -
CAMPiONE D'İTALYA) 

MÜJDE! MÜJDE! 

KUÇUK ÇİFTLİK PARKİ 
Açılmıştır. 

Her akşam DARÜTTALİMİ MUSİKİ tarafından Halk Türküsü ve 
sarkılan çalınmakta olduğunu tebşir ederiz. 

Yarın akşam ilâve olarak: FESTİVAL EĞLENCELERİNE iştirak ede
cek sanatkârlar tarafından KARADENİZ HAVALARI oynanacaktır. 

Rakı Bira Meşrubat Fiyatlarımıza dikkat: 
75 20 

KARDOL 
Sinir Damlası 
Asabî çarpıntılara, nefes 
daralmasına, heyecan ve 

D baş dönmelerine karşı 
şayanı hayret tesirli 

yeni ilâç. 

Dünyada birinciliği kazanan 

25 kunış 

.KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satış yeri. 

Sahibi Necmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü: Selâm! Sedes 
AKŞAM Matbaası 

SAATLERİDİR 
Her yerde arayınız. 

155 birinci mükâfat 

_ Dr. İHSAN SAMİ 

I TİFO A Ş İ S İ 
Tifo ve paratlfo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri katî, muafiyeti pek 
emin taze aşıdır. Her eczanede bu 
' lunur. Kutusu 45 kurugtur. 

Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder, 
Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız.. 

r ADEMİ İKTİDAR -^ 
• ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I 

I HORMOBiN I 
Tabletleri H H İ I H B ^^^ eczanede arayınız. m 

Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata İSTANBUL • H ^ 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

İktisat vekâleti, iç ticaret umum müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yapmağa 

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

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

SEFALIN 
Tifo Aşısından Hiç Korkmaymız! 
Aşıdan sonra husule gelen KIRIKLIK, 
BAŞ AĞRISI ve ATEŞE karşı derhal 

bir kaşe 

SEFALiN 
isim ve kutuya alınız, bir tecrübe SEFALiN'in anî 

dikkat tesirini isbata kâfidir. 

Bas ve di ; ağrıları, GRiP, N[2LE 
Günde lüzumunda 3 kaşe alınabilir 

; 


