
I Devlet Nüshası [ 

KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ücuz ve en tesirJi 

üân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam üân servisi, telefon 24240 
AKŞAM BÜTÜKADADA 4000 LİRAYA SATILIK 

EV — Nizam ciheti, çam ormanı içinde, 
bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elek
trik, akar su, sarnıç, 900 metre M. bahçe, 
hususi çamlığı vardır. Adanın en temiz 
havah ve en güzel manzaralı yerindedir. 
Bina kârgir ve yenidir. (Akşam) ilân me
muruna müracaat. Telefon: 24240. 

Sene 19 — No. 6738 — Fiati her yerde 5 kum» Î ARŞAMBA 21 Temmuz 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kliğe): 

bir günün yıldönümü 
Bugün» Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en mühim siyan 

muvaffahtyetinin yıl dönümüdür: Bir sene evvel, dün 
gece Montröde Boğazlar mukavelesi imzalanmıştı. 

Bu muahede, Türkiyenin Boğazlat üzerindeki hâkimi' 
yetini temin ettikten başka, dünya siyasetinde Türkiyeye, 
tarihte hiç bir zaman görülmemiş mühim bir mevki ve 
vazife vermiş oluyor, 

Akdenizde kuvvetli bir sulh amili olan, ve bütün politi-
kası şarkta ve garpte sulha muhafazaya matuf olan Ke
malist Türkiye, Boğazların sahibi ve hâkimi olduktan 
sonra dünyanın bu mühim geçidinde sulhun mukaddera
tını bilfiil elinde tutan, dostluğundaki kıymet büyük oldu
ğu kadar, muhasımltğının tehlikesi korkunç olan azamet
li devlet hâline girmiştir. 

Bu mübarek gün bütün Türk vatanına kutlu olsun. 
AKŞAM 

İspanya, şimdi değil 
istikbalde Avrupa 

harbine jebeJLOİacaktır 
Avrupa, ruhî bir hastahğa tutul

muş gibi harb korkusu içinde yaşı
yor. Bu sinirliük, şimdiye kadar ci
han tarihinde misU görülmemiş bir 
silâhlanma yarışma, bu sUâh yansı 
da harb korkusunun bir kat daha 
artmasma sebep oluyor. Suüı, devam-
h ve tabiî bir hâl sayümaktan çıktL 
Harb, yakın veya uzak bir zamanda, 
içtinâbı imkânsız zaruret addediliyor. 

Bu marazı harb hassasiyetinden 
Avrupanm nasıl şifa bulacağını keS-
tirebilen yoktur. 

Politikacıların buldukları tedbir, 
ihtilâf çıkan yerde ateşi söndürmek 
değil, kıvılcımlarm etrafa daha bü
yük yangın çıkarmasına engel ol
maktan ibarettir. Fakat bu tedbir de, 
sadece hayaldir. Eğer şurada bura
da, yer yer görülen ateşler henüz 
umumi bir harb çıkarmıyorsa, bunun 
tek sebebi hiç kimsenin henüz harbe 
hazırlanmış olmamasıdır. 

İspanya bunun en acıklı misalidir: 
Biribirinin üzerine, doğrudan doğru
ya saldıramıyan devletler biribirlerile 
İspanyada harbediyorlar. İspanyada
ki dahilî harbin -eğer dikkat edU-
mezse- Avrupayı ateşe vereceğini id
dia edenler, ancak vaziyeti kurtar
mak için dahilî politika yapıyorlar. 
Avrupa harbi İspanyada oluyor. Bir 

-tarafta İtalya ve Almanya, karşıda 
Rusya ve Fransa var. Eğer iki taraf
tan biri, Avrupada çarpışmayı göze 
a;isalardı İspanyada dahilî harb ol
maz, yahut çoktan biterdi. İspanyada 
harb devam ettiği içindir ki, bunun 
Avrupay sirayet etmesine imkân yok
tur. Bir çoklarının düşündükleri hi
lâfına, İspanya, dahilî harb netice
lendikten sonra bir Avrupa harbine 
sebep olacaktır. 

Franko galib gelirse İspanyada, ta
mamen İtalyan - Alman nüfuzu al
tında bir faşist devlet kurulacaktır. 
İspanya bitaraf bir devlet olduğu için
dir ki, şimdiye kadar Akdeniz politi
kasında rol oynamamıştı. Faşist İs
panya, Akdeniz muvazenesini boza:-
caktır. Bir taraftan, Fransanın Afri
ka müstemlekelerile muvasalası, yan
dan daimî tehdit altında kalacak, di
ğer traftan İtlya politikası nüfuzu al
tında geçen Cebelüttank boğazı İngil-
terenin büyük imparatorluk yolunu, 
çok dost olmıyan kuvvetlerin eline bı
rakacaktır. Bundan dolayıdır ki, şim
diki dahilî harb değil, bilâkis dahilî 
harbin katî neticesi, istikbalde Av
rupayı karmakarışık edecektir. Eğer 
ortada bu kadar mühim bir dâVâ ol
masaydı, İspanya hâdisesi Avrupayı 
bu derece meşgul etmezdi. 

Necmeddin Sadak 

Atatlirkten Marconi 
ailesine telgraf 

Başvekilimiz de italyan 
hükümeti reisine 

teessürlerimizi bildirdi 
Ankara 20 (A.A.) — Büyük âlim 

Marconi'nin ölümü münasebetile. 
Reisicumhur Atatürk tarafından Mar
coni ailesine ve Başvekü İsmet İnönü 
tarafmdan İtalyan hükümeti reisine 
aşağıdaki telgraflar çekUmiştir: 

(Devamı 2 nci sahifede) Dünkü merasimden fld intÜM 

Isveçte tedkikler 
Nafıa vekilimizle İsveç Hariciye nazırı 
arasında iıararetli nutuldar söylendi 
Türkiye - isveç dostluğu, temelleri çok 

eskiden atılan sağlam bir dostluktur 
B. Ali Çetinkaya birçok fabrikalan gezdi, Büyük 

Millet Meclisinde reyler elektrikli makine ile toplanacak 
Stokholm 20 (A.A.) — İsveç ajansı 

büdriyor: Hassellbacken yaz lokanta-
smda, İsveç hükümeti, B. Ali Çetin-
kay şerefine büyük bir akşam ziyar 
feti vermiş ve bu ziyafette B. Ali Çe
tinkaya ile maiyetindeki zevattan 
başka Türkiye elçisi ve elçilik erkânı, 
İsveç Hariciye nazın B. Sandler,Mü-
nakalât nazın B. Forslund, Müdafaa 
nazın B. Nilsson ile nezaretler yüksek 
memurlan ve birçok endüstri mümes-
siUeri hazır bulunmuştur. 

B.Sandlerin nutku 
Ziyafetin sonlarma doğru. Harici

ye nazın B. Sandler aşağıdaki nut- I 
ku söylemiştir; 

Ekselans, 
Türkiye cumhuriyetinin bir mü-

messiü sıfatile sizi burada İsveç hü
kümeti namma selâmlamakla büyük 
bir bahtiyarük hissetmekteyim. Coğ 
rafı şerait, maalesef, memleketleri
miz arasında süa ziyaretleri kolay-
lastırmamaktadır. Bu sebepten do-

B. Ali Çetinkaya B. Sandler 

layı, bu şimal mmtakalarmda birkaç 
gün geçirmek üzere misafirlerimizin 
bizim davetimizi kabul eylemiş bu-
lunmalan bizim bugünkü sevincimi
zi bir kat daha yükseltmektedir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

189 uncu alaya dün 
merasimle sancak verildi 
" Atatlirklin vediası oian bu sancağı iıiç bir 

zaman, hiç bir düşman elimizden alamıyacalıtır 
Dün Taksim stadyomunda yapılan 

parlak bir merasimle 189 uncu alaya 
da orgeneral Fahreddinin elile Sancak 
verilmiştir. 

Merasime öğleden sonra saat 17 de 
başlanacağından 189 uncu alay mev
cudu 16,30 da Taksim stadyomunda 
muntazam bir şekilde mevki almış 
bulunuyordu. Saat 17 ye doğru şeh
rimizde bulunan orgeneral Fahreddin 
beraberinde general Osman Tufan, 
Cemil Cahid, deıüz komutam ve diğer 
yüksek rütbeli komutanlar olduğu 

halde stadyoma girdi ve alay tarafm* 
dan selsunlandu 

Orgeneral Fahreddin alajn teftiş et
tikten sonra Sancak bölüğü alaydan 
aynlarak Sancağı almağa gitti ve bi-
rza sonra stadyomu dolduran binlerce 
halkm alkışlan arasında Sancağımızı 
dalgalandırarak avdet etti. Sancak 
orgenerala teslim edildi. Orgeneral 
Fahreddin Sancak elinde olduğu hal
de, selâm vaziyetinde duran 189 un
cu alaya hitaben: 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Çin ve Japon kuvvetleri 
40 dakika çarpıştı 

NankMeki Japon elçilik ve konsolosluk 
meınurlan hareket ediyorlar 

Japonya, alınan müdafaa tedbirlerini 
takviyeye karar verdi 

Londra 20 — Pekin ve Tokyodan 
gelen haberlere göre dün şimalî Cin
de VVanping civannda Çin ve Japon 
kuvvetleri arasında muharebe başla
mıştır. Japon tebliğine nazaran Çin-
Uler sabahleyin Japonlar üzerine ateş 

açmışlardır. Bir Japon askeri ölmüş, 
bir neter de yaralanmıştır. Bunun üze
rine Japon askerleri saat on dördü 37 
geçe Çin kuvvetlerini cezalandırmak 
için harekete geçmişlerdir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

m a t KÜTÜPHANE 
^ A N K A R A ^ 

Mütehassıs — Evvelâ bir röntgen muayenesi, bir idrar, bir de kan tahlili 
yaptırın bayım. Sonra bir diş doktoruna görünün. Her halde bir dahiliye 
doktoruna da uğrayın. Bir sinir doktoruna da muayene olduktan sonra gelin 
bana, parmağmızdaki sivilcenin ne olduğunu söyliyeyim!.. İcap ederse sizi bir 
operatöre gönderu-im!.. 
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Dün. Creceki v e B u S a b a h k i HaTberler 
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r 
Çin ve Japon kumandan
ları müzakereye giriştiler 

Şimalî Çin l<uvvetlerinin geri 
çekilmesi muhtemeldir 

Londra 21 (Akşam) — Tokyodan bildirildiğine göre Ku-
antungdaki Japon ordusu kumandanı, Hopei-Skakardaki 
Çin kuvvetleri kumandanile müzakereye girişmiştir. Müza
kerelerin itilâfla neticeleneceği ve şimalî Çin kuvvetleri 
kumandanlarının Nankin hükümetinden geri çekilmek için 
müsaade istiyecekleri tahmin edilmektedir. 

Müzakerelerin neticesine intizaren muharebeler devam 
ediyor. Pekin şehrinden top sesleri duyulmaktadır. Şimalî 
Çine 35 bin Japon askeri gönderildiği rivayet ediliyor. 

Bina yaptırıp satanlardan 
vergi alınacak 

olup olmadığı 
laşılacak 

J 

Ticaret kasdı 
nasıl an 

Ankara 20 (Hususî muhabirimiz
den) — Yeni kazanç vergisi kanunu
nun 6 ncı maddesile gayri menkul mal 
alıp satmağı veyahut ev, apartıman, 
dükkân, mağaza, depo ve mümasili 
inşaat yaptırıp başkasına satmağı 
meslek ittihaz edenler için hususî bir 
mükellefiyet şekli tesbit edilmektedir. 

Ticaret kanununun 18 inci madde
sine göre «Tüccar olan ve olmıyan eş
hasın âhare bey veya ferağ ederek te
mini temettü maksadile emvali gayri 
menkule iştira veya teferruğ etmeler, 
muamelâtı ticaıiyeden maduddur.» 
Keza Ticaret kanununun yirminci 
maddesinin birinci fıkrasına göre de 
«Alelûmum imalât ve inşaat takabbül 
ve iltizamı» da ticarî muamelâttandır. 
Bu nevi ticarî işlerle uğraşanlar hak
kında şimdiye kadar kaznç vergisi ka
nununda hususî bir hükürn mevcud 
olmadığından, bilhassa gayri menkul 
alıp satmağı meslek ittihaz edenler, 
kanunun birinci maddesinin D fıkra-
sma ithal edilerek gündelik gayri safî 
kazançları üzerinden ve diğerleri de 
umumî hükümler dairesinde mükellef 
tutulmakta idiler. 

Ticaret kanununun hükmüne göre 
kâr etmek maksadile mal alıp satan
ların, bu gayri menkulü satın almaları 
ve satmaları ayrı ayrı birer muamelei 
ticariye sayılmış ise de kazanç vergisi 
kanunu, vergiye tabiiyet bakımından 
bu muameleleri biribirinden ayırma
mış ve her ikisini bir kül olarak ele 
almıştır. Binaenaleyh sonradan sata
rak bir kazanç temini maksadile bir 
şahsın gayri menkul alması, vergiye 
tabi tutulması için kâfi değildir. Ayni 
zamanda gayri menkulü satması da lâ
zımdır. Esasen vergi de bu satış bede^ 
li üzerinden alınacaktır. 

Her hangi bir kimsenin şahsı için 
bir ev veya aprtıman satın alması ve
ya yaptırması ve sonradan bunu beğen-
miyerek, yenisini almak veya yaptır
mak üzere satması ve hattâ bu mua
melenin bir iki defa tekerrür etmesi, 
behemehal itiyadı ifade etmz. 

Fakat bu hadiselerin kısa fasılalarla 
tekerrür ve tevali etmesi itiyadın vücu
duna delil sayılacaktır. Bu takdirde 
hadise alakadarlarca tedkik edilecek 
ve muamelenin ticaret kasdı ile yapıl
dığı anlaşıldığı takdirde vergi tarh ve 
tahakkuk ettirilecektir. 

Bu suretle gayri menkul alıp veya 
yaptırıp satmağı meslek ittihaz eden 
kimseler, her ay sattıklan gayri men
kulleri, beyanname ile ticaret yaptık
ları mahallin varidat dairesine, ve şayet 
bir iş yerleri yoksa ikametgâhlarının 
bulunduğu mahallin varidat dairesine 
bildirmek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannamede gayri menkuller; 
1 — Cinsi (yani arsa veya bina ol

duğunu, bina ise ev, apartıman, dük
kân, mağaza ve saire gibi mahiyeti), 

2 — Kâin olduğu mahalli, 
3 — Numarası (Binalarda kapı, ara-

ride mevki numarası), 
4 — Müşterinin adı, soy adı ve ad

resi, 

5 — Satış kıymeti gösterilir. 
Kanun her ay içinde satılan gayri 

menkullerin bildirilmesini emreylemiş 
olduğundan, bu beyannamelerin ni
hayet, satışın vuku bulduğu ayın 
onuncu günü ve eğer bugün resmî bir 
tatil günü ise tatili takib eden ilk iş 
günü akşamına kadar verilmesi lâzım 
gelir. 

Vergiler nasıl hesab edilecek? 
Bu meükelleflerin vergi nisbetlerile 

vergilerinin ne suretle hesab edilece
ğine gelince: Yeni kanun bu mükellef
lerin vergi nisbetlerini satış kıymetle
rinin yüzde biri olarak tayin eylemiş
tir. Vergilerin beyanname verildiği 
gün ödeneceği kanunda ayrıca tasrih 
edilmiştir. 

Bu mükellefler vaktinde beyanna
me vermezlerse tarh muamelesi vari
dat idarelerince resen yapılarak key
fiyet bir ihbarname ile kendilerine teb
liğ edilecek ve vergiler birinci yılda iki 
kat, müteakib yıl da tekerrür ettiği 
takdirde beş kat olarak tarhedilecek-
tir. Mükelleflerin bu tarhiyata karşı 
itiraz ve temyiz hakları vardır. 

Gayri menkul alıp veya yaptnp sat
mağı meslek ittihaz edenler beyanna
melerini zamanında vermiş ve fakat 
vergilerini ödememiş oldukları takdir
de vergileri yüzde 10 zamla tahsil olu
nacaktır. 

Bu mükelleflerin beyannameleri 
üzerine tahakkuk eden vergilere karşı 
itiraz hakları yoktur. Eğer tahakkuk
ta bir hata olmuş ise bu hata usulü 
dairesinde düzeltilecektir. 

Hatay köylüsünü 
okutmak için 

Antakya 20 (Hususî) — Hatay köy
lüsünü okutmak için Antakya Halkevi 
140 küsur muallimi köylere çıkarmış
tır. _ _ _ ^ ^ _ _ 
Dün iki vapur çarpışıyordu 

Geçende Kadıköy ve Burgaz vapur
ları arasında bir çarpışma olmuştu. 
Dün gene bu iki vapurun çarpışması
na ramak kalmış, güçlükle kazanın 
önüne geçilmiştir. Akay idaresi tah
kikat yapıyor. 

Bir motosiklet iki kadına 
çarptı, yaraladı 

Dün akşam Şişli caddesinden ge
çen Dimitrinin idaresindeki 66 nu
maralı motosikletle bayan Maşuka ve 
hizmetçisi Sitanike çarpmıştır. İki 
kadm vücudlerinin muhtelif yerlerin
den yaralanmışlardır. Yaralılar tedavi 
altına alınmışlardır. Motosiklet sahibi 
Dimitri yakalanmıştır. Tahkikat ya
pılıyor. 

Göçmenlerin vaziyetlerini 
tedkik 

Sankışla 19 (Akşam) — İskân ge
nel direktörlüğü müfettişi B. Tevfik, 
Kızılay müfettişi B. Mazlum, bu mın^ 
takada yerleştirilen göçmenlerin vazi
yetlerini gözden geçirmek üzere Sa-
nkışlaya gelmişlerdir. Müfettişler 
lâzım gelen tedkiklerde bulunmuş
lardır. 

Iktisad vekili 
dün geldi 

Bugünden itibaren benzin 
işile meşgul olacak 

İktisad vekili E. Celâl Bayar dün sa
at on yedide İzmir vapurile İzmirden 
şehrimize gelmiştir. İktisad vekâleti 
siyasî müsteşarı B. Ali Riza, İş banka
sı umum müdürü B. Muammer Eriş, 
Zirat bankası umum müdürü B. Ke
mal Zaim ve Ölçü ve ayarlar umum 
müdürü B. Nizameddin Âli İktisad ve
kiline refakt etmekte idiler. 

Şehrimizdeki İktisad vekâletine 
merbut daireler ummum müdür ve 
müdürlerinden mürekkep kalabalık 
zevat dün İktisad vekilini Galat rıh
tımında karşılamışlardır. Vekil, ken
disini karşılıyanlarm ellerini sıkarak 
muhtelif işler hakkında kısa görüş
melerden sonra istirahat için Perapa-
las oteline gitmiştir. 

Vekil benzin meselesile 
meşgul olacak 

B. Celâl Bayar şehrimizde kaldığı 
müddetçe benzin meselesile meşgul o-
lacak, ayni zamanda diğer bazı ikti
sadî meseleler üzerinde de tedkikler 
yapcaktır. B. Celâl Biayar, Benzin me
selesi için şimdiye kadar yapılan etüd-
ler hakkmda dün kısaca izahat al
mıştır. İktisad vekilinin bugün Tica
ret odasına gelerek tedkiklerine baş
laması kuvvetle muhtemeldir. 

Benzin komisyonu dün sabah Tica
ret odasında toplanarak maliyet fiat-
leri hakkmdaki mesaisine devam et
miştir. Komisyon bugün de top
lanacak ve benzin fiatlerinin son 
haddini tayin ederek raporunu İkti
sad Vekili B. Celâl Bayara verecektir. 

Atatürkten Marconi 
ailesine telgraf 

Başvekilimiz de italyan 
hükümeti reisine 

teessürlerimizi bildirdi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Marconi ailesi 
ROMA 

Bütün insaniyet, uğradığınız kaybı 
acı bir surette hisetmektedir. Bu elim 
felâkette Büyük Marconi'nin hatıra
sına karşı müteheyyiç tazimlerimle 
beraber bütün sempatimden emin ol
manızı rica ederim. 

Kemal Atatürk 
Ekselans Benito Mussolini 

İtalyan hükümeti reisi 
ROMA 

Büyük Marconi'nin ölümü bütün 
medeniyeti yasa koymuştur. Vatan
larının en acı hissesini aldığı bu yasa 
Cumhuriyet hükümetinin samimî su
rette iştirak etmekte bulunduğuna 
emin olmalarım ekselansınızdan ri
ca ederim. 

İsmet tncnü 
Cenaze merasimi bugün 

yapılacak 
Roma 21 (Akşam) — Büyük mucid 

Marconinin cenaze merasimi bugün 
saat 18 de yapılacaktır. Cenaze, mu
cidin doğduğu Bolonya şehrine nak
ledilerek orada gömülecektir. 

[Marconinin ölümü hakkında ge
len telgraflar ve büyük âlimin haya
tına dair malûmat altıncı sahifemiz-
dedir.] 

Profesör bayan Afet geldi 
İsviçrede bulunmakta olan Tarih 

cemiyeti asbaşkanı profesör bayan 
Âfet dün sabahki trenle şehrimize 
gelmiş, istasyonda birçok zevat tara
fından karşılanmıştır. 

Dersimdeki muhalefet hâdİ8e< 
si tamamen bitti 

Elâziz 20 — Dersimdeki muhalefet 
hareketi tamamen bitmiştir. Seyid 
Rıza ile yedi arkadaşından başka her
kes teslim olmuştur. Seyid Rıza bir 
mağarada kendi kendini hapsetmiş
tir. Islahata faaliyetle devam edUi-
yor. Seyid Rızamn yaralı oğlu Hüse
yin yarasını tedavi ettirmek üzere 
Elâzize gelmiştir. 

ingiltere, Almanyaya yeni 
davetname yoUamıyacak 
Avam kamarasında haricî politika 

hakkında mühim müzakereler 
Londra 20 — İngiliz Harici siyase

ti hakkmda Avam kamarasında cere
yan eden müzakere esnasında Alman 
Hariciye Nazmna Londrayı ziyaret 
için yeni bir davetname gönderilip 
gönderilmiyeceği sorulmuştur. Baş
vekil bu suale cevap vererek tatil mev

simi yaklaştığından böyle bir daveti tek
rarlamağı münasip görmediğini söy
lemiş ve: «Alman hükümeti münasip 
bir zamanda iki memleketi alâkadar 
eden müşterek meseleleri tedkik et
mek fırsatmı elde etmekten memnun 
kalacağımızı biliyor» demiştir. 

Amele mebuslardan Dalton hükü
metin Japonyanm Cinde hülûl ve 
nüfuzunu müsaid bir nazarla görmi-
yeceğinden ünüdvar olduğu ve böyle 
bir hülûlun İngiliz menfaatine uygun 
olmadığını söylemiştir. Hatip İspan
ya harbi meeslesine geçerek demiş
tir ki: 

— General Frankonun kazanması 
İngilterenin menfaati icabı değildir. 
Zira o takdirde İngilterenin Akdeniz-
le muvasalası tehlikeye düşecektir. İn
giliz nazırlarının bü3rük bir kısmı 

Franko taraftarıdırlar. Fransız gaze
teleri de bir İngiliz petrol grupunun 
Frankoya büyük ikrazatta bulundu-
ğımu yazıyorlar. 

Muhafazakâr mebuslardan Çorçil 
Cebelüttarık civarmda asi İspanyolla
rın elinde bulıman araziye yerleştiril
miş ağır topların Alman veya İtalyan 
fabrikalarının mamulâtı olup olmadı
ğım ve İngilterenin tefavvukuna kar
şı koymağa matuf bulunup bulunma
dığını sormuştur. 

Lord Cranborne bu suale cevap ve
rerek demiştir ki: 

— Cebelüttarık civarmda yerleşti
rilen toplar, Algesirasm muhtemel 
bombardımanına karşı bir müdafaa 
tedbiridir. Bu toplar, Cebelüttarıktan 
kendilerine çevrilecek toplara nisbet-
le çok küçük çaptadırlar. Binaen
aleyh bize karşı bir tehdid teşkil et
mezler. 

Neticede amele fırkasmm hariciye 
bütçesinin tenzili hakkındaki takri
ri 123 reye karşı 265 reyle reddedil
miştir. 

İzmirden Istanbula 
kaçan genç kız 

15 yaşındaki kızın Istan
bula neden kaçtığı 

araşbrıhyor 
izmir 20 (Akşam) — Burada ma

ruf bir ailenin 15 yaşındaki «güzel bir 
kızı başka bir kadının iğfali üzerine 
babasınm kasasından 500 lira alarak 
İstanbula kaçmıştır. Kızın babası poli
se müracaat ederek kızının İst^nbul-
da yakalanmasını istemiştir. 

İzmir polisi keyfiyeti derhal telgraf
la İstanbul polisine bildirmiştir. Genç 
kız İstanbuldan buraya gönderilecek
tir. 500 liranın kasadan aşınlarak İs
tanbula kaçmanın sebebi henüz an
laşılamamıştır. Burada tahkikata de
vam ediliyor. 

Erzurum istasyonu 
Temel atma töreni 

merasimle yapıldı 
Erzurum 20 (A.A.) — Erzurum is

tasyonunun temel atma töreni umumî 
müfettiş B. Tahsin Uzer'le Orgeneral 
Kâzım Orbay, korgeneral Ergüder, va
li İşcan'ın bulundukları çok kalabalık 
bir heyet huzurunda yapılmıştır. 

Umumî müfettişimiz Ulu Önderin 
doğuya verdiği hususi ehemmiyetten 
şükranla bahseden ve trenin bu mm-
takaya her bakımdan vereceği fayda
lardan kıymetli bir lisanla bahseden 
veciz nutku çok alkışlanmıştır. Teme
le umumî müfettişimiz ve generallerle 
vali ilk harcı atmışlardır. 

Posta tayyareleri İzmire 
eylülde işliyecekler 

izmir 20 (Akşam) — Devlet hava 
yolları umum müdürü B. Sabri An-
karadan buraya gelmiştir. B. Sabri si
vil tayyare meydanını gezdi. Tedkikat 
yaptı. Meydanın tesviyesi eylülde bi
tecektir. Bu münasebetle tayyare pos
taları da îzmir seferlerine ancak ey
lülde başlıyacaktır. 

Kont dö Martel 31 temmuzda 
Pari«e gidiyor 

Adana 20 (Hususî muhabirimiz
den) — Fransanm Suriye fevkalâde 
komiseri Kont de Martel 31 Temmuz
da Parise gidecektir. Kont de Marte-
1in seyahatinin sebebi Lübnan - Suri
ye İşleri ile alâkadardır. Fevkalâde 
komiser Pariste ayni zamanda yeni 
talimat alacaktır. 

Senenin ilk Adana pamuğu 
Adam 20 (Hususî) — Bu yılm ilk 

pamuk mahsulü bugün Adsûıa bor* 
sasma getirilmiştir. 

Akdeniz yolu ve 
ingiltere 

Uzak şarktaki ihtilâf 
Ingiltereyi harekete 

sevkedecekmiş 
• Paris 20 — Oeuvre gazetesi diyor 

ki: «Bugünkü vaziyet Uzak Şarkta Ja* 
ponyaya serbestçe harekete müsaid 
görünüyor. Fakat ortada Almanya ve 
İtalyanm hesab etmedikleri bir vaka 
vardır. O da İngilterenin Akdenizde 
münakaJe yollannın serbestisini ka
bil olduğu kadar çabuk temin etmek 
istediğidir. Uzak Şarktaki yeni ihtilâf 
İngiltereyi buna sevketmiştir.» 

Bu akşamki konferans 
Refik Ahmed Sevengil tarafından 

bu akşam saat on dokuz buçukta İs
tanbul radyosunda edebî fıkralar 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

189 uncu alay 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Kahraman 189 uncu alay: 
Büyük Reisicumhur ve Baş kuman

dan Atatürk namına bu Sancağı size 
veriyorum. Mazide büyük kahraman-
hklanna şahid olduğum alayımzın bu 
Sancağın gölgesi altmda büyük za
ferler kazanacağına şüphemiz yoktur. 

Dedikten sonra Sancağı 189 uncu 
alay komutanı kurmay yarbay Salih 
Erkuşa teslim etti. Bu defa da stad-
yom alkışlarla çınlıyordu. 

Bu sefer 189 uncu alay komutanı 
Salih Erkuş hazırlanmış olan kürsüye 
elinde Sancak olduğu halde gelerek 
şu mukabelede bulundu: 

— Bugün alayımızın hiç bir zaman 
unutanuyacağı büyük bir bayram gü
nüdür. Ulu Önderimiz ve kahraman 
ulusumuzun büyük komutanı ve baş-
boğu Atatürk namına orgeneralimiz 
elile bu güzel Sancağı teslim aldık. 
Bugün bizim en büyük bayram günii'̂  
müz olarak kalacaktır. Alayımız asil 
heyecanlarla çırpmıyor. Alayımız bu 
Sancağı daima yükseklerde dalgalan-
dıracaktır. Milletimizin, Atatürkün 
vediası olan bu Bayrağı hiç bir xa* 
man, hiç bir düşman, hiç bir suretle 
elimizden alamıyacaktır. 

Daima büyük bir kuvvet kaynağı 
olan Atatürke alay nanuna derin min
net ve şükranlarımızı arzedereken 
ona ebedî bağlıhğımıza and içiyoruz.* 

Salih Erkuşun bu güzel nutkundan 
sonra Sancak alaya teslim edildi ve 
İstiklâl marşile selâmlandı. 

189 uncu alay yeni Sancağile or
general ve diğer general ve komutan
lar önünde muntazam bir resmiperid 
yaptıktan sonra merasime nihayet 
verildi. 
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AKŞAMDAN AKŞAMAt 
Mütevassıt düşmanlığı 

manâsız bir düşmanlıktır 
Belli başlı iki türlü iktisad nazariye

si vardır: Klâsik iktisad (yani Burjua, 
sermayedar iktisadı), Marksist iktisad 
(yani Sosyalist iktisadı). 

Birincisi kadar, ikincisi de, beşeri
yetin ilim hazinesine bir şeyler ilâve 
etmiştir. Fakat, mânasızUklar da ge
tirmemiş değUdir hani ya... Meselâ 
«pıüstahsil Ue müstehlik arasındaki 
mütevassıtlan ortadan kaldırmak» 
fikrini sosyaUstlej: üeri sürdükleri 
halde, bu fikir, hiç te sosyalist olmı-
yan muhitlerce hoş görünmüş, benim
senmiştir. 

Mütevassıt!. 
Yani: Komisyoncu... Bir elden alıp 

bir ele satan ve şipşak bir kâr temin 
eden... Madrabaz... Tellâl... Kabzımal... 
tkrazatçı... Hattâ bir bakıma da tüc
car... 

Bütün bu cins insanlar, zaman za
man bazı dimağlarda âdeta birer içti
maî suçlu halini ahr... Belki tüccarla
rı biraz istisna ederseniz, diğerleri 
hakkında bu düşünüş epeyce münte
şirdir. 

Bunun da bir sebebi belki, ihtikâr
dır. Bir madrabaz, bir kabzımal belki 
vurgunu vurabUiyor, bir ikrazatçı bel
ki bir murabahaya kadar gidebiliyor... 
ve bütün bunlar ihtimal, müstahsili 
ezebiliyor... Fakat hangi gülün dikeni 
yoktur?. Evet, bunlar, dikenlerdir 
ama, gülü niçin inkâr etmeU?.. Bütün 
bu mütevassıt insanların bir içtimaî 
rolleri, faydaları yok mu? 

Pınar başına giderek doğrudan doğ
ruya su içmek ne âlâ... Fakat ya gide-
mezseniz? Nitekim daima gitmek ka-
bü değildir. O zaman boru tertibatı, 
yahut damacana nakliyatı, depo, ili
ni hacette baraj, çeşme, musluk, bar
dak, sürahi, hepsi lâzun... Aksi takdir-
de, mevsimine göre bazan kuraklık 
olabilir, bazan sular taşar, bazan su
lar taşınamaz... 

MüstahsU ile müstehlik arasındaki 
bütün bir mütevassıt teşkilâtı da işte 
bu deporlar, borular, barajlar mesabe-
smdeki teşküâttır. Bir memlekette 
onların bulunması, hem de iyisinin 
bulunması lâzımdır. Şayet iyi işlemi
yorlarsa, su yoUarmdaki bozukluğu 
tamir eder gibi, faaUyetlerini tanzim 
etmelidir. Yoksa, mütevassıtlan sakim 
bir meslek erbabı telâkki ederek vur 
abalıya tarzında kabzımalı ez, mad
rabazı tepele... Esnafı müşkül vaziye
te sok... Bu, doğru olamaz. 

Anadoluyu gezdiğim sırada, münev
verlerimiz arasında, iktisadî mütevas-
sıtlara karşı kötü bir nazar mevcut 
olduğunu farkettiğim için bu satırları 
yazıyorum. 

«Müstahsille müstehlik doğrudan 
doğruya temas etmelidir!» nazariyesi 
bir çok dimağlarda yer etmiş. Bu, âlâ! 
Mükemmel! Lâkin, pınar başından 
bir bardak su içmek kabilinden istis
naî bir haldir. Mütevassıtı iktisadî ha
yatımızdan katî surette yok edeme-
Jiz. Onu zayıflaştırmak için de bir iç
timai tedbir almamahyız. BUâkis... 
Kasabalarımız, şehirlerimiz bu kabil 
işleri yapan insanlarla doludur. Onla
rın bir hikmeti vücudu vardır. Bunu 
anlamak,'mütevassıtlan imha değil, 
ıslah yoluna gitmek lâzımdır. 

Akşamcı 

İki İtalyan mektep gemisi 
geliyor 

Amiral Goyratın kumandasmda 
bulunan Ameriko Vespuçi ve Kris-
tofo Kolocıbo mektep gemileri, 9 
ağustosta İstanbula gelecekler ve 15 
feğustosa kadar kalacaklardır. 

Kavun, karpuz 
Bu sene mahsul 

çok boldur 
Bu sene kavun karpuz boldur. Fiat-

lerin henüz pahalı olmasmdan şikâ
yet edenlere tesadüf edilmiştir. Mal 
henüz az toplandığı ve bilhassa ka
vun cinsinin daha çoğalmadığı için 
gerçi fiatler yüksektir. Fakat bu yük
seklik çok devam etmiyecek, nihayet 
10 - 15 gün sonra çok ucuz satışlar 
başlıyacaktır. 

Esasen fiatlerde her gün denecek 
kadar kısa fasılalarla birer, ikişer ku
ruş tenezzül göze çarpmaktadır. Bu
gün beş kuruştan, yirmi beş kuruşa 
kadar karpuz satıldığı görülüyor. Ka
vunun en büyüğü 15 - 20 kuruştur. 

ŞimdUüc en fazlası karpuz olmak 
üzere şehrimize günde 200,000 çift ka
dar kavun karpuz gelmektedir. Daha 
henüz vapurlar nakliyata başlama
mışlardır. Şimdilik küçük motor ve 
kayıklar faaliyettedir. Kavun karpuz 
en çok İzmirden geliyor. Lezzetli 
Trakya mahsulünün bu sene çok be
reketli olmasına rağmen henüz akın 
başlamamasına sebeb, köyülnün son 
bir yağmur beklemesidir. Bugünlerde 
düşecek «Rahmet» mahsulün daha 
sulu, tatlı ve iri yetişmesine yardım 
ederek köylünün yüzünü biraz daha 
güldürecektir. 

Yeni pavyonun plânı 
hazırlandı 

Heybellda sanatoryömıma 50 yataklık 
olmak üzere yeni bir pavyon ilâvesine 
karar verümiş ve plânı hazırlaiımış-
tır. 74 bin liraya mal olacak olan bu 
pavyonım plânı Sıhhiye vekâleti tara-
fmdan tasdik edilerek gönderilmiş
tir. Yakmda münakaşası ilân edile
cektir. 

Sanatoryoma ilâve edilecek bu 50 
yatak ile müessesenin yatak mevcudu 
215 e baliğ olacaktır. Yeni pavyon 
üç dört ay içinde ikmal edilecektir. 

İske le lerde otomat ik vinçler 
bulundurulacak 

Sırt hamallığımn lâğvi üzerine tah
mil ve tahliye iskelelerindeki nakliyatı 
kolaylaştırmak üzere otomatik vüıç-
ler bulıindurulacaktır. Bunun için bir 
proje hazırianmıştır. Her iskeleye bu 
vinçlerin konmasma başlanacaktır. 

Vinçler sayesinde mavna ve kayık-
lardaki eşya kolayca mavnalardan alı
narak arabalaJ-a nkledilecektir. 

Hademei hayrat arasmda 
tasfiye 

Evkaf umum müdürlüğü tarafın
dan, müezzin, kayyum, imam ve em
sali hademei hayrat arasında umumî 
bir tasfiye yapılacağı haber venl-
mişti. , , 

Evvelki günden itibaren evkaf mu-
düriüğü, bütün hademei hayrata yap
mış olduğu bir tebliğde, herkesin 
muayyen sualleri havi olan matbu 
cetvelleri doldurarak Evkaf idaresüıe 
göndermelerini bildirmiştir. 

BU cetvellerde, yaş, okuma yazma 
bilip bilmediği, eski veya yeni türkçe 
harflerden hangisine vakıf olduğu, 
kaç senedir bu vazifelerde bulunduk
ları tasrih edUmektedir. Bu cetveller 
üzerinde yapılacak tedkUclere göre 
lâzım gelen karariar verilecektir. 

Istanbulun plânı 
Mütehassısların 

iştirakile bir 
toplantı yapılacak 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
gösterdiği lüzum üzerine vekâletlerin 
şehir plâm etrafındaki düşüncelerini 
bildirmek üzere her vekâletten birer 
mümessil istenmişti. 

Nafıa vekâleti, Belediyenin bu mü-
racatine cevab vermiştir. Vekâlet, 
şehir plânınm mütehssıs tarafmdan 
ilmî kanaatine ve ihtisasma göre ha
zırlanması lâzım geldiğini, bunun için 
ajmca: vekâletlerden birer mütehassıs 
gönderilmesine lüzum olmadığım bil
dirmiştir. 

Bu tebliğ üzerine B. Proste plânı ha
zırlamakta devam edecektir. Ancak 
İstanbul şehrinin mahallî ihtiyaçlan-
na yakmdaiı vakıf olan zevatın iştira
kile bir toplantı yapılacaktır Bu top
lantıda muhtelif sahalrda ihtisası 
olan zevat mütalâalarını bUdirecek-
lerdir. 

Kanalizasyon 
Yakında yeni mmtaka 

hakkında karar verilecek 
İstanbul kanalizasyonunu yapan 

Alman şirketinin Almanyadaki umu
mî müdürü B. MüUer dün şehrimize 
gelmiş ve Belediye fen işleri müdürü 
B. Hüsnüyü ziyaret etmiştir. Şirket 
müdürü, bundan sonra' şehrimizde ye
niden yapılacak olan kanalizasyon şe
bekesi etrafında fen işleri müdirile gö
rüşmüştür. Bundan sonra hangi mm-
takalarm lâğımlarmm yâpüacağı ya
kmda belli olacaktır. 

B e l e d i y e f e n işleri müdürü 
ge ld i 

Bir mahkemede ehli vukuf sıfatUe 
Elâzize giden Belediye fen işleri mü
dürü B. Hüsnü dün şehrimize gelmiş
tir. 

Belediye, 937 senesi bütçesile şehrin 
bazı yoUarmı, bilhassa ana caddeler
den bir kısmını aSfalta çevirecektir. 
Bu hususta bir toplantı yapüacak ve 
asfalta çevirilecek caddelerle yeniden 
parke olarak yapılacak yollar haltkm-
da katî kararlar verilecektir. 
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istanbul Belediyesinden: 
1 — istanbul belediyesinin Eminönü ve Fatih şubeleri 

İçinde 28 Temmuz 1937 tarihinden itibaren ve Beyoğlu ve 
Beşiktaş şubeleri içinde 5 Ağustos 1937 tarihinden itibaren 
arkalıkla her nevi eşya taşınması yasak edilmiştir. Bu yasak 
en kısa zamanda diğer belediye şubeleri mıntakalarında da 
tatbik edilecektir. 

2 — Eminönü belediye şubesi içinde Valdehanı iskele
sinden Yağ iskelesine uzanan kıyıdaki hamal bölüklerile tp-
çiler, Asmaaltı, Cazcılar ve Çiçekpazarı hamal bölükleri ve 
Galata cihetinde Yağkapanı iskelesi hamal bölüğü mıntaka
larında, bu sahalar içinde kalmak ve hiç bir suretle dışarı 
çıkmamak şartile 1 Eylül 1937 tarihine kadar arkalık kul
lanılmasına müsaade edilmiştir. Bu tarihten itibaren bu saha
lar içinde de el arabaları veya diğer nakil vasıtaları kullanı
lacaktır. 

3 — Taşıma maksadile küfecilik yapılmasına muvakka
ten izin verilmiştir. Şu kadar ki bu taşıma usulünden münha
sıran küçük hacimda zatî eşya ve ev eşyasile havayici zaruri
ye taşınması için istifade edilecektir. Hiç bir küfeye 50 kilo
dan fazla 3rük konmıyacağı gibi konacak eşya da gerek jrük-
seklik ve gerek genişlik bakımından küfeleri 15 santimden 
fazla geçmiyecektir. Bavul ve çanta gibi zatî eşya ile Çiçek 
ve fidanlar bu son kajnttan istisna edilmiştir. 

4 — İskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıtalarına 
3rükleme ve boşaltma işlerile kara vasıtalarından mağazala
ra ve hanlara boşaltma ve buralardan kara vasıtalarına 3rük' 
leme işlerinde arkalık kuUamlması şimdilik caizdir. 

5 — Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan ve araba, 
kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların işlemesine müsait ol
mayan dar ve dik yokuşlarda nakliyat için arkalık kullanı
labilir. 

Ancak bu nevi eşyaıun yokuşların başına kadar araba 
ve yahut kamyonla taşmmış olması lâzım geldiği gibi taşına
cak her parça yükün yetmiş beş kilodan fazla çlması caiz 
değildir. 

6 — Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyılara kadar 
kömür, kum ve tuğla ve çakıl ve kereste taşınmasında arka
lık kullanılmasına izin verilmiştir. 

7 — Bu tenbihler şimdilik seyyar satıcılar hakkında tat
bik olunmıyacaktır. (B.) (4378) 

İSTANBUL HAYATİ 

Sen başka enayi bul I 
Vapurun güvertesinde birinci mev

ki kanepeler arasında bir müddet do
laştıktan sonra kadın, köşedeki dara
cık yere zorla oturdu ve arkasından 
gelen çocuklara elile işaret etti. On 
iki yaşlarındaki kız çocuğu annesinin 
kucağına oturur gibi sıkışa sıkışa yan
daki diğer yolcuları itti ve oda yerleş
ti. İkinci çocuk ta ablaşım taklid ede
rek kanepedekUeri büsbütün sıkıştırıp 
elindeki çanta ile rahatça oturdu. An
neleri bu defa elinde sepetlerle ayakta 
bekliyen erkeğe döndü: 

— Ayol, şu karşımıza da sen yerleş-
sene.. 

Erkek, kanepede oturacak yer olma
dığını söyleyince kadın karşı kanepe
de oturan şişman bir bayana uzandı: 

— Affedersiniz efeeem, bizim bay 
biraz rahatsızdır. Müsaade edersents 
yanınıza sıkışıversin... 

Şişman bayan bu tekliften pek te 
memnun olmadığını gösterir bir tavır
la evvelâ kadım sonra erkeği baştan 
aşağı süzdü ve kocaman kalçalarım 
zorla oynata oynata yanında avuç içi 
kadar bir yer açtı. Erkek bu daracık 
arahğa hafifçe ilişir ilişmez üçüncü 
çocuk ta yanına sıçradı ve tepine te-
pine şişman bayam itmeğe, yerini ge
nişletmeğe başladı. O sırada şişman 
bayanla çocukların annesi arasında 
ufak bir münakaşa başladı: 

— Bu daracık yerde herkesi rahat
sız edip zorla sıkıştırmak biraz ayıp
tır doğrusu.. 

— Aaa, neden ayıp oluyormuş efeem. 
Sizin kadar biz de para verdik, elbette 
rahat rahat oturacağız. Kuzguncuğa 
kadar ayakta duramayız ya! Sizin ka
dar biz de açık gözüz zahir. 

Kontrolör geldi. Açık göz kadın çan
tasından çıkardığı iki bUeti uzattı. 

— Bayan, bunlar ikinci mevki bi
letidir. Burada oturamazsınız. 

Açık göz kadın kaşlarını çattı: 
— Hadi, uzun etme. Şu ana baba 

gününde birinciye ikinciye kim baka-
cakmış? Cayır cayır para verdik. Ne
rede canımız rahat ederse orada otu
ruruz. 

— O halde mevki farkı vereceksinis. 
— Hele sen başkalarının biletlerini 

kes te sonra gel, konuşalım. 
Biletçi, çocukların bUetlerini iste

di. Açık göz kadın büsbütün kızdı: 
— Oğlum, sen galiba vapur sahiple

rinin ortağısın. Parmak kadar çocuk
lar için bilet alınır mı imiş. Üçünü bir
den teraziye koyup tartsan elli okka 
gelmezler. Bu kadarcık sübyanlara ne 
bUeti alacakmışım?.. 

Münakaşa uzadı. Kadın kendi bilet
lerinin mevki farkım vermediği gibi 
çocuklara bilet almamakta da ayak 
diredi. Vapur da Kuzguncuğa gelmiş
ti. Açık göz kadm, çocuklannı ve ko-
casmı alarak kalktı. Biletçiye: 

— Senin fenahğm sana kalsın. İşte 
biz yerimize geldik. Sen başka enayi 
bul da para iste.. 

Diye söylene söylene iskeleye çıktL 
C. R. 

H e r p l a j d a bir hek im 
bulunacak 

Plajlara gidenler bu sene geçen se
neden fazladır. Plajda bir kazaya 
veyahut anî surette hastalananlara 
derhal yetişmek üzere her plajda 
birer hekim bulunması kararlaştırıl
mış ve bu hekimler derhal tayin edi
lerek plajlara gönderilmişlerdir. 

Hekimler, plajlarda geceli, gündüz
lü bulunacakları için yatacakları yer 
ile istirahatleri temin edüecektir. 

— Köprünün yeni rengini beğennü-
yorlar bay Amca... 

... Halbuki bizim emektar köprü 
için bunun kadar manalı renk ola
maz!... 

... Malûm a yeşil renk murada er
mek demektir!... 

... Yeşil, ayni zamanda, zümrüt gibi 
kıymetli bir mücvherin rengidir!... Bu 
rengi kim seçdiyse bravo doğrusu!... 

B .A. - Evet, biricik köprümüzün 
Haliç üzerindeki ehemmiyeti düşünü
lürse onu pırlanta rengine boyamak 
daha münasip olurdu!... 



Sahife4 

Bir duvar yıkıldı̂  dört 
kişi altında kaldı 

Bunlardan ikisi öldü, ikisi ağır 
surette yaralandı 

AKŞAM 21 Temmuz 1937 

Tıkılan duvar mahallinde faaliyet ve d var altında kalan adamlardan biri 
Dün öğleden sonra Tepebaşmda 

feci bir yapı kazası olmuştur. Bele
diye, Perapalasm arka sokağının as
falt olarak yapılmasına karar vermiş 
ye inşaata da başlanmıştı. Bu yolun 
yapılması işine dün devam edilirken 
Perapalasm arkasına isabet eden ve 
Garden Barın arka kapısına kadar 
imyan duvarın alt kısmında Taksim 
•uyımu geçirmek üzere belediye sular 
idaresi tarafından 31 metre uzunlu
ğunda bir yerin tesviyei türabiyesi 
icab etmiş ve burada kazma işine baş
lanmıştır. 

Yol çavuşunun nezareti altında ya
pılmakta olan hafriyat esnasında, du
yar temeline yakın olan kısım fazla 
kazılmış ve duvar âni surette yıkıU-

vermiştir. Duvar yıkıldığı sırada, di
binde dört amele çalışmakta idi. Bun
lar duvar altında kalmışlardır. 

Derhal zabıta, adliye ve itfaiyeyi 
haberdar etmiş, alâkadar memurlar 
kaza yerine gelmişler, itfaiyenin tah
lisiye tertibatı da çalışarak duvar al
tında kalanları çıkarmağa uğraşmış
tır. 

Nihayet itfaiyenin gayretile bele
diye tamiratı mütemadiye amelesin
den olan bu kazazedelerden Kenan 
ile Aziz ölü olarak, amele çavuşu Tah
sin ve Hasan da tehlikeli yaralı bir 
halde çıkanlnuşlardır. Yaralılar Be
yoğlu hastanesine kaldırılmışlardır. 
Diğer dokuz işçi kaçarak kazadan 
kurtulmuşlardır. Kaza hakkında tah
kikat yapılıyor. 

Dûn akşamki kanlı vaka 
Yetmişlik bir ihtiyar arkadaşını yaraladı 

ve kendisi de yaralanarak yakalandı 

tki kavgacı yaralı: Adem baba ve Reşad 
Dün akşam saat 18 de Sirkecide 

Bahrısefid otelinde kaiılı bir vaka ol
muştur. Adem baba namile maruf 
70 yaşlarında bir ihtiyar, arkadaşı 
Reşadı tabanca kurşunu ile yaralamış, 
hadise mahalline koşan bir sivil poli
se de tabanca çektikten sonra ihtiyar 
da yaralanrak yakalanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: Adem baba 
ile Reşad arasmda bir alacak mesele
si vardır. Bu mesele yüzünden dün ak
çam kavgaya tutuşmuşlar, netiecedc 
Adem baba hiddetlenerek tabanca-
»m çekmiş, Reşada birkaç el ateş et
miştir. Reşad aldığı yaraların tesirile 
baygın bir halde yere düşmüştür. 

Silâh seslerini duyan sivil polisler
den Cevad derhal hadise mahalline 
yetişmiş ve ihtiyarı yakalamak iste
miştir. İhtiyar bu sefer de tabancasmı 
polise çevirmiş ve ateş etmiştir. Nihal-
yet ihtiyar, yaı^lanmak suretile ele 
geçirilmiştir. İki kavgacı yaralılar has
taneye kaldırılmışlardır. Tahkikakata 
devam ediliyor. 

HALK O P E R E T İ 
Bu akşam 

Büyükada İskele Gazinosu 
ESKİ HAMAM ESKİ TAS 

Operet 3 perde 
Per^mbe akşamı 

Beşiktaş Aile Bahçesinde 
P İ P İ Ç A 

Operet 3 perde 

Bu akşamdan itibaren 

TEPEBAŞI BAHÇESİNDE 
Nevinde yekta, emsalsiz ve yegâne Komik Soytariler 

(Max - Gustavs - G ino) namında 

3 FRATELLİNÎ'leri 
Görecel< ve sizi ağlatırcasma güldüreceklerdir. 
Avrupamn en büyük eğlence trupu olan ve 

emsalsiz muvaffakiyetler kazanan 

YENİ VARYETE TRUPU 
Konsomasyon fiat'annda zam yoktur. Cumartesi ve Pazar 

günîeri saat 1712 da Tekmil Programla Matine 

Çin ve Japon 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Pekinden gelen bir telgrafa göre 40 
dakika kadar şiddetli bir topçu muha
rebesi olmuştur. Bundan sonra ateş 
kesilmiştir. 

Tokyo 20 — Domei ajansı bildiriyor: 
Loukoutchiao istihkânunı işgal eden 
Çin askerleri dün saat 17 de bir Japon 
müfrezesine ateş etmişlerdir. Müfre
zenin kumandam yüzbaşı Yamazaki 
yaralanmıştır. 

Pazartesi günü saat 21 de, salı günü 
2 ile 4 arasında Çin kuvvetleri Japon 
askerini lıavan toplarile bombardıman 
etmiştir. Çinliler Japonlann Pekin ile 
Tien-Çin arasmda uzattıkları telgraf 
hatlarını kesmişlerdir. 
Japon elçilik ve konsolosluk 
memurları hareket ediyorlar 

Tokyo 20 — Nankindeki 
Japon elçilik ve konsolosluk 
memnrlart ile bunların ailelc' 
ri Nankinden hareket etme
ğe hazırlanıyorlar. 
Anlaşma yolu bulunacak mi? 

Londra 20 — Deyli Telgraf ne Japon-
yaıun, ne Çinin harp istemediğini ve 
bir anlaşma yolu bulunacağım söylü
yor. Morning Post Çinin Japonyaya 
uzun müddet mukavemet edebileceği
ni, Japonyarun 400 milyonluk Çin mil-
letüe harpten çok zayıf çıkacağını ya
zıyor. 

New Chronicle Çinin son notasının 
çok sulhperverane olduğunu, sulhun 
muhafazası şimdi Japonyaya bağlı bu
lunduğunu söylüyor. 

İ t a l y a n m v a z i y e t i 
Roma 20 (A!A.) — Uzak şarktaki 

hâdiselere dair buraya gelen biribirini 
nakzeden haberler büyük bir ihtiyatla 
karşılanmaktadır. İhtilâfın halledile
ceği ümid olunuyor. 

Maamafih, İtalya uzak şarktaki 
menfaatlerini icabında müdaafa et
mek üzere vaziyetin inkişafım büyük 
bir dikkatle takip eylemektedir. 

Çinin mukabil teklifleri 
Şanghay 20 (A.A.) — Çin Hariciye 

nezareti tarafından Japon sefiri B. 
Hidako'ya tevdi edilen muhtıranın 
esasları şunlardır: 

1 — Çin, daima, vaziyeti daha ziya
de vahimleştirmekten tevakki eylemiş, 
fakat buna mukabil Japonya Hopei'ye 
mütemadi surette takviye kıtaatı yolh-
yarak Çini müdafaa tertibatı almağa 
mecbur etmiştir. 

2 — Çin hükümeti Hidako'ya 12 tem
muz tarihinde karşılıklı olarak hare
kâtın nihayete erdirilmesini ve takvi
ye kıtalarmın geıi çağrılmasını teklif 
eylemiştir. Fakat buna Japonya hiç bir 
cevap vermemiştir. 

3 — Çin, bugün de kıtaların; geri 
çağrılması için bir tarih tesbit edilme
sini teklif eylemektedir. 

4 — Çin, hâdiselerin ve anlaşmazlı
ğın birer hal suretine raptı için mü
zakere açılmasmı arzu eylemektedir. 

5 — Çin, Asyada sulhun iciamesini 
istemektedir ve beynelmilel hukuk kai
delerine muvafık bir hal suretini ka
bule amadedir. 

Bu muhtıra, cumartesi günkü Japon 
notasına cevap teşkil eylemektedir. 

İyi membalardan bildirildiğine göre, 
B. Hidako, bu notayı cumartesi günkü 
Japon notasına gelen bir cevap ola
rak telâkki etmemektedir. 
Müdafaa tedbirlerini takviye 

Tokyo 20 (A.A.) — Altı saat süren 
fevkalâde kabine içtimaından sonra 
büdirildiğine göre, kabine, 11 Tem
muz anlaşmasının tatbikine nezaret 
etmekle beraber alınan müdafaa ted
birlerinin takviye olunmasma ka
rar vermiştir. Bu kararın almma-
sma sebep, Nankinde Çin Hariciye 
nazırı ile Japon maslahatgüzan ara
sındaki müzakerelerin muvaffakiyet-
sizliğidir. 

B. Eden ne diyor? 
Londra 20 (A.A.) — B. Eden, uzak 

Şarktaki vaziyet hakkında B. Attle-
enun bir sualine şu cevabı vermiştir: 

«Hükümet bu mesele etrafında ya
bancı hükümetlerle sıkı temas halin
dedir. 

Japon tayyarelerinin Çin şehirleri
ni bombardıman ettiği hakkındaki 
gazete haberleri şimdiye kadar res
men teeyyüd etmiş değildir.» 

Bir adam mtresini öldürdü 
İzmir 20 (Akşam) — İzmir civarın

da Naılıdere köyünde oturan Halil, bir 
erkeğe kaçan metresi Fatmanın ba
şını sopa ve taşla ezerek öldürmüştür. 

Isveçte tedkikler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Tarih sayfalarını çevirirken, bu 
coğrafi şeraite rağmen, Türkiye - İsveç 
münasebetlerinin çok uzun zamanlar-
danberi mevcut bulunduğunu müşa
hede etmekteyiz. Ordıdanmızm daima 
İsveçte kalmadıkları devirlerde, iki 
devletin siyasî menfaatleri, birçok de
falar, bunları biribirlerîne çok yaklaş
tırmıştır. 

Zaman zaman İsveç mümessilleri 
İstanbul yolunu tutmuşlar ve yine 
zaman zaman Türk elçileri, şimal ik
limini hiçe sayarak payitahtımıza 
gelmişlerdir. Bu suretle 1733 senesi 
yazı zarfında bir gün fevkalâde elçi 
Sait Mehmed efendi altı atlı bir ara
ba ile Stokholma girmiş ve büyük 
merasimle, altmış pare topla ve çok 
kalabalık bir halk kütlesinin alkışları 
ile karşüanmıştır. Sait Mehmed efen
dinin vazifesi, çok mühim ve çok nai-
zikti ve bu vazifeler arasında İsveç 
kralı Demirbaş Şarl'ın Türkiyede bı
raktıkları borçlarının tasfiyesi işi de 
vardı. Sait Mehmed efendi, seyahat
namesinde, İsveç hakkındaki intiba
larıni uzun uzadıya anlatır. Bunlar
dan bazılarını burada nakletmekli-
ğime müsaadenizi rica ederim. Sait 
Mehmed efendi der: 

«İsveç halkı, ekseriyetle, sağlam ve 
uzun bayludur. Ve güzeldir, halk ara
sında doksan yaşında dinç ihtiyarla
ra çok fazla tesadüf olunur.» «Halk, 
çok misafirperverdir ve yabancıya 
hüsnü kabul göstermeyi kendilerine 
bir zevk bilir» «İsveçlüer, Türkiye ile 
dostluğa büyük ehemmiyet verirler». 
Bu, maziye aid olan kısmıdır. 

B u g ü n k ü T ü r k i y e - î s v e ç 
m ü n a s e b a t ı 

Bugün ise, Türkiye - İsveç münase
betleri, âlî siyasetin kayıcı toprakla
rından çok daha sağlam bir arazi üze
rinde temelini atmış bulunmaktadır. 
Memleketlerimizi bugün biribiriıte 
bağlıyan ekonomik münasebetlerden 
bahsetmek istiyorum. Modem Tür
kiyede, yüksek devlet adamınız Ke
mal Atatürkün idaresi altında, eko
nomik hayatın bütün sahalarında 
muazzam bir yapıcılık eserine devam 
olunmaktadır. 

Bu akşamki misafirlerimizin ve bil
hassa B. Ali Çetinkayanın bu eserin 
yapılmasına olan iştirakleri malûm
dur ve hakkiyle takdiri mucib bulun
maktadır. İsveç, mühendislerinin tec
rübe ve maharetlerini ve endüstrisi
nin yüksek kalitedeki istihsalâtını 
emrinize vermiş olmakla, Türkiyenin 
terakkilerine bazı nisbette yardım et
miştir. İsveç, bu iştirakinden dolayı 
cidden iftihar etmekte ve bunun kıy
metini takdir eylemektedir. Zannedi
yorum ki Türkiye de bundan memnun 
kalmış bulunmaktadır. Belki de Tür
kiye - İsveç işbirliğinin bu sayfası da
ha kapatılmış değildir. Belki de tek-
nisiyenlerimiz ve endüstriyellerimiz, 
bu derece büyük muvaffakiyetle de
vam ettirmekte olduğunuz yapıcılık 
eserinde sizlere bundan böyle de fay
dalı olacaklardır. 

Sizlere, İsveçde iyi ve enteresan 
günler geçirmenizi temenni ederim. 
Memleketinize götüreceğiniz intiba
lar, belki de, bundan ikiyüz sene ev
vel Sait Mehmed efendinin götürdü
ğü intihalardan biraz başka olacaktır. 
Fakat yalnız şurasını ümid etmek is
terim ki, onun gibi, siz de İsveçliler 
hakkında aşağıdaki hükmü söyliyebi-
leceksinizdir: 

«İsveçliler, Türkiye ile dostluğa bü
yük ehemmiyet verirler.» 

Kadehimi, Türkiye -İsveç dostlu
ğuna ve Türkiye Reisicumhurunun 
şerefine kaldırır ve misafirlerimizin 
sıhhatlarına içerim. 

Nafıa vekilimizin nutku 
B. Sandlerin bu nutkuna B. Ali Çe-

tinkaya aşağıdaki cevabı vermiştir: 
Ekselans, 
İsveç hükümeti namına bize söyle

miş olduğunuz sözlerden dolayı cid
den mütehassisim. Nazik davetinize 
icabet etmekle bahtiyarlık duymak
tayım. Bu suretle kültür sahasında 
en yüksek dereceyi bulmuş olan ve 
endüstri sahasmda başkalarına haset 
ile bakmıyacak bir vaziyette bulunan 
asîl milletinizi yakından tedkik ede
bileceğim. 

Ekselansınız, Türkiye - İsveç mü
nasebetlerinin yalnız dün başlamış 
bulunmadığını, bir zamanlar, İsveç 
mümessüleriııin İstanbul yolunu tut

tuklarını ve Türk elçilerinin de payi
tahtınızda İsveçlüerin misafiri kal
dıklarını hatırlattmız. Bu seyahatler 
o zamanlar arabalarla yapılmakta ve ' 
bu suretle haftalara ve aylara ihtiyaç 
göstermekte idi. Bugün ise, bir çok 
yerler iyiye doğru değişmiş ve bu uzun 
yolu yapmamız için bugün bize dört 
gün kâfi gelmiştir. 

Diğer taraftan ben de Sait Mehmed 
efendinin intihalarına iştirak eyler ve 
ayrıca şunu da ilâve ederim: Türkiye 
de İsveçlilerin dostluğıma büyük 
ehemmiyet vermektedir. Türk milleti 
de çok nazik ve çok misafirperverdir 
ve kendisine benzerleri aramaktadn*. 

Bu iki yüz senelik uzun zamandan-
beri, İsveç - Türkiye münasebetleri 
azalmamış, bilâkis, daha sağlam yeni 
bir esas üzerinde takviye bulmuştur. 

Bu yeni esas, iki memleket arasın
daki ekonomik ve kültürel bağlardır. 
Bütün milletinin büyük bir sevgi ile 
bağlı bulunduğu hükümdarının, ma
jeste Gustav'ın idaresi altında refah 
içinde yaşıyan İsveç, sulh içinde bir 
asırdan fazla bir zaman fasüasız de
vam eden bir çaUşmamn verdiği bü
yük tecrübelerini Türkiyenin emrine 
tahsis etmiştir. Bu müddet") zarfında, 
İsveç teknisiyenleri, bilgUerini ve en
düstrilerini en yüksek dereceye kadar 
çıkarmış bulunmuştur. Türkiye, İsveç 
mühendislerinin ve teknisiyenlerinin 
kıymetli yardımlarını istemekle, İsve-
çin bu uzun gayretinin semerelerinden 
istifadeyi bilmiştir. 

İ sveç l e iş b i r l i ğ i 
Ekselans İsmet İnönünün Büyük 

Millet meclisinde söylediği g^bi, bu tek-
nisiyen ve mühendisler, hükümetim 
tarafından kendilerine tevdi edilen iş
leri, emsaline nadir tesadüf edUebilir 
takdire şayan büyük bir dikkat ve ih
timamla yerine getirmişleridr. Bundan 
dolayı, yüksek şefim reisicumhur Ata
türk, memleketinin kalkınması için 
başladığı muazzam esere durmadan 
devam niyetinde bulunduğu için, bu 
mesut maziden mülhem olarak, istik
balde de İsveç teknisiyenlerinin, İsveç 
endüstrisinin işbirUğini istiyeceğine 
şüphe yoktur. 
Ekselans, gerek kendi namıma, gerek 

arkadaşlarım namına temennilerinize 
teşekkür ederim. İsveç'te, maalesef pek 
kısa olacak bulunan ikametimizden 
unutulmaz hatıralar götüreceğimize 
hiç şüphe yoktur. Sözlerimi şu kelime
lerle bitirmek istiyorum: İsveçliler, yap
tıklarını iyi yaparlar.. 

Kadehimi, İsveç - Türkiye dostluğu
na ve majeste İsveç kralımn şerefine 
kaldırır ve ekselansınızın sıhhatma ve 
güzel memleketinizin refahına içe
rim. 

Elektrikle rey toplama 
makinesi 

Stokholm 20 (A.A.) — İsveç ajansı 
bildiriyor: 

B. Ali Çetinkaya, İsveç telefon ser
visini tedkik etmiş ve Stokholmun ce
nup kısmında telefon otomatik istas
yonunu gezmiştir. Bilhassa parlâmen
to sarayına giderek orada, elektrikle 
rey toplıyan maikneleri ve tesisatı ted
kik eylemiştir. Zira, Türkiye hüküme
tinin Ankaradaki Büyük Millet Mecli
sinde ayni tarzda bir tesisat vücude ge
tirmek niyeti vardır. Ericsson telefon 
sosyetesi, yüzbin kuron mukabUinde 

bu tesisatı yapmak üzere bir teklif yap
mıştır. 

Ericsson sosyetesi direktörü B. Holm, 
Türk misafirler şerefine bir öğle ziya
feti vermiş ve bu ziyafette Müdafaa 
nazırı B. Nilsson ile daha birçok yük
sek zevat da hazır bulunmuştur. 

Elektrik lâmbaları fab-
rikasmda 

stokholm 20 (AA.) — İsveç ajansı 
bildiriyor: Türkiye Nafıa Vekili B. Ali 
Çetinkaya, kooperatif federasyonunun 
büyük sUo İnşaatını ve Luma elektrik 
lâmbaları fabrikasını gezmiştir. 

İnebolu vapuru faciası 
maznunlarmm muhakemesi 

izmir 20 (Akşam) — İnebolu vapu
ru faciası maznunlarının muhakeme
sine bugün ağır cezada devam edil
di. Maznunların vekilleri Denizyolları 
işletme memurlarının devlet memuru 
sayıldıklarını ileri sürdü. 

İstikbal vapuru üçüncü kaptanı 
Ömer şahid olarak dinlendi ve denize 
dökülen İnebolu yolcularını kurtar
mağa çalışırken bu vapurun kaptan 
ve memurlarının bir kayıkla İstikbal 
vapuruna geldiklerini söyledi. 
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SÎYASl ICMALt 

Fransada dahîrî vazıyet 
Fransamn haricî ve dahilî politikası 

bütün dünya tarafından ehemmiyetle 
takib olunuyor. Çünkü Fransa dahil
deki siyasi cereyanları ve dalgaların 
zoru ile muayyen ve müstekar bir hat
tı hareket takib edemiyerek ya Avru-
panın politikasını müteessir edeceği, 
yahut dahilde işlerini yoluna koyama-
yıp büsbütün zaafa uğrıyacağı ve bu 
suretle beynelmilel vasiyetteki muva
zeneyi bozmasından endişe ediliyor. 

İngüterenin İspanya işlerine dair 
son yaptığı teklif ilk defa bu devlet üe 
Fransamn arasında hafif tertib anlaş-
mazlik doğurmuştur. İngilterenin tek
lifindeki esas İspanyadaki boğuşanla
rın birer muharib devlet olduğunun 
tasdikidir. 

Fransadaki en büyük parti sosya
listler ise, Marsüyada akdettikleri son 
kongrede her hangi suretle general 
Franko hükümetinin muharib ve müs
takil olduğunun tanınmaması hakkın
da katî karar ittihaz edilmiştir. Bugün 
Fransadaki kabinenin başında sosya
listler bulunmuyorlar ise de kabine
nin yaşaması bunların müzaheretine 
bağlıdır. Bunun için Chautemps ka
binesi ihtiyatla hareket etmiş ve ade
mi müdahale komitesinde Sovyetler
den sonra en ziyade muhterizane va

ziyet'alan devlet Fansa dmuştur. 
IHğer taraftan Fransa kabirmsi-

nin başında bulunan radikoL sosya-
üstler ve bunlardan eski malî mektep 
ve usulün müteasstb taraftan yeni 
Maliye nazın Bonnet'nin âdi bütçeyi 
tevzin için son derecede sıkı tasarruf 
yapmakta olması ve fevkalâde bütçe
nin sarfiyatım memleketin haricî TUÜ-
dafaasının müsaadesi nisbetinde saf-
detle kısması sol partilerden sosyalist
lerle komünistler tarafından hiç te 
hoş görülmemektedir. 

Çünkü bunların ameleye gösterdik
ten içtimaî birçok menfaatlerin tasar
ruf dolayısile suya düşeceğinden ve 
neticede kendilerinin amele sınıfı ara-
smdaki nüfuz ve itibarinin sarsılaca
ğından korkuyorlar. 

Yeni başvekil Chautemps'ın eski 
başvekil Blum'e benzemeyip amelenin 
hatır ve gönlüne o kadar bakmıyacağı-
m ve grevleri ve bahusus Paristeki otel 
müstahdimini grevini sert müdahale 
ile nihayete erdireceğini açık olarak 
söylemesi sosyalistler ve komünistler 
ve amele tarafından hiç te hoş gürüt-

memiştir. Bu memnuniyetsizliklerin ye
ni hareketler uyandıracağı her an bek
lenebilir. 

FeyzuUah Kazan. 

Seyyar mükelleflerin 
kazanç vergisi 

Vergi kanununda yapılan tadilât 
vergi nisbetlerini değiştirdi 

AıAara 19 (husıısî muhabirimiz
den) — Yeni kazanç vergisi kanunu
nun dokuzuncu maddesi ile, esas ka
zanç vergisi kanununun 37 nci mad
desi değiştirilimiş ve bu madde ile 
seyyar mükellefler, daha âdilâne bir 
tasfiyeye tabi tutuldukları gibi vergi 
mikdarlan da, her birinin kazanç 
vaziyetlerile mütenasip olmak üzere 
on, on iki ve yirmi nüsli olarak tayin 
edilmiştir. 

Yeni hükme göre esas kanunun 
20 nci maddesinde zikredüen mü
kellefler vergi nisbeti noktasmdan şu 
suretle tasnif edilmektedir: 

A) Denizde, nehirde, İrmak, göl
lerde ve karada her nevi nakil ve cer 
vasıtalarmda ücretle çahşanlar, in
şaat ve imalâtta götürü, aylık veya 
gündelik ücret mukabilinde devamlı 
veya muvakkat surette iş alan amele 
ve her nevi seyyar satıcılar, işçiler 
ve hamallar kundura boyacılan ve 
OT uncu maddenin son fıkrasmda 
yazılı müstahdemlerden gündelik 
gayri safî kazançlarının (10) miali; 

B) Her nevi nakil ve cer vasıtaları
nı mal sahibi veya müstecir sıfatüe 
işletenler, inşaat ve imalâtta çahşan 
ustalar, seyyar sanatkârlar, vapur 
lokanta ve büfelerini işletenler, simsar
lar, dellâllar, kabzımallar ve madra
bazlardan gündelik gayri safî ka-
zançlarmın (12) misli; 

C) Birinci maddenin (D) fıkrasma 
dahil olan iş ve teşebbüsler erbabın
dan gündelik gayri safî kazançlan-
nın (20) misli; 

A ve B fıkralannda zikredilen «in
şaat, ve imalâtta götürü, ayUk veya 
gündelik ücret mukabilinde devamlı 
veya muvakkat surette iş alan ame
le», «inşaat ve imalâtta çalışan us
talar» tabirleri, hakiki veya hükmî 
bir şahsa merbut olmıyarak, serbes 
surette inşaatta çalışan rençper, sı
vacı, dülger, doğramacı ve saire gibi 
ustalan ve işçileri ifade etmektedir. 

Yeni nisbctler hangi tarihten 
. muteber olacak? 

Yeni kazanç vergisi kanunu 24 ha
ziran 1937 tarihinde tneriyet mevkii
ne girmiş ve bu tarihe kadar 1937 
malî yık vergileri tarhedUmiş oldu
ğundan, hu nisbetler ancak yeni ka
nunun meriyete girdiği tarihte he
nüz vergileri tarhedilmemiş olan mü
kelleflerle, evvelce tarlıedilip te itiraz 
edilmesi dolayısile tahakkuk etme
miş ve itiraz koım3yonunea Vergileri 
yeniden tarhına karar venlmiş olan 
mükelleflere tatbik olunacaktır. 

Vergileri, yeni kanunun meriyete 

olan mükelleflerin vergüerinde bir 
değişiklik yapılmıyacaktır. 

İstanbul balıkhanesindeki 
kabzimalların vergi 

nisbetleri 
Yeni kanunun 9 uncu maddesi ile 

2395 numaraü kazanç vergisi kanu
nunun 37 /nci maddesinde yapüan 
değişiklik arasında İstanbul Balıkha
nesindeki kabzımalların vergi nisbeti 
de bulunmaktadır. 

Maddenin yeni şeklindeki bu hü
küm şöyledir: 

«İstanbul Balıkhanesindeki seyyar 
kabzımallarm vergi nisbeU bunlara 
Balıkhanece ödenen paranm % 5 i-
dir. (3 üncü maddenin 9 uncu fık-
rasmdaki balıkçılar hariç)» 

Bu suretle İstanbul Balıkhanesin
de iş gören kabzımalların yalnız sey
yar ölanlaı-mm bu madde hükmüne 
tabi bulunduğu tavzih edilmiş oldu
ğu gibi, bunlann vergi nisbetleri de 
% 10 dan % 5 e indirilmiştir. 

Bu fıkranın sonundaki (3 üncü 
maddenin 9 uncu fıkrasmdakı ba
lıkçılar hariç) kaydi iktisad encüme
ni tarafmdan maddeye ilâve edilmiş
tir Esas kazanç vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası 
«kendi mahsullerini ve bunlardan çı
kardıkları maddeleri dükkân açmak
sızın satan çifçilerle avcılann kazanç 
vergisinden istisnalarına dairdir. 

İktisad encümeni bu ilâveyi yap
makla bu vergimn münhasıran kab-
zunallârın kazanç vergisi olduğunu, 
ve binaenaleyh Baükhaneden ödenen 
paradan vergi çıktıktan sonra değü, 
vergi kesilmeden evvelki mikdan 
baUkçı ile taksim ettikten sonra ver
giyi kendi üzerine almasınm temini
ni istemiştir. Maliye Vekâleti izah-
namesinde bu ciheti bilhassa tasrih 
ederek kanunen vergiden müstesna 
olan bahkçılann istihkakından, kab-
nmallarca kesüen verginin kesUme-
sine mahal verilmemesini istemiştir. 
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caddesinde, elektrik Şirketi 
şubesinde 

E L E K T R İ K L E 

Msmm tşletme 
kadrosu getrfr 

Hiç bir memur açıkta 
bırakılmamıştır 

Şark demiryolları kumpanyası sa-
tm almdıktan sonra teşekkül eden 
Devlet demiryolları Avrupa hattı doku
zuncu işletme müdürlüğü için yedi 
ayhk muvakkat bir kadro yapümıştı. 
Bu kadronun müddeti bittiğinden do-
kuzımcu işletme müdürlüğünün bir 
senelik esas kadrosu hazırlanmış ve 
işletmeye tebliğ edilmiştir. 

Yeni kadro ile e^i baş müfettişlik 
«nrindeki komiserlik ve teşküâtı lağ
vedilmiştir. Baş müfettiş B. Selâhad-
din terfian dokuzuncu işletmenin 
umumî müfettişliğine tayin edilmiş
tir. Lozan muahedesi mucibince Pit-
yon ile Svilengrad arasındaki Yunan 
topraklarmdan geçen demiryollarm 
murakabesi için Yunanlılardan başka 
bir de Türk mümessil bulunması lâ
zım gelmektedir. Evvelce bu iş baş 
müfettişlik teşküâtı tarafından idare 
olunuyordu. Bu teşkilât yeni kadro 
üe lâğvedilince Yunan toprakların
dan geçen demiryolu için doğnıdan 
doğruya bir mümessillik ihdas edil
miş ve bu vazifeye de eski komiser B. 
Fehmi tayin olunmuştur. Lâğvedilen 
teşkilâttaki iki memur da umumî 
müfettişlik emrine verilmiş, bu suret
le yeni kadro ile hiç bir memur açık
ta bırakılmamıştır. 

Esasen Devlet denüryoUaru idaresi 
açıkta memur bırakmak değil, ihti
yaç nisbetinde işletme müdürlükleri 
kadrolarım tEikviye etmek istemekte
dirler. Bu maksadla da işletme mü
dürlükleri kadro vaziyetleri gözden 
geçirilmekte olduğu gibi tevsiine ih
tiyaç olub olmadığı da tedkik edil
mektedir. Son açılan müsabaka imti
hanında muvaffak olanlar umum mü
dürlük teşkilâtına peyderpey tayin 
edilmektedirler. 

Dokuzuncu işletme müdüriüğünün 
yeni kadrosu, işletmedeki bütün me-
murlan sevindirmiştir. Çünkü eski 
şirket zamanında atilerinden endişe
li bir halde çalışan memurlar artık 
tamamen Devlet d«niryolları emrine 
geçmiş ve her türlü haklara sahip bi
rer devlet memuru olmuşlardır. 

Dokuzuncu işletme nîüdürlüğüne 
tayin edilmiş olan devlet demiryollan 
eski umum müdür muavini B. Cemal 
Hidayet rahatsızlığma binaen ameli
yat olmak üzere 15 gün kadar izin al
mıştır. İşletme müdürlüğüne umumî 
müfettiş B. Selâhaddin vekâlet etmek
tedir. 

Muhasebeci ve 
malmüdûrleri 

Bu sene bir derete terfi 
edenlerin isimleri 

Ankara 20 (Akşam) — Maliye Ve
kâleti bu sene hizmetlerini dolduran 
muhasebeci ve malmüdürlerinden va
zifelerini hakkile yapanlar ve işlerin
de gayret ve hakkaniyet gösteren aşa
ğıda isimleri yazüı muhasebeci ve mal 
müdürlerini birer derece terfi ettir
mek suretile taltif etmişlerdir: 

Deniz filoları muhasibi Bekir Sami, 
kolordu muhasebecilerinden Mehmed, fır
ka muhasebecilerinden Fehmi, Âdil, Hauı-
di. Resul, İzmir muhasebecisi İbrahim, 
Niğde muhasebecisi Nedim, Sivas muha
sebecisi Ziya, Tekirdağı muhasebecisi Az
mi, Urfa muhasebecisi ÂdU, İ ^a r t a mu-
hasdıecisi Hüsnü, Kırklareli muhasebe
cisi Hulusi, Yalova malmüdürü Faik, Nu-
seybin malmüdürü Hamdi, Gerze mal
müdürü Hüsnü Sabri, Bünyan malmüdü
rü Ali Galip, Akdag malmüdürü Celâled-
din, Smdugı malmüdürü Nuri, Burhaniye 
malmüdürü Ali, Söke malmüdürü Süley
man, Seydişehir malmüdürü Şahap, Kar
tal malmüdürü Zeki, Beı^ri malmüdürü 
Rıza, Yabanabad malmüdürü Remzi, 
Sandıklı malmüdürü Vasfi, Suriç malmü
dürü Hamdi, Gelibolu malmüdürü İbra
him, Karaağaç malmüdürü Cemil, Saidl 
malmüdürü Fikret, Meriç malmüdürü Sü
leyman, İmroz malmüdürü Şevki, Yeşil
ova malmüdürü Mustafa, Ulukışla mal
müdürü Ejder, Silifke malmüdür, Va-
hap, Sarıyer malmüdürü Lûtfl, mrecik 
malmüdürü Atıf, Keskin malmüdürü Saim, 
Tosya malmüdürü Enver. 

24 saatte 27 tifo 
vakası görüldü 

Sujfu mikroplu kuğular körletiliyor. 
Çürük mejfvalar imha ediliyor 

İstanbulda son yirmi dört saat içinde 
27 tifo vakası tesbit edilmiştir. Ancak 
bu vakalar içinde üçü, dördü bundan 
yirmi, otuz gün evvel hastalığa tutu
lup ta şimdi meyadana; çıkmıştır. 

Son zamanlarda yapüan araştırma
lar ve ihbarlar gizli olarak kalan tîfo-
luları meydana çıkarmaktadır. 

Belediye tifo mücadelesine bir kat 
daha ehemmiyet vermek üzere EZırk-
çeşme ve Halkalı su hazinelerinin Be
lediye Sular idaresi tarafından te
mizlenerek içlerinin dezenfekte edil
mesini emremiştir ve dünden itibaren 
bunlarm temizlenmesine • başlan
mıştır. Bundan başka yapılacak tah-
UUer neticesinde mikroplu olan ku
yuların derhal doldurularak körletil-
mesi kararlaştığı için bunun da tat
bikine başlanmıştır, 

Meyvaların, tifonım sirayet ve in
tişarında bilhassa çok müessir olduk
ları görüldüğünden, verUen bir karar 
üzerine ezik, çürük meyvalarm satışı 
yasak edilmiş ve bu kararm ilk tat
biki şekli olarak dün yetmiş kilo muh
telif cinste çürük ve ezik meyva imha 
edilmiştir. 

Tifo aşısına yine büyük bir faaliyet-

dersi verilecektir. 
(Bayalnlara mahsus)' 

Pırlanta yiizök 
Çilti tahminen 13 ktat fevkalâde te-
miz ve kusursuz iki taşlı bir pırlanta 
yüzük 22 Temmuz perşembe fmn saat 
2 de Sandal bedesteninde kafi suret' 
te satılacaktır. Kıymeti muhamme-
nesi 3350 liradır. MeraklOarm teşrifleri 

rica olanar. 

le devam ediliyor. İkinci aşı da dahil 
olduğu halde şimdiye kadar 200 bin 
kişi aşılanmıştır. Mecburî tifo aşısının 
şimdilik Fatih ve Eminönü kazalarm-
dan başka diğer kazalara teşmili dü
şünülmüyor. Ancak diğer ka:zalarda 
tifo çıkan mahalle ve sokakta bulu
nanlarla bütün gıda maddeleri satan
lar mecburî aşıya taıbi tutuluyorlar. 

Belediye teftiş heyeti 
Belediye teftiş heyeti, yakın zaman

lara kadar daha ziyade memurların 
faaliyeti ve Belediyeye aid dahüî işler
le meşgul oluyordu. 

Teftiş heyetinin bu şekilde çalış
ması doğru görülmemiş ve Belediyenin 
umumî hizmetlerinin, bilhassa temiz
lik ve sEdr günlük işlerin günü gününe 
yapılıp yapılmadığının da Belediye 
müfettişleri tarafından kontrol edü-
mesine karar verilmiştir. Bu karar 
üzerine Belediye müfettişleri hemen 
işe başlamışlardır. 

M e c r a a ğ ı z l a r ı n a k i r e ç 
d ö k ü l e c e k 

Açık lâğımlarla mecra ğızlarına ve 
çok pis olan yerlere sönmemiş kireç 
dökülmesine karar verilmiştir. 

Bîr lirayı iki yapanlar! 
Para makinesine 1400 lira yerleştirilmiş 

beş gün sıra ile beklenmiş^. 
Makine açıldığı z a m a n içinden 28CX) 

iira yerine kâğıt parçaları çıkmış! 
Zabıta Hasan ve Ali admda iki dız

dızcı yakalamıştır. Bunlar verilen bir 
lirayı iki lira yaptıklairını iddia ede
rek saf kimseleri dolandırıyorlardı. 
İki dızdızcınm yakalanması şöyle ol
muştur. 

Fener polis merkezi memurların
dan biri, şüphe üzerine bir gün Ha
sanı çevirmiş ve üzerinde bulvmdur-
duğu bir âlet, şüpheli görüldüğü için 
kendisinden ne olduğu sorulmuştur. 
Hasan; bu âletin kendi sanatma mü
tedair bir âlet olduğunu söylemek is
tememiş: 

Bu esrar sıkıştırmak için bir ka
lıptır!. Sözile memurları avutmak is
temiştir. Fakat Fener zabıtası, Ha-
samn bu sözlerine kanmamış, sözü
nün doğru olub olmadığmı tespit et
mek üzere bu âleti enaniyet direktör
lüğüne göndermiştir. 

Direktörlükte muayene edUen bu 
âletin, dızdızcılıkta kuUanüan ve biri 
iki yapan kalıp olduğu tespit edil
miş ve âletle tekrar Fener zabıtasına 
gönderilmiştir, 

1400 lirası uçmuş! 
Bu sırada, Halim isminde bir adam, 

Fener merkezine müracaat etmiş, 
komiserin odasına girer girmez: 

— Mahvoldum, bittim.. 1400 lira 
param uçtu gitti!., demiş ve bir kol
tuğa yığılıp kalmıştır. 

Adamcağız teskin edildikten son
ra, iş alnlaşılmıştır. Kendiaile yeni 
tanışmış olan bir adam; ahbaphğı 
ilerlettikten sonra kârlı bir iş teklif 
etmiş ve diğer bir adamm; yeni bir 
para makinesi icad ettiğini, bu ma
kinenin biri iki yapmak suretile para 
bastığım arzu ederse bu adamla da 
tamştırabileceğini söylemiştir. Halim 
böyle bir kazoçlı işi kaçmnamak için 
buna razı olmuş ve bir adâbüa biı-
likte para malanesi salıibinin otur
duğu F&aer caddesindeki eve gidil
miştir. 

Borası dızdızcı Hasanın kira 
ile oturduğu evdir ve Halimle tanı
şan da Hasanın ortağı Alidir. Burada 
Halim, para makinesi sahibine tak
dim edilmiş, uzun boylu ve çekişe 
çekişe pazarlıklardan sonra mutabık 
kalınmıştır. Dızdızcı Hasan son olît-
rak demiştir ki: 

— Bu makinede kullandığım ecza 
pahalıdır. Koyacağımız paralar, 50 
liralık, yüz liralık filân olmalıdır ki 

hem fazla yer tutmasm, hem de faa-
la ecza gitmesin!. 
1400 lira makineye konuyor! 

Halim, bu sözleri de mantıkî bul
muş ve nihayet 1400 lira para 2800 
lira olmak için para makinesi arası
na konmuştur. Bu iş bitip makine 
ijdce sıkıştırıldıktan sonra Halime 
teslim edilmiş ve Hasan gene denüş-
tir ki: 

— Şimdi bu makine üç gün dura
cak, hiç el sürülmiyecek, üçüncü gü
nü akşamı ben sana gelirimi. Maki
neyi açanz. Sermaye gene senin faz
la çıkacak paranın da yarısı senin 
yarısı benim!. demiş, ve Halim maki
neyi alarak evine yollanmıştır. 

Makineyi açınca ne görmüş? 
Halim, makineyi evin itinalı bir 

yerine yerleştirmiş ve burada üç güa 
bekletmiştir. Üçüncü günü akşamı 
makine sahibinin gelmediğini gö
rünce bir gün daha beklemiş, gene 
gelmemiş, nihayet beşinci günü, ma
kineyi kendisi açmıştır. 

Makineyi açar açmaz ne görsün, 
para biçiminde kesilmiş, bir kaç yan
mış kâğıd... Halim, bu sahne karşı
sında; çüğına dönmüş ve soluğu ka
rakolda almıştır. 

Zabıta memurları dinledikleri bu 
hikâye karşısında derhal dızdızcı 
Hasam hatırlamışlar, evvelce teminar 
ta rabten bırakılmış olan bu sabıkar 
lıyı az zamanda yakalıyarak getir
mişlerdir. Karakolda, Halim, dızdız
cıyı görür görmez derhal tanımış: 

— Hah işte para makinesinin sa
hibi!., diye bağırmaktan k<>ndisin̂  
alamamıştır. 

Hasan, Imtün delâil karşısmda 
her şeyi itiraf etmiş, arkadaşı Ali
nin Karadenize gitmekte olan Gü-
neysu vapuruna o gün bineceğini 
haber vermiş, derhal vapura gönde
rilen sivil zabıta memurları da fil
hakika Aliyi Güneysu vapurunda y»-
kalıyarak karakola getirmişlerdir. 

Hasanın üzerinde yapılan araştır
mada hiç para bulunamamış. Alinin 
üzerinde ise, el çabukluğuna uğratt 
lan para:dan ancak 135 lira para bu-
lunabilmiştir. 

Her iki ortak ta paranm üst tarafı
nı yediklerim söylemişlerdir. Müsade
re edUen para Halime iade edilmiştir. 
Dızdızcüar hakkındaki kanunî taki
bat devam etmektedir. 
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Babasının katilini öldüren 
Halimin muhakemesine başlandı 
Katil Halim ve amcazadesi Sefer tevkif 

edilerek tevkifhaneye gönderildiler 
Evvelki gün sabahleyin Aksu vapu

rundan rıhtıma çıkarılan İlyas adında 
bir katil suçlusu jandarma muhafa
zasında getirilirken İlyasm evvelce 
öUdürdüğü Hüsnünün oğlu Halim 
tabanca ile İlyası öldürmüştü. Dün 
katU Halim Ue bu cinayete iştirakten 
suçlu amcasının oğlu Sefer adliyeye 
teslim edilmişler, ve Sultan Ahmed 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde sor
guya çekilmişlerdir. 

Katil Halim hâkimin suallerine so-
ğukkanlıhkla cevablar vererek cür-
münü şöyle itiraf etmiştir. 

— İlyas bundan iki sene evvel Bi-
gada babam Hüsnüyü altmış kuruş
luk bir kefalet meselesinden öldürmüş' 
tü. Babam Bigada İlyasa altmış ku
ruş et parası için kefil oldu. İlyas pa
rayı ödemeyince babam verdi. İlyas 
her nedense buna kızdı ve kavga çı
kararak babamı öldürdü ve Karsa 
kaçtı. Ben de İstanbula geldim. Am
cazadem Sefer de burada idi. Ben o 
zaman Bigadan gelirken babamın ta
bancasını da yanıma alımştım. Geçen
lerde İlyasm Karsta yakalandığını ve 
İstanbula getirileceğini hemşerilerim-
den Mahmuddan duydum. Babamın 
katilini öldürmeğe karar vererek bir 
aydanberi her gün tabancamı yanı
ma alıp rıhtımda Karadenizden ge
len vapurları beklemeğe ve çıkan yol
cuları gözetlemeğe başladım. Pazar
tesi sabahı da gene tabancamla rıh
tımda dolaşıyordum. Amcazadem 
Sefere tesadüf ettim. Biraz konuş

tuk ve vapuru beklememizi teklif et
tim. Fakat kendisine cinayet işliye-
ceğimden bahsetmedim. Biraz sonra 
yolcular çıktılar, jandarmalann ara
sında babamın katilini görünce tanı
dım. Rıhtım caddesine çıkınca arka
dan tabancamı çekerek ateş ettim. 
Bu cinayette amcazadem Seferin hiç 
alâkası yoktur. 

Diğer suçlu Sefer cinayetle katiyen 
alâkası olmadığını söyliyerek; 

— Benim eskidenberi bir tabancam 
vardı. Her zaman yanımda taşırdım. 
Pazartesi günü de rıhtım caddesinde 
eski elbise satın almak üzere dolaşır
ken amcazadem Halime tesadüf et
tim. Vapurdan çıkan yolcuları bekle
memizi söyledi. Benim hiç bir şeyden 
haberim yoktu. Jandarmalann ara
sında iki mahkûm da vapurdan çıka
rak rıhtım caddesinde yürümeğe baş
ladılar. O sırada Halim biraz önde 
idi. Mahkûmlar birkaç adım ilerle
yince Halim geriye kaldı ve o sırada 
silâh patladı. Ben ne olduğunu anlı-
yamadım. Silâh sesini duyunca kor
kumdan cebimdeki tabancamı elime 
alarak kaçmağa başladım. Bir süâh 
daha patladı ve ayağımdan yaralan
dım. Yakalanınca da tabancamı po
lise teslim ettim. O zaman Halimin 
de yakalandığını ve işin iç yüzünü 
öğrendim. Evvelce benim bu işten h^ç 
haberim yoktu ve cinaytele de kati
yen alâkam yoktur. 

Demiştir. Mahkeme her ikisinin de 
tevkiflerine karar vermiş ve tevkif
haneye göndermiştir. 

muK alım 

Muhakemeye adliyenin 
yaz tatilinden sonra 

başlanacak 
Çanakkale boğazında İtalyan va

purunu batıran İspanyol vapuru kap
tanının muhakemesine adliyenin yaz 
tatilinden sonra başlanacaktır. İs
panyol vapuru acantalığı 100 bin li
ralık kefalet akçesi yatırdığı takdir
de İspanyol vapurunun İstanbul 11-
manmı terketmesine müsaade edile
cek, aksi takdirde vapur limam terke-
demlyecektir. 
Hamidiye Karadenizden 

döndü 
Bir müddettenberi Karadenizde bu

lunan Hamidiye mekteb gemisi dün 
limanımıza gelmiş ve Heybeliada 
Önünde demirlemiştir. 

Alt ınd i ş H a m d i y a k a l a n d ı 
Bazı hırsızlık vakaları dolayısile 

polisçe aranmakta olan altın diş Ham
di emniyet direktörlüğü ikinci şube 
memurları tarafından yakalanmıştır. 
Hamdi hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Şirketi Hayriye 
vapurlarında izdilıanı 

Pazarları boğaza doğru 
seferler yapılması istendi 

Vapurlarda izdihama mani olmak 
üzere alınan tedbirler iyi fayda temin 
etmiştir. Ancak Deniz ticaret müdür
lüğü tarafından yapılan tedkikat ne
ticesinde izdihamın bilhassa Şirketi 
Hayriye vapurlannın pazar günkü se
ferlerinde fazla olduğu görülmüştür. 

Deniz ticaret müdürlüğü Şirketi 
Hayriye idaresi nezdinde teşebbüste 
bulunmuş, Akay idaresinin Adalara 
tertib ettiği doğru seferler gibi Şirke
ti Hayriyenin de Boğazı yukan aşağı 
kısımlara ayırmak suretile pazar gün
leri doğru seferler tertib etmesini is
temiştir. Yakında Şirketi Hayriye ta
rifesinde bu bakımdan tadilât yapı
lacaktır. 

O r m a n mekteb in in ıs lahı 
Dün îktisad Vekili B. Celâl Baya-

rm refakatinde İzmirden gelen Ziraat 
Vekâleti siyasî müsteşan B. Ali Rıza 
dün Orman mektebinin ıslahı etra

fında meşgul olmuştur. 

Marconi oldu 
Marconî 1897 de telsiz 

telgrafla muhabereyi 
tatbik sahasına sokmuştu 

Roma 20 — 
Büyük âlim 
Marconi kalb 
durmasından öl< 
müştür. Marco
ni 63 yaşında 
idi. 3,30 da ve
fat etmiştir. 

Roma 20 —̂  
Marconinin ve
fatı haberi bü
yük teessür u-
yandırmıştır. 

Büyük âlim 
dün bir fenalık Marconi 
hissetmiş, bu sebeple bir yere çıkma
mıştır. Vefatında zevcesi ve ailesi ya
nında bulunuyordu. 

[Akşam: Marconi, son asnn en 
büyük muhterilerindendir. Marconi, 
1874 senesinde Bolonya civannda 
doğmuştur. Küçük yaşmdanberi fizi-
ke ve elektriğe büyük bir heves gös
termiştir. 

1895 senesinde Marconi, Here ve 
Branlinin tecrübelerinden istifade 
ederek elektrik dalgalarile telgraf gön
dermek fikrini tatbik sahasına koy
muş ve bu suretle telsiz tegrafçılığı 
âdeta icad etmiştir. İtalyan mucidi, 
o ilk muvaffakiyetinden sonra tecrü
belerini tekrarlıya tekrarlıya, daha 
büyük muvaffakiyetler elde etmiş ve 
1897 senesinde Specia limanmda 12 
mil mesafede bulunan iki zırhlı ara
sında telsizle muhabere edilmiştir, 

1909 senesinde Marconi Nobel mü
kâfatını almış, 1929 senesinde İtalya 
kralı tarafından kaydı hayat şartüe 
ayan âzalığma tayin edilmiş ve ken
disine Marki unvanı da verilmiştir. 

Umumî harp zamanmda Marconi 
kısa dalgalar ile muhabere yapmak 
tecrübelerine başlamış ve bunda da 
muvaffak olmuştur. Marconinin son 
büyük icadı Cenova limanında de
mirli bulunan yattan 26 mart 1930 
senesinde verdiği telsiz cereyanile 
Avustralyada Sidney şehrinde tesis 
edilen elektrik sergisinin ampullerini 
yakmasıdır. Marconi, büyük bir muh
teri olmakla beraber bir çok büyük 
sınaî şirketlerin hissedarı idi. Bun
dan bir kaç sene evvel genç bir ka
dınla evlenmişti.] 

Bursada vurulan 
ayı ile kız! 

Bir Amerikan gazetesi 
hu haberi tahkik için 

muhabir göndermiş! 
Bursa 20 (Akşam) — Geçenlerde 

bir İstanbul gazetesi, Bursada vuru
lan bir ayı üe bir kızdan bahsediyor
du. Bu havadis bir Amerikan gazete
sine kadar aksetmiş ve gazete, îstan-
buldaki muhabirini, bu mühim ha
berin tahkikine çıkarmıştır! 

Muhabir, Bursaya geliyor. Sağa so
la başvuruyor. Fakat yarah ayı ile, 
asabiye koğuşunda yatan kızın hikâ
yesine dair, kimseden malûmat ala
mıyor. Buna rağmen, meyus değil
dir. Tayyare sineması önünde bir rek
lâm var; üzerinde kocaman yazı ile 
(Tarzan) yazılı. Muhabir, yazıya bak
mak üzere biraz geri çekildiği za
man sinema kapısının yanındaki 
dükkânın duvannda kocaman bir is
min de farkına varıyor: Uludağ... 
Bu iki kelime arasında bir münase
bet gören muhabir, bu ele geçmez 
manzarayı derhal fotoğrafla tesbit 
ediyor. Artık memnundur. Eli boş 
dönmiyecektir. Hikâye için, işte vaka 
mahalli olan Bursada bir de resim 
çekmiştir. Mesele o kadar gerçektir 
ki, hikâyenin sineması bile çekilmiş 
ve (Uludağ Tarzam) namüe gösteril
meğe başlanmış!.. 

Verdiğim malûmat, şakadan ibaret 
değildir. Hele şu resimle hikâye. Ame
rikan gazetesinde bir defa neşredil
sin; haftasına kalmaz, bizim gazete
ler bile atladıkları, bu heyecanlı hi
kâyeyi aynen iktibas etmekten nefis
lerini menedemezler!... 

Yozgad ilk okullar sergisi 

KADIN KÖ$ESI 
Hasır şapka 

Siyah piko hasınndan şapka. Te
pesine yeşil hasırdan örme bir garni
tür konmuştur. Bu şapka ile giyilen 
siyah krep saten elbisenin yakası ay
ni yeşil örme hasırla süslenmiştir. 

Mısır Mebusan meclisi Mon-
treux mukavelesini ittifakla 

tasdik etti 
Kahire 20 (A.A.) — Mebusan mecli

si, MontreuK mukavelenamesini hemen 
hemen ittifakla tasdik etmiştir. Müza-
kerat sırasında Nahas paşa, hüküme
tin ecnebilerle bir mesaî birliği siyaseti 
takib edeceğini tekrar etmiştir. 

Yozgad (Akşam)' — Vilâyet ilk 
okullannm iştirakile güzel bir sergi 
hazırlanmış ve kalabalık bir halk 
kütlesi önünde açümıştır. Çok itina 
ile hazırlalnan bu serginin, bilhassa 
İnkılâp köşesi canlı bir varlık olark 
göze çarpmaktadır. 

Şimdiye kadar bu sergiyi üç bin 
kişi ziyaret etmiş ve ziyaretçilere he
diyeler ikram edilmiştir. Serginin 
tanziminde değerli öğrentmenlerden 

"bayan Zakire, bay Fahri, Celâl, Edip 
ve İsmetin gayret ve alâkaları görül
müştür. Yukarıki klişe sergiden bir 
köşejri ve öğretmenleri gösteriyor. 

Maliye memurları 
Muhasebe müdürlerile 
malmüdürleri arasmda 

değişiklik 
Ankara 20 (Akşam) — Maliye Ve

kâleti muhasebe müdürleri üe malmü
dürleri arasında geniş mikyasta deği
şiklik yapmıştır. Çoğu terfi suretile 
yapılan bu nakilleri bildiriyorum: 

Kocaeli muhasebe müdürü Şevki Bur
sa, İçel muhasebe müdürü Ahmed Koca
eli, Çivril malmüdürü Ali İçel, askerî fab
rikalar birinci mümeyyizi Remzi Çoruh, 
Seyhan muhasebe müdürü Ali ordu, Zile 
mıalmüdürü Abdülkadlr Seyhan, Yozgat 
muhasebe müdürü Haris Kayseri, Cihan
beyli malmüdürü Kemal Yozgat, fvrka 
muhasebecilerinden Cemil Muğla, Bartın 
malmüdürü Niyazi Konya muhasebe mü
dürlüklerine, Bozkır malmüdürü Şevket 
Yenişehir, Uluburlu malmüdürü Hüseyin 
Hüsnü Yenişehir, Hakâri muhase
be müdürü Nafi Uluburlu, Feke 
malmüdürü Vahideddin Bahçe, Cey
han malmüdürü Hüseyin Feke, Sarıka
mış malmüdürü Sıdkı Ceyhan, Mudanya 
malmüdürü Sami Beypazarı, Babaeski 
malmüdürü Ali Mudanya, Bogazlıyan mal
müdürü Hilmi Gördes, Osmancık mal
müdürü Sıdkı Gürün, Köle malmüdürü 
Hakkı Boyabad, Muradiye malmüdürü Nu-
reddin Köle, Karaburun malmüdürü Ali 
Rıza Urla, Urla malmüdürü Süleyman 
Karaburun, Kadirli malmüdürü Muhar
rem İznik, Develi malmüdürü Hüsamed-
din Bakırköy, İncesu malmüdürü İbrahim 
Develi, Lâdik malmüdürü Fazıl Çarşam
ba, Çarşamba malmüdürü Âdil Lâdik, 
Yaylak malmüdürü Sabri tjrgüp, Lülebur
gaz malmüdürü Mürşid Ödemiş, Karako
can malmüdürü Salih Araç, Arabgir mal
müdürü Haslp Beyşehir, Siird muha.«ebe 
müdürü Rüstem Zile, Mihaliççlk malmü
dürü Galip Bâlâ, Eleşkird malmüdürü 
Abdülkadlr Kavak, fırka muhasebe mü
meyyizlerinden Mustafa Ezine, Pazar mal
müdürü Hamid Daday, Çermik malnıü-
dürü Mustafa Kurkudeli, Şemdinli mal
müdürü Osman Dgaz, Çemişkezek malmü
dürü İrfan Avanoz, Solhan malmüdürü 
Salih Çemişkezek, Hopa malmüdürü Hak
kı Foça Mazgird malmüdürü Haydar 
Babaeski, Gürpinar malmüdürü Vahap Os
mancık, Ekli malmüdürü Nevzad İncesu, 
Maçka malmüdürü Saip Bafra, Sivas mu
amelât memuru Kâzım Reşadiye, Uşak 
varidat kâtibi Kâzım Çal, İçel muhaseb* 
kâtibi Nuri Göksün, Konya muamelât 
memuru Şükrü Cihanbeyli, Adapazarı mu
hasebe kâtibi Kemal Mut, Yozgad mu
hasebe kâtibi Suşehir malmüdürlüklerina 
tayin edilmişlerdir. \ 

Etcd Mahmud Karakurd 

SON 
Kırmızı bir hamal mendili bükülü-

şile İki tarafından sarkan soluk kırmı
zı dudaklarını yeniden kıvırarak gü
lüyor ve sesleniyor: 

— Geliniz, istediğiniz gibi eğleni
niz!. 

Üçüncü kısım!.. 
Bir sene sonra, 

tstanbulda bir akşam.. 
1919 senesinin bir sonbahar akşa

mı... istanbul... Osmanlı imparator
luğunun tarihe karışmak üzere oldu
ğu devirleri yaşıyoruz... 

Günler, aylar ne çabuk gelip geçi
yor yarabbü... Gözlerinizi açıp kapar 
yana kadar bakıyorsunuz ki koskoca 
bir sene, yazları kışlan, bütün iztırap 
ve saadetleri ile hayalinizden silinip 
gitmiştir!... 

Mütareke senelerhıin en acı gün-
lerindeyiz şimdi... İstanbul sokaklan, 
sarhoş düşman askerlerinin naralarile 
çınlıyor... Bütün memleket, büyük bir 
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yeis dalgası içinde inim inim inle
mektedir... 

Harpten çıkalı daha bir sene olma
dı; yeni bir harbe hazırlanıyoruz... On 
bin yıl efendilik etmiş bir milleti bü
tün varlığı ve mazisile gömmeğe çalı
şanlara tarihin yalan söylemiyeceğini 
son bir defa daha isbat edeceğiz!.. 

Anadolu dağlarında yeniden siper
ler kazılmağa başlanmıştır... 

Türk semalannda bir güneş doğu
yor... 16 milyon insanm vücude getir
diği bütün bir vatanın, tek bir kalb, 
tek bir vücud halinde o güneşin ay
dınlattığı yollara düştüğü tai-ih! gün
leri yaşıyoruz... 

Şehirler, köyler, kasabalar yeniden 
boşanıyor... 

« * • 

Boğaziçinde Yeniköy sırtlannda, 
dört bir tarafı söğüd ağaçları ile çev
rilmiş küçük, beyaz bir ev!... 

Önümüzde; tepeleri tâ sisli ufukla
ra kadar uzanan yemyeşil bir dağ!.. 
Arkamızda; çivid renkli sulannı sa
hillerde menekşeleştirdikten sonra, 

saçlarmı rüzgâra kaptırmış bir kal
dın başı gibi, perişan bir kıvrılışla 
ağır ağır Boğazın derinliklerine doğ
ru kayan bir deniz!... 

Yürüyoruz... Küçük tahta parmak
lıklar., çakıl döşeli ince bir yol... 

İşte nihayet evin önündeyiz... Bir 
kat üzerinde yapılmış beyaz, şirin, 
küçücük bir ev!... Meraklı bir adam 
tarafından emek sarfedilerek dağın bir 
köşesine iliştirilmiş bir bülbül yuvası
na benziyor!... 

Faruk işte bu evde oturmaktadır... 
Annesinin evi bu!... Romanyadan 
döndüğü zaman doğru buraya geldi. 
Aşağı yukarı bir seneyi geçiyor... Bel
ki bu bir sene zarfında on defa bile 
dışarı çıkmadı. Yaz kış pencerenin 
önünde oturur, gözlerini karşıda bir 
noktaya diker, öyle saatlerce bakar, 
bakar!... 

Bazı mehtaplı geceler, onu yalmz 
basma Boğazm dağlarma tırmaiıır-
ken görürsünüz!... Bir çam ağacmm 
dalları altma uzanmıştır... Saçları 
dağmık, gözleri gökyüzünde parlıyan 
yıldızlara takılı, öyle durur!... Kaç 
geceler üzerine sabah doğar da farkı
na bile varamaz!... 

Faruk, Romanyadîtn döndüğü gün-
denberi hâlâ kendini toplıyamadı... 
Bilhassa uykusuz geçen gecelerin 
cümlei asabiyesi üzerinde yaptığı tah
ribat, onu günden güne kuvvetten dü
şürerek harap bir hale getiriyor... Za

yıflamış, rengi solmuş, gözlerinin ışı
ğı sönmüştür... Âdeta: Faruk, Faruk-
luktan çıkmış da onun bir gölgesi ha
lini almıştır... 

Memleketine döndüğü zaman baba
sını ölmüş buldu. Annesi tek başına 
kalmıştı. Bu da ayrı bir azap membaı 
oldu onun içini... Sonraları hasta
lanarak yatağa düştü... Aylarca yat
tı. Doktorlar yaşayamıyacağını söy
lediler. Fakait o, bütün bu felâketler
den de kurtuldu. Elhasıl bir sene zar
fında, şu insana yalnız heyecan ve se
vinç hissi veren küçük beyaz evde ha
yat, tam mânasile bir mezar sessizliği 
ve iztırabile geçti... Günler, aylar, sa
atler ve dakikalar o kadar biribirine 
benzer, o kadar biribrinin devamı idi 
ki, zavalhlar; zamanın yürüdüğünü 
bile hissedemiyerek koca bir senenin 
nasıl geçtiğinin farkına varamadı
lar!.. 

« 
Akşam... Boğaz, sisler içinde... 

Ağaçlardan yapraklar dökülüyor... 
Hafif bir rüzgâr!... 

Farukla annesi bir petrol lâmbası-
nm aydınlattığı küçük bir odada 
karşı karşıya oturuyoriar... Faruk ge
ne gözlerini bir noktaya dikmiş öyle 
duruyor... Annesi de birşey örmekle 
meşgul... 

Bir aralık ihtiyar kadın başını kal
dırarak Faruğun yüzüne bakıyor... 
Konuşmaktan korkar gibi: 

— Gene ne düşünüyorsun oğlum; 
o kadar dalgınsın ki!... 

Faruk, derin bir uykudan uyanı-
yormuş gibi silkiniyor... Soluk, kan
sız dudaklarında ölü bir ses... 

— Oh aiıne; bu akşam gene öyle 
muztaribim, öyle muztaribim ki, ta
savvur edemezsin!... İçim içimi yiyor!. 
Bütün kâinat sanki karanlık bir me
zar kapağı olmuş da ağır ağır üzeri
me kapanıyor!... Büyük bir toprak 
yığmınm altında kalmış bir insan gi
bi nefes alamıyorum... Ah anneciğim; 
muztaribim, çok muztaribim!... 

İhtiyar kadın, elindeki işi bıraka
rak ona doğru yürüyor... Yanma ge
liyor., dizlerini bükerek oturuyor... 
Beyaz saçlarla örtülü ba'şmı onun 
yüzüne koyuyor., ellerini; ihtiyar, sı
cak avuçlarının içine alıyor... 

— Yavrum Faruk diyor, yapma 
evlâdmı!... Kendini helak edip bitir
din bir senedir!... Gel seninle haydi 
biraz dışan çıkalım. Bak; ne güzel bir 
sonbahar akşamı!... Karşıda ışıkla? 
yanmağa bşlıyor.. deniz o kadar gü» 
zel, sema o kadar parlak ki!... Bira? 
açılırsın belki!... 

— Hayır hayır anneciğim; istemeiûı, 
çıkmam!... Bu gökyüzünde parlıyan 
yıldızlar, bu uzakta bir çizgi gibi gö-' 
rünen deniz, bu çam ağaçları!... Ha!» 
yır, istemem istemem anne!... Bu 
manzara beni büsbütün deli ediyor.., 

(Arkası var) 
\ 
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Yalovaya neden zümrüt denir? 
Asfalt meydan, küçük bir park 
temiz otobüsler, beton binalar... 

Yalovaya geçen yıl yalnız sebze, tütün, zeytin 
meyva ve kozadan 200 bin lira girdi 
• • • ̂  * . ... , , , — 1 , loşu 35, dağüç 25 kuruştur. Dana otu-

" Ittihad ve Terakki „ nîn son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 1SS Yazan: Mustafa Rayıb Es-atlı . ^ ^ 

Enver paşa ile Cemal paşa son 
günlerde yeniden birleşnnişlerdi 

Uzaktan Yalova 

Vapurdan çıkış 

Köprüye geldi
ğim zaman Ya
lovaya gidecek 
vapunm kalk-
masma yarun sa
at vardı. Kapılar 
kapalıydı. Halk 
demir parmak-
lıklarm önüne 
birikmeğe başla
dı. Vapurun kalk-
pıasına yirmi da-
"ika kalmış, fa-
jjat kapılar hâlâ 
açi'mamıştı. De
mir parmaklık-
larm önündeki 

kalabalık gittikçe artıyordu. Hafiften 
başlıyan itişip kakışma da, kalabalık 
arttıkça artıyordu. Bu kalabalığın or
tasından: «Destur, varda, dokımma-
sm!..» nidalarile uzım bir kalas, yük
lü bir küfe, boş bir tabla geçirildi. Va
pura başka bir vapur rampa etti, yol
cularım çıkardı ve nihayet kapılar 
açıldı... Sekizi kırk beşte hareket ede
cek vapura, sekizi çeyrek geceden iti-
ren yolculan bindirseler, kapılar ya
rım saat evvel açüsa ne olur?.. İzdi
ham olmaz, halk rahat eder... 

Yalovamn dış görüsü hayU aldatıcı
dır. Uzaktan Yalovayı görenler 30 
köylü, 17.000 nü
fuslu bir üçe mer
kezi olduğuna pek 
inanamazlar. Bo
yunu boşunu de-^ 
rüzden karaya 
doğru uzatmış is
keleden geçip top
rağa ayak bası-
hnca da hayli şa
şılır. Doğrusunu 
söylemek lâzım 
gelirse bizler te
miz meydanlı, as
falt kaldırımh, 
parklı, bahçeli 
şehir görmeğe 
pek alışık olmadığımızdan, yollan 
iğri büğrü, kaldınmsız, tozlu toprak-
h bir büyük köy yerine, geniş asfalt 
meydanma güzel, büyük, temiz oto
büsler sıralanmış, yol ağzma gözleri 
okşıyan küçük bir park yapılmış, as
falt şosenin iki yam ağaçlarla süslen
miş, küçük beton evlerle bezenmiş Ya
lovayı görenler biraz olsun hajrret 
ederler. 

Son senelerde İstanbul köylerinin 
hemen hepsinde çok ifadeli bir hare
ket, müsmir bir kalkınma vardır. Ana
dolu kısmında gezdiğimiz yüz küsur 
köyde bu kalkınmayı yakmdan ince

ledik. Yol, ziraat 
ve kültür faaliye
ti atbaşı beraber 
yürümektedir. Ta 
cumhuriyete ka
dar, sekiz on ım-
surdan mürekkep 
olan köylerde dil 
ve anane ayrılığı, 
tembellik, asa
yişi ihlâl eden 
geçimsizlikler sü
rüp gelmişti. Bu
gün artık böyle 
şeylerden eser kal
mamıştır. Dil ve 
anane birliği te-

teessüs etmiş, geçimsizlikler ortadan 
kalkmış, cinayet, hırsızlık gibi zabıta 
vukuatı yok denebilecek bir hadde 
inmiştir. Yollar, köprüler yapılmış, 
baldın çıplak köylü tipi İstanbul civa-
nnda tarihe karışmıştır. Yalova bu 
ıımran ve kültür faaliyetinin ne güzel 
örneğidir. Otomobille iki buçuk saat
te Yalovamn otuz köyünü gezmek ka
bildir. Her köy muntazam yollarla 
blribirine bağlanmış ve her yol şoseye 
raptedilmiştir. Yalova köylüsü 60 ki
lometre şose, 10 kilometre de köyler
de kaldırım yapmıştır. Dokuz ımsur-
dan mürekkep olan Yalova köylerin

de bugün yahuz türkçe konuşulmak
tadır. Yalova hapishanesinde hırsız
lık ve cinayetten mahkûm tek suçlu 
yoktur. 1937 yümda da ne bir cünha 
kaydedilmiştir ne de bir cinayet. «Kız 
kaçırma» gibi sakim âdetlerden köylü 
vazgeçmiştir. Potur, şalvar, çarşaf or
tadan kalkmıştu-. Yollarda yaya köylü 
göremezsmiz, köyden köye, köylerden 
üçeye araba ile gelip gidiyorlar. 

Her köyün bir ilk mektebi ve bir 
halk salonu vardır. Köylerin çoğunda 
kahveler kapanmış, kâğıt oyunu kal
dırılmıştır. Köylü işinden dönünce 
halk salonlannda toplamyor, oturup 
sohbet ediyor, gazeteleri okuyor. Ya-

Yalova iskelesi 

Teni otelden bir köşe 

lova ve köylerinde çok ihtiyarlar müs
tesna, okuması oUmyan hiç bir ferd 
yoktur. 

*** 
Yalovamn 60 kilometrelik şoselerin

den geçerken Yalovaya neden «züm-
rüd» dendiği derhal anlaşılır. Yalova 
topraklan sağh sollu yemyeşildir. Ekil
memiş bir kanş toprak göremezsmiz. 
Boş duran sahalar mümbit olmıyan 
yerlerdir. 

Beş bölgeye aynlan Yalovada kadın 
erkek on bin nüfustan fazlası çahşı-
yor. Bölgeler tütüncülüğe, sebzecüiğe, 
zeytinciliğe, meyvacılığa ve kozacılığa 
aynlmıştu:. Geçen yıllar yapılan 
fmdıkçıhk tecrübesi çok İyi netice 
vermiştir. Karadenizin beynelmüel 

Köye dönüş 

Kaplıcalarda park 

fmdıklanmn ancak yüzde ikisi tut-
mamıştır. 

Geçen yıl sebze, tütün, zeytm, mey
va ve kozadan Yalovaya iki yüz bin 
lira ginniştir. Bu para Bursa ve istan
bul pazarlarından gelnnştur. Yuz yir
mi bin lirayı sebze ve tutun temm et
miştir. BU yü fındıktan da köylü para 
kazanacaktır. 

* * • 

Cumartesi günleri Yalovada kuru
lan pazann zaptı rapt altma almma-
sı da köylünün yüzünü güldürmüş-
tür. Yalova pazan İstanbulun en işlek 
ve en ucuz pazarlarından biridir. Cu
martesi günleri Köpriiden, Kadıkö-
yünden. Adalardan vapura boş getiri
len küfeler, irüi ufakü sepetler akşam 
ağzma kadar dolu tekrar vapura ge
tirilir. Mürdüm eriğinin kilosu yüz 
para, en iyi şeftali on kuruştur. Top
tan yumurta on para, nihayet on beş 
paradır. Sebzenin bol olduğu zaman
larda bir küfe patlıcan beş kuruşa 
kadar satılıyormuş. Kıvırcık etin ki-

za satılıyor. Pazar yeri Yalova beledi
yesine 10,000 lira varidat temin et
mektedir. 

*** 
Yalova kayma

kamı Hüsnü Erki
nin mesaisi takdi
re şayandır. Dev
let ve Parti birliği
nin hiç aksama
dan yürüdüğü Ya
lovada hükümetin 
kurduğu spor, 
müzUc, köycülük, 
avcıhk, içtimaî 
muavenet mües
seseleri Partiıün 
himayesindedir 

Yalovada he
nüz Halkevi olmadığı için bu mü
esseseler Halkevleri çahşmalan-
nı başarıyorlar. Münevver züm
renin toplandığı bir de «Yalova 
Şark klübü» vardır. Parti otuz fakir 
çocuğun iaşe ve ibatesini temin ede
rek okutuyor. ' 

Küçük Yalovada belediye faaliyeti 
de göze çarpacak kadar büyüktür. İki 
sene evvel yapılmış olan imar plânı 
süratle tatbik ediliyor. Çeşmelerin ta
miri bitmiş, ara sokakların kaldmm-
lan yapılmış, elektrik sokaklara ve
rilmiş, bahçeler tanzim edilmiştir. 
Bir kaç senedir Yalovaya gitmemiş 
olanlar bugün Yalovayı tamyamıyor-
1ar. Bir kaç sene sonra Yalova daha 
da güzelleşecektir. 

Kaplıcalara büyük bir rağbet var- | 
dır. Yapılmakta 
olan büyük ote
lin inşaatı bitmek 
üzeredir. Bu kış 
açıhrsa, Yalova-
lılarm bir dileği 
de yerine gelmiş 
olacaktır. Bu di
lek Yalovaya kı-
şm da gidip gel
me vapur işletil
mesidir. 

Yalovalılarm üç 
mühim dUeği da
ha vardır ki, bu 

Vapura götürülen dileklerin yerine 
yük getirilmesi çok 

yerinde bir şey olur. Yalovada bir çok 
çeşme vardır ama, sulan pek içilir gibi 
değUdir. Yalovada içilen su «Paşa» su
yudur. Yalovahlar bu suyım merkeze 
indirilmesini istiyorlar ki, bu istekle
rinde çok hakhdırlar. 

İkinci dilekleri dispanserdir. Filvaki 
bugün bir dispanser var ama, elveriş
sizdir, ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 

Üçüncü dilekleri orta mekteptir. 
Yalova her sene yüz, yüz elli ilk mek
tep mezunu vermekte, bu mezunlar
dan ise ancak dört beş tanesi Bursa 
veya İstanbulda orta tahsilini ikmal 
edebilmektedir. Geri kalan yüzlerce 
çocuğu orta tah-
silsiz bırakma
mak için Yalova
mn bir orta mek
tebe ihtiyacı ka
tidir. 

Akşam Köprü
ye çıkıyoruz. Yüz
lerce yolcu, omuz 
omuza, iki yam 
demir parmaklık-
h daracık bir ge-
çidden koyun sü
rüsü gibi ilerliyor. 
Çıküırken sola 
gelen parmaklık 

Dönüşte vapurun 
bir köşesi 

biraz daha geriye aUnsa da çıkış yolu 
genişletilse ne olur?.. Halk itişip kal
kışmadan geçer, rahat eder. Ama di
yecekler ki: O zaman bekleme sahası 
darahr... Varsm daralsın, vapur za
manlan kapılar vapurlann hareketin
den yarım saat evvel açılırsa, yolcula-
rm üstüste bekleşip ezihnelerine zaten 
yer kalmaz. 

Selâmi İızet Sedes 

Fakat artık söz ayğa düşmüştü: 
«İttihad ve Terakki» hükümeti ve it
tihatçı ricale karşı duyulan hasmane 
hisler, önüne geçilmez umumî bir ce

reyan mahiyetini almıştı. O derecede ki 
İzzet paşa hükümetinin bir taraftan 
ciddî bir teşebbüsile mütareke ve sul
ha yanaşmasına, dört senelik idare ve 
siyaset tarzını değiştirecek bazı icra
ata kalkışmasına rağrnen halkı mem
nun edemiyordu. Beri taraftan bizzat 
padişah da bu kabineyi devirmek 
ve kendi noktai nazarına uygun bir 
hükümeti iş basma getirmek fırsatını 
anyordu. Bütün bu vaziyetler, İzzet 
paşa hükümetinin pek kısa ömüılü 
olduğuna delâlet ediyordu. 

Şahsî k a y g u başlamışt ı . . 
Diğer taraftan hadiselerin seyirle

rini büyük bir tecessüs ve dikkatle 
t^dp eden Talât, Enver ve Cemal 
paşalar, memleketteki muhalefet ha
vasının günden güne artıp tehditkâr 
bir vaziyete geçtiğini ve kendi hayat-
lannm tehlikeye gireceğini anlıyor-
lardı. 

Şayet günün birinde İzzet paşa da 
sukut eder de bir İttihatçı muhalifi 
ve düşmanı hükümet iktidar mevkii
ne gelirse, vaziyetlerinin büsbütün 
vahimleşeceği muhakkaktı. Böyle bir 
hükümet, halk arasındaki «İttihad 
ve Terakki» husumetine âlet olacak. 
Hattâ bu cereyanı da teşvik ve hima
ye edecekti. Binaenaleyh, şahsî vazi
yetlerini kurtarmak için İzzet paşa 
kabinesi iktidar mevkünde iken katı 
bir karar vermek elzemdi. 

-Yukanda da yazdığım gibi - En
ver paşadan başka Talât ve Cemal 
paşalar ve diğer bazı İttihadçı er-
kâmnda bu şahsî kaygu ve göz önün
den uzaklaşmak ihtiyacı doğmuştu. 
Bu arada Cemal paşanın vaziyeti bil
hassa çok dikkate şayandı. Sabık 
Bahriye Nazırının, kabineden istifa-
smdan sonra, bilhassa Talât paşa ile 
arası büsbütün açılmıştı. Gerçi res
men aralannda bir münakaşa ve bir 
ihtilâf çıkmış değUdi. Fakat Talât 
paşa tarafından söylenen. Cemal pa-
şamn izzeti nefsine ağır gelen riva
yetler vardı. Cemal paşa, bu elîm 
günlerde Talât paşanın hâlâ kendi-
sile uğraşmaktan vazgeçmemesini, 
aleyhinde halkın husumetini celbet-
tirmeğe çalıştığı suretinde telâkki 
ediyordu. 

T a l â t p a ş a d a n korkuyordu 
çünkü.. 

Hattâ bir aralık. Cemal paşanın 
askerî demiryoUar hesabına Suriye-
de iken satın aldığı ipekler hakkın
da sabık Bahriye Nazınnı büsbütün 
çileden çıkaracak rivayetler dolaşma
ğa başladı. 

Talât paşa ile Canbulat beye izafe 
edilen bu dedikodulara göre, sene
lerce efsanevî bir şekilde tefsirlere 
yol açan bu (ipek mübayaatı) nda 
Cemal paşanın geniş bir intifa his
sesi varmış. Bu rivayetler üzerine Ce
mal paşa, artık bu elîm günler
de Talât paşanın kendisine karşı bir 
dostluk hissile mütehassis olmadığı
nı anlıyordu. Binaenaleyh o, şahsî 
vaziyeti itibarile yalnız Enver paşa ile 
beraber anlaşıp müştereken hareket 
etmeği muvafık görüyordu. Hususile 
şimdi artık hükümetten çekilmişler
di. Memlekette günden güne ehem
miyet kesbeden galeyan, hayatlannı 
tehlikeye sokacak bir raddeye geldi
ğine göre bu zamanda yapılacak şey, 
artık şahıslannı bu umumî gayız ve 
kinden koruyacak tedbirlere başvur
maktan ibaretti. Bu maksatla Talât 
paşa ile beraber hareket edemezdi. 
Çünkü son günlerde aleyhinde dönen 
dedikodular, sabık Sadrazama besle
diği emniyeti büsbütün kırmıştı. 

Halbuki Cemal paşa, kabinenin is
tifasından hemen hemen bir ay ev
veline gelinceye kadar Talât paşaya 
karşı sonsuz bir itimad besliyordu. 
Çünkü o, harbin ilk günündenbe-
ri - Mahmud Şevket paşanın katli 
üzerine - Dahiliye Nazırlığına tayini
ne mâni olmasına, hattâ kabineye 
girmesine engel olacak hareketlerde 
bulunmasına rağmen, kendisine Ta
lât paşayı değil, Enver paşayı başlıca 
rakip ve muarız telâkki ediyordu. 

Sabık Bahriye Nazırmdaki bu 
zan - muhakkak surette Enver ve Ce
mal paşalardan çok daha kurnaz 
olan - Talât paşanın, her ikisinin ara
sını açmak için, oynadığı gizli, aşikâr 
rollerden ileri geliyordu. 
T a l â t paşa . C e m a l paşay ı 
Izmire k u m a n d a n y a p m a k 

istemişti 
Cemal paşa, yakın zamanlara ka

dar Talât paşaya o kadar itimad bes
lemişti ki iktidgar mevkiinden sukut
larından bir kaç ay evvel kendisinin 
sivil polisler tarafından takip edildi
ği hakkındaki ihbarlar bile bu itima
dı sarsmamıştL (1) Fakat günün bi
rinde Enver paşa kendisini ziyaret 
etti ve: 

— Talât seni İzmir mevkii müs
tahkem kumandanlığına gönderme
ği tasarlamış. Sen yokken bunu mec
lisi vükelâda da mevzuu bahsetti. 
Meclisteki ekseriyet ona tabi oldu
ğundan kolayca rey toplıyabileceğinl 
samyordu. Fakat ben itiraz ederek: 
«İzmirin ehemmiyeti derecesi ne olur
sa olsun hâlâ nazırlıkta bulunan ve 
ordu kumandanlığı yapmış olan Ce
mal paşanın İzmir mevkii müstah
kem kumandanlığına gönderilmesi 
katiyen doğru değüdir.» dedim ve Ta
lât ta ileriye gidemedi, dedi. 

Cemal paşa arkadaşının bu sözle
rini hayretle dinledikten sonra: 

— Böyle bir şeye teşebbüs etmesin
ler, katiyyen kabul etmem. Fakat İs
tanbulun asayişi, emniyeti için tek
rar İstanbul muhafızlığı teşkili ile 
benim buraya tayinimi münasip gö
rürseniz memnuniyetle kabul ederim, 
diye mukabele etti. 

Cemal paşa için Bahriye Nazırlığın
dan İstanbul muhafızlığına dönmek-za 

hiren - bir fedakârlıktı. Ancak Bah
riye Nazırının artık hiç kimseye em
niyeti kalmamıştı. Binaenaleyh o 
kendi şahsî emniyetini korumak ve 
rakiplerine kuvvetle karşı koyabilmek 
için bu memuriyete talip oluyordu. 
Maamafüı bu muhafızlığa tayini ta
lebi, Enver paşayı - Cemal paşanın 
gizli emelleri etrafında - bir daha kuş
kulandırmakla beraber, diğer taraf
tan Cemal paşa da, Talât paşanın 
kendi aleyhinde nasıl düşündüğünü 
sarahaten anlamış oluyordu. 

Bundan başka Talât paşanın bu 
teklifi de gösteriyordu ki bir kaç ay 
evvel sivil polislerce takip edildiği 
hakkındaki ihbarlar tamamile doğru 
idi. (Arkası var) 

(1) Cemal paşa, Mehmed Vahideddinin 
cülusundan az bir müddet sonra imzalı, 
imzasız bir çok ihbar mektupları alıyordu. 
Bu mektuplarm bir kısmı, vaktile İstan
bul muhafızlığında iken maiyetinde bu
lunmuş zabitlerden geliyordu, mealleri az 
çok farklı olan bunların her biri. Cemal 
paşaya karşı hulûs ve hürmeti tazammun 
etmekle beraber: «Hayatına suikasd ya
pılacaktır. Şiddetle takip ediliyorsun! Ar
kanda sivil polisler vardır!» gibi ehem
miyetli noktalara temas ediyordu. Kendisi 
kabine erkânından bulunmasına rağmen 
polis tarafından gizlice takip ve tarassud 
ettirilmesinde her halde polisin âmiri ve 
hâkimi olan Talât paşanın parmağı olma
masına - şayet bu ihbarlar doğru ise -
imkân yoktu. Bu kabil mektupların mik-
dan artınca, Cemal paşa, dördüncü ordu 
karargâhında ihtiyat zabiti bulunan v5 
evvelce de emniyeti umumiye sivil me
murlarından olan Komanovalı Süleyman 
efendiyi (şimdi tjsküptedir) hususî surc;-
te tahkikata memur etti. Aradan bir müd
det geçince, bir gün Cemal paşa. Boyacı-
köyündeki yalısına gitmek üzere Galata-
da liman dairesi önünde motöre binerken, 
Süleyman efendinin koşarak ve telâşlı 
olarak ilerlediğini gördü ve motöre aldı, 
tahkikatın neticesini sordu. Süleyman 
efendi de: 

— Maatteessüf yapılan ihbarat doğru
dur. Zatı âlinizin bütün harekâtınız sivil 
polis tarafından takip ediliyor, buna şüp
he etmeyiniz. Ben, talıkikatımın netice
sinde buna vâsıl oldum, deyince Cpmal 
paşa fevkalâde sinirlenmiş ve hiddetli bir 
tavırla: 

— Süleyman efendi sana soluyorum. 
Arkadaşlarına da ihtar et. Bundan böy
le; benim arkadaşlarım, benim aleyhim
de ne düşünürlerse düşünsünler, bunları 
benim kulağıma getirmeğe mezun değil
siniz. Sizin bana getireceğiniz haberler, 
her hangi bir arkadaşım aleyhine veya 
bana karşı tertip edilmiş bir suikasde, 
«İttihad ve Terakki» aleyhine hareketle
re, sulhu münferid teşebbüslerine ve harp 
aleydarlıklanna ve gizli içtimalara ait 
olacaktır. Bundan başka, aramızda ne 
olursa olsun, bu mevzular üzerine bana 
söz söylemeğe salâhiyettar değilsiniz!» de
miş ve bu mesele de Cemal paşanın bu 
şiddetli mukabelesüe kapanıp gitmifiti. 
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Deniz klübönün bu pazar yapılacak deniz yarış 
ve eğlenceleri çok parlak olacak 

Gününü iki ay evvel gene bu sütun
larda haber venîiğimiz Deniz klübü-
nün senelik deniz bayramı, bu pazar 
Moda koyunda yapılacaktır. İktisad 
Vekili Celâl Bayarın himayesinde ola
rak tertip edilen bu deniz yarış ve eğ
lencelerinin tam bir programını aşağı
ya yazıyoruz: 

K l ü p skif(eri arasmt la 
Yarışlara pazar sabahı saat tam 

10,30 da klüpler arasındaki yarışlarla 
başlanacaktır. İlk yarış 1600 metre me
safe üzerinde birlik skifler arasındadır. 

Saat 10,50 de ayni mesafe üstünde 
klüplerin iki çifte skifleri yarışacaklar
dır. Saat 11,15 de beşlıyacak olan üçün
cü yanş gene ayni mesafe üstünde 
klüplerin dörtlük skiflerine mahsustur. 
Öğle tatilinden evvel son yarış iki çif
te klüp skiflerile ve 800 metre üstünde 
bayanlar arasmda yapılacaktır. 

Bu dört yarıştan sonra diğer yanş-
lara başlamadan evvel arada bir bu
çuk saatlik öğle tatili bırakılînıştır, 

ö ğ l e d e n sonra 
öğleden sonra yarışlara iki taraf

lı olarak başlanacaktır. Saat 13,30 da 
profesyonel kürekçilerin 1600 metre 
üstünde beş çifte alamana yarışile bir
likte yelken yarışlarının birincisi olan 
üç mil üstünde Olimpiya Yole jrarışı da 
yapılacaktır. 

Saat 13,45 de gene üç mil mesafe üs
tünde 14 K. Dingi yarışma başlanacak
tır. 

Saat 14 de bir taraftan her zaman 
büyük bir alâka uyandıran tahlisiye 
sandallarının da 800 metre üstünde ya
rışları yapılırken diğer taraftan da üç 
mil üstünde 12 M. Şarpilerin yarışı ola
caktır. 

Saat 14,15 de 15 M. Yole'ler üç mü 
üstünde yarışacaklar, 14,20 de de dört
lük klüp skiflerinde bayanlar 800 met
relik bir yarış yapacaklardır. 

Saat 14,30 da Deniz ticaret okulu
nun yelkenli dingileri arasmda ve ge
ne üc mil üstündeki yarış t^ışlıyacak-
tır. 

14,50 de 1600 metre üstünde ve ama
törler arasmda su üstünde kayak ya-
nşlan olacaktır. 

K o t r a yartş lari 
Kotra yarışları iki sınıfa aynlmıştır. 

Saat 15 de başlıyacak olan birincisi or
ta boy kotralara mahsus olup bıma 
Miçi, Kanat, Hüseyin, Ceylân, İnge, Ho
roz isimli kotralar girecektir. Bü3rük 
kotralara mahsus yarış ise 15,15 de 
başlıyacak, buna da İpar, Rüya, Bo-
monti, Sea Wolf, Lili adındaki kotra-
1ar iştirak edecektir. 

Gerek orta,, gerek büyük kotraların, 
yarış rotası şudur: 

Modadan hareket ve Kmahada iske
lede bırakılarak devredilecek ve yanş 
Fenerbahçe taşı önünde bitecektir. 

Diğer yanş ve müsabakalar 
Saat 15,10 da 1600 metre üstünde 

yedi çifte lüks piyadeler ve saat 15,30 
da gene ayni mesafe üstünde altı çifte 
kanca başlar arasında yarışlar yapıla
caktır. 

Saat 15,50 de cankurtaran sandal
larının manevralan herhalde mutad 
alâkayı celbedecektir. 

16,10 da 400 metre üstünde müba-
reze tekneleri, 18,40 da 800 metre üs
tünde Denizyolları, Kılavuzluk, Şirke
ti Hayriye, Liman işletmesi ve Akay 
gemicileri arasmda can sandalları, 
17,10 da 1600 metre üstünde deniz ski
leri yarışları yapılacaktır. 

Saat 17,25 de mübareze tekneleri o-
yunlan, 18 de yağh direk müsabakası 
merakla takip edilecektir. 

18,30 da yapılacak olan roket atma 
ve cankurtarma manevralanndan son
ra programın gündüz kısmı bitecek
tir. 

Y a r ı ş şart ları 
Kürek yarışlarında yarışçıların riar 

yet etmeleri lâzım gelen şartları aşağı
ya sırahyoruz: 

Sahaya altı kalkış altı dönüş şaman
dırası konmuş ve hepsi numaralan-
mıştrr. Yanşçılarm sayısı altıdan fazla 
olduğu takdirde bunlar iki kategoriye 
ajnnlacak ve hakem kararile ve vakit 
müsaidse final yapılacak değilse birin
ci zaman itibarile tayin edilecektir. 

Her teknenin, hangi numarah şa
mandıradan kalkarsa dönüş yerinde de 
ayni numaralı şamandıradan dönmesi 
şarttır, yanlış şamandıra dönen yansı 
kaybedecektir. 

Ser dümenlerin kalloş şamamdırala-
rmdaki kamçılan tutmalan lâzımdır. 
Tutmadan duranlar yarışı kaybedecek
lerdir, y 

Yarış esnasında suyundan dü§en 
tekne diğerine çapariz verdiği takdir
de diskalifiye edilecektir. Her tekne dö
nüş şamandırasını sancakta bıraka
rak dönecek, aksi takdirde diskalifye 
edilecektir. 

H a k e m heyet i 
Yanşlarm muntazam olması ve hiç 

bir haksızüğa meydan verilmemesi 
için güzide bir hakem heyeti teşkil edü-
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Belgrad maçlarının hakemi 
Yugoslav federasyonundan futbol 

federasyonumuza gelen bir mektupta 
Türkiye - Yugoslavya ve İstanbul -
Belgrad maçlarınm 1 ve 2 ağustosta 
Belgradda yapılacağı hakkmda katî 
mutabakat bildirilmekte, seyahate iş
tirak edecek o3aınculann isimleri so
rulmaktadır. 

Aradaki anlaşma mucibince, her iki 
maçı da, Berlin olimpiyadlan esnasın
da Türkiye - Norveç maçım idare et
miş olan İtalyan hakemlerden Barlas-
sina idare edecektir. 

Bulsrar sporu ı s lah ed i l iyor 
Bulgar sporunun ıslahı için Bulga-

rlstana dvet edümesi kararlaştırüan 
Alman beden terbiyesi mütehassısı Dr. 
Kari Dim, ağustosun 20 sinde buraya 
gelecektir. 

Kari Dim, ağustosun yirmisinden 
eylülün on beşine kadar Bulgaristan-
da spor teşkilâtlarile temasa geçecek 
ve eylülün oa beşinden itibaren de 
mekteplerddd beden terbiyen işile 
meşgul olacaktır. Yapacağı tetkikleri 
neticesinde Bulgar sporunun ıslahı 
hakkmda fikirlerini raporla bildire
cektir. 

Bulgaristanda spor 
hareketleri 

Sefya 19 — Istanbulda iki ay evvel 
bazı futbol maçlarmda hakemlik 3ra-
pan Bulgar federasyonu teknik komi
tesi reisi İvan Kaçefin Türk atlet fe
derasyonu erkânlle yaptığı görüşme
leri neticesinde 1 ağustosta Sofyada 
Türk ve Bulgar atletleri arasında bü
yük bir karşılaşma yapılması düşünül
müştü. Fakat bu hususta bir karar 
verilememiştir. 

mistir. Heyet şu zevattan müteşekkil
dir: 

Yarış umumî heyei reisi: Tümami
ral Şükrü Okan, yarış umumî heyeti 
kâtibi: Müfid Necdet Deniz; jüri heye
ti: Necmeddin Erol, Reci Vitol, Zeki 
Sporel. 

Kürek yarışı hakemleri: Binbaşı Ab-
dürrahman Kaptan, Kâmil Etem, Riza 
Sueri, Artür Vitol, Said Salâhaddin Ci-
hanoğlu. Ziya Kaptan. 

Yelken yarışı hakemleri: Harun, mü
hendis Naci, Behzad, yüzbaşı Snn. 

g^ece programı 
Bu güzel deniz bayramımn gece 

programı da şudur: 20,30 da donanmış 
alamanalar ve sandaıUarm resmi geçi
di En iyi donanmış alamana ve san
dala birer mükâfat verilecektir. 

Saat 22 de Deniz klübünde ve Deniz 
yollarının iki vapurunda balolara baş
lanacak pazartesi sabahı saat birde de-

^ niz eğlenceleri nihayetlenecektir. 
B e d a v a vapurlar 

Yukarıdaki programdan da anlaşı
lacağı üzere şimdiye kadar yapılan de
niz yarış ve eğlencelerinin en parlağı
nı hazırlamış olan Deniz klübü halkm 
bu büyük bayramda bulunması için 
köprüden kalkmak üzere bedava va
purlar da temin etmiştir. 

Deniz şehri İstanbula lâjdk bir de
niz bayramı hazırlamış olan Deniz 
klübünü takdir eder, yanşlara girecek 
klüplerimize ve profesyonel yarışçılara 
şimdiden muvaffakiyet dileriz. 

Sadun Galip 
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Balkan kupası Bükreşte 
937 Balkan kupası maçlanmn bu 

sene yapılamıyacağı tahakkuk etmiş 
bulunuyordu. Romanya başvekili R 
Taîareskonun teşebbüsile bu maçla-
nn bu sene de yapüması imkân altma 
girmiştir. Fühakika bu teşebbüs üze
rine Romanya federasyonu Balkan 
kupası maçlarım 4 ve 10 teşrinisanide 
Bükreşte organize etmeğe karar yer
miştir. . ' 

H a n g i tak ım g e l e c e k ? 
Galatasaray Mübünün 32 net yıldö- ' 

nümü için önce Slâvyanm gelmesi mev
zuu bahsolduğu, fakat sonradan buna 
imkân bulunamıyarak Admiranm da
vet edildiği malûmdur. Öğrendiğimi
ze göre Admiranın da - belki de orta 
Avrupa kupasmdaki son hâdiseler 
dolayısile - gelemiyeceği anlaşılmca 
Galatasaray klübünün Rapide müra
caat ettiği ve bu takunm gelmek 
muhtemel bulunduğu söylenmekte
dir. Rapidin bir ay kadar evvel Fener-
bahçerün yıl dönümünde de İstanbula 
gelerek Fenerbahçe, ve Fenerbahçe -
Güneş muhtelitlerile iki maç yajsmş 
olduğu hatırlardadır. 

Diğer taraftan Oatokasaraym, bu 
pazar yapacağı yıl döRÜM bayramih 
m ayni güne tesadüf eden Moda deniz 
klübünün büyük deniz yarışları dola-
jKüe: bir hafta sonraya bırakacağı da 
söylenmektedir. 

Güreş f e d e r a s y o n u n d a 
değişiklik mi?, 

Ankaradan Top gazetesme bildiril
diğine göre vazife dolayısile Ankaraya 
gidemiyen güreş federasyonu reisi Ah-
med Fetkerinin çekileceği, yerine de 
eski millî güreşçilerden ve eski HaHç 
îdman yurdu müessislerinden İ? ban
kası şubeler müdür muavini Vdıbinin 
getirileceği kuvvetle söylenmektedir. 

B O R S A 
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Posta ittlhadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, altı aylığı 1900, üç 
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Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 
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St t l tanahmedde y e n i d e n eski 
m o z a i k l e r bu lundu 

Sultanahmedde Arasta sokağında 
eski eserler araştu-masma devam edi
liyor. Son kazıda yeni mozaikler ve 
bir kaç salon bulunmuştur. Mozaikle
rin bulunduğu sahanın altında muh
telif daireler vardır. Burasının bir sa
ray enkazı olduğu zannediliyor. Mo
zaiklerin tamamen meydana çıkarıl
ması için araştırmaya devam edile
cektir. 

I Deniz Levazım Satmalma Komisyonu Hânları 
1 — Tahmin edilen bedeli (dOlGO» lira olan «8000» metre yataklık buranda 

bezi, 23/Temmtız/»37 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 de pazarlıkla aü-
nacaktır. 

2 — Muvakkat teminatı «762» lira olup, şartnamesi komisyondan her gün 
parasız almabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunda yazıh vesikalarla birlikte ve belli gün 
ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisycma müracaatları. (4399) 

• 
1 — Tahmin edüen bedeli «11400» lira olan «6000» kilo vaketa, 23/Tem-

m.uz/937 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla ahnacakür. 
2 T- Şartnamesi komisyonda her gün almabilir. Muvakkat teminatı 855 
.3 — İsteklilerin kanunî vesikalarla beraber muayyen gün ve saatte Ka-

;ölmpaşada bulunan komisyona müracaatları. (4402) 

1 — Beher metresine tahmin edilen bedeli «25» kuruş «50» santim olan 
«•30000)) metre Amerikan bezi, 23/Temmuz/937 tarihine rasthyan Cuma günü 
saat 11 de pazarlıkla ahnacaktır. 

2 — Muvakkat teminatı «573» lira «75» kuruş olup, şartnamesi komisyon
dan her gün parasız olarak ahnabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunda yazıh vesikalarla birlikte ve belli gün 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. (4400) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 — Elde mevcut örenkleri ve şartnamesinde yazıh vasıflan dairesinde 

zabıta memurları için azı 5800 çoğu 6000 çift fotin ile azı 300 çoğu 500 çift 
getip kapah zarfla 6/8/937 cuma günü saat 15 de satın alınacaktır. 

\2 — Fotinin beher çiftine beş hra ve getirin beher çiftine üç lira fiat tak
dir edilmiştir. 

3 — Bu levazıma aid şartnameyi almak ve numunelerini görmek isteyen
lerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonuna müracaat etme
leri. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenler 2362 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarım ve 2490 sayıh kanımım 
2, 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle biriikte eksiltme günü saat 14 de ka
dar komisyona teslim etmeleri. (2154) (4390) 

istanbul Belediyesinden: 
Tifo hastahğına karşı yapılmakta olan mücadele icabı gıda maddeleri sa

tan seyyar, saiAt bilcümle esnafm 7 Ağustos 1937 akşamına kadar Belediye 
a^ istasyonlai'mda tifo aşısı ile aşılanmaları l&zungelmektedir. Umumî sıh-
hata taallûk eden bu meseleye ehanmiyet vermiyerek Tifo aşılarım yaptırma
mış olan ve aşılandıktan sonra alacakları aşı vesikalarını ibraz etmiyen bu gi
bi esnafın San'atlannın icrasına müsaade edilmiyeceği ve bu vesaiki yanla
rında veya mensup bulundukları müesseselerde bulundurmağa mecbur olduk-
lan ilân olunur. (4379) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
ŞükrüUîüı Hayati oğlu Eukullahın Hocapaşa Maliye şubesine 932 ilâ 935 

yılları kazanç vergisinden (dan borcundan dolajn Beşiktaş Teşvikiye mahalle
sinin Teşvikiye Kâğıthane caddesinde eski 24 mükerrer 24 mükerrer yeni 100, 
162 kapı sayılı bir tarafı Nişantaşı caddesi bir tarafı ifrazen ahara ferağ olu
nan 149 zırali arsa bir tarafı Vahidin arsası tarafı rabii Teşvikiye caddesiyle 
çevrilmiş Sultan Beyazıt vakfından 348 Zira 16 Parmak kadimen tevsi intikal-
li tahtında dükkânı müştemil 48 bin lira mukabilinde ipotekli bir bap apartı-
manm ipotek fazlası aleni müzayede ile satılacaktır. 

Talip olanlann 11/8/937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 iten 
sonra % 7,5 pey akçeleriyle Beşiktaş Kazası kaymakamlığında müırjekkil 
idari heyetine baş vurmalan ilân olunur. (4392) 
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Vapur Zonguldağa uğradıktan son
ra, kuzu gibi uslu Karadenizin lâci
vert suları üzerinde, sahillerin güzel
liğini seyretmekten aynlmıyormuş 
gibi, aheste aheste İneboluya doğru 
ilerliyordu. 

Güvertenin üzerinde bir kenarda 
yalnız başına etrafı seyreden bir adam 
vardı. Güzeldi. Ku'kâ yaklaşan sene
lerin tesirile şakaklarında ak teller 
çoğaJmıştı. Fakat bu onun yüzüne 
daha cazita bir ifade veriyordu. 

Cigarası sönmüştü. Bir endişe ve 
kararsızlık içinde bulunduğu hissedi-
lebilirdi. Nihayet, kârannı verdi. Ca
zibesine güvenerek muvaffakiyetleri
nin verdiği itimadla, güvertede yal
nız başına dolaşan genç bir kadma 
yaklaştı. Hürmetle selâm vererek: 

— Beni unuttunuz mu, Perran? 
Dedi. Genç kadm şaşırmış, bozulmuş 
görünüyordu. Başım başka tarafa çe
virdi. Fakat erkek karşısında durdu
ğu ve cevab beklediği için mukabele
ye mecbur oldu. 

— Siz unutulabilir erkekleden mi
siniz? dedi. Merak etmeyin size hiç 
sitem etmiyeceğim. Eğer isterseniz, 
birbirimizi niçm terkettiğimizden hiç 
bahsetmeden, tekrar birbirimizi bul
muş gibi oluruz. 

— Çok teşekkür ederim. Beni de
ğişmiş bulmıyor musunuz? 

— Epey... Tabu... Düşününüz bir 
kere, nekadar zaman geçti. Çok de
ğişmişsiniz. Fakat yine ayni güzellik. 
Eskiden biraz daha ince idiniz. Şimdi 
biraz toplusunuz. Fakat bu size daha 
çok yakışıyor.. Her halde cazibenizden 
hiç birşey kaybetmediniz. Sizi vapura 
binerken görünce ne tatlı tatlı sey
rettim! 

Konuşmaları devam etti. İptida 
öteden beriden konuştular. Sonra, 
daha hususî işlerinden bahsetmeğe 
başladılar. Nihayet sustular. Bu sü
kût onlan daha ziyade yaklaştırdı. 
Beraber yemek yedüer. Hafif bir su
rette başları dönerken birbirlerine çok 
tatlı tatil bakıştılar ve birbirierinden 
aynlmamağa yemin ettUer. 

Vapur, limandan limana uğrıyarak 
güzel Karadenizin cana; yakın pano-
romaları karşısında onları dolaştırı
yordu. Ne yapacaklardı? Mukadde 
ratları ne olacaktı? Çünkü şimdi a;v-
det yolculuğu başlamıştı. 

Bu güzel seyahatin sonuncu günü 
gelmişti. Ertesi sabah, öğleye doğru 
Galata rıhtımına yanaşacaklardı. 

Perran, dostımun kollan arasına 
sokulmuş, başını göğsüne dayamış 
titrek bir sesle fısıldıyordu: 

— Sana yalan söyledim, Halid, 
diyordu. Beni affedeceğini ümid ede
rim. Ne yapayım? Deniz, kırlar o 
kadar güzel ki! Sana yalan söyledim. 
Ben senin zannettiğin Perran deği
lim. Hiç şüphesiz beni ona benzettin. 
İlk günü, «beni ımuttunuz mu»? 
diye sorduğun zaman, yanüdığım 
söylemek cesaretini kendimde bula
madım. Ben de İstanbuldan kalktığı
mız zaman sana dikkat etmiştim. 
Pek hoşuma gitmiştin. Seni âdeta gö
rür görmez sevmeğe başlamıştım. 
Yalnızdım, hürdüm. Onun için sana. 
İlk dakikada hakikati itiraf etmemek 
pek büyük bir kabahat gibi görün
medi. Fakat bilsen hakikaten o Per
ran olmadığıma içimden nekadar 
müteessir oluyordum! Arada sırada, 
aen maziyi hatırlamağa kalktığm va
kit ben işi şakaya döküyordum. Eski 
hatıraları sana tazelememek için hep 
bir bahane buluyordrun. Senin haya-
tma dair hiç bir şey bilmediğim için 
zihnimde bazı şeyler taha3ryül etmeğe 
çalışıyordum. Seni aldattığımın mey-
daiıa çıkmasından pek korkuyordum. 

Delikanlı, cevab vermedi, genç ka
dının ellerini tuttu. 

Mütebcssim sordu: 
— O halde, senin adın nedir? 
— Ferda... 
Erkek düşünüyordu. Perran dediği 

kadının hayalî olduğunu, yanma 
yaklaşmak için onu bir bahane icad 
ettiğini itiraf edip etmemeyi, düşü
nüyordu. Çünkü doğrudan doğruya 
yanma sokulup ta konuşmaya başla
yamazdı. Bir vesile mutlaka lâzımdı. 
Bu sebeple kendisini eskiden sevdiği 
Wr kadın zannetmiş gibi görünmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Eğer kadın 
bu oyuna müsamaha ederse o da ayni 
rolünde devam eder, bir takım hayalî 

hikâyeler uydurup anlatırdı. Kadın 
için de bu zevahüi kurtarmak bakı-
mından iyi bir bahane teşkil ederdi, 
îlk tanıdığı bir erkekle hemen sami
mî bir dostluk rabıtasına razı olmuş 
gibi görünmekten ise eski bir aşk ha-
yatma; avdet ediyormuş gibi davran
mak hafif bir günah sayıhrdı. 

İşte delikanlı da bunlan düşünerek 
hakikati kadma itiraf etmemeğe ka
rar verdi. Onu tanımadığı bir erke
ğin kolları arasına hemen kendisini 
atıvermiş bir kadmm mevkiinde bı
rakmak istemedi. Onun eski bir 
aşka nefsim terketmek hülyasmı, ba
hanesini parçalamak istemiyordu. 
Çünkü bir şaka diye, hafif bir sergü
zeşt diye başhyan bu münasebet beş 
on gün içinde pek ciddüeşmişti. Şim
di bu tanımadığı kadını gerçekten se
viyor ve onu kaybetmekten pek kor
kuyordu. 

Onun için, hayalî bir kadın, Perran, 
onlârm arasında yaşamakta devam 
etti. Delikanlı artık bu hayalî kadın 
etrafında bir roman yaratmıştı. Geç
miş zamanlardaki saadetleri, ilk se
vişmelerini sık sık hatırlatmak mec
buriyetinde idi. 

Fakat seven kadınlar kıskanç olur
lar. Ferda, kalbini kemiren kıskanç
lığa mağlûp olarak eski rakibi hak
kında malûmat almak istiyordu. 
Ona dair muttasıl sualler soruyordu. 
Delikanlı artık tahammül edemez bir 
hale gelmişti. Hakikati itiraf etmek 
zaafında mağlûp oluyordu. Fakat sa
adetlerinin karşılıklı bir aldatmadan 
doğmuş olduğunu itiraf etmek ho
şuna gitmediği için, bu azab içinde 
yaşamağı tercih etti, Perranm uydur
ma bir kadın olmadığını Ferdaya 
söylemedi. (Hikayeci) 

MntntınııtmmiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııtmmmyB 

^c/c/vo^v 
21 Temmuz 1937 Çarşamba 

Sstanbnl: Öğle neştiyatı: 12,30 Plâkla 
Türk musikisi, 12,50 Havadis. 13,05 Muhte
lif plâk neşriTatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 1,30: Plâkla dan» 
musikisi, 19,30: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namma Refik Ahmed Sevengil 
edebî fıkralar, 20: Nezihe ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Ömer Rıza tarafmdan arabca 
söylev, 20,45: Semahat ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
progremı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23: SON. 

Ecnebi istasyonlarm en müntahap 
Protramı 

Milano (368) saat 22,30: Senfonik kon
ser, Viyana (507) 21: Senfonik konser, 
Strasburg (349) 21,45: Senfonik konser, 
Peşte (549) 22,10: Konser, lüksemburg 
(1293) 22,50: Konser ve koro, Varşova 
(1339) 22: Piyano «Chopin». 

Dans musikisi 
VarşoT» (1334) saat 23, Viyana (507) 

23,30: Breslav (316) 23,30: Monako (405) 
24: Londra (Kısa dalga) 18,30 - 23,40. 

22 Temmuz 937 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik tarafından, 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları 20,30: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 20,45: Safiye ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayarı), 21,15: ORKESTRA: 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün prog-
J-amı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçalan, 23: SON. 

Yazan: İskender F. Sertelli No. 117 

S e m g a Bahadlr: "Gülçini zindana attıran 
Tiyen - Fodur! „ diyordu. Terlan bu 
sözleri dinlerken tüyleri ürpernnişti.. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

6 R İ P İ N 
Romatiıma, «nir, adale, bel ajnlanna 

karşı bilhassa müessirdir. 

6 R İ P İ N 
Kırıklığı, nezleyi, «oğukalgınlıklarından 

mûtevcllid bütün ağrı, sızı ve 
sancılan gfcçirir. 

ıs" 
satılık apartıman 

Kurtuluş tramvay caddesi üze
rinde ve durak yerinde altışar 
odalı üç ve üçer odalı üç yani al
tı daireyi ve altında bir dükkânı 
muhtevi güneşli, havadar iyi bir 
apartıman on beş bin liraya satı
lıktır. (Akşam) ilân memurluğu
na müracaat. Telefon 24240 . 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Gulapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Nişim 
Aseo, Eminönü: Salih Necati, Heybe-
liada: Halk, Büyükada: Halk, Fatih: 
Şehzadebaşmda Asaf, Karagünurük: 
Ahmed Suad, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Nuri, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihisanndaki eczaneler, Ak
saray: E. Pertev, Beşiktaş: Nail, Ka
dıköy: Pazaryolunda Rıfat Muhtar, 
Modada Alâaddin, Üsküdar: İttihad, 
Fener: Emilyadi, Beyazıd: Kumkapı-
da Belkis, Küçükpazar: Hasan Hulu
si, Samatya: Çula, Alemdar: Ankara 
caddesinde Eşref Neşet, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 

Kapmın önünde bekliyen tahtıre
van meydandan uzaklaşırken, hakan: 

— Şi-Yamayı Tergunun mezarının 
yanma gömsünler... 

Diyerek, Semga bahadırla konuş
mağa başladı. 

Kubilây teessürünü unutmak için 
mütemadiyen şai-ap içiyordu. Şi-Ya-
manm cesedini ağaçtan indiriyorlar
dı. Japon dilberinin karnı o kadar 
feci bir şekilde deşilmişti ki... Ağaç
tan indirilirken bütün barsaklan 
dışarıya fırlamıştı. 

Onun ölümünden, cesedini götü
ren saray hademeleri bile müteessir
di. Şi-Yamadan bahsedenler: 

— İşte, sevgi böyle olur! 
Diyorlardı. Zaten Çinlilerde garip 

bir inanış vardı. Meşhur bir Çin filo
zofu: 

«Aşk bir ateştir. Düştüğü yeri ya
kar. Ve bu ateş insanı çok çabuk me
zara götürür!» 

Demişti. Çinliler bunun için kendi
lerini kolay kolay bu ateşe kaptırmaz-
lardı. 

D E R M i N 
Nasırı imha eder 

Dermin 
Nasır ilâcı 

tnsanhğı tazib eden nasın ku-
rutoıak ve düşürmekte çok 
müessir olan bir ilâçtır. Bir 
müddet ayaklarmızı sıcak su
da banyo ederek nasurlara 

D E R M İ N 
sürünüz, bu beliyeden kısa 
zamanda kurtulursunuz. 

İstanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

«« 

Ordu için üç adet alay sancağı 22 
Temmuz 937 Perşembe günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli beheri 95 
liradır. İlk teminatı 22 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. t47) 4359) 

Şi -Yama'y ı prenses Gülç in mi 
ö ldürmüş?! . . 

Pekin sarayı Şi-Yamanm matemi
ni tutuyordu. 

Semga bahadır, hakanı yalnız bı
rakmamak için saraydan ayrılmı
yordu. 

Bu hadiseden sarayda memnun 
olan pek çok gözdeler ve cariyeler var
dı. Fakat, Terlanla Gülçin bunların 
başında bulunuyordu. Hakan nihayet 
Terlanm yakasını bırakmıştı. Kubilây 
onu evlenmek işinde serbes bırakınca 
Terlanla Gülçine gün doğmuştu. Ar
tık onlar da bu işi fazla uzatmıyacak-
1ar, kuvvetli bir vasıta ile - belki Tar-
han Şanga ile - hakana söyleterek 
evlenmelerine müsaade istiyeceklerdi. 

O gün Cin - Kinin karısı Ti - Ma 
tılsımlı tasta suya bakaıken, birden
bire prenses Gülçinin yıldızının yere 
düştüğünü gördü., şaşırdı. 

— Gülçinin başında bir felâket do
laşıyor... diyerek derhal hassa ku
mandanına bir haber gönderdi. 

Hassa kumandanı Terlan, Ti-Ma-
mn sözlerine kulak vermiyor: 

—. Yıldız yıldıza benzer. Yere dü
şen belki başkasının yıldızıdır, di
yordu. 

Ti - Ma yanılmamştı.. biraz son
ra sarayın içinde yıldırım süratile 
yayılan ve herkese dehşet salan bir 
haber işitildi: 

«—Şi-Yamayı prenses Gülçin öl
dürmüş!» 

Hakana bir lâf uçurmuşlar ve Ku
bilây bunu makul görerek: 

— Gülçini zindana atsınlar... 
Demişti. 
Terlan, Ti - Manın yanından çık

tığı zaman, cellâdlar prenses Gül
çini zorla sürükliyerek zindana götü
rüyorlardı. 

Bu haberi mantık ölçüsile takvi
ye etmek için Kubilâya şunları da 
söylemişlerdi: 

«— Gülçinle Terlan sevişiyorlar, 
hakanım! Siz Şi-Yamayı Terlana ver
mek istediniz. Gülçin Terlandan ay
rılmamak için, Şi-Yamayı öldürdü. > 

Kubilây bu sözlere çok çabuk inan-
nuştı. 

Zaten inanmamak için de bir se
bep yoktu. 

Terlanm hiç bir kadınla evlenmek 
istememesinin sebebi şimdi anlaşılı
yordu. 

Kubilây han: 
— Zavallı Şi-Yamayı nihayet öl

dürdüler. 
Diyerek acınıyordu. 
Hakan Şi-Yamanm kendi kızı ta

rafından öldürüldüğünü öğrenince 
daha fazla müteessir olmuş ve arka-
smdan: 

— Kıskançlığa kurban giden bir 
zavalh! 

Demişti. O gün hakan Terlanı hu
zuruna kabul etmemişti. Terlanm 
Gülçini nasıl sevebildiğine şaşıyor ve 
bunu kendisinden sakladığı için Ter
lana kızıyordu. 

O gün sarayda dillerde dolaşan 
Gülçin hadisesi herkesi haklı olarak 
telâşa düşürmüştü. 

—, Hakan Şi-Yama için kızını bile 
zindana attırdı. Bu ne kuvvetli aşk! 

Diye fısıldaşanlar az değildi. 
Terlan bu hadise üzerine ihtiyar 

vezire koştu: 
— Hakan kızma karşı neden bu 

kadar merhametsiz davranıyor? 
Semga bahadır, Terlanı çok sever

di. Gökten yıldırım düşer gibi, Gül
çinin başına gelen bu felâkette Ter
lanm da hissesi vardı. Gülçin zindan
da kaldığı müddetçe Terlanm saray
daki nüfuzu da kaybolacak, belki de 
bu yüzden tamamile gözden düşe
cekti. 

Terlan, Semgaya sordu: 
— Hakanın kimse tarafından be-

ğenilmiyen çirkin kızını ben sevdim. 
Sevmek bir kabahatse, hakan beni 
ölünceye kadar affetmiyebilir. Fakat, 
hakan sevmenin ne demek olduğu
nu herkesten iyi bildiği için, beni ma
zur görmeli ve affetmelidir. Gülçi
ne gelince, onun bugüne kadar bir 
küçücük kuş kanile bile elini lekele
mediğini sarayda bilmiyen yoktur. O 
hiç bir zaman Şi-Yamayı kıskanma-
mıştır. Bu işin içinde başka birinin 
parmağı olmasından korkuyorum. 
Sizin hiç kimseden şüpheniz yok mu? 
Siz de mi Gülçini bu meselede suçlu 
görüyorsunuz? 

Semga bahadır: 
— Hayır, dedi, ben Şi-Yamayı Gül

çinin öldürdüğüne inananlardan de
ğilim. Fakat, bu haber mühim bir 
yerden yayıldığı için, hakana bir şey 
söylemeğe cesaret edemedim. 

* 

1 

T i y e n - Fo 'nun p a r m a ğ ı 
Hassa kumandanı Terlan, Semga 

bahadınn sözlerini iyice anlıyama-
mıştı. Odasına dönünce düşündü: 

— İhtiyar vezir bunamışsa, ben de 
mi bunadım yoksa?! Onun sözleri 
bana şüpheli göründüğü halde ne
den kendisinden sormadım? «Bu ha
ber mühim bir yerden yayıldı.» de
mekle Semga acaba kimi kasdedi-
yordu? 

— Gülçini kurtarmak için ne 
mümkünse yapacağım... O Şi-Yama
nın ölümünde tamamile masum ve 
günahsızdır. 

Diyerek tekrar Semga bahadıra 
koştu: 

— Bu haber nereden yayıldı ve ha
kana bunu kim söyledi? 

Diye sordu. 
Semga bahadır ilk önce tereddüd 

etti. 
Terlan çok asabi ve hiddetliydi. 
— Benden duymuş olmamak şarti-

le söyliyebilirim. Yoksa durup duru-
ken başımı belâya salamam... 

Dedi. Terlan namuslu, merd ve sö
zünde durur bir erkekti. Söz verdi. 

— Kimseye söylemem. Sadece ha
kikati anlamak istiyorum, dedi. 

Semga bahadır yavaşça anlattı: 
—̂  Tiyen - Fo hakana gitmiş: «Gül

çin kıskançlık yüzünden Şi-Yamayı 
öldürmüş. Arada yalancı şahidlik ya
pan baş cüce de Gülçinin adamıdır.» 
demiş. 

Terlan, Tiyen-Fonun adını duyun
ca tüyleri ürperdi. 

— Ondan her şey umulur, dedi. Fa
kat hakanın bu sözlere inanması şa
şılacak bir hadisedir doğrusu. 

Semga bahadır gülümsedi: 
— Gökten melekler inse, hakan 

Tiyen-Fonun şehadetini tercih eder, 
oğlum! Beyhude üzülme. Tiyen-Fo 
ne derse, o olur. Onun yıldızı tekrar 
ışıldadı... Tanrı korusun onun şerrin
den hepimizi. 

Terlan: 
— Gülçin bu işde masumdur. Onu 

nasıl kurtaracağız? 
Diye söyleniyordu. 
İhtiyar vezir: 
— İstersen bir kere de Tiyen-Foya 

git... Yalvar! Ona senin büyük iyi
liklerin vardır. Tiyen-Foyu meydanai 
çıkaran sensin! Umarım ki, sen yal-
vanrsan, Gülçin zindandan kurtulurl 

f.\rkası var) ] 
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M, M, Vekâletinden: 
Askerî Mekteplere talebe alınacaktır. 

1 — 937 - 938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Liseleriyle Konya ve 
Erzincan Askerî Orta okulların bütün smıflarma, Kırıkkaledeki Sanat lise
sinin birinci 9 sınıfına, Ankara ve Konya gedikli erbaş hazırlama mektep
lerinin hazırlama ve orta kısımların ilk sımflanna talebe alınacaktır. 

2 — Kaydükabul şartlan geçen senenin a3mi olup bütün askerlik şube
lerinde ve Askerî mekteplerde vardır. 

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

4 — Askerî mekteplere girmek isteyenlerden Ankarada bulunanlar Ce
becideki Gedikli Erbaş hazırlama mektebine ve Askerî mekteplerin bulun
dukları yerlerde oturanlar doğruca mekteplere ve başka yerlerde oturanlar 
da bulundukları mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. 

5 — Kabul şartlanm taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp Askerlik 
Şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde girmek istediği mektebe göndermeli 
ve mektep tarafından seçme imtiham için çağınlmadıkça hiç bir istekli bey
hude yere mektebe gitmemelidir. 

6 — Seçme imtiham için çağrılan isteklUerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları masraflar tama
men kendUerine aittir. 

7 — Seçme imtihanmda kazananlar kadronun müsaadesi nisbetinde mek
teplere namzet olarak aUnırlar. Ve bımlardan talimata uygun olarak kat'î 
kabulleri yapümayanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

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

9 — Gedikli Erbaş Hazırlama mekteplerme üç ve beş smıflı köy ilk mek
tep mezunlju-ı almır. Ve bu köy çocuklarından iki sene tahsil fasılası olanlar
da, mekteplere kabul edilir. (3835) 

Askeri Lise ve orta meldeplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

t 1 — İstanbulda Askerî Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Askerî lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kınkkale askerî sanat lisesi: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 

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

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

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

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

4 — İstekli olanlar; dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlaya
rak, Ankarada Millî Müdafaa vekâleti Askerî Liseler Müfettişüğüıe 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 hakkmda vesika 
5 — Hüsnühal varaJcası. 

5 — 4. Maddede yazüı evrakla MüfettişUğe müracaat edip durumu uygun 
olanlardan bilâhara şu vesikalar istenecektir. 

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

fettişlikten verilecektir. 
6 — İsteklilerden yazıU şart lan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka

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

İstanbul Valcıflar Direktörlüğü İlânları | 
Cinsi Miktan İlk teminat Muhammen be-

Kilo Lira kuruş deli kuruş 
Sadeyağ imaret için 700 
Sadeyağ hastane için 3500 
Vejetalin yağ has
tane için 200 
Sabun » » 6000 
Soğan » » 4000 
Kaşar peyniri has
tane için 300 
Şeker » » 10,000 
Beyaz peynir has
tane için 
Arpa » 
Saman » 
Soda » 
Kepek » 
Pirinç » 
Kuru bamya » 
Mercimek » 
Nişastan » 
Pirinç unu » 

» 
» 

» 
» 

650 
4200 

200 
2500 
2200 

15,000 
50 

200 
500 

1300 

49 
249 

7 
171 

9 

12 
202 

17 
15 

1 
13 
6 

258 
3 
1 
6 

16 

87,5 
37,5 

95 
00 
00 

37,5 
50 

7 
75 
88 
13 
60 
75 
60 

70 
75 
57,5 

95 
9S 

53 
38 
3 

55 
27 

35 
5 
1,75 
7 
4 

23 
96 
12 
18 
17 

İhale günü 

26/7/937 pazartesi saat 15 de 

» » 
» » 

27/7/937 Salı saat 15 de 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Gureba hastanesi ile İmarate lüzumu olan yukarda cins ve mikdan yazılı 
17 kalem erzak vesaire ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri hiza
larında gösterilen gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Levazım kaleminde 
görülebilir. (4024) 

İstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğünden: 
Kuruçeşmedeki Liman idaresinin antrepostmda bulunan satış ambann-

daki ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, aktariye, de
mir eşya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi tıbbiye ve emsali ve 
yenilecek eşya 20/7/937 gününden itibaren her gün saat 14 den saat 18 ze ka
dar pazarlık ve arttırma suretlerile ve peşin para ile satılacaktır. îsteklUerin 
bu elverişli satışlardan İstifade etmek üzere muayyen gün ve saatte Kuruçeş-
medeki anılan satış komisyonuna gelmeleri ve isteyenlerin satılacak eşyayı her 
gün görebilecekleri ve satış Müdürlüğü diğer ambarlarmda mevcut olup sa
tışı ilân edilecek olan eşyanın da bu ambarda satılacağı ilân olunur. (4376) 

/ 

İşlerinizde muvaffal(^ oimalc İçin 
niicbin olmaiısınız've bunun için 

her sabah Havagazı Şöf-Ben 
iie birlDuşıaiınız. 

yAYAGAZI ŞOFBENİ 
istanbul Gayrimübadiiler Icomisyonundan: 
D. No; Semti ve mahaUesi 

1638, Bostancı 
1638 

sokağı Emlâk No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Çatalçeşme 15 Mü. 
Harita: 123-124 

E. İmam E. 20 Mü. 
Y. Tiryaki Hasanpaşa Harita: 1864 
Mandra bağları mevkii E. 15 Y. 13 

Mektep E. 8 Mü. Y. 4 

Dere E. ve Y. 22 

Uzunçarşı caddesi E. 324 Y. 105 

Ayazma mevkii E. 47 Y. 3 
Falyara E. 6-6 Mü. 8-8 Mü. 

Y. 6-8-10-12-14 ve Elmadağı 
sokağında E. ve Y. 2 

E. Çilingir E. 5 Y. 8-10 
Y. Sürgücüler 
Karakol E. ve Y. 9 

Yeniş^ir caddesi E. 121-123 
125 Y. 3-107-109-111 

Sandalcı E. 28 Y. 32 

Dere 45 

304 metre iki kıta arsa 

66,94 metre arsa 

11024 metre tarlanm 
7/16 His. 
Bahçeli kagir hanenin 
7/2880 His. 
194 metre arsanın 1/2 
His. 

Üstünde odası olan kâglr 
dükkânm 3/90 His. 
3674,68 metre tarla 
973,61 metre arsa 

148,50 metre arsa 

Üstünde odaları olan 
yarı kagir dükkânın 
87,5/120 His. 
Üzerinde odaları olan 

310 Açık 
arttırma 

1000 KapaU 
zarf 

110 Açık 
arttırma 

320 » 

100 » 

120 » 

100 » 
1460 Kapalı 

zarf 

300 Açık 
arttırma 

750 » 

1000 Kapalı 
üç dükkânm ve bahçenin 
1/4 His. 
57,47 metre arsa 

243 metre arsa 

100 Açık 
arttırma 

300 » 

2352 Aksaray Baklalı Kemaleddiü 

2898 Büyükdere 

3654 Fener Tevkii Cafer 

3751 Büyükdere 

4068 Mercan 

4672 Tarabya Aya Kiryakl 
5107 Büyükdere 

5363 Kocamustafapaşa 

6511 Aksaray Kâtip Kasım 

6927 Beyoğlu Hüseyinağa 

7529 Kurtuluş 

8430 Büyükdere 

Yukarıda evsafı yaaalı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 30/7/937 tarihine düşen Cu
ma günü saat 14 tedlr. Satış münhasıran gayri mübadil bonosüedlr. 

D r . N i Ş A N Y A N 
Hastalarını hergün akşama kadaf 
Beyoğlu. Tokatlıyan oteli yanında 
Mekteb sokak 35 No. U muayeneha

nesinde tedavi eder. 

T O R K 6 E M İ 
KURTARMA 

taim (irkotlnılııı: 
1 _ Verilen bedel haddi lâyıkında görül

mediğinden Adalet gemisi şartnamesi da
hilinde satüığa çıkarılmıştır. 

2 — Şartnamesini istiyen şirketin Oala-
tada Rıhtım caddesinde Merkez Rıhtım 
Hanı beşinci kattaki dairesinden alabilerler. 

3 — Satış 29/7/937 perşembe gilnü saat 
onbirde şirketin merkez nhtım hanındaki 
dairesinde yapılacaktır. 

4 — Arttırma pazarlıic usulile olacaktır, 
5 - Teminatı katiyye binbeşyüz lira tıa-

kid veya şartnamede yazılı tahvü&t Tdsai-
redir. 

6 — Adalet gemisi Paşabahçe koyundı 
demirlidir. Arzu edenler göreblltrler. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartname ve resmi mucibince 1000 adet plâtforma pazarlıkla yaptı

rılacaktır. 
2 — Muhammen bedeli «7380» Ura, muvakkat teminat «553,50» liradır. 
3 — Pazarlık 6/8/937 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 de Kabataç-

ta Levazım ve MübayaaL Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almablllr. 
5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4348) 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leylî Tıp Talebe Yurduna mevcut şartname ve numunesine göre «4000» 
İdlo birinci nevi maydos pamuğu açık eksiltme suretlle almacaktır. 

1 — Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü
dürlüğü bmasmdakl komisyonda 28/7/937 çarşamba günü saat «15» de ya
pılacaktır. 

2 — Muhammen fiyat: Kilosu «51» kuruştur, 
3 — Muvakkat garanti «153» liradır. 
4 — İstekliler numuneyi Çemberlitaş civannda Fuatpaşa Türbesi karşı

sında Leylî Tıp Talebe Yurdunda görebilirler ve şartnameyi de parasız alırlar. 
5 — İsteklilerin carî seneye aid Ticaret odası vesikası ve 2490 sayılı ka

nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4117) 
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N İ S A N 

RER AVIN BİRİNDE 
GI/'E Ml^Z DE N PARAN IN FAİ Z i N • AL. 

tVRK TICAMT BANKA/I 
DOTÇE LEVANT LİNTE 
G. M. B. HAMBURG 

Doyçe Levant Llnye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Llnye 

A. O. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İ«tanbulda beklenen vapurlar 

Morea vapuru 24 Temmuza doğru 
Thessalia vapuru 27 Temmuza doğru 
Larissa vapuru 28 Temmuza doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Thessalia vapuru 29 Temmuza doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Akka vapuru 28 Temmuza doğru 
Delos vapuru 5 Ağustosa doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Ora-

kimyan hanında DOTÇE LEVANTE 
LtNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

OJbıjpjb/n 
Senelerdenbcri denenmi; en tesir

li ilâçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

A L G O P A N 

KANZUK 
SAÇ BOYALARI 
J U V A N T İ N 
KUMRAL - SİYAH 

İstanbul 3 üncü icra 
I 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen 7 parça oda takımı orta masası 
bir ayna petrol sobası konsol vesaire açık 
arttırma «uretUe 24/7/937 cumartesi günü 
saat 12 de Beyoğlu Pangaltı Poyraz sokak 
No. 19 hane önünde satılacağından talip 
olanların mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilân olunur. (340b3) 

Dr. FAHRİ C E L A L 
Sinir hastalıkları ve 
kekeleme tedavisi 

I herrûn üçten sonra ı 
Cafalojlu, Halk Fırkası karşısı, Zorlu 

lapartıman No. 2 Tel. 20785 ı 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabiî renk veren tamn-
roış yegâne sıhhî saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Havalandırılmış 

Y e n i 
P u d r a 

Güzellik mütehassısı 
Parisli bir kimyagerin 
şayanı hayeret keşfL 

o kadar ince ve o kadar hafif bir 
pudradır ki adeta havada uçar. İşte, 
Parisli Kimyagerin şayanı hayret 
keşfi budur. 

istanbul Birinci Ticaret Mahkemesin

den 
Kâzım Beyoglunda Bursa sokağında 14 

1. kahvede kahveci İsmail aleyhine 
060 lira icarei muzafenin faizi, avukatlık 
^reti ve muhakeme masraflarile birlikte 
teS hakkında açtığı 937/31 No. h da
vanın 7/7/937 tarihindeki muhakeme cel
sesinde şimdiki ikametgâhı belli olmıyaa 
müddeaaleyhe ilân yolile tebligat yapıldı
ğı halde mumaileyh gelmediğinden hak
kında gıyap kararı verilmiş ve hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 401 inci 
maddesi mucibince işbu kararın teblıf,i 
için muhakeme 22/9/937 çarşamba günü 
saat 14 de bırakılmıştır. Bu yolda lanzhn 

kılman gıyap karan mahlceme divanha
nesine asılmıştır. Müddeaaleyhin muay
yen gün ve saatte mahkemeye gelmesi lü
zumu tebliğ yerine geçmek üzere il?,n 
olunur. M. 1172 

Bunun içindir ki yeni (Fascina-
t ion) Tokalon pudrası , cildi he
men görünmez gayet ince bir gü
zellik tabakasi le kapl ıyarak yek-
nasak ve muntazam bir suret te 
yapışır ve jrüze âde ta tabiî bir gü
zellik manzaras ı verir. Tesiri ili-
bari le yüze «Makiyaj görmüf» b i r 
çekil veren ağır ve modası geçmif 
pudra la rdan tamamile başkadı r . 
Yeni (Fascination) Tokalon pud
rasında bilhassa cildde 8 saat ya
pışmak hassasını veren krem kö
püğü vardır. Yeni (Fascination) 
Tokalon pudrasını kullandığınız 
takdirde en sıcak bir salonda bile 
yüzünüz hiç bir retufa ihtiyaç gör-
termiyecektir. Uzun bir dans su-
varesinden sonra bi le teniniz dai
m a terü taze kalacakt ı r . 

PARASIZ TİFO AŞISI 

Şî li Halkevinden: 
Halkevimizde pazardan başka her gıııı 

saat 14 den 16 ya kadar doktor bay Os
man Mitatm nezareti altmda parasız tifo 
aşısı yapılacaktır. Arzu edenlerin müra
caatları. 

M A Z O N İsiın, H O R O S 

İ D E N İ Z E 
dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biberli 
yiyenler, bilhassa içki içenler mi
delerini tahri; ederler. Ve EKŞİ
LİK. HAZIMSIZLIK, ağırlık ve 
baj dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZUĞI, MİDE EKŞİLİK 

•e YANMALARINI GİDERİR. 
İNKtBAZI defeder. Bugünden bir 
fişe MAZON almız. Hiçbir müma-
•il müstahzarla kıyas kabul etmez. 
markasına dikkat 

Şark Malt Hulâsası 
i ş t ah v e k u v v e t i ç in e n 

b i r i n c i i lâçt ı r 
Çocukların dişlerinin i<olayca çık
masına, kemiklerinin kuvvetlenme
sine, çocuk emziren annelerin sü

tünün çoğlmasına yardım eder. 
Bilûmum eczanelerde bulunur. 

KIZILAY 
Genel merkezinden: 

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

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

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

posu Direktörlüğünde. 
C — Eskişehirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler. 

• 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdüriüğünden: 
Çoğu 
Kilo 

17000 

Azı Muhammen 
Kilo fiyatı 

Kuruş S. 
15000 10 75 

Çoğu 
tutarı 
Lira Kr. 
1827 50 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
137 06 Ekmek 

Mektebimizin mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan çoğu ve azı mik
tarları ve muhammen fiyatı yukarıda yazılı ekmeğin 2, 8/937 tarihine rastlı-
yan Pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere mektep muhasebesine ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lâzımgelen eksilt
meye iştirak edeceklerin de muvakkat teminatlarını İstanbul Yüksek Mektep
ler muhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile veya banka 
mektuplarile mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte 
müracaatleri. «4233» 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 31513 lira 29 kuruştan ibaret bulunan Kültür Bakanlık civa

rında yapılacak 8 dükkân işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 5/8/937 perşembe günü saat 15,5 da Ankara Vilâyeti Daimî En

cümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplannı Ticaret odası vesikası ve 
2363 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa vekâletinden aldıkları 937 
senesine aid müteahhitlik ehliyet vesikalariyle birlikte ayni günde saat 14,5 
da Encümen riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakı ile şartnamesinin Nafıa Müdürlüğünde gözden geçi
rebilirler. 

I. KARON. BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beycrs M'ode für aile» m<K:mualarmın satış yeri. 

SOmer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 — Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde yaptıracağı 

ve muhammen keşif bedeli 129571,97 «Yüz Yirmi Dokuz bin Beşyüz Yetmiş bir 
% 97» lira olan III üncü kısım inşaatı kısmen götürü ve kısmen vahidi fiat 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Münakaşa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank İnşaat servisinden 
alınabilir. 

3 — EksUtme 6 Ağustos Cuma günü saat 15 de Ankarada Sümer Bank 
Umumî Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat 7728,60 «Yedibin Yediyüz yirmi sekiz :; 60» lira-
dıı:. 

5 — İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank İnşaat 
servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fennî ehliyetnamelerini isbat ve 
icabeden vesikalarla Millî Bankaların birinden aUnmış 50000 elli bin liralık 
malî itibar mektubu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almala-
n şarttır. 

6 — Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara Sümer Bank muhaberat servisi Müdürlü
ğüne teslim edilmiş olmalıdır. 

7 — Bu imalâtı Banka dilediği müteahhide vermek haklam muhafaza 
eder. 

8 — 5 inci maddede zikredilen vesika meyanına Nafıa vekâletince veril
miş müteahhitlik vesikasının da konulması şarttır. (4381) 

Kadıköy Sulh ikinci Hukuk Hâkimliğinden: 
936/47 Hâkunliğimizce resen terekesi idare edilen ölü Fitnatm Modada 

Bademaltı sokağında 4 sayıU apartımanı açık eksiltme suretile tamir ettirile
cektir. Keşif bedeli 386 liradır. Fennî şartnamesi dosyasındadır. Eksiltme şart-
namesi mahkeme divanhanesine asılmıştır. Taliplerin 3/ 8/ 937 salı günü sa^t 
10 da mahkemede hazır bulunmalan ve apartımanı gönnek üzere kapıcıya 
müracaat eylemeleri ilân olunur. (4391) 
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KELVİNATOR 
ûlnudunnı/j^ 

.i .i'S 

ÇankO. 
benim gibi siz de büyük İstifade 
göreceksiniz. 
Fazla olarak S A H İ B İ N İ N 
S E S İ size 
5 S E N E GARANTİ li 
1937 modei 
dolap verecektir. 
Bu modeller-iki defa daha az 
işlediği halde aynı soğuk
luğu veren ve aynı hizmeti 
gören emsalsiz cihazlardır. 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHİR 
MERSİN 
SAMSUN 
ZONGULDAK 
DİYARBEKİR 

— Vehbi Koç Ticaret Evi. 
— Ş. Riza îşçen, Yeni Mağaza 
— Mehmet Huzmen 
— Hasan Alanya 
— Jorj Satel 
— C. Celâl Özlü, S. Kemal Sezen. 
— İsmail Ağartan, Ahmed Yüksel 
— CelâlsAyyüdız 

KELVİNATOR 
satış yerleri 

SAHİBİNİN SESİ 
Müessesesi ve Acentaları 

İZMİR — ArlSr Vetter 
KAYSERİ — İsmail ve oğuUan Cmgılü 
KONYA — A. Mücib Dölen 
ANTEP — Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 
BANDIRMA — Ahmet ve Bahaeddin Bereket kar

deşler. 
TRABZON — Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatana-

li kardeşler. 
ADAPAZARI — Ahmet Hilmi Kurar. 

ı s sby veresiye satış 
istanbul 6ayrimüba(liller Komisyonundan 

ÎZMÎR SATIŞI 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı 

869 Buca Aşağı mahalle 

Emlâk No. Cinsi ve hissesi 

E. ve Y. 29 Dükkânm tamamı 

Hisseye göre 
muhammen K. 

T. L. 
1200 E. Mecidiye 

Y. Belediye caddesi 
870 » » » » » E. 82Notaj78 Hanenin tamamı 21000 
871 » » » » > E. ve Notaj 27 Dükkânm tamâmı 1200 
Yukarıda evsafı yazıU gayri menkuller kapalı zarf usulile satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 12/8/937 Perşembe günü 

saat 15 te İzmir Millî Emlâk diresinde yapılacaktır. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

SUADİYE PLAJI 
B U A K Ş A IVI 

NVREDDİN ve JIIİK«Dil$UIII 
K O N S E R İ (Neşe l i b i r g e c e ) 

da ROBERTA bir hafta devam eder 

22 Temmuz Perşembe akşamı 

PANORAMA Bahçesinde 
Bflyflk Sflnnet dttğflnfl 

MÜNİR NURETTİN 
Bayan H A M İ Y E T 

Ve bOyOk sürprizler. Tel. 41065 

D" OSMAN ÖNER 
İdrar yolları, Beisoguklu^u ve 

E R K E K L İ K Mf,?!"':"'"' 

Muayene; Cmininu Arpıcıiar Caddesi, 
Arpacılar Han laat 12 -19 a kadar 

il: Parmtkkapı Mis lok. No. 18 Cim Ap. 
HergOn $aıl 8 - l 2 y « kadar 

Salı, Perşembe, Cuma gilnlarl bedava 

Dr. İHSAN SAMI 
T İ F O A Ş I S T 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul* 
mamak için tesiri kati, muafiyeti pek 
emin taze aşıdır. Her eczanede bu

lunur. Kutusu 45 kurujtur. 
mHİHINIIHiniHniİlfUHnnilHllllllllltlIHHUlMlllllllllIHmiNMnHMIIHHİ 

Sahibi NecmeddJn Sadak 
Umumi neşriyat müdürü: Selâmj Sedes 

AKŞAM Matbaan 

Yazda en sıhhî, en leziz ve en nefis İçki 
ingiliz şerbet yersan tertibi şekerli ve meyvalı 

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

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

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

SILKO 
ROMATİZMA 

LUMOAGO 
SİYATİK 

>înir ve soğuK 
abınlı^ından ileri 
oelen şiddetli aortları 

teskin VB izale eder j _ 
Ker eczanede arauıhız/ 

\ 

MİNE 
Umumî satış yeri: Asrî 

Diş macununu kullanınız. 
Diş hekimleri kontrolü 

altındadır. 
Diş deposu, Taş Han, İstanbul 

iktisat Vekâletinden: 
îktisat Vekâleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için teknikum ve Vüksek Mü

hendis mekteplerinden mezun elektrik ve makine mühendisleri almacaktır. Bu 
şeraiti haiz olanlann en kısa bir zamanda evrakı müsbitelerile birlikte Anka-
rada Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne müracaatlaru (2147) (4339) 


