
Devlet Nüshası D 

l 

16 
;aılhiDfe 

AKŞAM AKŞAM'm Küçük İlânlarını 

Mut laka O k u y u n u z I 
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar. 

Sene 19 — No. 6753 — Fiati her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 5 Ağustos 1937 Telefon: 24240 (tdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kilse) 

ingiliz - italyan 
görüşmeleri 

Son haberlere göre şu meseleler
de anlaşma teminine çalışılıyor: 
İspanyanın tamamlyetl, Akdenizde sulhun 

kuvvetlenmesi, Mîlletler Cemiyetinin 
canlandırılması, Habeşistanln iliıakınm kabulü 

İngiltere, Habeşistanm ilhakının tanınması için Milletler 
Cemiyeti toplantısında teşebbüste bulunacakmış 
loma 4 — Salâhiyettar mahfiller, ^ ^ ^ ^ ^ Roma 4 — Salâhiyettar mahfiller, 

B. Mussolini ile İngiliz Başvekili ara 
sında teati edilen mektuplar hakkın
da hiç birşey söylemiyorlar. Mektup 
teatisi, hemen müzakerenin başü-
yacağmdan ziyade bir samimiyet dev
resi açılacağma işaret telâkki edil
mektedir. 

Zannedildiğine göre mektuplann 
metni mübhemdir. Gerek İngiliz, ge
rek İtalyan Başvekilleri iki hükümet 
arasmda dostluğa dönmek lâzım gel
diğini kaydetmektedir. Maamafih bu 
dostluğun yeniden tesisi için atılacak 
temeller hakkmda birşey söylenmi
yor. 

rtalyanın Londra sefiri ile İngiliz 
Başvekili arasındaki konuşmalara 

•büyük ehemmiyet veriliyor. Bu ko
nuşmalar ileride yapılacak müzake
relere esas teşkil edecektir. Bu müza
kerelerin muvaffakiyetle neticelene-
reği umuluyor. 

Anlaşma hiç kimsenin 
aleyhine değil 

Londra 4 (A.A.) — İyi haber alan 
mahfillere göre İngiliz - İtalyan gö
rüşmelerinin hedefi eski dostlukların 
zararına yeni dostluklar aramak de
ğil, ortada mevcud gerginliği izale et
mektir. 

İngiliz Başvekili B. Chamberlain 

İtalyan mahfilleri, Romamn mak
sadı İngiltereyi Fransadan ayırmak 
olmayıp bu iki devlet arasındaki dost
luğun İtalyaya teşmili olduğunu be
yan etmektedirler. 

İngiliz mahfilleri, modası geçen es
ki dörtler misakile Locamo misakı-
pı imza eden devletler arasmda ya
pılması muhtemel olan görüşmeyi 
birbirine kanştırmamak lâzım geldi
ğini tasrih etmektedirler. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İzmirdeki facianın son safhası 

Yanan depolar arasında 
araştırmalar yapılıyor 

Yangına sebebiyet veren lehimci 
Hasan da öldü, çıkanlan cesetler 
dün hazin merasimle gömüldüler 

Petrol ve Benzin tanklan 

hmir 4 (Telefon) — Bayraklı ci
varında Said deresi mevkiinde yanan 
gaz ve benzin deposunda ölenlerin ha-
^kî sayısı henüz anlaşılamamıştır. 
Yangm için için devam ediyor. 

Tahkikata memur müddeiumumi 
Muavini B. Sabri akşam üzeri keşif 
kin depoya girerek, tedkikat yapmış, 
^e{)onun arkasında bulunan üç ce-

sedden başka yeniden dört cesed da
ha bulunmuştur. 

Deponun üst kapısı yanında bulu
nan cesedin depo memuru B. Nasıha 
aid olduğu anlaşılmıştır. Cesedin ya-
nıbaşında bir alyans yüzük ve yanık 
küçük bir defter bulunmuştur. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Japon mektep gemilerinin tstanbulu ziyaretlerine aid bir kaç enstan
tane: Solda Japon gemileri efradından bir grup âbideye çelenk koy
mağa giderken, sağda amiral, âbide önünde İstiklâl marşını dinliyor 

ve çelenk koyduktan sonra defteri imza ediyor. 

ingilizler ölüm 
şuamı bulmuşlar 
Fen erbabı bunu mükem

melleştirmek için 
çalışıyorlarmış 

Sunday Ekspres bildiriyor: 
İngiliz fennî ara;ştırmalar komisyo

nunun ölüm şuasını bulduğu söylen
mektedir. Bu ölüm şuaı tamamile ye
ni bir tiptedir. Halkın farzettiğinden 
bam başkadır. Hiç bir tayyarenin bu 
şuaa dayanmasına imkân olmadı
ğı söylenmektedir. 

Bu husustaki araştırma epice iler
lemiştir ve şayanı hayret neticeler el
de edilmiştir 

Bımım için çalışan fen adamlan 
bir kaç sene inkitasız çalışmalanna 
müsaade edildiği takdirde itiralarım 
ikmal edebileceklerini söylemektedir
ler. 

İddia edildiğine göre istikbali o ka
dar ümid bahistir ki bu şuaın beşeri
yete bilinen en büyük sulh silâhı ola
cağı ümid edilmektedir. Çünkü hiç 
bir şey bıma mukavemet edememek
tedir. 

Bir kere hali faaliyete geçtiği mem
leket dahilinde bir tek tayyare gire
mediği gibi düşman bir tek nefer ih
raç edememektedir, hiç bir ordu iler-
liyememektedir. 

Dün gelen Japon 
amirali diyor ki: 

'Türkiye Japonya mesafe itibarile biribirlerine 
uzak, fakat his itibarile çok yakındırlar,, 

Japon amirali Cumhuriyet abidesine 
merasimle çelenk koydu 

Amiral Kogo'nun kumandası altın
daki İwate ve Yakumo Japon mektep 
gemilerinin dün limanımıza geldikle
rini yazmıştık. Japon gemileri demir
ledikten sonra binbaşı B. Süreyya, re

fakatindeki diğer zevatla beraber twa-
te gemisine giderek Türk resmî ma-
kamlan namına amiral Kogoyu selâm-
lamıştır. Bir müddet sonra amiral Ko-

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Tifo ve gazetelerimiz 
Tifo, salgın halinde başladı. Günde 

26-27 vaka derken 5-6 ya indi. 
Hastalık her sene hu kadar olur. 

Demek artık fevkalâdelik yok. (İleride 
hüshütün kalkmasını temenni ede
riz ya, o da başka!). 

Fakat itiraf etmeli, gazeteler salgı
nın önüne geçmek hususunda büyük 
bir içtimaî hizmet görmüşlerdir: Bu 
senenin ilk aylarında geçen senelere 
nazaran çok vaka olduğunu farkeder 
etmez, bu mevzua ehemmiyet ver
mişler; gerek Belediyenin, gerek hal
kın dikkati celbolunmuş; bir yandan 
temizliğe dikkat, öte yandan aşı; faz
la sirayetin önü alınmıştır. 

Tifo mücadelesinde, ma£TSjâ^î=^ = = -
..recinde hizmet ettLİ^L^^^m derecesinde hizmet etti 

L A N K A R V t 
Sana bir mağaza tavsiye edeyim de oradan alış veriş et!. 
İnsaflı mı?... 
Çok İnsaflı!... Yüzde iki yüz kâra kanaat ediyor 1.-
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I>nı& Geceki v e B u Sa>ba,hki H a b e r l e r J 
Japonya, Cinle harbi 

zarurî addediyor 
Çinliler üç istikametten ilerliyerek 
Japonlara taarruz edeceklermiş 
Londra 5 (Akşam) — Deyli Telgra

fın Tokyodaki muhabirine göre Ja
ponya, Çin ile uzun sürecek bir harbi 
gayrikabili içtinab addediyor. Bida
yette, iki taraflı mevkilerini takviye 
İçin nisbî bir sükûn devresi hüküm 
sürecektir. Japon gazeteleri, Uzak 
Şarkta Japonyanm büyük devlet mev
kiini muhafaza etmesi bu harbin ne
ticesine bağlı olduğunu itiraf ediyor
lar. 

Buna mukabil, iktisadî bir inhidam
dan korkulmaktadır. Zira bütün Cin
de Japonlara karşı şiddetli bir boy
kot ilân edilmiştir. Cindeki bütün Ja
pon mağazalan kapanmakta ve Ja
pon tacirleri çekilip gitmektedirler. 

Tokyo — Çin askerleri Tsinan'da 
toplanıyor. Çinliler üç istikamette 
ilerliyerek Pekin ve Tiyençindeki Ja
pon mevzilerine taarruz etmek iste
dikleri anlaşılıyor. 29 uncu- ordunun 
37 nci fırkasile Tiyençindeki 38 inci 
Arka ve Kalfanda bulunan kıt'alar, 
merkez ordusunun 20 fırkasına piş-
tarlık edeceklerdir. 

Pekinde vaziyet 
Pekin 4 (A.A.) — Şehir normal ha

lini almışsa da Çin halkının endişede 
bulunduğu serahaten belli olmakta
dır. Coreeus'deki Japonlar hâlâ iltica 
ettikleri diplomatlar mahallesinde bu
lunmaktadırlar. 

Çinin şimalinde mühim Japon tak
viye kıtaları gönderilmesine devam 
edilmektedir. Japon tayyareleri Pao-
tingu şehrinin üstünden çıkarak hü
kümet kuvvetlerinin hareketlerini ta-

rassud etmişlerdir. 
Pekinde bulunan son iki Çin alayı 

Kalgan istikametinde hareket etmiş
lerdir. Pekin - Tiyençin hattımn ta
miri henüz kabil olamamıştır. 

Mültecilerle işsizler miktarının bü
yük bir yekûna baliğ olması mühim 
bir mesele halini almıştır. 

Japon tebliği 
Tokyo 4 — Tebliğ: 3 ağustos tari

hinde Yung-Ting-Ho nehrinin sol sa
hilindeki askerî harekât sahasında 
vaziyette hiç bir değişiklik yoktur. 

Toungtchou'da Çin jandarmalarının 
isyanı sırasında 200 ü kadın ve çocuk 
olmak üzere 390 Japon tebaasının vah-
şicesine öldürüldüğü kat'î surette sa
bit olmuştur. 

Merkezî Çin ordusu şimal istikame
tinde Pootinglow'a doğru yürüyüşüne 
devam etmiş olup sağlam tahassun 
mevzileri hazırlamaktadır. 

Merkezî Çin ordusuna mensup bu
lunan 84 üncü fırka Changkıakow'a 
doğru ilerlemektedir. Ayni fırkanın 
bir müfrezesi Nankow'a vasıl olmuş
tur. 
Limanlan muhafaza tedbiri 

Nankin 4 — Çin hükümeti liman
ların muhafazası için tedbir almak
tadır. Japon tebaası her tarafta şehir
lerden beynelmilel imtiyazlı mmtaka-
lara çekilmektedir. Bu hareket endişe 
uyandırıyor. Japonyada bulunan Çin
lilerin himayesi için tedbir alınacak
tır. Bunlar Yukohama ve Nagaj akide 
toplanacaklar ve icabmda Çine nak
ledileceklerdir. 

Ispanuada 
dahilîharp 

ihtilâlciler yeni muvaffa
kiyetler haber veriyorlar 

Naval Carnero 4 (AA.) — Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: İhtilâl-
cUer dün bütün Madridin askerî he-
deflerile hükümet merkezini ihata 
eden istihkâmları bombardıman et
mişlerdir. Bütün hedefler elde edil
miştir. Hükümet topçu kuvvetleri he
men hiç mukabele etmemişlerdir. 

Bilbao 4 (AA.) — Pazartesi günü
nü JSalıyabağhyan gece zarfında As-
turie kıtalarında bir gün evvelki he
zimet dola3asile hakim olan kargaşa
lıktan istifade eden ihtüâlciler Cuere 
önünde hükûmetçilere aid birkaç 
mevzie taarruz etmişlerdir. Bu mev-
liler, bir baskın neticesinde süratle 
içgal edilmiştir. İhtilâlciler bu bas
kında zayiat vermemişlerdir. 
Vatikan Frankoyu tanımadı 

Roma 5 (Akşam) — Vatikan, Fran-
ko hükümetini tanıdığını tekzib edi
yor. 

Tapu müdürleri arasında 
değişiklik 

Ankara 4 (Akşam) — İstanbul ta
pu müdürlüğüne Bursa tapu sicil mu
hafızlarından Ruhi, Boluya, Afyon 
tapu başkâtibi Muhsin, Afyona Kü
tahya tapu sicil muhafızı Ali Rıza, 
Büeciğe Kırşehir tapu müdürü Ha-
« n , Kıkşehire Ağrı tapu müdürü Hü-
•eyin, Ağrıya Zara tapu müdürü Şük
rü, Kastamonuya Antalya tapu mü
dürü Şükrü, Antalyaya Kastamonu 
tapu müdürü Fehmi tayin edilmiştir. 

iki hapishane kaçağı 
yakalandı 

İzmir 4 (Telefon) - , Uşak hapis
hanesinden kaçan soygunculuk su
çundan 7,5 seneye mahkûm Çallı 
Himmet ve arkadaşı Ali Alaşehirle 
Buldan arasında müsellâh ve mas
keli olarak üç köylüyü «oymuşlar
dır. 

Jandarmalar kendilerini bir or
manda sıkıştırmış müsademe neti
cesinde Ali teslim olmuş, ve Himmet 
yarası ağır olarak yakalanmıştu:. 

Metaksas kabinesinin 
Dün Atinada büyük 

merasim yapıldı 

Atina 4 — Bugün B. Metak&asm 
Yunanistanda iktidar mevkiine gel
mesinin ilk yıldönümü, büyük şenlik
lerle kutlanmıştır. Şehir baştan başa 
donamış, mağazlar tatil etmiştir. Bin
lerce halk sokaklara dökülerek şenlik 
yapıyor. 

B. Metaksas, millete hitaben bir 
beyanname neşrederek bir senelik 
hükümeti zamanında yaptığı işleri 
sayıyor. Bu şenliklere iştirak için Yu-
nanistanm muhtehf vilâyetlerinden 
binlerce ziyaretçi gelmiştir. B. Me
taksas bugünün şerefine Kipselideki 
yeni pazarm, İstanbulspor birliği klü-
büne aid stayomun, Atinadaki yeni 
belediye binasınm sırasile açılış me
rasiminde bulunmuş, öğleden sonra 
Atina stadında binlerce halkın iştira-
kile şenlikler yapılmıştır. Gece beş 
büyük fener alayı tertip edilmiştir. 
şehir geceleyin de baştan başa tenvir 
cldilmiştir. 

B. Metaksasın beyannamesi 
B. Metaksas Elen müetine hitaben 

neşrettiği beyannamede diyor ki: 
«Bugünkü Yunanistan, yabancllar 

tarafından hürmet görmektedir. Bu
günkü Yunanistan, yalnız suIhü ve 
memleketin tamamiyetini istihdaf e-
den haricî siyaseti kuvvetle takip de-
bilmektedir. Müttefiklerimiz, Yuna-
nistana o derece itimad göstermekte
dir ki ittifak rabıtalanmız bugün sar
sılmaz bir vaziyettedir. Çünkü mütte
fiklerimiz, Yunanistanm, kendi teah-
hütlerini ifaya muktedir kuvvetli bir 
unsur olduğunu anlamışlardır. Prog
ramımız şudur: 

Çalışma, sükûn, disiplin.» 

istanbul Nafıa müdürü 
değişti 

Ankara 4 (Telefon) — İstanbul Na-
fia müdürlüğüne şoseler fen heyeti 
baş mühendisi B. Bedri tayin edilmiş
tir. 

Atatürkle Mısır 
kralı arasında 

Mısır kralının tac giymesi 
münasebetile samimî 
telgraflar teati edildi 

Ankara 4 (A.A.) — Mısır kralı ma
jeste Faruk 1 in taç giymesi münase
betile Cumhur başkanı Atatürk'le kral 
Faruk arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Majeste Faruk 1. 
Kahire: 

Majestelerinin tetevvücü münasebe
tile, kendilerine hararetli ve samimî 
tebriklerimi arzederim. - Majestelerine 
uzun ve mesud bir saltanat temenni 
ederek, şahsî saadetlerini ve Mısırın 
refahını dilerim. 

K. ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatürk: 

Cumhur başkanı - İstanbul 
Beni çok mütehassis eden güzel te

menni ve tebrikleri muhtevi telgrafı
nızdan dolayı hararetle teşekkür ve 
şahsî saadetlerile Türkiyenin refahı 
için beslediğim samimî temennilerimi 
arzederim. 

FARüK 

B.Ali Çetinkaya 
Alman devlet reisi 

. tarafından kabul edildi 
Berlin 4 (A.A.) — D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Türkiye Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya, refakatinde Türkiye 
büyük elçisi B. Hamdi Arpag oldu
ğu halde, devlet ve hükümet reisi ta
rafından kabul edilmiştir. 

Münakalât nazın B. Dorpmüller, 
Türkiye Nafia Vekili şerefine, Alman 
hükümeti namma bir aşkam ziyafe
ti vermiş ve bu ziyafette Türki
ye elçisi B. Hamdi Arpag ile İktisad 
Vekâleti, müsteşan B. Faik Kurt-
oğlu. Vekilin refakatindeki zevat, 
halen Berlinde bulunan Türk ekono
mik heyeti azalan ile Türkiye büyük 
elçiliği erkânı, refikalan ile birlikte 
hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Nafia Vekili refakatinde 
Türkiye büyük elçisi ile hususî kalem 
direktörü olduğu halde , Düseldorfa 
giderek sergiyi ziyaret etmiştir. 

Sergiyi ziyaretten sonra, Türkiye 
Nafia Veküi, «Bu sergi. Alman tek
nik kabiliyetinin bir tezahürüdür» 
demiştir. 

Türkiye Nafia Vekilinde, bilhassa 
yeni sunî iptidaî maddeler üe yeni 
Almanyanm turistik yolları büyük bir 
intiba bırakmıştır. 

Irakın protestosu 
Bağdad hükümeti Filisti-

nin taksimini protesto etti 
Cenevre 5 (Akşam) — Irak hükü

meti, MiUetler cemiyetine Filistinin 
taksimi projesine itiraz için bir pro-
testoname göndermiştir. Irak hükü
meti, mütemmim bir nota göndere
ceğini ve bunda, Filistin meselesinin 
kendisini pek yakından alâkadar et
tiğini isbat edeceğini büdirmiştir. 

Trakyada manevra 
yerinde büyük hazırlıklar 
Dost erkânıharbige heyetleri şere
fine Istanbulda üç ziyafet verilecek 

Ankara 4 — Trakya büyük ma
nevralarına davetli dost memleket 
erkânı harbiye heyetleri 12 ağustos
tan itibaren İstanbula gelmeğe baş-
lıyacaklardır. Son heyet 16 ağustosta 
İstanbula gelecektir. Erkâm harbiye 
ikinci reisi Orgeneral Asım davetli he
yetler şerefine 17 ağustosta Perapa-
lasta bir ziyafet verecektir. 

Heyetler manevralar bitince İstan
bula dönecekler ve burada üç gün ka
lacaklar, İstanbulun temaşaya şayan 
yerlerini gezeceklerdir. Heyetler şere
fine Boğaziçinde ve Büjaikadada iki 
ziyafet verilecektir. 

Çorlu 4 — Trakya manevralarını 
takib için gelecek mebusların ikamet
lerine Çorlu orta mektebi ve ordu er
kânına ilk mektep hazırlanıyor. 

Manevraların yapılacağı sahaya ya-
km olan Saray merkez kazasındaki 
yeni mektep, manevra erkânı harbi
ye hakem heyeti ile davetli ecnebilere 
tahsis edilecektir. Manevralar bittik
ten sonra yapüacak büyük geçit res
mi için büyük Manika köyü ile Saray 
arasındaki geniş saha hazırlanmıj, 
tribünlerin inşasına başlanmıştır. 
Edirne - İstanbul asfalt yolunun Çor
luya kadar olan kısmı tamamlanmış 
ve umuma açılmıştır. 

Sovyet gazetelerinin 
şiddetii malıaleleri 

" Tiyençin Sovyet l(on$oiosiıanesine yapılan 
taarruz cezasız l(alniiyacal(tır,. diyorlar 

Hafta tatili kanununa mııha-
lif hareket edenler 

Ankara 4 (Akşam) — Hafta tatili 
kanununa muhalif hareket edenler 
hakkmda meşhud suçlar kanununun 
tatbik edilip edilmiyeceği hususunda 
tereddüd edildiği görülmesi üzerine 
Adliye Vekâleti alâkadarlara yaptığı 
bir tamimde hafta tatili kanununa 
muhalif hareket edenler hakkında 
hususî bir muhakeme kabul edilme
diğinden meşhud cürümler kanunu
nun tatbik edilemiyeceğini bildirmiş
tir. 

Yeni Mısır kabinesi 
Kahire 4 (A.A.) - Reuter'in öğren

diğine göre, yeni kabine şu surette te
şekkül edecektir: 

Başvekil ve Dahiliye Nazırı: Müey-
yed paşa, Maliye Nazırı: Makram 
Obeyd, Hariciye Nazın: Vasıf paşa 
Gali. 

Moskova 4 — Tas ajansı bildiri
yor: Beyaz Ruslann Tiyençindeki 
Sovyet konsolosluğuna yaptıkları bas
kın münasebetüe, İzvestia gazetesi şu 
satırları yazıyor: 

«Bu baskın hakkındaki haber, bü
tün Sovyetler birliğinde nefret ve in
fial uyandırmıştır. Çin milletine ha
karette bulunduktan sonra başları 
dönen mutaamzlar her istikamette 
harp yangını çıkarmak istiyorlar. 

Çetelerin Tiyençindeki Sovyet kon
solosluğuna yaptıklan tecavüz her 
ne pahasına olursa olsun Sovyetler 
birliği ile ihtilâf çıkarmak istiyen Ja
pon militaristlerinin teşvikile olmuş
tur. Japon müşevviklerin bu cina
yetteki rolleri tamamen aşikârdır. Ja
pon ilhakçılannm cinayetleri kendi
lerine dönecek ve bunlar Sovyetler 
birliğinden cevaplarını alacaklardır.» 

Diğer taraftan Pravada gazetesi di
yor ki : 

«Japon militaristleri, Tiyençini al
makla iktifa etmiyerek ayni şehirde 
Fransız kıtaatı ile ihtilâf çıkarmış ve 
Sovyet konsoloshanesine tecavüz et
mişlerdir. 

Japon konsolosluğunun erkânı Sov
yet konsolosu ile karşılaşmaktan ve 
konsoloslar toplantısma iştirakten 
çekinmektedirler. Ne menfur bir tah
rikat manzaı-ası... Çin halk kütleleri 
yabancı ilhakçılara mukavemete 
amade bulunuyorlar. Fakat henüz lü
zumu derecede teşkilâth değildir. 
Bununla beraber, Japon taarruzu, di
ğer kapitalist devletlerin göz yum-
masile teşci edilmemiş olsaydı, Çin 
şehirleri işgal edilemez ve Japon mi
litaristlerinin gittikçe cesaret bulan 
bu hattı hareketi mümkün olamazdı. 

Japon militaristleri ve Beyaz Rus 
çeteleri bir çok defalar Sovyet hudu
du yakınında da tahrikatta bulun
mak istedüer. Fakat bu hudutlann 
geçilmez olduğunu bildikleri için hid
detlerini şimdi hâkim olduklan top
raklar üzerinde tatbik ediyorlar. İşte 
onlann tahrik usulleri bunlardır. Bu
nunla beraber Beyaz Rus tahrikât-
çılannm ve onların efendilerinin, Sov
yetler birliği hakkmdaki tahrikatla
rının muvaffak olamıyacağı ve ce
zasız kalmıyacağım bilmeleri lâzım-

1 dır.» 

Dünkü yağmur 
Termometre 22 dereceye 

kadar indî 
Bir kaç gündenberi hüküm süren 

boğucu hava dün değişmiştir. Dün 
öğleden sonra hava kapanmış ve ak
şama doğru ince ince yağmur yağ
mağa başlamıştır. Yağmur muhtelif 
fasılalarla bir kaç saat devam etmiş
tir. 

Dün yağan yağmur, evvelki güne 
nisbetle az olmakla beraber sakin bir 
surette yağdığı için daha çok faydalı 
olmuştur. Dün termometre 30 dere
ce iken yağmur ve havamn poyrazla
ması üzerine akşama doğru 22 dere
ceye kadar inmiştir. 

Tren yolunda başı kesik 
bir cesed 

îzmir 4 (Telefon) — Alaşehirle Sa
lihli arasında tren yolunda başı ve 
bacaklan kesilmiş bir cesed bulun
muş, Alaşehir müddeiumîmiliğinin iş
arı üzerine İzmir müddeiumumîliği 
tahkiata başlamıştır. 1110 numaralı 
Ankara katarının tekerlekleri mu
ayene edilmişse de kan izi görüleme
miştir. Hüviyeti meçhul cesedin bir 
cinayete kurban gitmiş olması muh
temeldir. 

İktisad Vekili Çeşmede 
İzmir 4 (Telefon) — îktisad Veki

li bugün Ipar yatile Ayvalıktan Çeş
meye gelmiştir. Bir iki gün Istirahat-
ten sonra Fcthiyfj'c doğru seyahati-
— Jr-"-- "''"cektir. 

Siyonist kongresi 
İngiltere, verilecek karar

ları dikkatle tedkik 
edecekmiş 

Zürih 4 — Siyonist kongresi dün 
akşam açılmıştır. Açüış celsesi esna
sında reis WeiHnan, İngUiz müstem-
lekât nazırı Ormsby Gore'un bir mek
tubunu okumuştur. Nazır, bu mektu
bunda İngiltere hükümetinin kongre
nin mesaisi neticelerini büyük bir dik
katle tedkik edeceğini bildirmekte
dir. 

Reis Weizman, Bundan sonra krali
yet komisyonu tarafından yazılan ra
porun şimdiye kadar hazırlanmış olan 
Siyonist vesikalannm en iyisi olduğu
nu, fakat esaslı bir hatâyı ihtiva etti
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

«Mandanın kaldırılması keyfiyeti 
kabili tabik değildir. İngiltere hükü
meti beyannamesinde daha ileri gide
rek Yahudi muhacereti için siyasî bir 
kontenjan kabul etmiştir. Bu, doğru 
değildir.» 

Askerî müesseselere satıla
cak benzin resmi 

Ankara 4 (Akşam) — Millî Müda
faa Vekâletine bağlı müesseselere, 
jandarma kıtalai'ina, gümrük muha
faza kumandanlığma satılacak saf is-
pirtolann litresinden 33 ve gayri saf 
İspirtoların litresinden de 32 kuruş re
sim alınması kararlaşmış ve keyliyet 
inhisai'lar müdürlüğü tarafından ar 
lâkadarlara bildirilmlştü-. 

I 



5 Ağustos 1937 A K Ş A M Salıife 3 

I 

I 

AKŞAMDAN AKŞAMA 
Islâhat iyilik doğurmalı! 

Şimdi telefon çaldı ve çok esaslı 
haber veren bir membadan şöyle bir 
şikâyet vaki oldu: 

•— Aksarayın Taşkasap malıallesl 
fakir bir semttir. Burada şimdiye ka
dar Kurkçeşme suyu kullanılırdı. Baş
ka hiçbir su mevcud değildir. Kurk
çeşme, fena gudur diye kapatıldı. Ter» 
kos yok. Eşeklerle nakliyat yasak.-
Semtimiz Kerbelâya döndü... Halka 
temizlik tavsiye edildiği halde birka$ 
gündür yüzlerini yılıayanuyanlar ma-
haUemizde ekseriyettir. Ne yapaca-
ğ:M?. 

Gazetemize, karilerinden gelen meb-
tuplar arasında da başka bir semt 
hakkmda bu mealde bir şikâyet vardı. 

. Demin matbaaya geliyordum. Her 
zaman güler yüzle bana selâm veren 
Babıâü caddesi matbaa hamallarım 
asık suratü gördüm. Bir duvarın di
binde çömelmiş derdleşiyorlardı. Aya
ğa kalktüar. Etrafımı aldılar: 

- - Hamallığı kaldırdılar, bayım..* 
Biz ne olacağız? Biliyorsunuz; sizin
le kaç sefer derdleşmiştik. Bizim top-
raklanmız bizi geçindirmez; kanları
mızı, çocuklarımızı memlekette bıra
karak, burada çalışmağa geliriz. Bil 
miktar para toplayıp sdaya gider, ço
luk çocuğumuza öteberi götürürü». 
Hem onları görür, hem de hükümete, 
yahut şahıslara ettikleri borçlan te
mizleriz. Sonra yine buraya çahşmağa 
geliriz. 

Konuşurlarken bakıyordum: 
' Traşlan uzamıştı. Gömlekleri kir
lenmişti. Halbuki, senelerdenberi tanı
dığım bu adamlar, İstanbulun - kendi 
ölçüleri dahilinde - en müreffeh taba-
kasmdandı ve yine kendi ölçüleri için
de en temiz ve bakıınh insanlardı. 
Hattâ bazan, iflâsa meyletmiş gazete 
sahiplerine bUe - hem de faizsiz olmak 
şartüe - borç verenleri vardı. 

— Beş parasız insanlar değilsinizl 
- dedim. - araba, motor alsanız.... 

— Bu sokaklarda kabil mi? 
— Elbette bu sokaklara göre de na

kil vasıtası vardır. Onlann hangileri 
olabileceğini size söyliyeceklerdir. An-
ha minha sokaklar da ebediyen böyte 
kalacak değil... Tamir olunacak! • gibi 
sözlerle geçiştirdim. 

Fakat hamallar şunu gazeteye ya
zacağıma dair benden sıla sıkıya vaad 
aldılar: 

— Sırt hamalhğı, bu işle yaşıyanla-
ra başka türlü çahşıp elunek parası 
kazanmak usulü gösterilmeden mene-
dilmesin. Çünkü pek fena sıkıntıya 
düşeceğiz! 

• * * « ' 

Ben, daha şümullendireyim: 
— Fena veya noksan bir şekil, iyi 

şekil bulunmadan kaldınlmamahdır. 
Bütün ıslahatlar, halkı daha mükem
mele kavuşturmak için ve Idmseye za
rar vermeden yapılmahdır. 

İnsanlara: «Bu su iyi değildir, susuz 
kaH Su-t hamalhğı sana yakışmaz, aç 
otur! denebilir mi?. 

Akşama 
• • • i l l l l l l l l ı ı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ı ı ı l l l l l l lIIIIIIIIIIIllUBI 

Edirnekapı cinayetinde yara
lanan Rebuş hastanede öldü 

Pazar günü, Edimekapıda bostaûp 
1ar arasında bir yaralama vakası ol
muş, ve Ali isminde biri Rebuş ismin
de bir arkadaşmı bıçakla müteaddid 
yerlerinden yaralamıştı. 

Rebuş kaldınldığı hastanede ölmüş-
Jür . Ali tevkif edilmiştir. 

6 tifo vakası 
Ekmekler kâğıda 
sarılmış olarak 

satılacak 
Son yirmi dört saat içinde şehri

mizde yeniden 6 tifo vakası tesbit e-
dilmiş ve 3255 kişiye birinci, 4488 ki
şiye ikinci ki ceman 7740 kişiye a^ 
yapılmıştır. Sıhhiye müdürlüğü, tifo
nun ük çıktığı günden itibaren tifo 
yakalanmn çıktığı mmtakalarda 
mecburî aşıyı tatbüJ ettiğinden son 
bir hafta için de bu mmtakalarda yeni 
yakaya tesadüf edümemiştir. 

Belediye ekmeklerin temizliği için 
iyi bir karar vermiştir. Bu karara 
göre ekmekler fırından çıktıktan 
sonra iki saat kadar soğumağa terk-
edüecek, bundan sonra torba halinde 
kâğıdlara sarılarak satılacaktır. Av-
rupanm birçok yerlerinde ve Ameri.-
kada ekmek bu suretle satılır. 

y e r l i m a l l a r se rg i s in i z i y a r e t 
e d e n l e r 

Dün, havanm yağmurlu olmasına 
rağmen Yerlimallar sergisi çok kala
balıktı. Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
B. Ali Râna, Japon bahriyelilerinden 
bir çoğu sergiyi gezmişlerdir. 

Mezar taşları 
Belediye bir kaç tip 

hazırlamağa karar verdi 
Belediye, mezarlıkları ıslah ve tan

zim ettikten sonra mezar taşlan, ki
tabelerinin de muayyen bir uslûbda 
yapılmasım muvafık görmüştür. Ge
lişi güzel mezar taşı ve kitabe yaptı-
nlmaması için bir kaç tipe aynlmak 
üzere bazı numuneler hazırlanacak
tır. Bu numuneler, Belediye imar 
mütehassıslan tarafından tedkik edi
lerek hazırlamyor. Numuneler, şehir 
meclisi tarafından kabul edildikten 
sonra hiç kimse başka tipte bir me
zar taşı ve kitabesi yaptıramıyacaktır. 

G ü m r ü k m u h a f a z a k u m a n -
d a n m m te f t i ş l e r i 

Evvelki gün şehrimize gelen Güm
rük Muhafaza Kumandanı General 
Seyfi, dün gümrük dairelerini ve 
gümrük muhafaza teşkilâtım teftiş 
etmiş, gümrük kaçakçüığı etrafında 
son zamanlarda alman tedbirler hak
kmda alâkadarlardan malûmat al
mış ve bazı talimat vermiştir. 

Y e n i e m n i y e t t e ş k i l â t k a n u n u 
Bu ay başından itibaren meriyet 

mevkiine girmiş olan emniyet teşkilâ
tı kanununun tatbiki için Emniyeti 
umumiye müdürü ve vali vekili bay 
Şükrü Sölanensüerin reisliği altmda 
alâkadar zabıta âmirlerinden müteşek 
kil olmak üzere kurulan heyet, ted-
kiklerine devam ediyor. 

Şimdiki halde, bütün kazalardaki 
merkez memurlan emniyet memuru 
namı altında faaliyet görmektedir. 
Bunlardan başka, baş komiserler de 
vazife görmektedirler. Yeni teşkilât 
kanununun tatbik sahası oldukça ge
niştir. Bilhassa sivil zabıta teşkilâtma 
daha fazla ehemmiyet verilecekte. 

Haklı şikâyetler 
Mayıs maaşının yansı 

kânunuevvelde! 
imzasının mahfuz tutulmasını 

istiyen bir öğretmen yazıyor:. 
Ben Bursanın İnegölünde mual

limim. Mayıs 937 melasımızı büt
çe dölayısHe yarım almıştık. Bu 
•para düyundan verilecek diye 
beklerken gelen bütçeden anlaşı
lıyor ki bizim paramızı düyuna 
koymamışlar; tasarruftan veri
lecekmiş. Ve bu sebeple de kânvr 
nuevveie kadar beklememiz icab 
ediyormuş. Biz muallimlere zaten 
kaç kuruş para veriyorlar ki bir 
de maaşımızı yanm. alırsak hali
miz ne olacak? 

Yanm maaş deyip geçmeyin. 
Böyle aylarca verümiyen verilmi-
yecek olan bir paradan dolayı irir 
sanın bin zorlukla yoluna koydu
ğu bütçesi altüst dur. Öyle mual
limler var ki 5 -6 çocuğundan 
başka bir de büyük insan kalaba
lığını besliyor. Mayıs nerede kâ
nunuevvel nerede.. 43 - 46 Ura 
muaş alan bir muallim 6-8 lira 
ev kirası verdiğine göre çocuğu
nun rızkını temin için elinde kaç 
kuruş kalıp bununla nasü ve ne 
şekilde mahrumiyetlere katlanor 
raJc; uğraşarak geçinecek? Takdir 
buyurursunuz. Bir de maaşımızı 
yanm alırsak vaziyetimizin ne 
olacağını takdir edebilirsiniz, 

NOT: 
Karilerimizden gelen şikâyet 

mektuplarmı 10 uncu sahifemiz-
de okuyımuz. 

Ağaçlandırma işi 
Beş sene içinde çorak 
bir yer bırakılmıyacak 
Şehir mütehassısı B. Proste şehir 

plânmı jraparken İstanbulun çıplak 
sahalarım ağaçlamak hususuna bü
yük ehemmiyet vermiştir. Şehir için
de ağaçlandırılacak bir çok lîoş kı
sımlar, Boğazm son zamanlarda çıp
lak kalan sahalan vardır. Mütehas
sıs, bazı yerlerde park yapılmasmı, 
bazı yerlerde de onnan tesis edilme
sini lüzumlu görmüştür. 

Şimdiye kadar İstanbulda yapüan 
ağaçlama işinin biraz gelişi güzel ya
pıldığı mütehassıs tarafmdan tedkik 
edilerek anlaşılmıştır, 

İstanbul, coğrafî vaziyeti itibarUe 
semtleri arasında iklim, hava cere
yanları muhtelif olan bir şehirdir? 
Meselâ Anadolu kıyılan ve Adalar 
Akdeniz iklimine yakın olduğu hal
de Boğazın yukarı taraflan, Belgrad 
ormanı ve civarı da Karadeniz ve 
Balkanlar iklimine yakındır. Binaen
aleyh ağaçlanacak sahalarda bu ik
lim farklarım göz önünde bulundur
mak ve ona göre semtine uygun cins
ten ağaç dikmek zaruri görülmüştür. 
Mütehassıs, şehrin ağaçlanması plâ
nım hazırlarken bilhassa bu nokta
lara ehemmiyet vermektedir. İstan
bul, beş sene içinde çorak bir yer kal-
mıyacak derecede ağaçlandırılacaktır. 

Eski hisarlar 
Bir kısmı saklana

cak, bir kısmı 
kaldırılacak 

Şehir plâm yapüırken şehrin için
de bazı kale ve sur duvarlannm kaldı
rılması zarurî görülmüş ve bunun 
üzerine şehirciUk müteha^ssısı B. 
Proste esM eserleri koruma cemiye-
tUe Müzeler mdürlüğünden bu duvar
lar hakkmda malûmat istemişti. 

Bu kale duvarları hakkmda Bele
diyeye gayet muhtasar malûmat ve
rilmiştir. Halbuki mütehassıs, bu gi
bi duvasr ve surlardan hangilerinin 
muhafaza edileceğini, hangilerinin tar 
mamile kaldırüacağmı tayin etmek 
üzere etrafh malûmata ihtiyaç gör
müş ve tekrar mufassal malûmat is
temiştir. 

Mütahassıs, tam malûmatı aldıb-
tan sonra şehrin güzelliği ve tarihi 
vaziyetUe yakından alâkadar olam ka
le ve sur duvaılarmdan bir kısmım 
muhafaza edecek surette plânını 
hazırlıyacak, diğerlerini de kaldıra
caktır. Bu suretle İstambulda son se
nelerde uzun harabiden sonra yıkık, 
dökük bir vaziyete gelen ve bugün ar
tık tamiri büjük masraflara kapı 
açan duvarlarla surlar kaldınlacaktıc 

Üç yangın 
iki yerde otlar, bir yerde 

baca tutuştu 
Dün üç yerde yangm olmuşturr 
1 _ HeybeUada Büyük tur yolu ke

narındaki fundalıklar tutuşmuş ve 
ateş anî olarak yayılarak 100 metre 
murabbaı fundalık yandığı halde, it
faiyenin gayretile söndürülmüştür. 
Çamlar yanma tehlikesinden kurtarür 
mıştır. 

2 — Yeşilköyde tayyare mektebi dL-
varmdaki otlar da bir aralık tutuşmuf, 
bir miktar saha yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

3 — Beşiktaşta Serencebey yokuşım-
da Hasırcıveli sokağmda bayan Nigâ-
rm oturduğu evin mutfak bacası tu
tuşmuş, derhal yetişen itfaiye tarafm
dan ateş söndürülmüştür. 

K l â s i k T ü r k mus ik i s i k o n s e r i 
istanbul festivalinin büyük alâka 

uyandıracak olan güzel numarala:nn-
dan biri de 8 ağustos pazar günü 
Fransız tiyatrosunda verilecek olan 
Klâsik Türk musikisi konserdir. 

Bu konserde, Türk musüdsinüı, 
şaheserleri Neyzen Salimin Muhayyer 
peşrvi, Sadullah ağanm Tahirpuselik 
Yürük semaisi gibi len güzel parçalan, 
Tahirpuselik, Hüseyini, Uşşak müste
zattan sarkılan çalmıp söylenecektik 
Saz heyeti arasmda kemani Reşat, ke-
mençeci Kemal Niyazi, tamburi Dürrl, 
Mes'ut CemU, Neyzen Tevfik vardır* 
Şarküan Münir Nuneddin söyUyecdc-
tir. 

Tanmmış musikişhıaslanmız tara
fmdan verilecek olan bu klâsik Türü 
musiki konserinin büyük nJAica uyan
dıracağı şüphesizdir. 

İSTANBUL HAYATI 
Tabiat bize uysaydı!... 
Gök alçaldı, alçaldı, kara bulut yv> 

ğınlan apartımanlann tepelerint 
yüklenecek gibi indiler. Rüzgârlar 
durdu, etrafa sakin bir serinlik yayıl^ 
di. Güneş, buluttan çarşafına saruiı> 
dıkça sokaklarda telâş artıyor. H«v 
kes biran evvel evlerine, kapah yer
lere sığmabUmek için telâşla koşuşu
yorlar, şakır şakır pencoeler kapanı
yor. Caddelerin uğultulu gürültüsü 
yavaş yavaş çekiliyor, her tarafı garll» 
bir sessizUk kaphyor. Ta uzaklardan 
parhyan şimşekler biran içinde uza^ 
myor, parlak birer hançer gibi gözle
re saplanıyor. Arkadan şiddetli bir 
gümbiüi;ü. Artık yer sustu, göklerin 
vaveylası başlıyor. 

— Günmunmm... gürrrr... 
Karşıdan bir kadın çığhğı: 
— Ayyy... ödüm koptu. Şimdi bayı

lacağım... 
Çığlıklar, feryadlar oldukları yerde 

boğuluyorlar. Şimdi her tarafa kara 
bulutlar hâkim. Şarapnel gibi ötey« 
beriye çarpıp dağdan iri damlaların 
peşinden şiddetli bir şakırtı, tüyleri 
ürperten gümbürdemeler ortahğı 
altüst ediyor. Kara bulutların saçtık
ları billur şarapneller en kuytu köşe
lere kadar saplamyor, caddelerden sd 
baskmlan başlıyor. Sokak kenarların
da saçak altlanna büzülmüş ürkek 
bakışlarla bulut yığınlarım sejnreden-
ler arasmda şikâyetler duyuluyor: 

— Aman, şu yağmur o kadar işimi 
bozdu ki. Bir yere gidecektim, kal
dım. Gece yağsa da gündüz açsaydı 
ne olurdu mübarek?.. 

Kenarda karpuz arabasınm altına 
büzülmüş bir satıcı atıhyor: 

— Sus be abicim. Yağsm da biraa 
bostanlar, sebzeler sulansın. Senin 
işin var amma, bu kadar esnaf ta yağ
mur bekliyor. İnşallah gündüz de ya
ğar, gece de... 

Durak yerinde tramvaydan inerek 
sel batağına dalan beyazlar giyinınif 
bir kadın, tepesinden inen yağmur 
kırbaçlarım unutmuş, eteklerinden 
sızan çamurlara bakarak köşedeki 
dükkân saçağınm altına koşuyor ve 
kendi kendine söyleniyor: 

— Her tarafım perişan oldu. Beş 
dakika sonra yağsaydm ya a müba
rek!.. 

İki genç kız konuşuyorlar: 
— İyi ki şimdi yağdı. Nasü olsa biraa 

sonra durur. Ya bir saat sonra yağ-
saydı, biz randevuya nasıl yetişirdik?.. 

Etrafa çamur zifosları savuran bir 
otomobil saçağın önünde duruyor ve 
içeriden şoför sesleniyor: 

— Bayanlar, baylar. Burada bey
hude bekUyorsunuz. Bu yağmur ak
şama kadar durmaz. Nereye gidecek
seniz otomobille götürelim... 

Sırtında pathcan küfesile bata çıka 
koşan satıcı nunldamyor: 

— A mübarek, şimdi yağacağına, 
gece zabaha gadar istedüğün gibi 
yağsan günah mı olurdu sankim... 

Yağmur için herkes kendi keyfine 
göre bir zaman tayin ediyor. Fakat 
gökler bu boğuk vızıltıları duymuyor 
bile. Etrafımdaki dedikoduları dinler
ken düşünüyorum. Ya, tabiat ayn ay
rı hepimizin arzularma uysaydı ha-
Umiz nice olurdu? C. R. 
UIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMI 

A n k a r a E m n i y e t m ü d ü r ü 
A n k a r a y a d ö n d ü 

Yeni emniyet teşkilâtı etrafmda 
Emniyet umum müdürü ve vali vekili 
B. Şükrü ile görüşmek üzere şhrimize 
gelen Ankara Emniyet müdürü Sad-
reddin Ankaraya avdet etmiştir. 

m 

— Yakın şehirlerden birinden ge-
feu bil- arkadaş anlattı bay Amca... 

... Bizim büyük artistlerden bir 
kaçı, oyun vennek için oraya gitmiş
ler... 

... İstanbulun bile yazın mahrum 
olduğu böyle bir fevkalâdeliğin ora
da uyandırdığı alâkayı düşün!.. Ta
biî bütün sanat severler temaşaya 
koşmuşlar.. 

... Oyun esnasmda artistlerden biri 
halka bakmış, bakmış da: <Bunlar 
saksıya benziyorlar! > demiş. Demiş 
amma kimse de bu buluşu takdir et
memişi 

B. A. — İsabet olmuş!.. Takdir h»-
yecaniyle saksılar beUd üstatlann 
başına düşerdil... 
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Japon amirali diyor ki: 
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Dün Umamınıza gelen Takumo ve İwate mektep gemileri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
go, refakatinde İwate kruvazörü ku
mandanı jrüzbaşı Daigo ve Yakumo 
kruvazörü kumandanı 3^zbaşı Maga-
ki olduğu halde karaya çıkmıştır. 
Amiral ve refakatindeki zevat doğru
ca saraya giderek defteri mahsusu im
za etmişlerdir. Bundan sonra Vilâye
te gelerek vali vekili B. Şükrüyü, İs
tanbul kumandan vekilini, Harp aka
demisi kumandamnı ve Japon bü3mk 
elçisini ziyaret etmişlerdir. 

Amiral Kogo, öğle vakti Cumhuriyet 
âbidesine merasimle çelenk koymuş
tur. Bu münasebetle jrüz kadar Japon 
talebesi ve bir müfreze asker Tophane 
nhtımına çıkmıştır. Japon deniz müf
rezesinin önünde İwate gemisinin ban
dosu bulunuyordu. Japon misafirler 
Tophane rıhtımından Yenişehir, Gala
tasaray, İstiklâl caddesi yoUle Taksi
me gelmişlerdir. 

Âbide önünde Türk Bahriye kıtası 
ve Deniz mektebi talebesi bulunuyor
du. Amiral çelenk korken muzika Türk 
ve Japon marşlarını çalmışlar, asker 
ve talebe selâm durmuştur. 

Japon misafirler âbideye Japon ban
dırasını temsil eden gayet zarif bir çe
lenk koymuşlardır. 

Taksimdeki merasimi müteakip Ja
pon mektep gemisi mensupları ayni 
yolla gemilerine dönmüşlerdir. 

Bundan sonra Japon gemisi talebe 
ve mürettebatına izin verilmiş ve bun
lar şehrin muhtelif mmtakalarma 
dağılarak şehri gezmeğe başlamışlar
dır. Japon zabitlerile talebeden birçok
ları, kendilerine tahsis edilen vapurla; 
Boğazda bir deniz gezintisi yapmışlar 
ve sonra Heybeliadada Deniz mekte
bine gitmişlerdir. 

Saat 17 de vali vekili, İstanbul, 
Merkez ve Harp akademisi kumandan
ları İwate gemisine giderek amiral Ko-
gonun ziyaretlerini iade etmişlerdir. 

Dün akşam saat 20 de Tarabyada 
Tokatlıyan otelinde vali vekili tarafm-
dan amiral-ile gemi zabitanı şerefine 
resmî bir ziyafet verilmiş, ziyafieti bir 
suvare takib etmiştir. Talebe şerefine 
de Taksim bahçesinde bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Dün de yazdığımız gibi Japon ban
dosu bu akşam Taksim meydanında 

saat yedi buçuktan sekiz buçuğa ka
dar halka bir konser verecek, bu ak
şam Japon sefiri tarafından amiral 
ile zabitan şerefine Perapalasta bir 
ziyafet verilecektir. 

Japon amiralinin beyanatı 
Japon amirah Kogo, dün saat on ye

di buçukta Türk gazetecilerini îwate 
kruvazöründe kabul etmiştir. Viskiyi 
andıran bir nevi Japon içkisi içildikten 
sonra amiralin yaveri Japonca amira-
Im beyanatını okumuştur. Bu beya
natı Japon sefareti kâtiplerinden bir 
zat türkçeye çevirmiştir. Amiral Kogo 
beyanatında demiştir ki: 

Yakomo, îwate gemUeri bu defa 
memleketinizi ziyaretle onım lâtif 
manzaralarım temaşa etmişler, gü
zelliğine hayran olmuşlar, Türk Japon 
milletleri arasında doğrudan doğru
ya münasebatta bulunmak fırsatım 
bulmuşlardır. 

Türkiyede yeni doğan terakki ruhu 
ile millî şerefinizi yükseltmekte oldu
ğunuzu gözümle gördüğümden dolayı 
bahtiyarhk hissetmekteyim. 

Akdeniz memleketlerini ziyaret 
ederken evvelâ Türkiyeye geldik, mem
leketiniz genç zabit vekillerimiz üze
rinde bilhassa çok derin intiba bırak
mıştır. 

Asya kıtasının şarkında ve garbin
de bulunan Türk ve Japon milletleri 
arasındaki uzak mesafeye rağmen yek
diğerine karşı samimî yakınlık ve duy-
gularile mütehassistirler. Bunun sebe
bi de iki millet maneviyatmın biribi-
rine benzemesidir. 

1890 tarihinde memleketimizi ziya
ret eden Ertuğrul gemisi Japonyada 
büyük bir Türk sevgisi uyandırımştır. 
Aradan geçen 48 sene bu dostluğu de
rinleştirmiş bulunuyor. 

Türk deniz yüzbaşılarından Zeki ile 
Şeref Japon bahriyesi hakkında esas-
h tedkiklerde bulunmaktadırlar. Türk 
zabitleri Japon bahriyelilerinin sevgi 
ve itimadlarını kazanmışlardır. 

Türkiyeyi ziyaretimiz münasebetile 
burada resmî ve gayri resmî zevattan 
gördüğümüz hüsnü kabul ve misafir
perverliğe karşı derin teşekkürlerimi 
muhterem gazeteniz vasıtasile bildir
menizi bilhassa rica eder, Türk mille
tini selâmlarım. 

İstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy köprüsü üzerinde sey

rüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi Ue Belediye tenbihi hü
kümlerine göre aşağıda yazdı hususat tatbik edilecektir. 

Sayın Halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri üe şoförlerin arabacı 
ve sürücülerin aşağıdaki maddelere riayet etmeleri ilân olunur. 

1 - Halk köprü üzerinde yaya kaldınmlardan bir taraftan diğer ta-

rafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden geçecektir. 
2 — Bütün nakil vasıtaları, bu sallaya geldiği vakit buradan yaya ge

çen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten sonra yoluna devam 
edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtalan bu sahaya gayet ağır gelmelidir. 

(B.) (4880) 

Maliye vekâleti 
teşkilâtı 

Varidat umum müdürlüğü 
teşkilâtı genişletiliyor 
Ankara 4 (Akşam) — Maliye Vekâ

leti teşkilâtmm vazifelerini gösterir 
nizamnamenin 32 nci maddesini de
ğiştiren yeni bir nizamname hazırlan-
mıştu-. Vekiller Heyetinin tasdikinden 
geçerek meriyete konulan bu nizam
name; ile Varidat Umum müdürlüğü
nün va:zifeleri tayin edUmekte ve yeni 
şubeler ihdası sureti ile teşkilâtı ge
nişletilmektedir. 

Vazifeler, vergi itibarile umum 
müdürlük şubelerine aşağıdaki şekil
de tevzi olunmuştur. 

Birinci şube: İrad ve servet vergi
leri ile bunlara yapılan zamlar ve bu 
mahiyette bulunan vergUer. 

İkinci şube: Muamele, istihlâk ver
gileri ve bu mahiyetteki vergiler, güm
rük inhisarlar ve müteferrik vairidat. 

Üçüncü şube: Besim ve harçlar, vi
lâyet hususî idarelerine devredilen 
vergiler. 

Dördüncü şube: Resim ve harçlar, 
vilâyet hususî idarelerine devredilen 
vergiler. 

Arazi tahrir şubesi: 2091 sayılı ka
nun mucibine yapılan arazi tahririnin 
kanun hükümleri dairesinde icrasmı 
ve komisyonlann mesaisini takip et
mek, tahrir müfettişleri marifeti-
le mahallen de teftiş yapmak ve bu 
müfettişlerin faaliyef programmı tauı-
zim etmek, tahririn tayin edilen za
manda bitirilmesine aid tedbirleri al
mak vazifeleri ile mükellef olacaktır. 

Adana - Kayseri telefon 
hattı bitiyor 

Ankara 4 (Akşam) ^ Adana - Kay
seri telefon hattı tesisatı bitmek üze
redir. Ulukışla - İncesu arasındaki te
sisat da bittikten sohra - ki mühim 
kısmı ikmal edilmiştir - hat konuşmı-
ya açılacaktır. 

Bu suretle bir transit merkezi olan 
Adananın bir sanayi merkezi olan Kay-
seriye telefonla bağlaiıması iktisadî 
bakımdan da meşkûr bir hâdise ola
caktır. 

Fransız maliyesi 
938 bütçesinde muvazene 

temin edildi 
Paris 4 (A.A.) — Bugün alınan ma

lî tedbirler, umumî krediyi sağlam
laştıracaktır. 938 bütçesinde şimdiden 
muvazene temin edilmiştir. Maliye 
Nazırı Bonnet, masraf ve varidatın 
bütün teferrüatmı tesbit edecektir. 
Nazır, ağustos ayını Pariste geçirecek 
fakat bu haftanın nihatetinde Dordog-
na'daki intihap dairesine giderek cu
martesi akşamı Perigueux'de malî va
ziyet ve şimdiye kadar elde edilen ne
ticeler hakkmdâ bir nutuk söyliyecek-
tir. Nutuk radyo ile neşredilecektir. 

Yeni hazine bonoları 
Paris 4 (A.A.) — Resmî gazetede 

yann neşredilecek olan bir kararna
me ile yüzde dört buçuk faizli hazine 
bonoları hamillerine mahsus olmak 
üzere bir sene vadeli hazine bonoları 
ihracına müsaade edilmektedir. 

Bu bonolarm faizi yüzde dört bu
çuk olacak ve bu faziler şimdiden ta-
mamUe tediye edilebilecektir. 

Gazete mümessillerini kabul eden 
Maliye Nazırı bu tedbirle yeni ser
maye celbetmek değil, malî vaziyeti 
sağlamlaştırmak istenildiğini beyan 
etmiştir. Bununla beraber bu karar
name ile 1934 senesinde ihraç edilen 
bonolann sağlamlaştırılması da is
tihdaf edilmemektedir. 

Emniyet müdürlüğü ikinci 
şube müdürlüğü 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
müdürü Necati, Bursa Emniyet mü
dürlüğüne tayin edilmşitir. İkinci şu
be müdürlüğüne taşra emniyet me-
murlanndan biri getirilecektir. 

İki kardeş kız kardeşlerini 
öldürmüşler 

lzmir'4 (Telefon) — Buldanm Der-
bend köyünde Hüseyin ve Celil adın
da İki kardeş bir erkekle metres ha
yatı yaşıyan kız kardeşleri Halimeyi 
öldürüp gizlice gömmüşler ve zabı
taya tegayyüb ettiğini haber vermiş
lerdir. Yapılan tahkikatta cinayet 
meydana çıkarılmış ve katiller yaka
lanmıştır. 

İngiliz - İtalyan görüşmeleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İtalyanın Habeşistandaki hakimi
yetinin tanınması için Roma ile pa
zarlığa girişUmemiştir. Fakat Millet
ler Cemiyetinin gerek hal ve gerekse 
istikbal için tekrar canlandırılması 
arzusu vardır. 

Kont Cianonun bir nutku 
Londra 4 — Daily Telegraph gaze

tesinin yazdığına göre İtalya Hari
ciye Nazırı Kont Ciano, İngiliz - İtal
yan anlaşmasını temin için bir adım 
daha atmıştır. Kont Ciano söylediği 
bir nutukta, İngiliz, Hariciye Nazırı 
B. Edenin 19 Temmuzda Avam ka
marasında irad ettiği nutkunun esas-
lanna muvafık beyanatta bulunmuş
tur. Kont Ciano Akdenizde herkese 
yer olduğundan bahsetmiş ve demiş
tir ki: 

«İtalya hiç bir devlete karşı taar
ruz veya intikam politikası takib et
mek niyetinde değildir. İtalyan poli
tikası hiç bir zaman bu gibi hislerin 
tesiri altında kalımıyacaktır.» 

İngiliz gazetelerinin 
mütalâaları 

Londra 4 — Bütün İngiliz gazete
leri İngiliz - İtalyan münasebatm-
daki iyilikten bahsediyor. Times ga
zetesi, B. Mussolininin cevabının çok 
dostane bir lisanla yazıldığını söylü
yor. İtalya Başvekili, İngUiz - İtalyan 
münasebatınm karışık bir halde ol
masına teessüf etmekte ve pek yakın 
bu münasebatm aydınlanacağını 
ümid ettiğini bildirmektedir. 

Daily Mail İngilterenin Habeşista-
nın ilhakını tanımağı düşündüğünü. 
Milletler Cemiyeti asamblesinin gele
cek toplantısında bu yolda bir teşeb
büste bulunmağa hazırlandığını söy
lüyor. 

Daily Telegraph gazetesi Cham-
berlain kabinesinin dış politikasının, 
Baldvin kabinesininkinden daha ça
buk inkişaf ettiğini ve Avrupaya sulh 
temini için çalıştığını, İngiliz - İtal

yan anlaşmasının bütün devletleri 
itimad telkin edeceğini söylüyor. 

Fransız gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 4 — Gazeteler İngiliz - İta!» 
yan konuşmalarıyle yakından alâka» 
dar oluyorlar. Echo de Paris gazetesi
ne göre İngiliz politikasının iki mü
him parolası vardır: 1 - İspanyanın 
tamamiyetinin mahfuz kalması, 2 -
Şap denizinde şark sahiline kimsenin 
ayak atmaması. Bu iki nokta yeni 
müzakerelerde esaslı bir mevki tuta
caktır. 

]ournal gazetesi diyor ki: «İngilte
re, İtalyaya elini uzatmıştır, çünkü 
devam edip gitmekte olan İspanyol 
yangınını söndürmek için başka ça
re olmadığını anlamıştır. Ademi mü
dahale siyasetini girdiği çıkmazdan 
kurtarmak için sarfolunan mesaide 
müşkilât, Berlinden ziyade Romadan 
gelmektedir. Bu mesaiyi muvaffaki
yetle neticelendirmek için yapılacak 
şey, İngiltereye merkezî ve şarkî Ak-
denizden muhtaç olduğu zımanlan 
vermek suretile icra edilmek gerek
tir. 

Habeşistan imparatorluğunun ta
nınmasına mukabil İtalyamn bu zı
manlan vermekten imtina etmesi 
için hiçbir sebeb yoktur. Bu impara
torluğun muhafazası, İngiltere ile sı
kı bir teşriki mesaide bulunmağa 
bağlıdır. 

t/jndra hükümeti nazannda İspan
ya harbi, hiç olmazsa kararsızlık saf
hasından çıkmak suretile, hitama 
ermiştir. 

İspanya, faşist olacakmış... İngi
lizler, böyle bir hali teessüfle karşı-, 
larlar, çünkü onlar ferdî hürriyetten 
zevk ahrlar, fakat İngilizler, niha
yet bu meselenin bir İngiliz meselesi 
değil, İspanyol meslesi olduğunu dü
şünmektedirler. İngilizleri bilhassa 
alâkadar eden şey, İspanyamn Hit-
lerci veya Mussolinici olmamasıdır.» 

Izmirdeki facianın son safhası 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Çıkarılan cesedler bugün Bayraklı 
Parti teşkilâtı tarafından hazin bir 
törenle kaldırılarak Bayraklı mezarlı
ğına gömülmüşlerdir. 

Lehimci Hasanın ölmeden 
evvel alınan ifadesi 

Memleket hastanesindeki yaralılar
dan lehimci Hasan da bugün ölmüş
tür. Hasan, ölmeden evvel müddei
umumi tarafından alınan ifadesinde 
tenekeleri lehimlerken benzin teneke
sinin ateş alıp etrafa alevler yayıldı
ğını, o sırada yanında bulunan Şirket 
mesul miidürü B. Ali Meftun tarafın
dan şiddetli bir tekme vurulduğunu, 
yere düşüp, yuvarlana, yuvarlana ka
pıdan dışarı çıkabildiğini söylemiş ve 
«Benden artık hayır yok, nerede ise 
öleceğim, hakkımda ne isterseniz ya
pınız» demiştir. 

Facianın sebebi olarak hakkmda 
tahkikat yapılan Hasanın ölmesi tah-
kiatı durdurmuştur. 

İtalyan hastanesinde tedavi altın
da bulunan B. Ali Meftun ve Kavala-
h Osmanm da sıhhî vazîyetlerindeki 
tehlike devam ediyor. 

Amele Osman, akşam üzeri kendi
sini kaybetmiş vaziyette idi. 

İki kişi sağ olarak bulundu 
Depoda yanarak öldükleri zannedi

len Şirket şoförü Mehmedle amele İb
rahim oğlu Mehmed bugün bulundu
lar, sağdırlar. İnfilâktan az evvel de
podan aynldıklan için yanmaktan 
kurtulduklarını söylemişlerdir. 

Şirketin sahip ve sermayedarı İtal
yan tebaasından B. Sperko da infilâk
tan az evvel depoda bulunuyor ve ha
zırlıklara nezaret ediyormuş. Depo
dan ayrıldıktan sonra çok geçmeden 
infilâk vuku bulmuş, bu suretle ka
zadan kurtulmuştur. 

Depoda yandığı söylenenlerden Yu
goslav tebaasından Toni'nin delirerek 
Bayraklı civarındaki sahada dolaştığı 
hakkında bir şayia çıkmışsa da asılsız
dır. Toni, facia kurbanları arasında
dır. 

Bugün deponun İçinde itfaiye tara-
fmdan 3000 teneke gaz, 110 teneke 
benzin, 5 ton motorin yağı, 121 teneke 
benzin ve motorin ve 1500 lira kıyme
tinde elektrik motörü meydana çıka
rılmıştır. 

B. Ali Meftun hakkında 
takibat yapılıyor 

B. Ali Meftun hakkında Küçük sa
natlar ve İş kanunlarına aykırı ola
rak depoda iki ecnebi ve 18 yaşmdan 
küçük çocukları çalıştırmak suçlann-
dan müddeiumumîlikçe takibat yapıl
masına karar verilmiştir. 

Yananlar arasında o gün kendileri
ne iş verilen bir Yürük ve Eşrefpaşada 
oturan bir şahısla oğlunun da bulun
dukları söyleniyor. 

Bunların hüviyetleri tesbit edileme
miştir. Şimdilik müddeiumumüikçe 
yanarak öldükleri tesbit edilenler 15 
kişidir. 

Festivalin altıncı günü 
Bugün festivalin altıncı günüdür. 

Bu akşam Taksim bahçesinde Halk 
opereti tarafından Zozo Dalmasın iş-
tirakile Pipiça piyesi temsil edilecek
tir. 

Yann akşam da Bebek bahçesinde 
sanatkâl- Naşidin iştirakile Çifte ke
ramet piyesi temsil edilecektir. 
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Askerlik işlieri 
Beyoğlu askerlik şubesinden; 
937 senesine kadar tahsile devam edip 

liseyi bitirerek yedek subay olmak hak
kım kazanan ve artık daha yüksek mek
teplerde okumağa devam arzusunda bu-
lunmıyan okurlar son yoklamaları yapıla
rak yedek subay okuluna gönderilecekle
rinden acele şubemize müracaatları ilân 
olunur. 

* 
Muvazzaf hesap ve muamele mernunı 

yetişmek üzere İstanbul Yıldızda yüksek 
levazım okulu emrinde açılacak okula gir
meğe istekli olan yedek subaylardan 32 
yaşını bitirmiş ve lâzım olan şartlan 
haiz kimseler alınacaktır. İstekli olanla
rın 12 ağustos 937 tarihine kadar şube
mize müracaatları ilân olunur 

YENİ NEŞRİYAT 

Yunus Kâzım Günü tarafından Eflâtu
nun İde nazariyesi hakkında bir kitap 
neşredilmiştir. Çok kıymetli bir tedkik 
eseri olan bu kitabı okuyucularımıza tav
siye ederiz. 

Bu akşam 
Festival gecesi 

Taksim Bahçesinda 

P İ P İ Ç A 
Operet S pcrd» 
Orkestra — Bale 

Yarın akşam Büyükdere aile bahçesinde 
PİPİÇA 
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SÎYASI İCMALt 

Fîlîstinde son vaziyet 
Füistinin üç parçaya ayrılıp şimal 

kısrmnda Yahudi devletinin tesis e-
dümesi,Kudüs şehrinin dahil olduğu 
ortasının daimî olarak İngiliz man-
dası altına konulması ve şarkın-
daki dağlık arazi ile cenubundaki 
çöl olan yerlerin Maverai Erdünde 
teşkil edilecek müstakbel Arab dev
letine ilhakı için İngiltere hüküme
tinin hazırladığı velâkin parlamento 
tarafından henüz tasdik • edilmiyen 
proje Cenevrede Milletler Cemiyeti
nin mandalar işine bakan daimî ko
misyonuna gelmiştir. 

İngilterenin müstemlekât Nazın 
sıfatile Filistin işlerine bakan Or-
mshy Göre İngiliz projesinin derhal 
tedkik edilerek komisyonca karar ve
rilmesini istemiştir. Lâkin bu mesele
ye İngiliz Parlamentosu istical etme
diği gibi Milletler Cemiyeti komisyo
nu da acele etmeyip teenni ile hare
ket etmektedir. Komisyon her şeyden 
evvel Füistinin geçen iki sene zarfın
daki idaresini tedkik etmeğe lüzum 
görmüştür. Memleketin parçalanma^ 
sim bile düşünecek kadar va
him bir vaziyetin peyda olmasında 
İngiltere hükümetinin sui idaresi o-
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lup olmadığına komisyon kanaat ha
sıl etmek istiyor. 

Bu sırada Füistinin taksimi üe a-
lâkadar unsurların son düşünceleri de 
tebellür etmiştir. Filistindeki Mu-
seviler ve bunların lideri Kudüs şeh
rinin Yahudi devleti hududu içine 
alınması için büyük gürültü çıkarmış
lardı. Bütün dünya Hıristiyan âlemi
nin böyle bir tasavvura karşı ayaklan
ması üzerine Füistin Yahudi âlemi 
burada bir Hıristiyan devletinin ku
rulmasına razı olmuştur. 

Fakat Arab ve İslâm âlemi Füisti
nin her hangi suretle parçalanması
na karşı muhalefetini günden güne 
arttırmaktadır. Füistin Arablannt 
taksim aleyhinde harekete getiren 
Kudüs Müftüsü Elhüseynî İngiliz 
polisleri tarafından tevkif edilmemesi 
için Hıristiyanların ve hattâ zabıtanın 
girmesi memnu Haremi şerife çekü-
miştir. Buradan muhalefeti idare e-
diyor. Her gün Arab memleketlerin
den İngütere hükümetine ve Millet
ler Cemiyetine protestolar gelmek
tedir. Tabiî mandalar komisyonu bu 
şikâyetleri nazan itibare alarak tav
siyelerini hazırlıyacaktır. 

FeyzuUah Kazan 
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Vindsor dükü Venedikte 
Vindsor dükü ile düşesinin Venediğe 

gelmeleri nazan dikkati celbetmedi. 
Venediği dolduran yeni evli çiftlere bir 
çift daha katılmış oldu... 

Ama dükün bir hareketi ile Venedik 
çalkandı. 

Doj sarajn rıhtımına Amerikalı 
seyyahlar toplanmış, kanalda dolaşan 
gondoUan seyrediyorlardı. İçlerinden 
biri, güzel bir Amerikalı kız kıyıya 
biraz daha yaklaştı ve birdenbire elin
deki çantasını suya düşürdü... Bu sı
rada oradan gondolla geçen Vindsor 
dükü hemen iğildi, beyaz eldivenli 
"elini suya daldırdı, çantayı yakaladı, 
güzel Amerikalıya uzattı... 

Düşes çantanın sahibine gülümse
di... GondoUan uzaklaştı. Seyyahlar 
el çırptılar.. 

Bu hikâye artık ağızdan ağıza ya
yılıyor, tâ bize kadar geldi. 

Radyo adamlar 
Pragta Sikoro ile Rodolf hastanede 

müşahede altına alındılar. Bu iki adam 
bizatihi kısa ve uzun mevce alıcısı 
imişler. Geniş geniş nefeslenince elekr 
trikleşiyorlar ondan sonra da radyo 
mevcelerini alıyorlarmış, aldıktan son
ra da radyo makinesi gibi neşrediyor-
larmış. 

Bu garip adamları şimdi doktorlar 
muayene edip duruyorlar. 

Küçük kitap 
Son günlerde yeni ve eski dünya 

kitapçıları, kitap hacimlerini küçült
meğe uğraşıyorlar. İnce kâğıt kulla
nıyorlar, kıtaları ufaltıyorlar. Bu gi
dişle bay Gunnerin yaptığını yapabi
lirler mi dersiniz? Bay Günner bir 
kitap basmış, cUtlemiş kraliçe Eliza-
bete takdim etmişti. Kitabm büyük-

J^ğü baş parmak tırnağı kadardı 

En kuvvetli lokomotif 
Yeryüzünün en kuvvetli lokomotifi 

bugüne kadar Amerika hatlarında iş
liyordu. Fransa bu rökoru kırdı. Bu 
hafta yeryüzünün en kuvvetli, en bü
yük lokomotifi Fransa hatlarında iş-
liyecek. 

Bu lokomotif 4.400 beygir Jcuvve-
tindedir. 450 tonluk bir katan çeke
cek, 1,111 kilometreyi 10 saat 30 da
kikada katedecektir. 

Müze 
Ajanslar bir haber verdi: Korfudaki 

Aşileon şatosu müze olacak. 
AşUeon da nedir? Mayerling faci

asından sonra kraliçe Elizabet Korfu-
da Rönessans üslûbunda bir viUâ-
saray yaptırdı. Bu sarayı 2 nci Guil-
laume satm aldı. Harp sırasmda saray 
hastaneye kalbedUdi. 8 inci Edvard 
bir arahk bu binayı satın almak iste
di, sonra vazgeçti. Son günlerde ga
zino veya otel yapümak üzereydi. Sar
fınazar edilmiş, müze haline konuyor. 

öğütler 
1 — Kazanmadan evvel parayı har-

camaymız. 
2 — Ucuz diye lüzumsuz şey alma

yınız. 
3 — Bugünün işini yarma bırak-

mayımz. 
4 — Fazla yemedim diye üzülmeyi

niz. 
5 — İstiyerek yapılan iş inşam yor

maz. 
6 — Kendi yapabileceğiniz iş için 

başkasına başvurmayınız. 
7 — Her işe başından başlayınız. 
8 — Canımz sıkıldığı zaman söz 

söylemeden evvel ona kadar sayımz, 
Öfkeli iseniz yüze kadar sayına. 

9 — Muhayyel sıkmtüara kapüıp 
canmızı sıkmayımz. 

Vakıf zeytinlikler 
imar ediliyor 

A . 

Bunlar daha verimli bir 
şekilde işletilecekler 

Ankara 4 (Akşam) — Vakıflar 
Umum müdürlüğü, vakıf zeytinlikle
rin imarı ve daha verimli bir şekilde 
işletilmesi için hazırlıklar yapmakta 
ve yeni tedbirler almaktadır. 

Son senelerde aşıya verilen ehem
miyet sayesinde vakıf zeytinliklerin 
miktarı kemiyet ve keyfiyet bakıımn-
dan, memnuniyeti mucip olacak bir 
şekilde artmıştı. Bu hususta bir fikir 
verebilmek üzere bu vadide en ileri 
gitmiş bir mmtaka sayüan Aydm vi
lâyetindi vakıf zeytinliklerinin du
rumunu gösteren bir rapordaiı aşa
ğıdaki satırları iktibas ediyoruz: 

Saltanat devrinde evkafm Aydmda 
yalnız Bağarasm'da 1500 harap ve ba
kımsız zeytin ağa:cı vardır. Cumhuri
yet devrinde bu yekûn 250 bini bul
muştur! Bunun 100 bini yabanî ağaç
ları aşılamış ve gerisi de satm alın
mak suretile temin edilmiştir. 

Geçen sene aşılanan ağaçlardan bir 
kısmmdaiı ilk mahsul aUnmıştır. Alı
nan mahsul. 1,05 milyon kilo idi. Bu 
sene mahsul senesi olmamasma rağ
men, Aydm Evkaf idaresinin imara 
verdiği ehemmiyet sayesinde bir mil
yon kilo zeytin tanesi alınacağı tah
min edilmektedir. 

Muntaizam bir program ve plânı 
bir çalışma ile devam etmekte olan 
aşüama sayesinde Aydındaki vakıf 
zeytinlikler gerek tkemiyet ve gerek 
keyfiyet bakımından vakıflar idaresi 
için çok mühim bir gelir kaynaığı ol
mağa namzed bulunmaktadır. 

Evkafın o mıntakadaki zeytinlikleri, 
Aydm merkez kazası ile, Söke, NazUli 
ve Çine kazaları köylerindedir. 

Bir dolandırıcı 
Para dolu hissini verdiği 

çantasını bırakmak suretile 
3 mağazayı dolandırmış 

Bazı mücevherat mağazalarım do
landırmaktan suçlu, Savik adında bi
ri hakkında zabıtaca yapılan tahkikat 
ikmal edilmiş ve Savik adliyeye veril
miştir. 

Said, Şevket, Sadi, Sadun gibi bir
çok isimler kullanan bu adam; girdiği 
bir mücevherat mağazasında, kıymet
li bir şey beğendikten sonra bir ara
lık zahiren para paketi hissi veren, ha
kikatte üzerinde bir iki liradan başka 
birşey bulunmıyan paketleri gösteren 
bir tarzda çantasını açtıktan sonra: 

— Ben Anadoludan yeni geldiğim 
için birçok defalar aldatüdlm. Canun 
yandı. Müsaade ederseniz, bunu bir 
yere göstereyim!.. demiş ve içinde pa
ra paketleri bulunan el çantasmı bı
rakarak savuşmuştur. 

Müşteri dükkândan ayrılıp da bir 
daha dönmeyince, çantası muayene 
edildiği zaman, üzerinde ancak iki li
ra bulunduğu, alt tarafmda kesilmiş 
gazete parçaları olduğu görülmüştür. 
Savik bu şekilde üç mağazayı dolan
dırmıştır. Savik, bu dolandmcüığm-
dan başka, ayni zamanda eski gece 
hırsızlanndandır. 

Şîle^ Karadeniz kıyısında 
bîr cennet köşesidir 

Afyon (Akşam) - Afyon kız ertik okulunun sergisi açılmıştır. Açılış res-
»»̂ inde bulunan Manisa saylavı B. Kâzım Namı sanat okulunun ehemmiyetin-
öen bahseden kısa bi: nutuk söylemiştir. Sergide kolordu kumandam Afyon 
l̂ ültür direktörü ve kalabalık bir halk kütlesi bulunmuştur. Sergi herkes 
tarafından çok beğenilmiştir. Yukanda sergiden bir köşe görünüyor. 

Çekirge mütehassısı Ramine 
tedkikat yapıyor 

Gaziantep (Akşam) — Berlin hay
vanat müzesi müdürü tanınmış çekir
ge musanniflerinden Zoolog profesör 
Ramme şehrimize gelerek civar köy
lerde mevcud çekirgeler üzerinde in
celemelerde bulunmuştur. Çekirgeler 
hakkında bir kitap telif edecek olan 
profesör, hükümetimizin müsaadesile 
Türkiye çekirge nevUeri üzerinde etüd-
ler yapmaktadır. 

Elâziz, Malatya. Diyarıbekir hava
lisinde tedkikatta bulunmuş olan pro
fesör Çukurovada tedkikatta bulun
mak üzere şehrimizi terketmiştir. Pro
fesör yazacağı kitabın tercüme hak-
kmı hükümetimize verecektir. 

Kent dükü ve zevcesi 
Lehistanda 

Varşova 3 (A.A.) — Kent Dük ve 
Düşesi öğleden sonra Lancent istas
yonuna gelmişler ve alkışlanmışlar
dır. Bundan sonra şatonun meşhur 
bahçe ve haralannı ziyaret etmiş
lerdir. 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Bir pazar günü, dört arkadaş ka

rar verdik: Sabahleyin, erkenden 
davranıp. Şileye gideceğiz; akşama 
kadar, Karadenizin can tazeliyen 
sert ve temiz havasUe ciğerlerimizi 
dolduracağız; ne vakittenberi içimizi 
dolduran toksinleri atıp, taptaze bu
raya döneceğiz. 

Bu kararımıza muttali olan öteki 
beriki itiraz etti: 

— Yollar bozuktur... İçiniz dışını
za çıkar. 

— Seyahat uzun ve muziçtir.. değ
mez. 

— Bu güzel mevsimde, İstanbul ile 
Boğazın suyu mu çıktı?. Gidecek baış-
ka yer mi bulamadınız? 

Arkadaşlarım da, meğer benim ka
dar inatçı imişler... 

— Kararınuz karar! 
Dedik ve kumanyamızı hazırlıya-

rak, otomobilimize bindik; Kabataş 
iskelesine indik. Sabah saat sekiz bu
çuktu. Yanm saat sonra araba va
puru bizi alıp, Üsküdara geçirdi. 

Tramvay yolunu takip ile Kısıklı
ya çıktık. Kalabalıklaşmıya başlıyan 
çeşme başında birer su içtikten sonra, 
Alemdağı istikametinde yolumuza 
devam ettik. Arabanın tekerlekleri 
Dümdüz şosenin üzerinde âdeta ka
yıyordu; ve biz sarsılmadan, zıplama
dan ilerliyorduk, -^ir kaç kilometre
de bir, mamur, şirin köylerden geçi
yor, çocuklann bize uğur diliyen şen 
âvâzelerine ayni neşe ile mukabele 
ediyer, çoban köpeklerinin yan cid
dî, yan şaka savletlerine aldınş et
meden gidiyorduk. 

Bu Şile yolu, Anadolu yollannm en 
güzellerindendir. İki taraf yemyeşil, 
feyizli bir tabiat arzediyor. Sık fun-
daUklar, katır tırnakları, dalları pıt
rak gibi meyva dolu yabanî erik, ah
lat ağaçlan, yer yer koruluklar, ha
zan, ufacık bir dere, otomobilin se
sinden ürkerek havalanan av kuşla
rı, köylere yaklaştıkça harman yerle
ri, sıhhatli çocuklar, gürbüz delikan
lılar, mütebessim fakat haya ve is
met çehrelerinden belli olan köylü 
kadüar. bütün bunlar, her an deği
şen, ve yolculuğun uzunluğunu unut
turan hoş şeylerdir. 

Arada bir, yüklü bir kömür araba
sına rasliyorsunuz. Şileliler, İstanbu-
la kışlık mahrukat taşıyorlar. Saat 
11. Ufak bir bayırı tırmanıp ta, doru
ğuna vanr varmaz, güzel ve yeşil Şi
le hemen görünüverdi. 

Aman, o ne lâtif manzara! Kendini
zi, iyi bakılmış bir bahçenin önünde 
samrsınız. Yemyeşil ağaçlann ara
larına sığınmış, dağınık evlerin kızıl 
kiremitleri, gözlere pek munis gelen 
bir tezad arzediyor. 

Şehre giriyorsunuz. - Şehir diyo
rum, çünkü Şile ötedenberi bir kaza 
merkezidir. - Ufak, tertemiz bir çarşı 
sizi karşılıyor. Hükümet, belediye, 
jandarma diresi, postahane.. bay
raklarından belli. Bunların da önün
den geçiyor, kaldınmları çoktanberi-
dir unutmuş olduğunuz, cazip bir te
mizlik manzarası gösteren inişli, çı-
kışU sokaklardan gidip gazinonun 
önünde karar kılıyorsunuz. 

Ne bir tecessüs, ne bir halk müha-
cemesi, ne da arsıy arsız sırnaşan bir 
çocuk ve satıcı kalabalığı... İzzeti 
nefsi yüksek, gözü tok, huyu asîl ve 
kibar olan Şile ehalisi, başka yerler
de olduğu gibi yabancı yolcuyu izaç 
etmez. Bilâkis: Ondan her türlü yar
dımı - dilemek şartile - ve garazsız, 
ivazsız görebilirsiniz. 

Yüksek ve sarp bir kayalığın üze
rinden engin denizin sonsuz ufukla
rına bakan gazinonun bahçesinde 
leziz bir kahve, soğuk birer su içer
ken. Şilenin ileri gelenlerinden oldu
ğunu anladığım bir zatla hasbihal 
ediyoruz. Ondan şu malûmatı alı
yorum: 

Şile 440 hanedir. Bu evlerde 
2,000 den fazla nüfus barınır. Havası 
sert, kocaman bir denizin sulannda 
yıkanıp geldiği için temiz, iyodlu ve 
münebbihdir. İçtiğimiz su, kasaba
nın bir saat ötesinden, Mısırlı pren-

I ses Hatice tarafından getirtilmiştir. 

Şilede eski hisar harabesi ve 
gazinonun tarasası 

Bu su da temiz, fakat biraz ağırdır. 
Halbuki, 10 dakika ileride bir «Yeni-
kö suyu» vardır ki abıhayattır. Ha
kikaten, bu sudan da içtim ve çok 
hafif ve leziz buldum. 

Şilenin kültür seviyesi iyidir. Kız, 
arkek, mektepte beraber okuyorlar. 
Şimdiki öğretmeni pek medhettiler. 
Ne yazık ki adım kaydetmemişim, 
unuttum. Fakat çocuklan okutmak 
hususunda pek muvaffakiyetli imiş. 
Talebesüe daima alâkadar olduğu gi
bi, malûmatını büsrüklerin de hizme
tine hasretmekten kendilerini ikaz ve 
irşaddan çekinmiyormuş. Hasılı tam 
bir muallim! 

Kasabada elektrik var. Motörü 
odunla işlemektedir. Kilovatını, bele
diye, halka 22 kuruştan satıyor ve 
böylelikle ayda 80 lira kadar kendine 
bir irad temin ediyormuş. Topu 5,000 
liralık bir senevî bütçe ile bu işi ba
şaran bir belediyeyi nasıl tebrik et
mezsiniz? Hususile görürseniz ki, bü
tün beledî vezaif hakkile görülmek
te, sokaklar temiz tutulmakta, evler, 
oteller, gazino, dükkânlar nezafet, 
intizam ve ucuzluk hususunda, her 
yere kıyasen üstündür. 

Evet, Şile temiz ve ucuzdur. Bura
da üç tane otel var. Yazın İstanbul-
daki yüksek ecnebi sosyetesinin rağ
betini gören bu otellerde, tiril tiril 
çarşaflar içerisinde, tahtakurusuz ve 
sivrisineksiz bir odada, temiz hava 
joıtarak bir gece geçirmek size 50-60 
kuruştan ziyadeye nıal olmaz. 

Gazinonun sahibi bay Necati Ka-
pancımn terbiyesini, nezaketini, mi
safirperverliğini, ve dürüstlüğünü bi
zim bazı sözümona tenezzüh yerle
rinin müstecirlerine örnek olarak 
göstermek isterim. Zaten böyle olma
sa, bir giden bir daha ayak basmaz
dı. Halbuki bay Kapancının her sene 
muntazaman geüp te kalan daimî 
müşte^-i'eri arasında yabancı diplo
matla .a en güzideleri vardır. 

Şile halkı ne fakirdir, ne de zengin. 
Her birinin, mütevazı hayatına kifa
yet eden geçimi vardır. Lâkin gönül
leri zengin olduğu için, alelûmum 
güler yüzlü, tatlı dillidirler. Misafiri 
sıkmıyacak tarzda, candan misafir
perverlik gösterirler. Bir kısmı, kö
mürcülükle geçinir. Diğer kısmı, bir 
zamanlar, annelerimizin pek büyük 
rağbetini gören meşhur (Şile bezi) nl 
dokurlar. Bez tezgâhlan 250 - 309 
tane kadardır. Çok güzel çeşitlerde 
yatak çarşaflığı çamaşırlık bezlerini 
ve bUhassa sofra örtü ve peçetelerini, 
buraya gelenler, ucuz fiatle kapı^ 
maktadırlar. 

Lâkin, yeni orman kanunu kömür
cülüğü güçleştirdiği cihetle, halk 
onun yerine meyvacılığı ikame etmdc-
tedir. Bahçelere yeniden bir çok mey
va ağaçlan dikilmiş, civarda fındık
lıklar tesis olunmuştur. 

Sakin ve çalışkan ehali, az zaman
da hiç şüphesiz ki bu yeni memba
dan da çok faydalı neticeler elde ede
cektir. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
Ercümend Ekrem Tal« 
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Ayaklarile yazı yazan 
ve soba yakan kolsuz 

İhtiyar Yusuf çok sevdiği Itarısının öiiimilnden çoi( 
müteessirdir. Anadan doğma Mm nasıi iş görir? 

Sivas (Akşam) — Şarkışlada bu-
Itınduğum zaman tamştığım ahbap
lar: 

— Madem ki köyleri dolaşıyorsım 
kolsuzım köyüne uğramadan geçme 
dediler. 

— Kolsuz kim? diye sordum. 
— Gittiğin zaman görürsün. Tam 

«radığm bir mevzu... 
Ertesi günü kasabanm nakil vası

tası olan yayh ile kolsuzım bulundu
ğu Sultanköyünün yolunu tuttuk. 
Bir kaç köylüye kaç saatte gidilebile
ceğini sorduğum zaman hep birden: 

— Aha şuracıkta bir iki saat ya sü
rer, ya sürmez., dediler. Halbuki kasa
badan çıkalı üç saati geçtiği halde kö
ye daha henüz varamamıştık.. 

Nihayet ufak bir sırtın üzerinde sı
ralanan 50 - 60 kadar evin çevreledi
ği ve tek, tük kavak, söğüt ağaçlan ile 
süslenen köye vardık. 

Arabacı arabayı durdurduktan son
ra: 

— Kolsuzu mu göreceğin, çağıra
yım mı? 

— Çağır., diye cevap verdim. 
Bu sırada köye arabanın girdiğini 

gören köy çocukları arabanın etrafı
nı sarmışlardı. İrili, ufaklı çocuklar 
biribirlerine bir şeyler söyliyerek gü
lüşüyorlardı. Hasad zamanı olduğu 
İçin köyde aranılanı bulmak çok zor. 
Yalnız ihtiyarlar ve çocuklar harman
larda çalışanlara yemek hazırlamak 
için bekleşen bazı kadınlara Taslanı
yor... Arabacı uzaktan göründü, ya
nında pelerine sarılmış beyaz sakallı 
bir ihtiyar vardı. Arabacı yanıma ge
lir gelmez: 

— İşte aradığın kolsuz Yusuf bu
dur, dedi.. 

Yusuf bana dönerek başı ile selâm 
verdi ve: 

— Hoş geldin beni iletmisün emrin 
nedir? diye sordu. 

— Seninle konuşmak, görüşmek için 
Sivastan geliyorum dedim. 

— Eve gidelim burada olmaz, dedi. 
— Şöyle bir ağaç gölgesi bulursak 

daha iyi olur. diyerek Yusuf ile birlik
te kaim gövdeli bir ağacın altında 
oturduk.. 

— Sorması ayıptır ama vazifen ne
dir beyim. 

— Gazetelere yazı yazıyorum. 
— Anladım, dedi. Yoksa bizim kö-

3rü de cerideye mi yazacaksın?.. 
Kolsuz Yusuf, emniyet peyda ettik

ten sonara hayatını şöyle anlattı. 
— Ben çok bedbaht bir adamım, 

iki karım vardı. Fakat en çok sevdi
ğim kadın öldü. Üç kardeşim vardı. 
Onlar babamla beraber taş sökerler
ken kayaların altında kalarak öldü
ler. Anadan kolsuz olarak doğdum. 

Kolsuz Yusuf ayağile yazı yazıyor 

— Pek âlâ işlerini nasıl görürsün? 
— Ayaklarımla yazı yazarım, kitap 

sahifelerini çeviririm, lâmba yakarım, 
Sobayı ateşlerim, hesap yaparım de
di ve ilâve etti: 

— İstersen bana bir tabaka kâğıt 
ver de yazı yazayım ve hesap yapa
yım. 

İhtiyar kolsuzun ayaklan yanma 
bir tabaka kâğıt koydum, kalemi de 
uzattım. Sağ ayağım yukarıya kaldı
rarak kalemi aldı. Sol ayağını, 
tabakanın kenarına bastırdı ve hani 
harıl yazı yazmağa başladı. Yazılar 
çok okunaklı. Bu meharet karşısında 
hayrette kaldım. Kolsuzun hesaptaki 
istidadını da tecrübe etmek için: 

— 250 koyun yedişer liradan kaç 
para eder, diye sordum. 

Kolsuz, rakkamları biribirine dar-
bederek: 

— 1750 lira diye cevap vermez mi 
Sonra tabakasını çıkararak için

den ayağile bir sigara aldı ve kibriti 
gene sağ ayağının parmağile yaka
rak bana uzattı. 

Yusuf a son bir sual daha sordum: 
— Pek âlâ nasıl yemek yersin? 
İhtiyar kolsuz derin ve kederli bir 

nefes aldı: 
— Bu derdimi deşme! Ayağımla 

yemek yiyemiyorum. Bana yemek ye
dirmek için yanıma oturuyorlar, ev-

Kiliste nüfus artıyor 
Evlenmeler fazladır, beş çocuk 
sahibi olmıyan aileler pek azdır 

Iranın ilk 
kadın doktoru 

Kilisin umıunî göıünüşü ve elektrik fabrikasını kuran mühendis B. Cabir Sepen 

EÜis (Akşam) — Kasabada nüfus 
büyük bir süratle artmaktadır. İlk 
nüfus tahririnden son nüfus sayımı
na kadar kaza; dahilinde on bine ya-
km nüfus artışı vardır. Evlenme faz
ladır. Beş çocuktan daha! az çocuk 
sahibi aile pek nadirdir. Kilisin bu
günkü nüfusu yirmi beş bindir. Bu 
mikdar 185 köy ve üç nahiye hesaba 
katıldığı takdirde (54) bine baliğ , 
olur. 

İktisadî vaziyet normaldir. Filtre
den geçirilen çok nefis zeytinyağ imal 
ve yılda iki milyon kilo ihraç eden, 
üzümcülükte önemli bir mevki işgal 
eyliyen Kilis, buhrandan o derece 
müteessir olmamıştır. Kaçakçılıkla 
mücadele devam etmektedir. Suriye 
hududuna yarım saat mesafede bu
lunmak itibarile kaçakçılığın fazla 
yapılageldiği Kilis, alman sıkı ted
birler sayesinde bundan kurtulmak 
tizeredir. 

Kültür hareketleri ileridir. Orta 
mekteb 34, ilk okullar 97 ve üç sımf-
lüar 130 mezun vermiştir. Her yıl 
normal vaziyet iki yüz müracaat ar
tışı vardır. Mekteb binaları ve kadro 
bu yıl ihtiyacı karşüayamıyacaktır. 4 
şubesi faaliyette olan Halkevi muhit 
için gittikçe faydalı olmaktadır. Ki
lisliler esasen zekî ve sosyal kalkm-
ma yolundaki inkilâplan tamamile 
hazmetmiş, vatanperver kimselerdir. 
Bugün Kiliste, mübalâğasız söylüyo
rum, bir tek çarşaf ve peçeli kadın 
kalmamıştır. 

Ümraiı faaliyeti, kaymakamlığa 
B. Necmeddin Erginin gelmesile baş
lamış ve büyük bir hızla devam et-

••IHIIMIIIIIIIIII»lliinHIIUIİIIIIIinil»llllllll"'>"»"""><l>"H>l>»"l»>" 

velâ kendileri yerler, kendileri kann-
larını doyurduktan sonra bana bir 
kaç lokma uzatıverirler. İşte bu hal
den çok müteessir oluyorum. Fakat 
ne yapayım, kaderim böyle imiş diye 
tevekkül gösteriyorum. 

mekte bulunmuştur. Değerli genç 
Kilis nihayet elektriğe de kavuşmuş
tur. Mühendis B. Cabir Sepen tara
fından inşa olunan elektrik fabrikası 
220 volt kudretindedidr. İlk anda 
iki yüz abone kaydedilmiştir. Elek
triğin kilovatı on beş kuruşa veril
mektedir. Medenî ışık, kasabada ge
ce hayatı uyandırmıştır. 

934 de 37 bin liradan ibaret olan 
belediye bütçesi bu yıl altmış bin li
raya fırlamıştır. Su tesisatına bu yıl 
başlanacak, hâl kurulacak ve ana 
cadde parke döşenecektir. İki yıl için
de dört aile parkı ve bahçesi açılmış, 
iki âbide dikilmiş, temizlik için ara-
zöz celbolunmuş, iki örnek köy okul 
binası inşâ edilmiştir. 

Yirmi beş yataklı Memleket hasta
nesi muhit için âdeta can kurtaran 
vazifesini görüyor. Yurdun değerli 
baş hekimi operatör B. Emin Bilgen 
hastanenin noksanlarmı tamamla
mış ve muhitte derin bir sevgi ve say
gı toplamıştır. 

Trahom dispanseri ihtiyaca kâfi 
gelmemektedir. Dispanseri ikileştir-
mek ve bugün on olan yatak sayısını 
hiç olmazsa otuza iblâğ eylemek lâ
zımdır. 

Azılı bir şakî yakalandı 
Diyanbekir (Akşam) — 931 sene

sinde Delbi köyünden Mehmed çavu
şu öldürdükten sonra cenup hududu
na kaçmış olan Mukriyan köyünden 
Mehmed oğlu Ali 3 temmuzda yaka
lanmış ise de ayni günde Lice jandar
ma dairesinden kaçmıştı. Bu azılı şa-

, ki, birkaç gün sonra ikinci defa gene 
yakayı ele vermiş, fakat Lice hapisha
nesinin parmaklarmı keserek yeni
den firar etmiştir. Alinin Diyanbekire 
gelerek saklandığmı haber alan jan
darmalarımız, gizlendiği yerde kendi
sini üçüncü defa yaklamağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Bayan Amanzade 
İranın ilk kadm doktoru Hanımağa 

Amanzade geçen hafta Paris tıp fa
kültesinde miskinlik hastalığı üzerin
de müdafaa ettiği tez ile doktorluk 
unvanını ve profesörlerinin tebrikle
rini kazanmıştır. Bayan Ağahanım 
Amanzade, Tahranda doğmuş, ve son
ra Parise giderek tıp fakültesinde ve 
hastanelerde on sene tahsU etmiş ve 
staj görmüştür. İramn ilk kadm dok
toru, kendisile görüşen bir Fransız 
gazetecisine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

«— Ben İranlıjmn. Babanım adı 
Hasan Amanzadedir. Kendisi Tahran
da sorgu hâkimidir. Münevver fikirli 
bir zat olduğu cihetle, benim tıp tah
sil etmeme mâni olmadı, bilâkis beni 
teşvik etti. On sene evvel tababet tah
sili için Tahrandan hareket ettiğim 
zaman İran kadınları çarşaflı ve pe
çeli idiler. Bugün ise İran kadınları 
Şehinşahın memlekette yaptığı inkı-
lâb sayesinde hürriyet ve serbestile
rine karuşmuşlardır. 

Şehinşah Rıza Pehlevinin kıymetli 
muavenetlerile tahsilimi bitirdim. 
Memleketime avdet eder etmez, gene 
Şehinşahın ulûvvü cenabile, cüzam 
ve frengiye müptelâ olanları fennin 
en son metodları ile tedavi edeceğim. 
Şehinşah, tetebbülerime ve tecrübele
rime devam için bana bir lâboratuvar 
tahsis edeceklerdir.» 

İlk İranlı kadın doktoru, bu beya
natta bulunurken çenesinin altında 
bulunan siyah bir leke, Fransız gaze
tecisinin nazarı dikkatini celbetmiş 
ve bu lekenin neden ileri geldiğini 
sormuştur. Bayan Amanzade: 

— Çenemde Neige barbonique ile 
bir tecrübe yaptım. Bir şey değil, ya
kında tamamile zail olacaktır. Esasen 
evlenmek niyetinde değilim ki... 

— Niçin? 
— Ben ancak tetebbülerimle ve 

tecrübelerimle meşgulüm. Onlardan 
başka bir şey sevmiyor ve düşünmü
yorum. 

— Fakat belki bu mesainizde size 
yardım edecek erkek bir hayat arka
daşı bulabilirsiniz. 

— O zaman bana üstün olmak i.sti-
yecek. Mesleğimin zevki bana kâfidir. 

( A K Ş A M ) m edebî romanı Tefrika No. 6 

Mektep arkadaşları 
Bu bahis belki daha uzayacaktı. 
Veda etmek için geç kalan bir kaç 

misafirin yaklaşması bu ayak üstü 
sohbetine nihayet verdi. 

Faruk onları bahçe kapısına kadar 
geçirip ayrı ayrı ellerini sıkarken gü-
lümsiyerek: 

— Cevvale hanmıefendiden korku
yorum, dedi. Doktor oldukları zaman 
artık erkeklerle münakaşaya bile te
nezzül etmiyecekler. 

İğreti, sinirli kahkahalar arasmda 
kapıdan çıktılar. 

* * « 

... îki gündenberi teyzesinin Nişan-
taşmdaki evinde seyahat yorgunluğu
nu çıkaran Cevvale gireceği yeni üni
versite hayatının zevkini biran evvel 
tatmak için acele ediyordu. Teyzesi
nin ısrarına rağmen üçüncü gün fa
külteye giderek müsabaka şartlarını 
öğrendi. 

Lise mezunları için bu imtihan pek 
ehemmiyetli değildi. Ehemmiyetli de 
olsa ondaki okumak ve bilhassa dok
tor olmak hevesi o kadar ateşli idi ki 
zekâsının bu en verimli çağında önü
ne çıkan müşkülleri yenmemesine im-

Bürhan Cahid 
kân yoktu. 

Ve o bu emeniyetle kaydını yaptır
dığı gün evde teyzesinin kendine ayır
dığı iki odadan birini derhal sade bir 
kabine haline getirmeğe başladı. Raf
lara kitaplarını yerleştirdi. O yıl ye
ni bir tab'ı çıkan Larousse Medicalin 
azametli bir cildini yazıhanesinin üze
rine koydu. 

Küçük bir camlı dolaba her evde 
bulunabilecek bazı ilâçları doldurdu. 
Küçük kırmızı kâğıtlarla üzerlerine 
adlarını yazdı. Şimdi en büyük ihti
yacı bir mikroskoptu. Bunu almak 
için parası vardı. Fakat markasında 
ve fiatinde aldanmak endişesi onu iş
ten anlar bir arkadaşın, bir meslek 
arkadaşının dostluğunu beklemeye 
mecbur ediyordu. 

Genç kızın bu hazırlıkları teyzesi
nin de hoşuna gidiyordu. Erkek çocu
ğu olmadığı için Cevvalenin daha fa
külteye girmeden böyle doktorluğu 
benimsemesi koltuklarını kabartıyor, 
tstanbulda meslek hayatına atıldık-
larmı, yahut erkeklerin yaptıkları ce
saret ve spor hareketlerinde muvaf
fak olduklarını işittiği kadınlar ara

sına aileden bir kızın karışmasından 
gururlanıyor, dostlarına, komşulan-
na Cevvalenin zekâsı, bilgisi hakkın
da izahat veriyordu. 

Nihayet müsabaka günü geldi. 
Ve bir haftalık üzüntülü bir intizar

dan sonra muvaffak olduğu genç kı
za bildirildi. 

O gün Cevvale için bir düğün, bay
ram günü oldu. Artık yarım doktor 
sayıhrdı. O yıl tıb fakültesine yeni bir 
Türk kızının girdiğini yazan gazete
lerden beşer onar tane aldı. O geniş 
sahifeler içinde kendinden bahseden, 
tek satın her gazetede ayrı ayrı defa
larca ve saatlerce okudu. Sonra bun
ları tarihî bir vesika gibi kütüphane
sinin kapalı gözlerine sakladı. 

Onu ilk tebrik eden Asude olmuştu. 
Yeni gelin arkadaşının muvaffaki

yeti ile iftihar ettiğini yazıyordu. Ona 
uzun bir cevap yazdı ve Asudenin yeni 
evli olduğuna bile ehemmiyet verme
den hayatını erkeklerin yardımile ku
rabilen kadınlara karşı bir kaç sahife 
konferans verdi. 

Sevinçten bir kaç gün muhakemesi 
yarı işler bir halde gezdi. 

Artık serbes meslek hayatına ilk 
adımını atmış farzediyordu. Teyzesi 
artık onu adile değil, doktor diye çağı-
nyor, başkalarile konuşurken de: 

— Bizim küçük doktor! diye bah
sediyordu. 

Şimdi tesadüf ettiği doktor apartı-

manlanmn kapılarmdaki tabelâları 
durup dikkatle okuyor. Günün birin
de kendi kapısına da böyle bir levha 
aşılabileceğini düşünerek gıcıklayıcı 
ürpermeler geçiriyordu. 

Okumak, öğrenmek, koltuğunun al
tında içi kitap dolu bir çanta ile do
laşmak ve hattâ ihtiyacı olmadığı 
halde bir de gözlük takmak gibi fikir 
adamlarının yahut âlim geçinenlerin 
şekil ve tavırlarını almak için mukave
met edilmez arzular duyuyor, gezme
ğe, eğlenmeye karşı lâkayd görünü
yor. Yanındaki insanlara ruhî ve uz-
vî hastalıklarla malûl bir takım za
vallılar gibi bakıyordu. 

Odasındaki cam rafU masada istif 
edilmiş duran tentürdiyot, alkol, eter, 
oksijen, amonyak şişelerini, pansu
man paketlerini her gün yeniden tan
zim ediyor, odasını İzmirde iken bir 
kaç kere gördüğü meşhur bir dokto
run muayenehanesine benzetmek için 
ehnden geleni esirgemiyordu. 

Meslek kadını olmak, bilhassa dok
tor olmak arzusunu daha lisenin orta 
smıflannda iken duymağa başlamış
tı. O zaman babası yeni ölmüştü. Hal
leri, vakitleri yerinde idi. Annesi eski 
terbiye düşkünü, kendi halinde bir 
kadındı. Kocasını kaybedince hayatı 
altüst olmuştu. Her hareketinde erke
ğinin eline ve işaretine bakan kadın
cağız onun yokluğu ile o kadar peri
şan olmuştu ki günlerce buhran ve 

ıztırap içinde yaşadıktan sonra âdeta 
yaşamaktan nefret eden bir insan ol
muştu. Çocuklannm sevgisi bile elem
lerini yatıştıramıyordu. Artık yan can-
h bir mahlûk haline gelmişti. O za
manlar lisenin yedinci sınıfma 
devam eden Cevvale, mektep ha
yatının duyurduğu ilk nefse iti-
mad hislerile ve olgunlaşmıya başlı-
yan zekâsı ile annesinin bu periş»n 
halini önlemeğe çalıştı. Hayatlarım 
emniyetle kazanmağa çalışan kadm 
muallimleri de ona canlı birer örnek 
gibi göründü. Hele tarih muallimi, 
Avrupada okumuş genç bir kız onun 
için âdeta tapınacak bir üstün kud
ret gibiydi. Bu genç muallim İzmirde 
kimsesi olmadığı halde erkeklerden 
daha rahat, daha mesud yaşıyordu. 
O kadar hâkim ve emniyetle konuşu
yordu ki erkek muallimler bile âdeta 
onunla çekinerek konuşuyorlardı. Cev
vale annesinin o bitkin hali ile bu 
genç muallimin arasındaki kadınlık 
farkını mukayese edebiliyordu. Anne
si hemen hiç tahsil görmemiş, daha 
on yedi yaşında evlilik hayatına girip 
erkeğinin idaresi ve evinin sakin ha
vası içinde kozasına kapanıp kalmış 
bir böcek gibi yaşamış, sonra alıştığı 
bu baskıdan mahrum kahnca kanat
lan kırılmış bir kuş gibi çırpmmalı 
imkânını bile kaybederek bitkin, pe
rişan bir halde çöküvermişti. 

(Arkası var) 
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Yeşil Bursada bir dolaşma 

Türkiyede, Rusların sovhozlarına 
benziyen teşekküller: Devkur'lar! 
Karacabey harası ne azamettedir? - Osmanlı devleti 
ile başlayıp Cumhuriyette asrîleşen bir müessese. -

Abolyond gölünün Robensonu şehre İnmiş! 
Almanlar kamp kurduysa işsizleri 

çalıştırdıkları için; İtalyanlaır Façyo-
1ar tesis ettikleri için; Ruslar da «Sov-
hoz» ve «Kolhoz» denilen hükümet çif-
llklerini, koUektif çifliklerini yarat
tıkları için öğünüyorlar... 

Propagandalar yapıp ortalığı velve
leye veriyorlar. 

Bizde de bunlara yakın bir şey var. 
Hem de aldı yürüdü, tekâmül ettL 
Hattâ daha şimdiden iktisadî hayatı
mızın belkemiğini teşkil ediyorl 

Ankanın «ismi var, cismi yok» muş. 
Bunların cismi var, ismi yok! 
Halbuki bahsetmek istediğim t»» 

şekküller, başlı başına bir iktisad tipi
dir, mua^ıeret sistemidir, devletçiliğe 
dayanan rejimimizin yarattığı biü 
usuldür. Memleketin neresini gezs©-
lıiz, onlara Taslıyorsunuz. Kimi Zon-
guldakta, kimi Turhal'da, kimi Kara
cabey'de... Kimi maden, kimi fabrika, 
kimi çiflik.... Fakait tipleri ayni, nüı-
ları ayni.... 

Ne şehirdirler, ne köydürler. Fakat 
yüzlerce, binlerce adamı sinesinde top-
lıyan birer yaşama yeridirler. 

Onlardaki hayat, en müterakki şe-
birlerin hayatından üstündür. İçlerin
de bir tek fakir, pejmürde, karnı iyice 
doymamış, elbisesi solup yırtılmış 
hemşheri yoktur. Bu teşekküllerin 
hududlannda o hafta sinemasını sey-
retmemiş, o gece radyosımu dinleme
miş, o sabah banyosunu yapmamış 
adama raslamazsmız... 

Oralarda bir çocuk yoktur ki mek
tebe devam etmesin, hem de en fennî 
şekilde kurulmuş mektebe... 

Bir adam j'oktur ki okuma, yazma 
bilmesin... 

Şayet birinin bu sene bir eksikliği 
varsa, gelecek sene ötekilerin modeli 
üzere bu eksik te tamamlanacaktır. 

İstikbalin mesud ve müreffeh Tür-
kiyesinin muhayyel masalmı ahlat-
mıyorum, hayır... Bugünün Türkiye-
sinden, hakikatten bahsediyorum. 

Eğer başka rejimlerde olsaydı, bu te
şekküllere kim bilir ne şatafatlı isim
ler takılır, haklarında broşürler bası
lır, sinemalgfn alınır, seyyahlar orala
ra celbolunur, gezdirilirdi. 

Bizde ise, ecnebi seyyahlar en müh
mel yerimiz olan İstanbulu gezer: 

— Yeni Türkiyeyi de gördük.... di
ye, nezaketen dudak buruşturmadan 
giderler. 

Rusçanm «Sovhoz» diye yeni bir 
«özü vardır. «Sov» Sovyet'in, «hoz» da 
çiflik mânasına gelen kelimenin baş 
heceleri olduğuna göre, bu, musanna 
bir sözdür. 

Eski, yani liberal iktisad: 
— Devlet istihsale, ticarete kalkış

mamalı! - diye bir kaide çıkarmıştL 
Yeni, yani devletçi iktisad ise, dev

leti ve bazı millî bankaları büyük ia-
tihsal ve tevzi faaliyetlerine sevkettL 
ÎŞte bu bahsettiğim devletçilik kurul-
lan böylelike doğdu; Türkiyenln bir-

Turhal şeker fabrikası devkunmdan bir manzara... 

çok yerlerinde dikkati celbedecek şe
kilde inkişaf etti. Çalıştıklan saha is
ter ziraat, ister kumaşçüık, ister mar 
dencUik, ister kumaşçılık, her ne olur
sa olstm, mahiyet itibarile biribirleri-
ne benziyorlar. 

Acaba, bunlara, «Devletçilik kuru
lu» sözünün baş hecelerinden bir ke
lim uydurup isim babalığı yaparsak 
«Devkur» dersek yakışık alır mı? 

Devkurlan meselâ îstanbulda gö
remiyoruz; başka büyük şehirlerin 
pek yakmmda da göremiyoruz. Çünkü 
onlar, böyle yerlerde tam karakterle-
rile teessüs edemiyorlar. Büyük şehir 
ne kadar olsa, civarm amelesini, mü
hendisini kendi içine çekiyor. 

Devkur'lann asü teessüs ettikleri 
nokta, tabiî servetimizin yanıbaşlan-
dır. Meselâ Zonguldak ve Ereğli civa
rında kömür madenleri civarmda: 
Türkiş ve Kömüriş... Sonra pancar 
tarlaları yanında Turhal... Sonra hay
vancılığa en müsaid noktadaki Kara
cabey harası... 

Bunları gezdim ve hepsiıün de bl-
ribirlerine benzediklerini gördüm. Fa
kat, tabiatile, Türkiyenin Devkur'lan 
bunlardan ibaret değildir. Ay geçmi
yor ki, füân yerde büyük bir bez fab
rikasının, falan yerde bir bakır made
ninin, öteki yerde bir lokomotif fab
rikasının kurulduğunu okuyoruz. Bun
lar da bugünün, yahut yannm Dev-
kur'larıdır. 

*** 
Bursaya kadar gitmişken, ICaracaJ-

bey harasmı görmemezlik edemezdim. 
Burası şehre seksen küometre uzak
lıkta. Bir müddet, Abolyond gölünün 
kenanna kadar, şoseden gidiliyor; 
sonra ancak mütehassıs bir şoförün 
keşfedebüeceğl ve makine sürebilece
ği su izi geçidlere sapılıyor... Nihayet, 
Karacabey harasmdayız. 

Burası yalnız Türkiyenin değil, ya-
km şarkın bUe en büyük ve en fennî 
at - kısrak, boğa - inek ve koç - ko-
jrun merkezidir. 

İşin azameti hakkmda' bir fikir ver
mek için şu malûmatı yazayım: 

Karacabey harasının arasisi, bir 

Karacabey harası devkurunun parkından bir görünüş 

kaymakarrüik arazisi kadar büyük
tür. Yani 109,960 dönüm. Bu arazinin 
muhammen kıymeti 549,575 lira. 
Üzerlerindeki binaların muhammen 
kıymeti 695,492 lira. 

Karacabey harası, ancak cumhuri
yet devrinde asri bir müessese haline 
konulmuştur. Fakat tarihi, Osmanh, 
tarihüe beraber başlar. 

Unsurlarını teşkil eden çiflikler 
şunlardır: Gerdeme, Orta çiftlik. Mel-
de. Kayseri, Kabaağaç, Çörekli, Gönü, 
Harem ağüı. Çeribaşı, İsmet paşa. 

Sultan Orhan, Mihallerden kız aldı
ğı vakit, Orta çiflik te kendisine hedi-
ye.edümişti. İlk nüve budur. İlânı 
meşrutiyette Mihaliçin ismi, fatihinin 
ismine izafeten Karacabey olduğu 
için, çifliklere de böyle denildi. 

Hüdavendigâr zamanında Gerde
me, Mahmud devrinde Kayseri ve Ka
baağaç, Aziz zamanında Çörekli ve 
Harem ağılı, Hamid devrinde Gönü, 
Çeribaşı ve Melde çiflikleri satın 
alınıp ilâve edilmiştir. 929 da İsmet 
paşaçifliği alınmıştır. Fakat asıl mü
himi, bütün bu heyeti umumiye, hay
van yetiştirmeğe elverişli olduğu için 
fennî bir hayvan merkezi haline so
kulmuştur. 

Devkur'daki hayvan kıymetleri, bu
günkü vaziyette bir milyon liradan 
fazladır. 

Buralarda eskiden bühassa koyun 
otlatüırdı. Hattâ koyun adedi bir za
manlar yüz bine çıkmıştı. Karacabey, 
viÇiftlikâtı hümayun» un en başında 
gelirdi. Fakat şimdiki maksad ticaret 
değü, bütün bir memleketin hayvan 
cinsini ıslah için bir istasyon olmak
tır. Onun için çokluğa değü, nev'e 
ehemmiyet verüiyor. Şimdi, bu hara
da, üç cins hayvan üzerinde emek 
sarfolunuyor ve bu üç dns hayvan, şu 
miktarlardadır: 

14000 koyun, 
514 at, 
700 sığır ve manda. 

Bütün bu izaha;tı, çifliğin yardirek-
törü olup otomobilde bizimle birlikte 
Haraya doğru giden B. Abdülkadir 
Göktan'dan alıyordum. Etrafımızda 
manzaralar mütemadiyen değişiyordu. 
İşte, Abolyond gölü!... Kenarmda ley
lekler ve pelikanlar bahk avüyor... 
Arazi hayvancıhğa o kadar müsaid ki, 
köylünün sürü sürü davan otluyor... 

Bir ada göründü. 
— Meşhur Robenson'un adası.... 

Hani gazeteler muhtelif seferler yaz
dılar... Bura:da yalmz basma yaşıyan 
biri varmış diye... 

— Aman gidelim, görelim... - de
dim, 

Gülümsediler: 
— Şehre inmiştir... Ekseriya yerin

de bulunmuyor... 
Halbuki bizim bildiğimiz, Robenson, 

bütün insanlardan alâkayı kesmek 
mecburiyetindedir. Bu ne biçim iş? 

Arkadaşlarımm söylediklerini ida
rehanemize göndereceği bir mektupla 
resmen tekzib etmesin sakın... Yaz
mayım mı acaba?... - diye düşündüm... 

— Ya bunca yıllık şöhretine teke 

"Ittihad ve Terakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Yazan: Mustafa Ragıb Es-atlı Tefrika No. 169 

Eskişehir mebusu B.Abdullah Azmi, 
"llttihad ve Terakki,, nin feshini teklif etti 

Talât paşanın bu açık sözleri, çok 
acı idi! «İttihad ve Terakki» lideri 
başta kendisinin mesul olduğunu iti
raf etmekle beraber, harp suiistimal
lerine kansan pek çok kişi bulundu
ğunu açıkça söylemekle «İttihad ve 
Terakki» mensuplarmdan çoğunun 
ve harpte mesuliyet mevkiinde bulu-
nanlann ne kadar ağır bir itham al-
tmda bulunduklarını saklamağa lü
zum görmüyordu. Bu kati ve acı iti
raf ve itab karşısında hissedar olma
sı lâzımgelenlerden bir kısmı, şimdi 
Talât paşanın sözlerini dinliyenler 
içinde bulunuyordu! Bu haklı sözler 
karşısında artık hiç kimse ağzını açıp 
sabık sadrazama itiraz etmek, ken
di fırkasma mensup olanlan haksız 
yere itham ettiğini iddia eylemek ce
saretini gösteremedi. Çünkü Talât 
paşamn hakikate tamamile uygun 
olan bu sözleri karşısında böyle bir 
itirazda bulımacak kimsenin bu suiis
timalleri kendisinin yaptığım itiraf 
etmesi demekti. İttihadçı, muhalif 
herkesin harbi umumî suiistimalleri
ne isyan ettiği böyle bir devirde hiç 
bir ferd, bu şekilde aykın bir harekette 
bulunmak cesaretini gösteremezdi. 

Eğer harp mağlûbiyetle 
neticelenmeseydi... 

Talât paşa, kendi sözleri karşısın
da salonda soğuk ve ayni zamanda 
mütevekkil bir hava estiğini görünce 
söz söylemekten yorulmuş, biran ev
vel sözlerini bitirmek istiyen bir ta
vırla devam etti: 

— Eğer harb, böyle makûs bir ne
tice ile, daha doğrusu felâketle neti-
lenmemiş olaydı, bittabi iktidar mev
kiinde kalacak ve hatıra, gönüle, es
ki arkadaşhğa bakmadan, Mm olur
sa olsun bütün mesulleri, suiistimale 
sapanlan şiddetle tecziye edecektik. 
Bu, benim dimağımda ilk gündenberi 
yerleşmiş bir fikri sabitti. Fakat ne 
ya'palım ki bugün çekilmek mecbu
riyetinde kaldık, hakkımızda milletin 
vereceği âdil hükümlere intizaren 
bir kenara çekiliyoruz. Ancak bunun 
için bugün daha başka türlü hareket 
etmek lâzımdır: Cemiyet ve fırkanın 
hayat ve teşekkülünde - vaziyetin 
icablarına göre - bir değişiklik ya'p-
mak lâzım geliyor. Bunun için ben 
ve arkadaşlarım, şu dakikadan iti
baren fırkanın (Meclisi umumî) ve 
(Merkezi umumî) sinden çekUip is
tifa ediyoruz. «İttihad ve Terakki» 
cenüyeti ve fırkasınm asıl meşru ve 
sahibi aslisi olan sizlere, kongreye 
terkediyoruz. Artık arkadaşlar, 
düşününüz, açıkça, hiç bir endişe
yi göz önüne almıyarak serbesce mü
nakaşa ediniz. Memlekete hayırlı 
olacak bir tarik ihtiyar ederek esaslı 
ve isabetli bir karar verinizi 
laşeciler, Canbulat beye rey 

vermek istemediler fakat.. 
Dedi ve kürsüden indi. Salona biran 

içinde bir ölü sükûneti, aziz bir vü
cudun toprağa gömülmesi aninde 
duyulan aczin, elemin samimî tezahü
rü hâkim olmuştu: On senedenberi 
«İttihad ve Terakki» nin en faal rük
nü olan Talât paşa, şimdi artık siya
setinin iflâs ettiğini itiraf etmekle 
birdenbire bütün nüfuz ve selâhiye-
tini burakmış, alelade bir mevkie gel
mişti. Talât paşa, âdeta teessürden 
sendeler gibi kürsüden indi ve salon
dan çıkarak odalardan birine doğru 
ilerledi. Bu anda kongre başsıa kal
mıştı. Ne olacaktı? Yapılacak müna
kaşayı kim lüare edecekti? Talât pa
şa, son vazifesini tekrar hatırüyarak 
salona dcmdü ve kürsünün yanma 
yanaşarak: 

— Arkadaşlar, dedi, kongrenin ida
resi için bir reis intihab etmekliğiniz 
lâzımdır. Eğer muvafık görüyorsamz 

mııııınııııımiHi 

sürdüm, diye dâva açarsa?... 
Gazeteci arkadaşımız Riza Ruşen 

mutad nüktelerinden birini savurdu: 
— Eğer dâva açarsa! demek gazete 

okuyor, demek insanlarla münasebe
tini kesmemiş, dâva bile açıyor... Ro
benson olmadığım bizzat isbat etmiş 
olur. 

Yürük Çelebi 
NOT: Karacabey harasmdakl hayvan

ların hayatını müteakib yazılarunda tasvüfl 
edeceğim. 

ben İsmail Canbulat be3d namzed 
olarak göstereceğim, dedi ve sonra 
sıralardan birine geçip, oturdu. 

Talât paşanm bu teklifi, ekseriyet 
tarafından terviç edilmekle beraber, 
salonda bulunan bir grup bu isme iti
raz ettiğini belli eden bir hareket 
gösterdiler. Bunlar, Canbulat beye 
karşı hâlâ eski kinlerini unutmıyan 
ve vaktile şehremini iken kendileri
ne, bilhassa şeflerine karşı çok ağır 
hareket eden, Kara Kemal bejdn et
rafında birleşen iaşecilerdi. Talât 
paşanın teklifi üzerine reyler toplar 
nırken «Küçük efendi» nin tarafdar-
lan menfî rey verdiler. Fakat ekse
riyet, Talât paşanın teklifine iştirak 
etti. Ve İsmail Canbulat bey de reis 
sıfatile kürsüye çıktı. 

Kongrede münakaşa başladığı sı
rada Talât paşa, gerek kendi şahs! 
hakkında, gerek «İttihad ve Terak
ki» nin vaziyeti etrafmda, ne söyle
nirse söylensin, hiç bir şeye müdaha
le etmiyeceğini ihsas eder mütevek
kil bir tavır almıştı. Talât paşa, ilk 
defa olarak bu gibi kongrede bu ksr 
dar bîtaSraf kalıyor, münakaşalara 
müdahale etmemeği tercih ediyordu. 
Bu sırada yanında oturduğu Lâzis-
tan mebusu Ziya Molla beyi kolil* 
dürttü. Molla bey bu işaret üzerine; 

— Ne var paşa? dedi. 
Talât paşa, acı acı içini çekti ve: 
— Hatırlar mısın Molla? dedi, ka

bineye yeni nazırlar almak için fır
kada münakaşa açtırdığım zaman 
sen bana: «İstifa et, çekil! > demi^ 
tin. Ben o zaman «henüz vakti gel
memiştir, bir tecrübe daha yapmak 
isterim.» demiştim. Acaba o zaman 
vakti gelip, hattâ çoktan geçmiş d&-
ğil mi imiş? Bugün görüyorum ki o 
zaman sen haklıymışsm?.. dedi ve 
gözlerinden iki damla göz yaşı dö
küldü!. 

Ziya Molla bey, bu kadar elim ve 
muztarib bir vaziyette bulunan Tar 
lât paşanm kederini büsbütün arttır-
mamak için sabık Sadrâzamm bu me
yus haline hürmet etmeği zarurt 
gördü ve susmağı tercih ettL 

Abdullah Azmi efendi 
«İttihad ve Terakki» nin 

feshini iatedi 
Canbulat bey, müzakereye başlap 

mak üzere söz istiyenlerin isimlerini 
kaydetti. İlk söz alan Eskişehir me
busu Abdullah Azmi efendi (sabık 
Şer'iye Vekili) idi. Kongrede büjrük 
bir fırtma koparacak derecede hücu
ma geçmekte tereddüd etmiyen Es
kişehir mebusu uzun bir nutuk söy-
liyerek «İttihad ve Terakki» nin dört 
hatb senesindeki hatalarını, harb SİP 
yasetini, suiistimalleri vesair yolsuz-
luklan şiddetle tenkid ettikten son
ra ezcümle dedi ki: 

— (Merkezi umumi) haiz cdduğu 
nüfuz itibarile hükümeti her an mu
rakabe etmesi lâzım gelirken, bu va
zifesini ifa etmemiş, birçok yolsuz
luklara, suiistimallere ses çıkarma
mış, hattâ bunlaara karşı bir nevi 
himayekâr vaziyet almıştır. Bımdan 
başka meşrutiyet usul ve kaidelerine 
göre, hükümetin her vakit meclisten 
kuvvet ve salâhiyet alması icap eder
ken bilâkis meclis, daima hükümetin 
taz3riki altmda kalmış, harp bahana 
sile, en küçük meselelerde bile münar 
kaşa so'bestisine müsaade edilmemiş
tir. Binaenaleyh bu fırka artık bütün 
kozunu oynamıştır. Kongre bu husuf
ta iyi bir vesiledir. Kongre, cîttihad v« 
Terakki»nin feshine karar vermeli
dir. Bu karal- da millete açıkça ilân 
edilmelidir ki «İttihad ve Terakki»-
nin suiistimallere, yolsuzluklara v« 
tıûiâsa harp seneleri içindeki mesuli
yetlere iştirak etmemiş olan masum 
evlâdım takipten, mukadder feci akı
betlerden kurtarmak lâzundır. 

Abdullah Azmi efendiıün «İttihad 
•e Terakki»nin feshini teklif eden bu 
sözleri salonda: bir asabiyet doğurdu. 
Büyük bir ekseriyet, cemiyetin, fırk»-
nm hayatma nihayet verecek bu söz
ler karşısmda âdeta isyan eder bir va
ziyet aldı ve hemen etraftan sözler 
yükselmece başladı, îlk mukabele edes 
doktor Nâam bey oldu ve: 

(Arkası var) 

i 



Sahile 8 A K Ş A M 5 Ağustos 1937 

I IH < 
H 'i-

• 1 
1 1 ' V 

• 

ıg^ggg 

— Deniz derin mi? 
— Bilmem, kanmm sırtmda ayak

ta duruyorum!.. 

İyi ya 
Oğluna bir ingilizce öğretmen tut

tu. 
— Ders başına ne istiyorsunuz? 
— Be§ lira! 
— Çoktur, üç lira veririm. 
— Ama ben İngîlizim. 
— İyi ya işte, ders vermekte hiç 

bir güçlük çekmiyeceksiniz demek
tir. _ _ _ _ _ _ 

Dalgın 
— Gözlüklerim nerede?.. Burada 

yok. Orada da yok. Masamn üstüne 
bakajam... Masanm üstünde de yok. 
Masanın üstünde olmadığım görüyo
rum, mademki görüyorum, demek ki 
gözlüklerim gözümde... 

Gözlükleri gözündeydi. 

Korkma 
İki adam kapıyı çaldı: 
— Muslukları tamire geldik. 
Kadın kapıyı açtı: 
— Giriniz, dedi, yalıaz dikkat edi

niz, parkeler yeni cilâ'.andı... 
İ&âm: «Kunduralarınızla çizmeyi

niz» diyecekti, fakat adamlardan biri 
söze vakit bırakmadı: 

— Korkmayımz düşmeyiz, kundu-
ralanmızm altı çivilidir!.. 

Yediği 
Çok şişmandı. Zayıflamak İçin dok

tora gitti. Doktor kendisine bir rejim 
tavsiye etti. 

Bir ay sonra tekrar doktora gitti. 
Biraz daha şişmanlamıştı. Doktor 
{faştı: 
, — Tavsiyelerimi yaptınız mı?. 

— Yaptım doktor. 
— Dediklerimi yediniz mi?.. 
— Yedim doktor. Her zaman yedik

lerimi yedikten sonra, üstüne sizin 
tavsiye ettiğiniz şeyleri de yedim!.. 

Alan 
Bayan, çorapçı dükkânma girdi, sa

tıcı kızdan çorap istedi. Kız çıkardı, 
bayan beğenmedi, kız başka bir kutu 
çıkardı. Bayan beğenmedi. Kız dük
kânda ne kadar kutu varsa çıkanp 
ortaya koydu, bayan gene beğenme
di ve nihayet sordu: 

— Başka çorabınız yok mu? 
Kız: 
— Bir de ayağımdakiler var I dedi. 

Dikkat 
Maarif müfettişlerinden biri, ilk 

mektepte sımfları dolaşıyordu. Çocuk
ların dikkat hassalanm anlamak is
tedi. Birine: 

— Bana bir rakkam söyleyiniz, de
di. 

— 76 
Müfettiş tabloya 67 yazdı. Kimse 

ses çıkarmadı. 
85 ile ayni tecrübeyi yaptı, tabloya 

58 yazdı. Gene ses çıkaran olmadı. 
Müfettişin canı sıkıldı, çocuklar bu 
derece dikkatsiz miydiler? Son bir tec
rübe daha yapmak istedi: 

— Bir rakkam daha söyleyiniz. 
Bir ses duyuldu: 
— 33. Bakalım bunu nasıl yazacak-

smız?.. 

Bono 
Salamon, köyünden kalktı, İstan-

bula geldi, her zaman ahşveriş ettiği 
toptancıya gitti, ufak tefek bazı sipa
rişler yaptı ve bir bono verdi. Sonra 
dedi ki: 

— Sizin gibi büyük mağazalar, 
müşterilerine hediye verir, siz bana 
hiç hediye vermediniz.. 

Mağaza sahibi Salamona bir sec
cade hediye etti. Salamon beğenme
di: 

— Bunun hiç luymeti yok. 
Bunun üzerine mağaza sahibi' 
— Öyleyse dedi size bugün aldığı

nız malları hediye ediyorum, bononu
zu geri alınız.. 

— Yok dedi, siz gene seccadeyi ve
riniz i. . 

Sebebi 
— Levi evleniyor musun? 
— Evet. 
— Kimi alıyorsun? 
— İhtiyar Salamonun kızını. 
— Yahu ilk karın da Salamonım 

kızıydı. 
— Evet. 
— Hatırımda kaldığına göre, ikinci 

karın da ilk karının kardeşiydi. 
— Tamam. 
— Anlamıyorum. İlk kann öldü, 

îkinci karın öldü, şimdi gene onların 
kız kardeşile evleniyorsun. Bunım se
bebi nedir? 

— Gayet basit, o soyun kökünü 
kurutacağım!.. 

N e y a p a r ? 
Salamonla Levi kahvede oturdu

lar, birer çay getirttiler. Levi cayma 
beş şeker koyunca Salamon hayret 
etti: 

— Beş şeker mi koyuyorsun?.. Sen 
beş şeker koyarsan acaba Rokfeller 
kaç şeker koyardı? 

— Rokfeller şekerden bir banyo 
yaptınr, içine girer, çayım orada içer
di!.. 

Söyle 
İki Yahudi karşılaştılar: 

, — Salamon bana beş lira verir mi
siniz. 

— Veremem. 
— öyleyse üç lira ver. 
— Veremem. 
— İki lira? 
— Veremem. 
— Bir lira? 
^ Veremem!.. 
— öyleyse söyle saat kaç?.. 

> 

— İstediğim oldu, kaptan peşime 
düştü!.. 

' rfl 
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— Şunu iyi bil, ben kimsenin işle
rime burnunu sekmasmı istemem. 

— Bense aksine isterim. 
— Neye? 
— Mendil satarım da ondan... 

Tuhaf 
— Bu ne hal? 
— Ne var? 
— Ne olacak, çoraplarının biri si

yah biri beyaz.. 
— Tuhaf şey, dolapta bir çift daha 

siyah beyaz çorap var!.. 

Misyoner 
Bir misyoner orta Afrika kabilele

rinden birinin reisine sordu: 
— Geçen sene kardeşini yedin diye 

danlmış, bir daha böyle şey yapma
manı tavsiye etmiştim. Sözümü din
ledin mi?.. 

— Dinledim, artık uzak akrabaları
mı yiyorum!.. 

Doğrusu 
İki kişi bir suçtan dolasa hâkim hu

zuruna çıktılar. Reis sordu: 
— Avukatınız yok mu? 
— Yok efendim, doğruyu söylemeğe 

karar verdik!.. 

•— Bethofcni sever misiniz?.. 
— Çok severim ama zarar yok, nz gene çalmakta devam edinb!. 

Alış veriş 
Müşteri dükkâna girdi: 
— Kaç tane tavuğunuz var? 
— Altı tane. İstiyor musunuz? 
— Üç tane istiyorum; hangileri da

ha kart. 
— Yani daha körpe demek istiyor

sunuz? 
— Hayır, kartlarım anyorum. 
— Şu üçü karttır. 
— Öyleyse öbür üçünü veriniz!.. 

O l m a z ş e y l e r 
— Yiyebilmek için takma dişlerini 

satmak. 
— Cjlü denizi'katletmek. 
— Kuruçeşmede kana kana su iç

mek. 
— Kabasakalda tıraş olmak. 
— Etyemezde kasap dükkânı aç

mak. 

B e n z e y i ş 
— Göz babasmm gözleri... 
— Ağız anasııun ağzı... 
Çocuk atıldı: 
— Üstümdeki de ablamın entarisi... 

t m k â n s î z 
Doktor dedi ki: 
— Bunun kolayı var, akşamlan ca

nınız rakı İçmek isteyince, bir kadeh 
rakı yerine bir elma yiyiniz. , 

— İmkânsız doktor, on on beş elma 
nasıl yerim!» 

Palavra 
^ Geçen gün bahçemde gezerken 

bir kibrit düşürdüm, dün baktım, ye
rinde bir ağaç bitmiş... 

— Bu bir şey değil, ben geçen hafta 
bir düğme düşürdüm, üç gün sonra 
yerinde bir kat elbise buldum!.. 

Zehir 
Doktor bayanı muayene ettiî ' 
t-t* Zelıirlenmlş? dedi. 
Bay başını saJIadı: 
i»N Kendi sözleıinden ısehlrlamıiş 

tiacakU 

[ Perşembe musahabeleri^ 
Londraya giderken... 

Geçen yaz Parisin (St. Lazard) ga
rından beni Manş sahilinde (Dieppe) e 
götürecek olan trene bindim. Kom
partımana iki madamla bir genç kız 
benden evvel gelip yerleşmişler. (Di
eppe) e kadar onlarla beraber git
tik. Kompartimammıza başka kimse 
gelmedi. Çok geçmeden yol arkadaş
larımla tanıştık. İki madamdan biri 
İngiliz, kocası İsviçreli imiş. Şimdi 
tatili geçirmek üzere lazı ile anayur
da Londraya gidiyorlarmış. Madam 
Kembriç üniversitesinden mezun imiş. 
(Lausanne) da bir malikâneleri var

mış. Bana İsviçre mekteplerinden çok 
şikâyet etti. Âdeta yandı yakıldı: 

— Mösyö bilmezsiniz ne kadar bu 
çocukların ders programları yüklü! 
Nefes aldırmıyorlar. Bir dersten çıka
rıp öbürüne sokuyorlar. Bakımz kı
zım iğne ipliğe döndü. Bizim İngilte-
rede hiç böyle değU, çünkü bizde ka
fadan önce vücudu düşünürler. Hal
buki İsviçreliler bunun aksine, önce 
kafayı düşünüyorlar. Vakıa tatUlerde 
biraz geniş nefes aldırıyorlar. Meselâ 
çocukları grup, grup dağlara götürü
yorlar. Kamplarda yaşatıyorlar. Dağ 
sporları yaptırıyorlar. Ama neme lâ
zım, çok okutuyorlar! Bunaltıyorlar, 
serseme çeviriyorlar! 

Bir İngiliz aksanı ile madam bun
ları yana yakıla anlatırken karşımız
da oturan madam da lâfa karıştı. 
Meğer o da bir muallim imiş. 

— Ya biz ne diyelim? Bizim prog
ramlar daha fazla yüklüdür. Her se
ne programlarda ıslahat yapacakları
nı, çocukların kafalarını beyhude yo
ran lüzumsuz dersleri çıkaracaklarını 
söylerler. Biz muallimler hep sevini
riz. Bir de yeni programlar yapüdığı 
zaman bir takım derslerin daha ilâve 
edildiğini hayretle görürüz. Ama ma
arif erkâm da ne yapsın! Bütün ana 
babalar evlâdlarmm başüiye diploması 
aldığım istiyor. Herkes çocuğımu 
yüksek tahsile hazırlıyor. Bunun için 
de olgunluk imtiham vermek lâzım!! 
Ben (Legion d'honneur) mektebinde 
hocayım. 

Ben hemen sordum: 
— Affedersiniz madam benim bu 

mektepler hakkmda hiç bir fikrim 
yok, biraz izahat verir misiniz? 

Bu mektepler lise derecesindedir ve 
üç tanedir. Napolyon Bonapart tesis 
etmiştir. Bu mekteplere (Lâgion 
d'honneur) nisam almış olan aUele-
rin evlâdlannı kabul ederler. Ya ba-
bamn veya büyük babanın bu nisam 
almış olması şarttır. 

Böyle bir nişanla mükâfatlandırıl
mış olan baba evlâdım tabiî ücret mu
kabilinde o mektebe yazdırır. Bu ni
sam alıp ta sonradan fakir düşen kim
selerin evlâdları para vermezler. Mek
tep hükümetin malıdır. Erkek ve kız 
şubeleri ayrıdır. 

Ben gene sordum: 
— Siz de Londraya mı gidiyorsu

nuz 
— Evet hem tatili geçirmek, hem 

dinlenmek için Londra civarmda bir 
köye gideceğim. Orada hayat Parise 
nisbetle hem daha ucuz, hem de da
ha sakindir. Spor yapmağa da çok 
müsaiddir. 

Ondan sonra afakî sözler başladı. 

^n: Selim Sırn Tarcan 
Benim Türk olduğumu anladıkları 
zaman alâkaları daha arttı. Her ikisi 
de ahret sualine başladılar. Bunlar 
hakikaten insanı çileden çıkaracak 
mahiyette şeylerdi. (Dieppe) e geldik. 
Rıhtıma yaslanmış olan beyaz vapu
ra geçtik. Herkes gibi ben de bir frank 
verip bir şezlong aldım ve uzandım. 
Deniz çok sakin, hafif meltem esiyor
du. Yol dört saat sürdü. Saat on altı 
buçukta (Newhaven) şehrinin rıhtı
mına yanaştık. Gümrük ve pasaport 
muamelesi beş dakikada bitti. Mini 
mini bir şimendifer yavrusımun al
çak tavanlı vagonuna girdim. Yerime 
henüz yerleşmiştim. Beyaz kısa ce
ketli kırmızı çizgili siyah pantalonlu 
sarışın bir genç karşıma geldi, iğile-
rek bir reverans yaptıktan sonra: 

— Affedersiniz ikindi kahvaltısı ya
pacak mısınız? dedi. 

Ben de yalnız bir ye..s! demekle ik
tifa ettim. Beş dakika geçmeden, bü
yücek bir tepsi içinde çay, süt, sıcak 
su, kızarmış fırancala, tereyağ, pey
nir, iki pasta ve bir muzdan ibaret 
kahvaltıyı getirip önüme koydu ve 
bunların hepsi için bahşiş te beraber 
yalnız bir şilin yani 35 kuruş aldı. 

Gerek (Dieppe) de gerek (Newha-
ven) de en çok hoşuma giden şeyin 
ne olduğunu söylersem şaşacaksınız: 
Hamalların terbiyesi! 

Hiç bir hamal siz çağırmadan ye
rinden kımıldamıyor, yani eşyalarını-
zm üstüne atılmıyor. Fransa topra
ğında trenden vapura kadar oldukça 
ağır iki valizimi taşıyan hamal ben
den iki frank yani bizim para ile 16 
kuruş aldı. İngilterede vapurdan tre
ne kadar valizlerimi taşıyan hamal da 
yarım şilin yani 16 kuruş aldı. Ne te
miz giyimli, ne nazik, ne terbiyeli in
sanlar. Bunların hamal olduğunu 
söylemeselerdi valizlerimi vermeğe 
utanacaktım. 

İki saatlik bir tren yolculuğundan 
sonra Londra göründü. Burada da 
Berlinde olduğu gibi önce küçük bah
çeler başlıyor. Yalmz Berlinde bu bah
çelerin ortasmda küçük, zarif kulü-
becikler var. Burada ise asker gibi saf 
saf dizilmiş Ud kath kırmızı tuğla ev
ler. Ondan sonra fabrika bacalan, bi-
nalarm arasında kriket ve tenis oyun 
yerleri. Gara girdik. Otobüs kadar ge
niş hantal bir otomobile bindim ve on 
dalcika sonra (Strand Palas) oteline 
indim. I t 

Burası otel falan değü âdeta Paris 
borsası! Kadın erkek kannca gibi in
san kaynıyor! Oda kadar geniş dört 
büyük asansör durmadan işliyor! Sü-» 
rü ile insanlar dolup boşahyor! Kala
balık ve süratle gidiş geliş insanın göz
lerini yoruyor. Odam altmcı katta 
669 numara. Benim misafir olduğum 
otelin 1200 odası var. Sekiz katlı muh
teşem bir bina. Odam tertemiz. Ya
nında banyosu ve mükellef kahvaltı 
da dahil olduğu halde hepsi için gün
de 8 şilin yani 288 kuruş alıyorlar. 
Nasıl çok ucuz değil mi? Londray 
onar sene fasıla ile üç defa ziyaret et 
tim ve hiç pahalı bulmadım. Orad 
her keseye elverişli temiz ve raha 
yaşanabilir. Londra çok temiz, ço 
şirin, çok güzel bir şehir, yalnız her 
güzelin bir kusuru var. Onun da sisi! 

Selim Sum Tarcan 

i 

Edimede B. Remzi adında kıymetli bir zat 70 fakir çocuğu sünnet ettirmiştir, 
Resimde sünnet edilen çocuklar vu bu lıayırlı işe yardım edenler görünüyorlar, 
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Yıldızlara gönderilen mektuplarda 
nelerden bahsedilir? 

Bu mektubların hepsi, bazılannm zannettik
leri gibi, âşıkane sözlerle dolu değildir! 
Yıldızların hergün binlerce mektup 

aldıklarını herkes bilir. Hattâ sinema 
direktörleri, vaizu sahneler bir jfildı-
zrn ehemmijretini aldığı bu mektup 
adedi ile ölçerler... Fakat bu mektup
larda neler yazılı olduğunu acaba hiç 
Merak ettiniz mi? Yıldızların iddiala
rına göre yazıcılar ekseriyetle pek la
ubali hareket ediyorlarmış. Yıldıza soy 
adı ile değil kendi adı ile hitap ediyor
larmış. Bu Amerikada büyük bir lâu
balilik addedilir. 

Eylülde Gary Cooperin bir çocuğu 
olacağı haberi çıkınca Gary hususî 
hayatına ta:allûk eden mesele hakkın
da binlerce mektup almıştır. Kimisi 
çocuğun nasıl bakılması lâzım geldi
ğini tarif etmekte, kimisi madam 
Gary Coopere tavsiyelerde bulunmak
ta... En nihayet te birçoklan yeni do
ğacak çocuk için isim teklif etmek ka
dar samimiyeti ileri götürmektedir
ler... 

Mae Weste gelen mektuplar başka 
tarzdadır. Ona gelen mektuplarm ek
serisi izdivaç tekliflerini havidir. Haf
tada en az 50-60 izdivaç teklifi aldığı 
söylenmektedir. Cinde bir misyoner
den gelen mektubu Mae West kıymet
li bir mücevher gibi saklamaktadır. Bu 
mektupta misyoner, yıldıza, kendisile 
evlendiği takdirde günahkâr ruhu
nun kurtulacağını ve mesud olaca
ğım ileri sürmektedir. Mektubun iğin
de ayni zamanda bir cek çıkmıştır. Bu 
cek yıldızm, misyonerin bulunduğu 
yere gidebilmıesi için navlun parasını 
ihtiva etmekte idi!. 

Nev-Yorkta oturan başka biri de 

Konstans Benete bir mektup yazarak 
bütün ailece kendisine hajrran olduk-
larmı ve hiç bir filmini kstçırmadık-
larmı bildirdikten sonra yakmda Hol-
livuta giderek kendisini ziyaret ede
ceklerini ve artisti çok sevdikleri için 
misafireten evinde kalmak istedikle
rini yazmıştır. Nihayette Hollivutta 
ev adresini derhal göndermesini rica 
etmiş ve bımunla kendilerini artistin 
evini abramak külfetinden kurtaraca-
ğmı ilâve etmişlerdir, 

Fred Mak Murray 3̂ 1dız olmadan 
bir soba fabrikasmda çalışmıştı. Bu 
fabrikanın şimdi artiste yeni bir so
ba hediye ettiği şayi olımca derhal 
güzel erkeğe birçok mektuplar gelmi-
ye başlamıştır. Yazıcüaj: eski sobayı 
kendilerine göndermesini talep et
mekte imişler. Bvmlann içinden en 
küstahı eski sobayı beğenmiyerek: 
«Sen ona alıştm, yenisini bana gön
der» diye yazmış!.. 

Fakat bu yazıcılarm içinden en açık 
gözün bir kızm çıld;ığma şüphe yok
tur. 

Robert Montgomery'nin muayyraı 
bir müddet için İngiltereye gideceği 
gazetelerde yazümca bu kızcağız yıl
dıza bir mektup yazmış: «Sen tngil-
tereye gidiyormuşsun, benim de Holli-
vuta gelmiye hevesim var. Evini bana 
bırak. Gelinceye kadar otura3am!> bu 
o kadar aykın bir teklif değil! Mek
tup şöyle nihayet buluyormuş: «Hol-
livuta gelecek kadar param valr. Gide
cek kadar yok. Sen seyahatten dönün
ce beni evinden çıkarmak istersen av
det parasını vermelisini... 

Tokanda HoIIlvatun güıel yıldızlarından Tİrginia Bruce, aşağıda SecIIia Parker 

Sinema haberleri 
ic Meşhur bok^r Jack Dempsey fi

lim artistiğine bağlamıştı. Yeni Ur 
filimde Luise Rainer ile birlikte çalı
şacaktır. Lulse Rainer, Hollivutım en 
çok beğenilen artistlerinden biridir. 

Hollivutta yeni bir grev 
t eh tikesi baş gösterdi 

5 0 0 muzikacı işlerini b ırakmak 
tehdidinde bulunuyor 

HoUivut stüdyolarında başgösteren 
grev uzun müddet çalışmanın dur
masına sebebiyet vermişti. Hararetli 
konuşmalardan sonra filim şirketle
ri artistler, elektrikçiler, makineci
lerle anlaştılar. Tekrar çalışma baş
ladı. 

Fakat, son haberlere göre, HoUivut 
yeni bir grev. tehlikesi karşısındadır. 
Bu defa müzikacılar grev tehdidinde 
bulunuyorlar. 

HoUivut stüdyolarında 5,000 muzi
kacı vardır. Bunlar şimdiye kadar 
bir teşkilâta tabi değillerdi. Şimdi 
aralannda bir sendika kurmuşlar ve 
derhal filim şirketlerine bir istek lis
tesi vermişlerdir. İstek listesinde ne
ler bulunduğu malûmdur: Az çalış
ma, çok para... Müzikacılar 14 ağus
tosa kadar mühlet vermişlerdir. An
laşma olmazsa o tarihte işlerini bıra
kacaklardır. 

Stüdyolarda, müzika olmadıkça, 
çalışmak kabil değildir. Yalnız sözlü 

• filimlerdeki müzika sahneleri için 
değU, bütün filim çevrilirken müzi-
kayâ ihtiyaç vardır, 

Amerikada gerçi çok müzika sa
natkârı vardır. Fakat bunlar stüdyo
larda çalışma tarzını bilmezler. Bun
dan başka 5,000 sanatkânn mevkile
rini kolay kolay bırakmak istemiye-
cekleri şüphesizdir. Bu sebeple yeni 
grev tehlikesi Hollivutta büyük he
yecan uyandırmıştır. 

F r a n s a d a n H o l l i v u t a g i d e n l e r 
Son zamanlarda Fransadan Ame-

rikaya bir çok sinema yıldızları git
miştir. Yeni bir kafilenin berekete 
hazırlandığı haber veriliyor. Bunlar 
bir iki senedenberi parlıyan genç yıl
dızlardır. İçlerinde MireiUe Br^in, 
Michel Morgan, Blanchette Brun^y 
bulunmaktadır. Bu yıldız akını Fran-
sada endişe uyandırmıştır. 

" İf Joan Craword, William Powell 
ve Robert Montgomery ile birlikte ye
ni bir filim çevirmeğe başlamıştır. 

if Tatil zamanını geçirmek üzere 
Avrupaya gelen Marlene Dietrich elan 
Paristjedir. Yakmda İsviçreye gide
cek, kızmı bir mektebe yerleştirdikten 
sonra geri dönecektir. 

if Bir istatistiğe göre Almanyada 
senede 80 milyon metrelik pelikül 
sarfediliyor. 28 stüdyoda mütemadi
yen filim çevrilmektedir. Almanyada 
1,943,099 Idşi alan 5,302 sinema salo
nu vardır. Sinema sanayiinde 52,652 
kişi çalışmaktadır. 

if Meşhur tenor Jan Kiepura ile 
Martha! Eggert «Bohemi operasını 
filim olarak çeviriyorlar. Bu filim bit
tikten sonra Lehorn «Tebessüm mem
leket!» operetini çevireceklerdir. 

m 

Genç bir Alman artisti La Jani 

# V 

i | 

Oenç bir yıldız: Mona Barrie 
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[ Haftalık piyasa j 
Buğdaylarımıza taleb fazladır muhtelif 

Ihraoat maddelerinin vaziyeti 
Dünya buğday vaziyeti dolayısile 

buğdaylarımıza talebler fazladır. Hol
landa, İngiltere, İsviçre, Belçika buğ
day müşterilerimizin başında bulım-
maktadır. Diğer ham maddelerimize 
de istek vardır. Türkiye - Fransa ara
sındaki ticaret münasebetleri gün 
geçtikçe inkişaf etmektedir. Bir tem-
muzdanberi tatbik edilen yeni anlaş
ma, bu münasebetlerin daha ziyade 
genişlemesine âmil olmaktadır. Fran
sa Türkiyeden en ziyade krom, man
ganez güA madenler alıyor. Hattâ bu 
münasebetle Paris sefaretimiz vasıta-
sile bir maden meşheri de yapılacak
tır. Alâkadar bir şirket, Türkiyedeki 
maden numunelerini toplıyarak bu 
meşhere göndermektedir. Türkiye -
İtalya arasındaki ticaret anlaşması 
müsaid şartlar altında devam etmek
tedir. İtalyadaki kuraklık dolayısile, 
buğday arpa ve diğer zahire madde
lerinin oraya daha fazla ihraç edile
ceği ümid edilmektedir. Mevsim do
layısile bahk ihracatı durmuştur. 

B u ğ d a y m a h s u l ü 
Şimdiye kadar buğday rekoltesi 

hakkında katî bir şey yazamamıştık. 
Yalnız mahsulün geçen seneye nis-
betle bol olduğımdan bahsetmiştik. 
Son yapılan bir hesaba göre bu sene-
ki buğday mahsulü 300 bin ton ka
dardır. 

İhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Bu hafta içinde ihracat maddeleri
mizin geçirdiği vaziyeti birer birer 
aşağıya yazıyoruz. 

Arpa — Son hafta içinde en ziyade 
hararetli satışlar arpa üzerinde cere
yan etmektedir. Başlıca müşterileri
miz arasında Belçika, İngiltere bulu
nuyor. Bu memleketler daha ziyade 
biralık arpa alıyorlar. Bir kaç sene ev
vel, Belçika bira fabrikaları, Türkiye 
arpalanndan şikâyet etmişti. Halbu
ki son bir kaç sene içinde Kütahya, 
Eskişehir gibi başlıca ijd arpa istihsal 
edilen mmtakalarda arpa zeriyatma 
çok ehemmiyet verilmiştir. Ziraat 
vekâleti arpalan temizlemek için, zür-
raa makineler dağıtmış, bu sayede 
dış memleketlere temizlenmiş arpa 
göndermek kabil olabilmiştir. Alâka
darların söylediğine göre, arpa tohum
lan üzerinde tetkikler yapılmakta
dır. Bir kaç sene sonra en randıman 
veren arpa tohumlan köylüye verile
cek, bu suretle Türkiye arpalan, dün
yanın en iyi arpaları arasına girceb-
tir. O zaman biralık arpa tipleri en 
ziyade Türkiyeden aramlacaktır. 

Buğday — Belçika, İngiltereden 
siparişler vardır. Fakat geniş mikyas
ta ihracat başlamamıştır. Mersin yo-
lile Suriye ve Filistine olan ihracat 
devam etmektedir. 

Yapağı — Son hafta; içind» yapa
ğı piyasası yükselmiştir. Sovyet tica
ret mümessilliği piyasayla alâkadar 
olmaktadır. Sovyetlerin yakında piya» 
sadan mühim miktarda yapağı ala
cağından bahsediliyor. En ziyade 
Trakya malları aranmaktadır. 

Tiftik — Piyasa eski vaziyetini mu
hafaza ediyor. Kaba malların fiati 
95 kuruştur. Henüz İngiliz firmaları 
piyasada tetkikler yapıyorlar. Alışve
riş başlamıştır. Maamafih geçen se
ne de bu mevsimde tiftik üzerine bir 
iş yoktu. 

Fmdık — Satışlar devam etmekte
dir. En ziyade alıcı memleket Fransa-
du-. Türkiye - Almanya ticaret anlaç-
malan katî bir şekle girmediği için, 
Almanyaya pek az fındık ihraç edil
mektedir. 

Bu sene fındık tacirleri, fındık sa
tışları üzerinde daha ihtiyatkâr dav
ranıyorlar. Geçen sene İspanyadaki 
dahilî muharebelerin fındık ticareti 
üzerine iyi bir netice vereceğini hesab 
edememişlerdi. Bu yüzden bir çok fm-
(flık tacirleri, ahvre satışlar yaptıktan 
soıjra, fiatlerin yükseldiğini görmüş
ler, bundan ziyan etmişlerdi. Bu sene 
böyle hâdiselere meydan vermemek 
İçin, fındık tacirleri çok dikkatli hare
ket etmişlerdir. Maamafih fındık tl-
pareti için de hararetli bir devre bag-
ilamamıştır. 

Tütün — Piyasadaki durgımluk de
vam etmektedir. Maamafih geçen se
ne de bu mevsim tütün piyasası dur
gundu. Bir kaç hafta sonra, her sene-
ki müşterilerimizden Çekoslovakya, 
Polonya, İtalya, İFransa rejilerinin pi
yasayla alâkadar olacaklarına şüphe 
yoktur. Ege mmtakasmda tütün 
mahsulünün fazla miktarda tahmin 
edildiği anlaşılmaktadır. Havaların 
tütün ziraatine elverişli olmıyan bir 
şekilde geçişi, mahsul üzerine tesir 
yapmıştır. 

Afyon — Uyuşturucu maddeler in-
hisan, her tarafta afyon satın almak
tadır. Geçen seneki afyon ahnan yer
ler pek mahduddu. İnhisar idaresi, 
bu sene afyon satın alma mıntakala-
nm daha ziyade genişletmiştir. Bım-
dan çifçi pek memnımdur, Çifçinin 
memnun olmasma ikinci bir sebep te 
şudur: Afyon mahsulü tam zamamn-
da satm aUnmıştır. Geçen sene inhi
sar idaresi bu işte pek geç kalmış. Kü
çük köylü malım pek ucuza tüccara 
devretmiştir. Bu sene inhisar idaresi 
daha ziyade müstahsille alâkadar ol
muştur. Esasen inhisann kuruluşun
daki en büyük sebeplerden biri de 
buydu. Afyonu, piyasa spekülâsyonu
na sebep olan bir madde olmaktan çı
kararak, devlete köylü arasında aJımp 
satılan bir madde haline koymuştu. 
İnhisar idaresi, bu sene bu gayeye 
doğru bir adım atmıştır. — H. A. 

Halkın şikâyet 
ve temennileri a 

Menemen (Akşam) — Menemen 
cumhuriyet meydamndal Atatürk na-
mma dikilen abidenin etrafı, belediye 
tarafmdan bir park haline getirilmiş
tir. Resmimiz, abidenin son şeklini 
gösteriyor. 

Menemen (Akşam) — Menemen 
ovasımn Gediz nehrinden ve Berga-
mada Bâkırçay ovasınm Bakırçay su
larından sulanması için yapılacak 
mecra temizleme ve kanal açma işle
rine Nafıa Vekâletince bu sene başla
nacaktır. Gelecek yıl kanallardan 
müstahsillerin istifadesi mümktin ola* 
cak ve bol hasılat almacaktır. Yukar 
rıdaki resim, Menemen dvarmda gü
zel bir kavak ormanmı gösteri^r. 

Celâl Bayara açık mektup... 
İktisad VekUi bay Celâl Bayara bir açık 

mektup gönderen bay S. Asım Gülel: 
İddianızda haklı olmanız muhtemeldir. 

Biz, bahsettiğiniz meseleyi makamı aidin
de tahkik ettik: 

(— Bu gibi ahvalde eshabı mesalihin 
İktisad Vekâletine müracaat etmesi doğru 
olur. Zira biz aldığımız emre göre hareket 
ediyoruz. Mezkrû makinenin gümrüğe ge
lip ithaline müsaade edilmediği hakkmda 
da bir şey bilmiyoruz!» dediler. 

Onım için istida ile İktisad Vekâletine 
müracaat ediniz. 

Kerbelâ kesildi! 
Kumkapıda Saraç İshak mahallesinde 

iki tane çeşme vadi. Su yolcuları tarafm
dan bu çeşmeler kesildi. Yerlerine «Terkos 
getireceğiz» dediler. Hâlâ Terkos gelmedi. 
Zavallı mahalle halkı susuzluktan kırılı
yor. Acaba bu Terkos ne zaman gelecek? 
Halk kırıldıktan sonra mı gelecek? Gaze
teniz tarafından bu yazıyı neşretmenizi 
diler saygılarımızı sunarız. M. A. Örnek 

.^îdrcuf 
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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 tarafmdan, 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sarkı
lan, 20,30: Ömer Rıza tarafmdan arabca 
söylev, 20,45: Safiye ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla sololar, opera, ve 
operet parçaları, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap programı 

Roma (421) saat 22,15: (Lucia diLam-
mermoor) operası, Liyon (463) 18: WaE-
nerin bir operası, Belgrad (437) 21: Ope
ra musikisi konseri, Monako (405) 21: 
Radyo orkestrası. Kolonya (456) 2330: 
Senfonik konser, Frankfurt (251) 1: Asri 
İtalyan musikisi. Radyo Paris (1648) 20,15: 
Keman ve piyano, Berlin (356) 20,20: 
Oda musikisi konseri, Oslo (1153) 22,10: 
Keman ve piyano konseri, Breslau (316) 
22,15: Org konseri, Berlin (356) 21,10: 
Danslı gece. 

Dans musikisi 
Peşte (549) saat 23,50, Londra (Kısa 

dalga) 24. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Bu alcşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş cs^ddesinde Necdet, 

Taksim; Nizameddin. Beyoğlu: Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bostan-
başında İtimad, Galata: İsmet, Ka
sımpaşa: Müeyyed,^ Hasköy: Nişim 
Aseo, Eminönü: Mehmer Kâzım, Hey-
beliada: Halk, Büyükada Halk, Fatih: 
Şehzadebaşında Asaf, Karagümrük: 
Mehmed Fuad, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Nuri, Tarabya, Yeniköy, Emir-
g&n ve Rumelihisarındaki eczanelef, 
Aksaray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş; 
Nail, Kadıköy: İskele caddesinde So-
tlryadis, Yeldeğirmeninde Üçler, Üs
küdar: Selimiye, Fener: Balatta Mer
kez, Beyazıd: Cemil, Küçükpazar: 
Yorgi, Samatya: Çula, Alemdar: An
kara caddesinde Eşref Neşet, Şehre
mini: Hamdi. 

İstanbul mektupları 
(Baş tarafı 5 inci sahifede) 

Akşama kadar, kasabaja dolaştık, 
bez tezgâhlarını gördük, Şilenin, eşi 
örneği Türldyenin hiç bir yerinde bu-
lunmıyan ve belediyeye ait olan, ge
niş ve fevkalâde yumuşak kumlu 
plajında denize girdik. Kilosunu on 
kuruşa satın aldığımız barbunyaları 
yedik, kayaliklann arasındaki tabii 
mağaraların içlerini gezdilc Hasıb. 
zavalü gafil İstanbullular cayır cayır 
yanar ve tatsız eğlencelere avuç do
lusu paralar harcarken, lâtif, neziti, 
emsalsiz bir gün geçirdik. 

Dönerken, yolda düşünüyorum: 
yanıbaşımızda böyle bir cennet var. 
Otobüs, âzami iki saatte ve 85 kuruf 
ücret mukabilinde insanı oracağıa ile-
tiveriyor. 

Yer güzel, temiz, sıhhî ve ucuz. 
Ne diye oraya tenezzühler tertip edil
mez? Ne diye, hafta sonlarmda gi
dip, kahnmaz? Yurdumuzda her şe
yin zevkini münhasıran frenkler, ya-
banalar mı çıkarmalı?. Biz, kendi 
hazinelerimizin, kendi cennetimizin 
dalma bigânesi mi kalacağız? 

îstanbulun yeknasaklığından şi
kâyet eden sevgili hemşerileriml Slza 
tavsiye ediyorum: Bir pazar Şlleys 
kadar zahmt edip te gidin. Bakın, ne 
kadar hoşnud kalacaksınız! 

Ercümend Ekrem Talu 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÖZO 
Yazan: SOLEYM.-^Î^ K Â N ! I R T E M - Tercüme iktibas haklc.mahfuzdur. 
^,mmmmmr:^„^^^„mm^mmmmmmm Tefrika No. 928 J 

Erzurumda halkın ayaklanması ve 
Abdülhannide çekilen telgraf 

Londradan ahnan malûmata göre 
İngiliz hükümeti teşebbüs fiile çıka
cağı günlerde Akdeniz filosımım kuv
vetli bir kısmım ziyaret maksadile 
(Beşike) limam civarmda bulundur
mağı vaadetmiş, hareket esnasında 
(Estern) telgraf kablosunım Odesa 
ve Köstence hatlarmın kesilmesi lü
zumu hakkında ihtilâlcilerin nazarı 
dikkatini celbeylemişti (1) 

Demek ki plâmn gemi tedariki işi 
ve siyasî cephesi temin olunmuştu (!) 
Yalnız para kısmı kalmıştı. 

Londrada Reşid Sadi bey memuri
yetinden istifa ederek kendisini ihti
lâl teşebbüsüne verdi ve banker Er-
nest Kaselden on bin ingiliz lirası is
tikraz etmeğe muvaffak oldu. 

İsmail Kemal bey artık Sabahad-
din beyden para çekemiyordu. Reşid 
Sadi bey ise Sabahaddin beyle müşte
reken imzaladığı istikraz akçesinden 
kendi muvafakati olmıyarak bir yere 
beş para sarfettirmiyordu. İsmaU 
Kemal bey de bvma sinirleniyordu. 

Nihayet arkadaşlarına karşı on 
bin lira ile ihtilâl yapılanuyacağım 
ve Abdülhamidin devrUemiyeceğini 
ileri sürerek başlı başına bazı teşeb
büslere girişmiş. Mısıra gitmişti. 

Bu sırada Trablusgarpten gelen 
mektuplar da ihtilâlcilerde endişeler 
uyandınyordu. Hali iyice anlamak 
üzere Fazh bey Trablusgarbe gönde
rildi. Tabiî, vapurdan çücamıyacağı 
için Şevket bey vapura geldi ve Re
cep paşamn düşünceli olduğunu, 
fakat para gelirse hemen işe başlana
bileceğini bUdirdi. 

Fazlı bey avdetinden sonra Reşid 
Sadi bey on bin lirayı tamamen ya-
mna alarak Trablusgarbe gitmeği ve 
lüzumu anlaşılacak mikdanm Recep 
paşaya teslim etmeği teklif etti; bu 
teklif kabul olunduğu için yola çıktı. 

Sabahaddin, LûtfuUah, Fazlı bey
ler de Yunanistana hareket ettiler. 

Biraz sonra komite âzasmdan Mö-
zörüs bey de kendilerine iltihak ey
ledi. Burada Reşid Sadi beyin Trab
lusgarpten avdetine intizar ettiler. 

İsmail Kemal beyin Mısırdan tek
rar Avrupaya gittikten sonra Yuna
nistana geleceği anlaşılmakla Fazlı 
bey Patrasa gönderildi. 

Fazlı bey, İsmail Kemal beyin eş
yasını Yunan zabitlerinin çıkartmak
ta olduğunu ve kendisinin bu zabit
lerle beşüşane müsafaha eylediğini 
gördü ve hayret etti. Bu şaşkmhğın 
farkına varan İsmail Kemal bey: 

— Bizim eski âşinalardanl 
Diyerek zabitlerle Fazh beyi tanış

tırdı. Trende İsmail Kemal beye hu
susî bir kompartıman aynlmıştı. Zar 
bitlerin kompartımanda Fazlı beyin 
bilmediği Rumca dUile mühim bazı 
şeyler anlattıkları anlaşüıyordu. Tre
nin hareketi sırasmda zabitler indi
ler. İsmail Remal bey Mısır seyahati
nin sebebini anlattı: 

—. Pek eski dostum olan Lord 
Kromer fie görüşmek istedim. Mese
leyi ona da açtım. Sabahaddin vs 
Reşid Sadi bey tarafından bulunan 
ve bundan sonra da bulımabilecek 
para ile mühim bir ihtilâl işinin ba
şarılması mümkün olarmyacağı için 
ben meseleyi Hidive dahi açtım. Yal-
mz îıer hangi bir «ifşaatm» kendisi
nin Hidivllk tacma ve hayatma mal 
olacağım (!) anlattım. Benim bura
da çok tamdıklanm vardır. Müşkülâ
ta tesadüf edersek hallederiz. 

Tavnnda:, halinde vazifesini yap
mış olanlara mahsus bir ciddiyetle 
nefsine itimad görünüyordu. 

Atinaya vanUnca İsmaü Kemal 
bey müstear bir nam ile seyahat et
tiğini ileri sürerek kendisi aranılınca 
otelde o nam ile aranmaam söyledi. 

istasyonda İsmail Kemal beyi gö
ğüsleri kordonlu zabitler istikbal ettL 

Ertesi günü îsmaü Kemal bey da
vet üzerine Sabahaddin bey nezdine 
geldi ve: 

— Hidlvden korkmayım*. Ben ken
disinden para almadım. Sizin bul
duğunuz gemilerle iş görülmez. El
deki para kâfi depdir. Ben Yunan hü
kümetine işi açacağım. Hükümette 
çok tanıdığım var. 

Demesile içtlmada hanr bulunan

lar kendisini bu fikirden vazgeçir
meğe çalıştılar. VerUecek cevap bu-
iamıyan İsmail Kemal bey: 

— Pek iyi! 
Demekle iktifa etti. Bundan son

ra yapılan toplantılarda evvelce be
yan ettiği fikre muhalif mütalâalar 
yürütmeğe başladı: 

— Yunanlılarla iş olmaz. Bunlar 
böyle işe girişmeğe cüret edemiyecek-
1er. Aldanacağız. Ben bunların ge
milerine itimad ederek Recep paşayı 
ve askerleri felâkete sürüklemekten 
korkarım. Bu sebeple hemen Atina-
yı terk edelim, Napoliye gidelim. Ora
dan Trablusgarp ile muhabere da
ha kolaydır. Napolide benim tanıdı
ğım armatörler vardır. Onlarla mü
nasebete girelim. Burada başımıza 
bir iş çıkarmıyaüm! Halbuki ötekiler 
için Reşid Sadi beyi Atinada bekle
mek mecburiyeti vardı. 

Gemi işlerile uğraşan Yunanlılar 
da Fazlı ve Sabahaddin beylere İs
mail Kemal beyin Yunan kralile gö
rüşerek meseleyi ona açtığmı ve mad
dî yardım istediğini, kraUn da Ab-
dülhamide karşı bir ihtilâli takviye 
etmek mevkiinde kalmağı muvafık 
bulmadığını, İsmail Kemale bu işten 
vazgeçmesini ve dostlarile birlikte 
Atinadan hareket etmesini tavsiye 
eylediğini, kralı kandıramıyan İsmaU 
Kemal beyin Atinadaki Türklerin 
seyahat parasını isteyip aldığım ha
ber verdiler. İsmail Kemal bey arka
daşlarım Atinadan çıkaramıyacağım 
anlar anlamaz hemen o akşam Na
poliye hareket etti. 

Napoliden: (İş halledildi. Geliniz)' 
diye Atinadakilere bir telgraf çekti. 

Bu sırada, Reşid Sadi bey Trablus
garpten artık Atinaya gelmiş olmasi-
le Sabahaddin ve Mözörüs beyler Na
poliye hareket ettiler. 

Reşid beyin Trablusgarpten aldığı 
intibalar gayet fena idi. Reşid Sadi 
bey Şevket beyle ve Recep paşa ile gö
rüşmüş, Recep paşa üstünde Şevket 
beyden ziyade İsmail Kemal beyin 
ve adamlarının nüfuzu olduğunu an
lamış, oraya para bırakmağı muvafık 
bulmıyarak ayrılmıştı. Atinadan Lon-
draya avdet etti ve istikraz olunan 
paramn sarfolunan cüzî kısmından 
maadasını banker Kasele iade etti. 

İsmail Kemal bey Sabahaddin ve 
Mözörüs beylerin kendisini takip ile 
ve masraflarını ceplerinden yaparak 
Yunanistandan çıkmış olmalanna ve 
kendisinin Yunan kraUna verdiği sö
zün yerine gelmiş olmasma sevine
rek onlarla alay etmeğe koyulmuştu! 

Sabahaddin bey bu hale kızarak 
îsmaü Kemal bey hakkmda (hay
dut!) tabirini kullanmıştı! 

Yapüacak iş kalmadığı için Saba
haddin bey Atinaya avdetle arkadaş
larına miUâki oldu. Orada ihtilâl te
şebbüsüne İsmail Kemal beysiz de
vam etmeğe karar verdiler. Yaver 
Şevket beye mektup yazdılar. 

Sonradan haber aldıklanna göre 
bu mektup Recep paşaya gösterilince 
paşa bu işi yapamıyacağım söylemiş. 
Şevket bey verilmiş bir söz olduğunu 
iKü-i sürmesile paşa katî surette-red
detmiş. Şevket bey de fena halde sı
kılmış, kendisine nüzul isabet eyle
miş, ölümü de bu yüzden olmuş. 

Recep paşanm bu imtinaı kendisi 
ile İsmail Kemal bey arasmda kur
yelik hizmetini gören Bektaşi dervişi 
Necati efendinin İsmail Kemal be-
jrin emrile paşayı bu teşebbüste de
vamdan caydırmış olmasından üerl 
gelmiş. 

İhtilâl teşebbüsü bu suretle suya 
düşmüştü. (1903) 

Bunun üzerine Sabahaddin beyte 
arkadaşlan gene Parise döndüler. 

(Arkası var) 
Bir düzeltme: 27 Temmuz tarihli tefri

kada Tıbbiyelilere ait satırlardaki islmlei 
arasmda Mustafa - Çorum saylavı Sûphl 
Yakann kardeşi - diye anılmıştı. Kadıkö-
yünde general dolctor Suphi Yakardan bir 
mektup aldım. Bu kaydin (Çorum saylan 
Beşiktaşlı Suphi - bugünkü vazifesi birin
ci ordu sıhhiye mütehassısı general Sup
hi Yakar) olarak tadil olunması İcap eyle* 
dibini bildiriyorlar. 

Oöndermeti vaad buyurdukları resim
den dolayı kendilerine teşekkürler eder, 
resmin klipsi yapılınca İade ve takdlai 
olunacağını da araeylerlm. K. t. 

i 
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HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE Dişçide bir kahraman 

Galip: 
' ^ Haydi, dedi, bir cesaret... Canım 
İnsan küçük bir dişin çıkmasından 
bu kadar korkar mı? Bari ben size 
cesaret vereyim. Haydi benimle bera-
ber geliniz. Hep beraber gidelim. Be
nim cesaretim belki size geçer de di
linizi çektirirsiniz. 

Galip o derce cesaretten bahsetti 
Ü nihayet dişlerini tedavi ettirecek,^ 
dişlerini çektirecek olanlar hep bir
iden kalktılar. 

Ne zamandanberi niyet ediyorlar
dı. Necla Ue Mahmud birer dişlerini 
çektireceklerdi. Ferdi de doldurta-
cağı dişini oyduracaktı. Fakat bir 
türlü cesaret edemiyorlardı. 

Nihayet dişini çektirecek olanlara 
Gaüp de iltihak etti. Galip o derece 
cesaret gösterdi ki hep birden kalk
tılar, dişçiye gittiler. 

Galip bir kahraman kesiünişti: 
— Canım, diyordu, bir dişi çektir

menin sözü mü olur sanki?.. 
Nihayet sıra onlann grubuna gel-

'di. Dişçi bekleme salonunun kapısm-
da göründü: 

— Sıra sizin efendim? dedi. 
Necla, Mahmud, Ferdi, Galibe bak

tılar: 
— Haydi Galip, dediler. Malûm ya, 

«en bize cesaret vereceksin... 
GaJip gene kahramanca bir tavırla: 

Şimdi göreceksiniz., ve an-
hyacaksmız ki korkunuz, telâşmız 
beyhudedir... dedi. 

Dişçinin iskemlesine oturdu. Dişçi 
onun dişini muayene etti: 

— Bu dişin tedavi imkânı yok. Ala
cağız bu dişi... 

Gaüp biraz tereddüdle: 
Najsü? dedi... Ben bu diş tedavi 

edilir ümidile buraya geldim., muhak
kak çıkarmak lâzım mı? 

— Tabii muhakkak... Evvelâ en
jeksiyon yapmamız lâzun... 

Galip boynunu büktü: 
— Peki... dedi. 
Dişlerini çektirecek olan ötekiler 

Galibin bu cesaretine hayran oldu
lar. Dişçi eline enjeksiyon iğnesini 
aldı. Ve batırır batırmaz Galip: 

•— Ah... diye müthiş bir feryad ko
pardı. 

Dişçi: 
Aman, dedi, daha bir şey yok... Bu 

kadar telâş etmeyiniz... 
Fakat dişçi şırmgayı sıkarken Ga-

Up: 
— Aman, aman., diye bağırmağa 

başladı. 
Galibin cesaret vereceği ötekiler, 

Necla, Mahmud, Ferdi: 
— Canım Galip... Biraz metin ol.. 

hani sen bize cesaret verecektin.. 
Galip: 

— Canım, dedi, korktuğum filân 
yok... Biraz sinirlendim işte., sinir
lerim bozuk da... 

Dişçi kerpeteni yaktı. Lâkin ker
peten daha ağzına girer girmez Ga
lip avazı çıktığı kadar: 

— Aman, aman... diye bağırmağa 
l)aşladı. 

Dişçi _ Canım, dedi, daha bir şey 
"yok. 

Galip — Aman aman öldüm, bit
tim. 

Necla — Galip dedi biraz cesaret 
kuzımı... 

Mahmud — Bir dişin çekilmesin
den ne olacak... Sen öyle demiyor 
»ııydın?. 

Ferdi — Nerede kaldı evdeki bü
yük cesaretin?... 

Galip alı al moru mor: 
— Canım cesur olmasına gene ce

surum amma bilmem ki... 
Kerpeten Galibin dişine değer değ

mez: 
— Öldüm Allah... Bırak, bırak diş-

Çi kerpeteni. Vazgeçtim, bırak yahu... 
Galip o derece bağırıyordu ki dişçi 

İterpeteni çekmeğe mecbur oldu: 
— Siz bu kadar büyük bir heye

can gösterirseniz ben dişinizi çeke-
öıem... dedi. 

— Aman vazgeçin vazgeçin... 
Necla: 
— Canım, öyle şey olur mu? dedi. 

Enjeksiyon yaptırdınız. Buraya ka-
öto geldik., bir şey değil hepimizi de 
korkuttunuz. Madem ki, enjeksiyon 
yaptırdınız... Artık çelctirüı şunu. 
Ferdi: 

- - Çektirin, çektirin... 
Mahmud: 

— Korkaklığın bu derecesini de 
görmedim, deyince Galip kızdı: 

— KorkakUk ne demek?.. Son de
rece cesurum amma' sinir işte... Ma
dem ki İsrar ediyorsunuz. Doktor çek 
şu dişi... Çek de şunlara biraz cesa
ret vereyim... Görsünler diş nasü çek-
tiriUr?... 4 

Dişçi kerpetenle dişe yapıştı. Çekti, 
T4kin diş çıkmamıştı. Galibin ferya
dı artık ayuka çıkıyordu: 

— öldüm, bittim, mahvoldum... 
Ç«ıe kemiğim çıktı., istemem., iste
mem artık. Vazgeçtim çıkarmayımz... 

Necla: 
_ Aman cesaret Galip... dedi. 
Ferdi: 
— Ha gayret ... 
Mahmud: 
— Sık dişini. 
Galip neredeyse ağlıyacaktı: 
— Yapamam, dünyada yapamam... 

Mahvoldum.. öldüm., istemem artık., 
çıkar tmıyacağım.., 

Dişçi: 
— Fakat, dedi, olmaz efendim... 

dişi yerinden oynattık., bu halde bı
rakamayız.. 

Galip: 
Olmaz istemem... diye dişçinin 

iskemlesinden kendisini aşağı at
mıştı. 

Dişçi elinde kerpeten: 
— Fakat efendim., dünyada bu 

halde sizi bırakamam., dişiniz başı
nıza bir iş açabilir... 

Galip: 
— Kabil değil... Olmaz., diye di-

raıiyordu. 
Necla onun izzeti nefsüe oynamak 

için: 
— Amma bize ne büyü.k cesaret 

verdiniz ha. dedi.. 
GaJip: 
— Cesaretim gene yerinde. Fakat.. 
— Cesaretiniz yerindeyse çektiri

niz dişinizi.,. 
Arkadaşlanna cesaret verecek olan 

Galip tekrar iskemleye otm'du. Dişçi 
gene kerpetene asıldı. Fakat bu sefer 
Galip: 

— Aman, yandım!., diye bağınr 
bağırmaz.. dişçinin bütün parmakla-
l u u ısırmıştı. 

Artık dişçi de fena halde kızmıştı. 
Bu işi biran evvel bitirmek lâzımdı. 
Kerpetene asılır asılmaz dişi kökün
den çıkardı. 

Fakat Galip cesaretinden bayıl
mıştı.. 

Galibi gören arkadaşlaıı dişlerini 
çektirmekten vazgeçtiler. 

Arkadaşlanna cesatet vermek için 
dişçiye gelen Galip üstelik intizar 
salonımda oturan öteki hastaları da 
korkutmuş ve kaçırtmıştı. 

Eve geldikleri zaman Galip arka
daşlanna soruyordu: 

Yahu koca kök dişimi çıkarıp 
size cesaret verdim., gene kadrimi 
bilmezsiniz... (Bir yûdız) 

Sacların dökülmesi 

B O R S A 
4 Ağustos 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERÎ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı dahilî 96 
1933 istikrazı 95 
Ünitürk I 14,87,50 

3. I I 
» i n 

Mümessil I 
• n 
» m 

t§ Bankası 

14,10 
14,10 
38,55 
40,60 

e ^ 
> hamiline 9,90 
» Müessis 77 

Türkiye Cum- 92 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 24,20 
Telefon 7^0 
Terkos 7,25 
Çimento 13,10 
İ t t ihad defir- 10,40 
menleri 
Şar degic^ 0.80 
menleri 

Para (Çek fiatlerl) 
Par i s 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

21,09,50 
629,75 

0,79 
15,0330 

86,73 
3,44.38 
4,69,94 
1,43,42 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,51,75 
22,64,70 

1,96.62 
13,73,56 
34,29,93 

4,18,25 
3,99,36 

106,70,90 
20,3950 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

4/7/937 

F t A T L A R 
CİNSİ Açağı Yukarı 

Kr . Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 30 
Buğday sert 6 32i 
Arpa yemlik 4 20 
Arpa Anadol 4 17i 
Yulaf 4 5 
Bakla 4 20 
Kuşyemi 9 
Keten tohumu 10 5 
Nohut Natürel 6 2 i 
Fmdık İç 46 
Yapak Trakya «4i 
Keçi kılı 52 

6 15 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Yulaf 
B. Peynir 
Yapak 
Nohut 
Kıl 

Ton 205 
21 > 
77 » 

120 » 
3 1 / 4 . 

37 3/4 » 
3 1 / 2 » 
1/2 » 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 6,19 Kr, 
Buğday: Şikago 5,26 » 
Buğday: Vinipek 5,92 » 
Arpa: Anvers 5,08 » 
Mısır: Londra 3,78 » 
Keten T.: Londra 8,25 » 
Fındık G. Hamburg 94,23 » 
Fmdık L.: Hamburg »4,23 » 

K17BÎI.AV HAM 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 132 

Tarhan,Hakana Tarlanın kurtulnnası için 
neler söylemişti. Fakat, Kubilây sözünden 
dönmüyordu. Delikanlı idam edilecekti! 

Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 

Guddelerdeki fizyolojik kudretin 
tükenmesinden ileri gelir. 

Optamln saçeks i r l 
Bu kudretsizliğe düşen guddelerde 
yeni hayatiyet uyandırarak dökülme' 
yi izale eder, saçlann en büyük düş

manı olan kepekleri düşürür. 

Tecrübe ediniz 

N E V R O Z i N 
En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını dindirir 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

NEVROZiN 

Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok nnüessirdir 

Eskişehirde 
AKŞAM neşriyatı 

<Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. <Akşam> gazetesine abone 
olanlara husus! tenzilât yapılır. 

H a s a n Â l i Y ü c e l 

Pazartesi lonuşmalan 
Kitap halinde intişar etti Satış 

yeri Remzi kitaphanesidir. 

Panta anlatmağa başladı: 
— Mahracenin kızını kaçırtmak is-

tiyen delikaiüıyı yakalamışlar. Bir 
gece akrepler içinde yatırmışlar. Fa
kat, akrepler zehirli değilmiş. Deli
kanlı sabaha kadar zindanda bu kor
kunç mahlûklarla boğuşmuş. Ertesi 
gün bir kaç kaplanı ilâçla sarhoş ede
rek, ölüm mahkûmunu kaplanların 
araşma atrmşlar. Mahkûm, kaplan
lar ayılıncaya kadar, her dakika 
ölüm tehlikesi ve azabı içinde kıvran
mış. Üçüncü gün, dişleri sökülmüş 
afyonla sersemleştirilmiş bir boğa yı
lanının koynuna atmışlar. Mahkûm 
bir gece de bu canavarla göğüs gö-
ğüse yatmış. Dördüncü gün daha 
müthiş işkenceler başlamış. Mahkû
mu yere yatırıp ayaklarının altını 
kızgın demirlerle dağlamışlar. Ve yol
da koşturmak için s i l in i kamçüa-
mışlar. -

— Bu kadar işkenceye insan oğlu 
nasıl tahammül edeblir, Panta? Kor
kudan ödü patlamamış mı o delikan
lının?... 

—• İnsan oğlu demirden sağlam, 
filden kuvvetli ve boğadan taham-
müllüdür, hakanım! 

— Sonra nasıl öldürmüşler onu? 
— Bütün bu işkencelerden sonra, 

mahrace, o delikanlının hâlâ yaşadı
ğını görünce: «O, kızıma kavuşmak 
için ölmüyor!» demiş ve ölüm mah
kûmunu affetmiş... 

Kubilây hayretini gizliyemedi: 
— Hind mahracesi bu kadar iş

kenceden sonra kızını o delikanlıya 
vermiş mi? 

— Evet, hakanım! Vermiş... Ev
lenmişler. Ve çok mesud olmuşlar. 

Kubilây düşünmeğe başladı. 
— Benim Terlanı affetmeğe niye

tim yok. Onu mahracenin yaptığı gi
bi, böyle işkencelerle gebertmek isti
yorum. Kanma el uzatan adamı ben 
ve benim soyumdan hiç kimse affe-
demez. 

« T e r l a n i d a m a m a h k û m o l d u . , 
z i n d a n d a y a b y o r ! . . » 

Tarhan Şanga o gün saraya gider 
gitmez şöyle bir haberle karşılaştL 

— Terlam mı soruyorsunuz? O ida
ma mahkûm oldu. Zindanda j'atıyor. 

Şanga bu sözleri dinlerken bey
ninin içi uğulduyordu. Basma gök
ten taş yağmış gibi sersemiemişti. 

Şanga, kendisine bu hab-vi veren 
hassa zabitine: 

— Ne diyorsun?... Terlan zindana 
mı atıldı? 

Dedi. Zabit, Tarhanla fazla konuş
maktan çekindi. Cevap vermeden yü
rüdü. 

Şanga sarayda kime rasladiyse: 
—', Terlan nerede? 
Diye soruyor ve ayni cevabı alı

yordu. 
Şanga biı-denbire şaşalamıştı. 
Terisin zindana atılabilirdi. Fakat 

ortada onun idamını icap ettirecek 
bir sebep gör emiyordu. 

İlk önce kimseye danışmadan zin
dana gitmek ve Terlanla görüşmek 
istedi. Zemin katma indi. 

Terlanm yattığı zindanın iki yolu 
vardı. 

Bu yolların ikisi de kargıh nöbetçi
lerle kesilmişti. Tarhan yolım başın 
da durdu. 

Nöbetçiler: 
— Yasak... , 

. Diyerek Tarhanm ûzeî'ine kargıla-
nn ı uzattılar. 

Şanga: 
— Bana yasak yoktur. 
Diye söylenmek istedi,, nöbetçiler: 
— Hakan kuş uçmıyacak diye em

retti. 
Dediler. Şanga üst kata çıktı. Bü

yük ziyafet salonunun önünde ihti
yar Lamaya rasladı. Şanga, Lamayı 
görünce yanma sokuldu: 

— Bu ne hal, Panta? Terlanı zin
dana atmışlar... Suçu ne imiş aca
ba?.. . 

Panta. Tarhanı çok severdi. Kula
ğına eğildi: 

— Hakan böyle emre»*' '^frlan 

işkence ile idam edilecek. Suçuna ge
lince, bunu Tiyen - Fodan başka bi
len yok. Hakan güya gözüe görmüş. 
Terlan, Tiyen - Fonun boynuna sa
rılmış imiş! 

Şanga gözlerini açarak: 
— Ne diyorsun? dedi. Kulaklanma 

inanamıyorum. Terlan çüdırmış mı? 
— Ben de bir müddet gözlerime 

inanamadım, Tarhan! Fakat, ha
kan çok hiddetliydi. Ve hadiseyi gö-
zile gördüğünü söyledi. Tavassut ve 
şefaatin faydası olmıyacağım anla
dım. Bir şey söyliyemedim. 

— Sen bir şey söylememekte haklı
sın, Panta! Fakat, ben susarsam gü
nah işlemiş olurum. Bu bir iftiradır. 
Terlanı kurtarmalıyım. 

Şanga ihtiyar Lamadan aynld 
Kubilâym dairesine geçti. 

Tarhan Şanga Kubilâyın yanma 
girdiği zaman, odada genç bir kadın 
vardı. Şanga Kubilâyı selâmladı. Bir 
kenarda durdu. 

Genç kadın derhal arka kapının 
perdesini açıp hareme geçti. 

Şanga bu kadını tamyamamıştı. 
Kubilây, Şangayı görünce gülüm

sedi: 
— Kaç gündür nerede idin, Tar

han? Gökler yere indi. Başımızda ka
ra bulutlar dolaşıyor. Bir şeyden ha
berin yok mu? 

Şanga kederli göründü: 
— Terlanm zindana atıldığını ka

pıda duydum. Çok müteessir oldum, 
hakanım! Bu gencin talihi küçük-
lüğündenberi iftira ve işkence ile 
açılmıştır. 

Dedi. Kubilây birdenbire yayından 
fırlıyan ok gibi yerinden kalktı ve 
yumruklarını çıkarak bağırdı: 

— Onu geberteceğim, Şanga! Gö
zümle gördüm. Elimle yakaladım. Ka
rım Tiyen - Fonun boynuna sarıl
mıştı. Ona: (Seni sevİ3rorum!) dedi
ğini de kulağımla işittim... Onun 
için, kaç gündür dünyanın en ağır 
ölümlerinden birini aramakla meş
gulüm. Hiddetimden yerimde otura-
mıyorum. Gece uykularım kaçıyor. 
Bu ne cüret, bu ne cesaret, Şanga?! 
Artık hiç kimseye itimadım kalmadı. 
Bu dalcikada kendime büe inanmıyo
rum. Bu rezaleti gözümle görmesey
dim, Terlan hakkında böyle bin tür
lü iftiralar, yalanlar uydursalar inan
mazdım. Terlanı ne kadar sevdiği
mi sen büirsin, Şanga! Ben onu kü-
çüktenberi yanımda bir öz evlâd gi
bi büyütmüş, yetiştirmiştim. 

Şanga bütün bunlan ihtiyatla din
liyordu. 

O çok iji bUiyordu ki, Terlan Gül-
çini seviyoıtlu. Onun kaçu-ıldığı gün
lerde, aklını oynatsa büe, Tiyen - Fo
nun boynuna sarılıp ta: (Seni sevi
yorum!) demezdi. 

Şanga: 
— Bu işe de şeytan karışmış ol

malı! 
Diyerek düşünmeğe başlamıştı. 
Şanga, Kubüâya şöyle bir teklifte 

bulundu: 
— Hadiseyi bir kere de kendisin

den sormama müsaade etmez misi
niz, hakanım? 

Kubüây: 
— Hayır, dedi, böyle bir soruştur

maya lüzum görmüyorum. Çünkü 
hadise gözümün önünde geçti. Ter
lan zorla Tiyen - Fonun boynuna sa
rılıyordu. Bımu gözümle gördüm. 
Başka şalıide ve tahkikata ihtiyaç 
yok. 

— İnsanlan çok defa gözleri ve ku-
laklan da aldatır, hakanmı! Ferman 
buyurunuz, beş dakika olsun görüşe
yim kendisile... 

—• Zindana hiç kimse girip çıka
maz, Şanga! Zaten bu zindanda da 
bir uğursuzluk var... Kızım Gülçin 
oradan kaçtı. Onun hakkında Pe
kinde bir şey duymadın mı? Gülçin 
nereye kaçmış, nereye saklanmış, 
acaba? 

— Hiç bir şey duymadım, haka
nım! Herkesin Gtilçine acıdığını gö
rüyorum. (İdam edilseydi,-çok yazık 
olacaktı prensese...) diyorlar. 

(Arkası var) 
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O A K S A S P O R 
TENİS; 

Düğün hediyesi salata 
kâsesi^bir gün nasıl 

meşhurDaviskupası oldu 
Geçenlerde bildirdiğinjîz 'gibi meş

hur Davis kupası Amerikâya gitti. 
Bundan sonra AVrupa milletleri ara-
smdan teniste en ileri gelenler bu ku
payı Avrupaya gtirebilrriek için artık 
Amerikâya gidip uğraşmak mecburi-
ytindedirler. 

Kırk bu kadar milletin tenisçilerini 
ayaklandıran bu meşhur kupanın ta-
.rihindçn bahsetmek faydası? olmaz. 
.. ,1900 de, Avrupanın birçok memle

ketlerinde spor ya:panlara deli diyor
lardı. Halbuki İngiltere ve Amerikada 
sporcu baş t a a edilmeğe başlamıştı. 
O sırada yeni çıkmış olan tenise müt
hiş bir merak gösteriliyordu. 

Amerikanın iki şamgiyopu Whit-
man ile Davisti. Bunlar biribirini ye
nip dururlardı. Yirmi yaşında olan 
Davis maçlara bir ynilik vermek üze
re her sene İngiltere ve Amerika te
nisçilerinin karşılaşmalarmı düşündü. 
Bımun üzerine oturdu, bir talimatna
me hazırladı. Bu talimatnamede ceza
lar ve mükâfat ta düşünülmüştü. 

Davis kuyumcuları dolaşarak bir 
kupa aramağa başladı. Fakat cebin
deki para istediği gibi bir şey almağa 
mani idi. Bunun üzerine evindeki do-
laplan karıştırırken büyük halası tara
fından annesile babasına düğün hedi
yesi olarak verilmiş kocaman tepsili 
gümüş bir salata kâsesi buldu. 

Hemen kâseyi alarak klübüne gö
türdü: 

— İşte Davis kupası! dedi. 

İlk k a r ş ı l a ş m a 
Birkaç hafta sonra İngiltere ile 

Amerika arasında ilk turnua oldu ve 
Amerika namına oynıyan Davis, Whit-
man ve Ward İngiltere takımını 5-0 
ezdi. 

Gariptir ki bu ilk karşılaşmadan iti
baren dünyanın en çirkin spor mükâ
fatı bütün milletlerin peşinden koş
tukları meşhur bir nesne olmalğa 
nemzed bulunduğunu anlattı. 

İlk karşılaşmada İngiltere takımın
da oynıyan Barrett, otuz yedi seneden-
beri her finalde hazır bulunmuştur. 
Şimdi çok meşhur bir avukat olan 
Barrett, Davis kupası maçlarına işti
rak eden İngiltere tenisçilerinin kap
tanı ve müşaviridir. Berretfin İngil
tere mahkemelerindeki bitaraflığı 
darbımesel haline gelmiştir, fakat son 
son defa kupayı Amerikalüara teslim 
ederken gözleri yaşarmıştır. 

Davi s k imdir? 
1901 de Davis kupası tumuasını oy

nadıktan sonra çekilen Davis politika 
hayatına atılmış ve 1915 te Harbiye 
müsteşarı olmuştur. Ondan sonra da 
Amerika taratfmdan muhtelif diplo
matik vazifelerle Avrupaya gönderil
miştir. 

İlk önce meşhur kupayı koyan adam 
olduğundan şüphe edilmiyen Davisin 
meşhur salata kâsesinin babası oldu
ğu anlaşılınca her yere davet edilmeğe 
başlanmıştır. Diplomasi icaplarından 
olarak bu davetlerden mümkün mer-

• tebe kaçınmak istemiş,'fakat Ameri
ka Hariciye Nazırlığından gelen bir 
emirde şahsî şöhretinden diplomatik 
vazifesinde istifade etmesi bildirilmiş
tir. Bunun üzerine diplomat yine te
nis oynamağa başlamış ve geçen sene 

• de Amerikada yapılan «Baba - oğul» 
şampiyonasında oğliie birlikte ancak 
finalde mağlûb olmuştur. 

D a v i s ' i s e n bana n e ! 
1930 da Pariste bulıman Davis, 

Fransa ile Amerika arasmda Davis 
kupası finali oynanırken oyuncuların 
tribününe gitmek istemiş, fakat üs
tünde resmî vesikası olmadığı için 
bir memur kendisini çevirmiş 

Diplomat yavaşça: 
— Ben Davis'im, demiş. 
Kontrol memuru; 

Davis'in son kahramanı Amerikah 
' Budge 

— Davis isen bana ne! Cevabım 
vermiş. 

Bunun üzerine kupanın banisi se
sini çıkarmad£uı evine dönmüş. Fakat 
hadise duyulunca Fransa tenis fede
rasyonu reisi telâşe düşmüş, telefon 
etmiş, bin özür dilemiş ve ertesi gün 
bizzat evine giderek Davlsi almış ve 
stadda hakem mevkiinin dibine yer
leştirilen bir koltuğa oturtmuş. 

A s ı l turnuanın baş lang ıc ı 
1904 te, aralatmda çarpışmaktan 

usanan Amerika ile İngiltere kupa 
mücadelesine diğer milletleri de davet 
etmişlerdir. O sene maçlara Fransa ile 
Belçika girmiştir. Fransa Belçikaya:, 

Belçika da finalde İngiltereye yerülmiş-
tir. İngilizler iki sene daha kupayı mu
hafazaya muvaffak olmuşlardır. 

1907 de, Avusturya ile birlikte 
1905 ten itibaren maçlara iştirake baş
lamış olan Avusturalya: İngilizleri ye
nerek kupayı almıştır. 

Avusturalya üç sene kupayı muha
faza ettikten sonra yine İngiltereye 
kaptırmıştır. 

Ertesi sene kupa Amerikâya geç
miş, fakat 914 te Avustralya onlar
dan istirdad etmiştir. 

Dört sene maçlar - umımıî harp do-
layısile - yapılamamış, 1920 de tekrar 
başlamıştır. O zaman kupa maçla:n 
dünyanın en meşhur turnuası olmuş, 
seçmeler yapmak, mıntakalar kurmak 
lâzım gelmiştir. 

1920 den itibaren en kuvvetli takım 
çıka;rabilen mUlet değil, fakat en bü
yük şampiyonu elinde bulunduran 
millet kupayı kazanmıştır. 

1920 den 1927 ye kadar Tilden mağ
lûb edilememiş ve kupa Amerikada 
kalmıştır. 927 den 932 ye kadar Borot-
ra, sonra Cochet kupayı Fransaya te
min etmişlerdir. Cochet çekilince Per-
ry dünya şampiyonu olmuş ve kupa 
İngiltereye geçmiştir. Bu sene Perry 
yoktur ve Amerika Tilden'in halefi 
olarak kızıl saçlı, uzun boylu Budge'ü 
ortaya çıkarınca kupa Amerikâya' dön. 
müştür. 

Tumuaya giren kırk bu kadar mil
letten ancak üçü veya dördü kupayı 
alabilecek kuvvette aldığı halde Da
vis kupası maçları her tarafta büyük 
bir alâka uyandırır. Hele kupayı ka
zanmak ihtimalleri olmıyaiı Meksika 
ile Küba her sene karşüaşırlarken 
oyuncular ve halk çılgın gibidirler. 
Bunun için Meksika-Küba ara5indakl 
Davis kupası maçlarmda seyircilerin 
tabancalarmı vestiyere bırakmalan 
katî bir usul ittihaz edilmiştir. 

Temas lâzım! 
Yugoslavlar en büyük 
noksanımızı, ecnebi te
masları yapmamaklığı-

mızda buluyorlar 
Her fırsatta söylediğimiz, iddia 

ettiğimiz birşey vardır: Ecnebi 
sporcularla sık temaslar yapmıyo
ruz. Halbuki bütün milletler spor
da ilerilemenin yolunu her şubede 
komşu ve hattâ uzak memleketle
rin sporcplarile sık sık temas et
mekte bulmuşlardır. Son Belgrad 
maçlarındaki mağlûbiyetlerimizde 
bizim maç tecrübesizUğimizin ve 
Yugaslavların her fırsatta ecnebi
lerle sık sık temas etmelerinin her
halde büyük tesiri vardır. 

Nitekim son gelen Yugoslavya 
gazetelerinde de bıma işaret edil
mektedir. Meselâ ikinci maçtan 
bahseden Politika gazetesi diyor 
ki: 

«Türkler bugün de iyi oyun gös
terdiler. Futbolu kavramış ve istik
bali olan oyuncular oldukları he
men farkediliyor. Yegâne noksan
ları tecrübesizlikleridir. Bunu or
tadan kaldırmak için sık sık te
maslar yapmalıdırlar. Bu temaslar
dan doğan tecrübeleri olsa candan 
ve yılmadan ojmadıklan oyunla 
çok tehlikelidirler.* 

MiUî maçın er te^ günü de Vre-
me gazetesi şunu yazıyor: 

«Türk futbolcüleri dünkü oyun
la fevkalâde kıymetli olduklarım 
gösterdüer. Kendilerinde Orta Av
rupa takımlannda tesadüf edilmi
yen teknik ve taktUt gördük. Türk
ler teknik ve kombinezonda o ka
dar ilerilemişler ki, onları istedik
leri anda tehlikeli olmaktan aUkoy 
mak son derece güç.» 

Herhalde samimî bir kanaatle 
yazıldığına şüphe olmıyan bu sa
tırlar da gösteriyor ki, tekniği, tak
tiği, kombinezonlan Orta Avrupa 
takımlanndakinden fazla beğeni
len f utbolcülerimiz* yeniliyorlarsa 
herhalde çok az ecnebi ve mUlî 
maçlar yapmamarun neticesi tec
rübesizliklerden yeniliyorlar. 

Sırası gelmişken her spor şube
mizin başında bulımanlardan bir 
daha temenıü ederiz: Sık sık spor 
temaslan yapalım. 

I Sadıın Galip 

L . . -
Genç bir tenisçi 

yetişiyor 
Birkaç gündenberi Dağcılık klübün-

de festival müsabakalan için bir seç
me turnuası yapümaktadır. İlk netice
lerini karUerimize haber verdiğimiz bu 
turnuanın son iki günündeki müsaba
kalar şöyle neticelenmiştir: 

Vedad Abud ve Melih, Necmi ve Mu-
hiddine 9/7, 6/3 galip. 

Jaffe Telyane 6/2, 6/3 galip. 
Fahir Berkmayer'e 2/6, 6/4, 6/4 ga

lip. 
Baldini Fahire 6/1, 6/1 galip. 
Bayan Desanti bayan Berkmayer'e 

6/2, 6/3 galip. 
Kris Nişana 7/5, 6/3 galip. 
Baldini Vedad Abuda 11/13, 6/0, 

6/2 gaUp. 
Muhtelit maçlarda da bayan Gro-

destski ve Kris, bayan Berkmayer ve 
Berkmayer'i; bayan Kurtelli ve Mu-
hiddin de, bayan Desanti ve Arevyani 
yendiler. 

Bu turnuanın en mühim hususiyeti 
on beş yaşındaki genç tenisçi Nişan 
Erzurumun Ciras'i yendikten sonra, 
birinci sımf beş altı tenisçi arasmda 
bulunan tecrübeli Kris karşısmda çok 
güzel bir oyxm çıkarmış olmasıdır. Ni
şan ilk sette 5/5 ve kırk-sıfır vaziyette 
önde bulunurken sırf maç tecrübesiz
liği yüzünden bu seti kaybetti. Hemen 
hemen komple bir oyuncu vaaflanm 
ortava koyan bu genç çaüşır ve kendi
ne bakarsa gelecek sene değilse bile, 
öbür sene birinci sınıf oyuncular için 
hakikî bir tehlike olacağı muhakkak
tır. 

KOMŞU MEMLEKETLERDE; 

Dost Iran mekteplerinde spor 
Üç senedenberî mekteplerde isveç hareketleri 

yerine muhtelif sporlar yapılıyor 

Şeref ve Ahvaz liseleri futbolcüleri 

Tahran (Akşam) — Değerü ve kud
retli Sa Majeste Şahinşah Rıza Şah 
Pehlevinin memleket mukadderatım 
ellerine aldığı günden beri İranın her 
tarafında her gün,biraz daha artan 
teceddüd hareketleri görülmeketdir. 
Memlekette kısa bir zaman içinde akıl 
ve hayale gelmez işler görülmüştür. 
Bugün İran ilim ve fen sahalarında ol
duğu gibi spor sahasında da büyük 
terakkiler kaydetmekte ve gayesine 
doğru dev adımlarile ilerlemektedir. 

İran sporunda en mühim rolü mek
tepler ve sporcu talebeler oynamak
tadır. 

Bundan üç sene evveline kadar mek-
teblerde tatbik edilen program ve tarz 
İsveç usulü jimnastikten ibaretti. Ta
lebe, bu düdüklü hareketlerden hem 
yoruluyor, hem de pek hoşlanmıyor
du. Bunu dikkate alan değerli ve ça-
hşkan Maarif VekUi Bay Ali Asgar 
Hikmet 1934 yıhnda Amerikadan 
spor ve izcilik mütehassısı Gipsonu 
getirterek üç senelik bir mukavele Ue 
çalıştırmağa başladı. 

Gece gündüz İran sporunun terak
kisi için uğraşan bu mütehassıs çok 
ciddî ve çalışkan bir adamdır. Kısa 
bir zamanda İran mekteblerinde spor 
hayatım tanzim etti. 

Bugün mekteblerde yapılan spor
lar futbol, voleybol, basketbol, beyz-
bol ve atletizmdir. Bu seneden başh-
yarak güreş ve boks da yapılacaktır. 

Mekteplerde spor muntazam bir 
program altında yapılmaktadır. Her 
mektep kendi sınıfları arasında mü
sabakalar tertib ettikten başka sene
nin muayyen günlerinde Maarif Ve
kâletinin spor şubesi tarafından mek
tepler arasında da lig ve şampiyona 
müsabakaları yaptınlmaktadır. 

Sımflar arasındaki spor müsabar 
kaları jimnastik muallimnin nezareti 
altında spor heyetince idare edilmek
te ve şampiyon takıma mektep tara
fından madaleyeler verilmektedir. 

İranın ilk veya orta mekteplerin
de, ister kız ister erkek olsun, izci 
teşkilâtı mükemmeldir. Bütün ilk 
mekteplerde her gün bir saat jim
nastik yapılmakta, sporlar ise orta 
mekteplerle lise ve yüksek mektepler
de tatbik olunmaktadır. 

Mekteplerin üç ay yaz tatilinde 
Tahranın on muhtelif spor sahasm-
da umuma mahsus olmak üzere jim
nastik muallimlerinin nezareti altm-
da meccani spor yapılmaktadır. Ya
pılan sporlar herkesin istek ve heve
sine göredir. Tatilden sonra bu saha
lar gene mekteplerin emrine veril
mektedir. 

Tahranın şimali şarkîsinde ve 15 
kilometre mesafede dağ eteğinde 
Manzariye isminde bir yer vardır ki 
burada her sene iki ay süren ve Ame
rikalı mütehassısla muavinleri tara
fından idare edilen bir kamp kurul
maktadır. Bu kampa İranın, bütün 
jimnastik muallimleri devama mec
burdurlar. Üç senedenberi bu kampa 
devam edenler tam bir spor muallimi 
olarak yetişmişlerdir. 

Amerikalı mütehassısın himmetile, 
spor işlerinde uğradıklan müşkilât 
bertaraf edilmşitir. Bir kaç sene sonra 
İran sporu, bu muallimler ve talebe
ler sayesinde büyük bir varlık olacak
tır. 

Gelecek mektubumda Manzariye 
spor kampındaki hayattan bahsede
ceğim. 

Tahran jimnastik muallimlerinden 
Hanüt Mahmutpuc 

ATLETİZM; 

On beş gün sonra Macar takımile karşı
laşacak olan atletlerimiz kampa girdiler 
Bu müsabakadan bir hafta sonra Bükreşte 

sekizinci Balkan oyunları yapılacak 
Ağustos ayı içinde Bulgar atletlerile 

yapılacağını epi bir zaman evvel haber 
verdiğimiz karşılsışma bazı sebepler
den dolayı geri kalmıştır. Bımun üze
rine Macar atletizm federasyonu ile 
müzakereye girişen federasyonumuz 
Macarların 21 ağustosta kuvvetü bir 
kadro ile İstanbula gelmelerirü temin 
etmiştir. Eylül iptidalarında Bükreş
te yapılacak olan sekizinci Balkan o-
yunlannda geçen seneki akibetimize 
uğramamak için bu Macar teması çok 
yerinde bir hareket olacaktır. 

Atletizm federasyonu bu vesile ile 
millî atletlerimizi Modada kampa çek-
mişitr. Kamp pazartesi günü açılmış
tır. Maamafih henüz izin alamıyan ve 
hariçteki işlerini bitirmiyen atletler 
kampa girememişlerdir. Şimdiki halde 
kampta yedi atlet bulunmaktadır: 

Kâzım, Nazmi, Fahri, Faik, Cihad, 
Pfl<5im, Artin ve bunlardan maada hem 
lamp müdürü olmak ve hem de ço
cukları antrene etmek üzere kampta 
Ankara nıı;;t.:.^ası antrenörü bulun

maktadır. Kampta bulunanlar sıkı bir 
rejimle çalışmağa başlamışlardır. 

Bunlardan maada henüz kampa gir
memiş olan ve gireceklerini tahmin 
ettiğimiz mevsimin muvaffak atletleri 
şunlardır: 

Recep, Galib (Ankara), Pulad, Vey-
si, Etem, Yavru, Riza Maksud, Sedad, 
Melih, Mehmed, Faruk, Galip, Münci, 
Haydar, Zeki, Fürüzon, Necdet, Hüse
yin Şükrü (İzmir), Vedad. 

Bütün bu saydığımız atletlere mem
leket haricinde bulunan İrfan, Kara-
kaş, Fethi, Semüı gibi kıymetli atlet
lerimiz de iltihak ederse ve iyi çalışır
larsa Bükreşte çok iyi bir derece ala
biliriz. 

Niksar'da bir futbol maçı 
Erhaa (Akşam) — Niksata gelen 

Turhal şeker fabrikası spor klübü ile 
Niksar İdman yurdu arasmdaki fut
bol maçını Turhalhlar ikiye karfi 
üç ile kazanmışlardır. 

4 
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KüC 
KÜÇÜK İLANLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz Uân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 _ İS ARIYANLAl 
MUHASİB — DaktUo, Fransızca, Al

manca bilen çok tecrübeli bir muhasib iş 
arıyor. Günde birkaç saat İçin defterinizi 
ve muhaberatmızı temin eder. Akşamda 
«Kâtip» rümuzlle mektupla müracaat.— » 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
BAYAN ARANIYOR — Nezdinde mek

tep çağında iki kız çocuğu bulıman bir 
erkeğin ev işlerine nezaret edecek bir ba
yan aranmaktadır. Akşam' da C. C. ru
muzuna mektupla müracaat olunması. 

^_ — 2 
KALDIRIMCI ARANIYOR — Azapkapı 

Ue Karaköy köprüsü arasında yapılacak 
olan 10,000 metre murabbaı yerin yeniden 
yapılması için kaldırımcı aranıyor. İstekli
lerin Tophane Kaldırımcılar kahvesinde 
kaldırımcı Zeynel oğlu Kanbere müracaat. 
Sabah 7 ye kadar akşam saat 6 den sonra— 

MEMUR VE DİPLOMALI ECZACI ARA
NIYOR — Biri taşrada diğeri İstanbulda 
İstihdam edilmek üzere iki memura ihti
yaç vardır. Her ikisinin de muhasebe iş
lerine bihakkin vâkıf olması lâzımdır, ts-
tanbulda kalacak memurun Almanca bil
mesi istenir. Eczacı yakm bir yerde ma
dende çalışacaktır. Galata Billur sokak 
Güneş han üst kata müracaat. — 2 

ŞARKÎ ANADOLUDA — Mühim bir ma
den Şirketi bekâr memurlar kantinine ne
zaret edecek bir Bayan arıyor. Ev işlerine 
tamamen vakıf olması, yaşınm 40 dan 
yukarı bulunması lâzımdır. Bımdan evvel 
bu gibi vazife almış olanlar tercih olu
nur. İsteklilerin tercümei hallerini ne ka
dar ücret istediklerini gösterir bir mek
tupla (Maden) rumuzile İst. 176 posta ku
tusu adresine müracaatları. — 2 

FENERBAHÇEDE — Deniz kenarında 
ve tramvay caddesindeki müfrez arsalar
dan ikişer parça kalmıştır. Her gün fiati 
yükselmekte olan ve gene denize hâkim 
bir mevkide kuyulu mülk erazi dönümü 
beş yüz lira ki toptan 2,700 liraya satılık
tır Adres: Kalamış Dalyan sokak No. 18. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK MOTOSİKLET — ARİEL mar

ka ucuz fiatle, Sultanhamam Yeşildirek 
Sivaciyan Han Raptiye fabrikasında bay 
Jaka müracaat ^ 

SATILIK KOPYA VE PLÂN MAKİNE
Sİ — Her nevi plân ve kopya teksir eder, 
fiat çok ucuzdur. Almak istiyen Bahçeka-
pı Sadıkiye han 11 bay Süleyman — 2 

SATILIK EŞYA — Saraçhanebaşında 
Horhor caddesinde Hayriye lisesi karşısm-
da derdesti tamir bulunan hanede perde. 
kanape, lâvha, konsol, ayna, bardak, ta
bak gibi bir çok eşya satılıktır. Cuma, 
cumartesi, pazar günleri müracaat. - l 

SATILIK PİYANO - Pek az kullanıl
mış alman markalı mükemmel bir piyano 
acele ucuz satılıktır. Müracaat: Beyoğlu. 
Aynalıçeşme Emin cami caddesi Emin 
cami Apartımanmda 63/3. ^ 

4 — KÎRALIK - SATILIK 
SATILIK EV ARANIYOR — Üsküdarda 

İskele veya tramvaya yakm bahçesi ge
niş bir ev satın almak istiyoruz. Pendik 
Bağdad caddesi 95 No. ya mektupla bay 
Hayri Akkoyunluya müracaat. ~ ^ 

KİRALIK EV — Büyük 2 oda, mutfak, 
hamam, müstakil bir daire bir, bir buçuk ay 
için kiralıktır. Kiralamak istiyenlerin sa
bah ve akşam Beyazıd Emlnbey mahaUe-
si Cami sokak 17 No. ya müracaatları 

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

SATILIK FEVKALÂDE MANZARALI 
MUHTEŞEM YALI — Büyükdere Piyasada 
«Beyaz Park» karşısmda 20 oda, muazzam 
salonları, hamam, bahçede memba suyu, 
ramıç, Terkos sulan, denize karşı beş 
adet duvarlı «havuzlu» büyük sedler, iki 
dönüm üzüm bağı, ayrıca bahçede iki oda 
bir salonu havi bahçe köşkü olan ve Bo
ğazın en kıymettar mevkiinde bulunan 
dalyancı merhum bay Dede Yusufun yalı
sı 20,000 liraya satüıktır. Pazar günleri 
içindekilere müracaat 

SATILIK HANE — Kadıköy iskelesine 
beş dakika mesafede altı odalı Fayans çl-
nUerle döşeli hamamı, biri alafranga üç 
hal&yı, bahçeyi, elektrik, su, havagazı 
tesisatını havi kagir ve yeni bir hane 
nıaktuan 4500 liraya satılıktır. Kadıköy 
Moda caddesi Tellâl Zade sokak No. 13/26. 
Bitişik 11 numaraya müracaat olunması. 

SATILIK YALI — Boğazlçinde Vanl-
köyde 26 No. lı yedi oda, İki büyük salon, 
ÜÇ aptesane, bir hamam, bir gusulha-
ne, bir mutfak, bir ahır, bir kayıkhane, 
bir dönüm bahçe, İçerisinde kumpanya 
suyu, elektriği, ayrıca havagazı bulunan 
yalı acele satılıktır. Müracaat yeri: Vanl-
^öy İmamı bay Cemaleddlne. 

MAÇKADA — Teşvikiyede denize nazır 
bir mevkide dört bin metre murabbaı ar-

toptan acele 10,000 liraya satılıktır. sa Tahriren tafsilât ve harita istenebilir. Ad
res: Kalamış Dalyan sokak No. 18. 

FENERYOLUNDA — Bostancı tramvay 
hattı üzerinde Marmaraya Adalara nazır 
sırf mülk kagir iki odalı bir ev iki dönüm 
bahçesUe acele satılıktır. Adres: Kalamış 
Dalyan sokak No. 18. 

6000 LİRAYA SATILIK EV — Gedik-
paşa, Eminsinan, Dağhan sokak No. 8. 
Her katmdan deniz görür, elektrik. Ter
kos. havagazı vardır. Apartıman yapma
ğa da çok elverişlidir. İçindekilere veya 
(22117) telefon No. sına müracaat 

SATILIK ARSA — Yüzü 5,5 derinliği 22 
metre, denize nazır, önü park olan arsa 
ucuz satılıktır. Yanında Sultanahmet Üç
ler mahallesi Asmalıçeşme sokağında 4 
No. ya müracaat. 

ACELE SATILIK EV — Altı oda içi 
dışı boyalı bahçeli tatlı kuyusu trene ya
kın İki tarafı cadde. Bakırköy Yenima
halle İkinsi sokak No. 26, içindekilere mü
racaat. — 2 

TOPTAN KİRALIK VE SATILIK APAR
TIMAN VE DÜKKÂNLAR VE HANE — Ga-
latada Bereketzade mahallesinin Kemer-
altı caddesinde 29/1 No. apartıman ve 
altındaki dükkânlarile Şehremininde Ar-
paemini mahallesinin Odalar çıkmazı so
kağında 2 No. İl hane kiralık ve satılıktır. 
İstiyenler Kocamustafapaşada Vakıflar 

memurluğunda Hüseyine müracaat. — 6 

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

— 3 

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

ACELE SATILIK EV — Üsküdarda. va
pur iskelesine beş dakika mesafede fev
kalâde güzel ve nezaretli yağlı boyalı ye
di odalı bir ev ehven fiatle satılıktır. Ara
ba vapur iskelesinde dellâl Adile müra
caat. — 7 

KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA
KIN KAGİR HANELER — Havası güzel 
güneşi bol ittisali yok metin, müfrez 
20/2 20/3 tapu numaralı ikişer kat dör
der oda, yerler muşambalı kapı pencere
ler boyalı beş t i n liradır. Şifada 20 nu
maraya müracaat. 2 - Moda caddesi 9 
numara tamam kagir iki kat üzerine iki 
apartıman iki dükkânla beraber beş bin 
liradır. — 4-

KARAKÖYDE — Bahçeli kahve olmağa, 
matbaa, ardiye, fabrika ve her türlü in
şaat ve ticarete elverişli, iki caddeye yuzu 
olan arsa ve dükkânlar satüık ve kiralık
tır Çok ucuz. Menfaatiniz için bir defa 
görmek ve doğruca mal sahibUe görüşmek 
lâzımdu-. Topçular tramvay caddesi 108, 
110, 112, 112/1, 114, 116 No. ya müracaat. 

f— O 

SATILIK APARTIMAN — Beyoğlunda 
Tom Tom sokağında İtalyan sefareti ve 
mektebi karşısında 2 - 4 numaralı 45 odalı 
bir apartıman ehven fiatle satılıktır. Ka
pıcıya müracaat. 

VİLLÂ — Boğaziçinde Çengelköyünde 
iskele yanında yeni yalı. Betonarme 934 
modeli, kübik, cadde ve deniz tarafmda 
muntazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli 
balık, nadide meyva ağaçları, yediveren 
Avrupa gülleri, kayıkhane veplâjı, kame
riye, bahçede tenvirat, yalıda Terkos, te
lefon, gaz, elektrik, geniş oda ve salonları, 
çift mutfak, çift banyo, sığınak ve bütün 
istirahatı havi Boğazın en güzel villâsı sa
tılıktır. Taliplerin içindekilere ve yahut 
38-98 numaraya telefonla müracaatları. 

. - 8 

SATILIK ARSA — Ayaspaşada Gümüş-
suyunda Bağ odaları sokagmda cami kar
şısında denize hâlisiz manzaralı ve beledi
yece iki katlı ve sığmaklı bahçeli küçük 
bir ev yapmağa müsaadeli 20 metre derin
liği ve 5 metre yüzü olan bir arsa mak-
tuan 600 liraya satılıktır. İçinde oturan 
Osman ustaya müracaat. — 1 

TAKSİTLE SATILIK ÜÇ DÜKKANLI 
YALI — Boğaziçinde suyu ve havasile 
meşhur Çubukluda iskeleye bir dakika 
Çubuklu caddesinde köşe başmda 23 nu-
mıaralı 7 oda asri banyo ve her odası deni
ze nazır içi dışı yağlı boya üst ve alt kat
ta yeni mutfak ve çamaşırlık ve bahçe 
büyüklüğünde taraçası ve altmda üç ka
gir dükkânı vardır, senevi 500 lira kira ge
tirir, taksitle satılacaktır. Numunelik ye
ni binadır. Taliplerin Galata Ada han 8 
numaraya müracaatı. Telefon: 43837. — 2 

5 — MÜTEFERRİK 
SERMAYEDAR, İŞ ADAMI ARIYOR — 

İstanbulda odun ve kömür depoculuğu 
yapmak istiyen bir sermayedar işten an
lar kendisine namuskâr bir ortak anyor. 
Yapacaklarm Pendik Bağdad caddesi 95 
No. da bay Hayri Akkoyunluya mektupla 
müracaatları. — 2 

TAHSİLİNİ FRANSIZ MEKTEPLERİN
DE YAPMIŞ BİR TÜRK KIZI — Fransız
ca ders vermektedir. Ders, saati, kendi 
evinde 50, talebe evinde 75 kuruştur. Ga
lata postrestant Seniha No. 2 müracaat. 

MÜSTAHDEM ARIYANLAR — Muha
sip kâtip muallim mürebbiye daktilo ve 
makinist ariyan ve hususî lisan dersi al
mak istiyenlerle bu hizmetlere talip olan-
lann aşağıdaki adrese müracaatları: İst. 
Yeni Postane arkasmda Aşir Ef. cad. İh-
saniye han No. 5. . 

KİRALIK YAZIHANE VE MVAYENE-
ÖANK _ Beyoğlu İstiklâl caddesinde İpek 
«incması karşısında 193 numaralı Somer 
apartımanının birinci katında yazıhane 
ê muayenehaneye elverlçU dört odalı ka

loriferli bir dairp klrahktır. Görmek İçin 
kapıcıya mflraraat. — i 

ALMANCA. İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
İçin) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Piatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rumuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 15 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık Iran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan on üçüncü smıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanları hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 10 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola-
tak göstermiş olan karilerimizden 

T R — Moto — A K — Ş A Kârlı 
namlarına gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Zayi — 931 - 932 senesinde imam hatip 
mektebinden almış olduğum tasdikname
yi kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin değeri yoktur. Mustafa Enver 

'* Havalandırılmış,, 
Y e n i 

P u d r a 

I Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilânları \ 
1 — Muhammen bedeli 11000 lira ve muvakkat teminatı 825 lira olan 

55000 kilo zeytin, 6 Ağustos 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Şartnamesi komisyondan hergün p^asız olarak alınabilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunim tarifatı dahilinde tanzim edecek

leri kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (4438) 

• 
1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli «26» kuruş «40» santim olan 

«60000» kilo toz şeker ll/Ağustos/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. , 

2 — Muvakkat teminatı «1188» liradır. Şartnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunim tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver
meleri. «4477» 

• 
1 — Muhammen bedeli «25000» lira olan «100» ton kaim benzin, ll/Ağus

tos/937 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile alm-
mak üzere münakaşaya konulmuştur. ; 

2 — Şartnamesi «125» kuruş mukabilinde komisyondan her gün almabilir. 
Muvakkat teminatı 1875 liradır, ı 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulıman komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri. «4476» 

1 — Beher kilosıma tahmin edilen bedeli 16 kuruş 50 santim olan 75000 
kilo pirinç, 6 Ağustos 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliyle alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı 928 lira 13 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 
her gün bedelsiz alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanhğma makbuz mukabilinde 
vermeleri. (4439) 

• 
1 — Beher kilosıma tahmin edilen bedeli 11 kuruş ve muvakkat teminatı 

701 lira 25 kuruş olan 85000 kilo kuru fasulya, 6 Ağustos 937 tarihine rastla
yan cuma günü saat 11 de kapah zarf usuliyle ahnmak üzere münakaşaya 
konulmuştur. 

2 — Şartnamesi komisyondan hergün parasız olarak alınabilire 
3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle

ri kapah teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanhğma makbuz mukabilinde 
vermeleri. (4441) 

1 — Muhammen bedeli 6200 lira ve ilk teminatı 465 lira olan 2000 kilo 
çay 6 Ağustos 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da kapaU zarf usu
liyle alınacaktır. 

2 — Şartnamesi komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. 
3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle

ri kapalı teklif mektuplanm en geç 6 Ağustos 937 günü saat 15 e kadar Ka-
smıpaşada bulunan Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(4442) 

• 
1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 10 kuruş olan 85000 kilo Nohut 

6 Ağustos 937 cuma günü saat 16,5 da kapah zarf usuliyle alınmak üzere 
münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı 637 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 
hergün parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver» 
meleri. (4443) 

* 
1 — Tahmin edilen bedeli «15875» lira olan «50» ton benzoUü benzin 16/ 

Ağustos/1937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile • 
alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı «1190» lira «63» kuruş olup şartnamesi komisyon
dan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplanm en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri. «4727» 

• 
1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli (18) kuruş olan (50000) kilo 

kuru üzüm, 5 Ağustos 937 tarihine rasthyan Cuma günü saat 11,5 da kapalı 
zarf usulü ile alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (675) lira olup, şartnamesi komisyondan her gün para
sız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını I elli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
paşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4440)| 

PANSİYONER OLMAK İSTİTEN KIZ 
TALEBELERİN — Aksaray Mustafa Kemal 
caddesi 39 numaraya ihûrâcaallarî. 

SATILIK APARTIMAN - Lâlelide Genç 
Türk caddesinde Suna apartımanı satı-
lAtır. Beş daire bütün konforu haizdir. 
Görüşmek istiyenlerin Vezneciler Üniver
site Eczanesi sahibi Hüseyin Kâmil 0ta-
ya müracaat edilmesi. — f 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
kimyagerin şayanı hayret keşfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tajjayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegâne pudra haline getiren 
Prisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasmm ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze mun

tazaman ve mütesaviyen yayılır ve âde* 
tâ tabiî bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile «Makyaj edilmiş» manaza-
rasmı veren adî ve ağır pudralar ara-
smda ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa-
i t cilde yapışımış kalmasına sebep 
olur. Tokalon pudf asını tüllâhdıgınız 
takdirde, en sıcak salonlatda bile tek
rar pudralanmıya hacet yoktur. 
Uzun bir dans suvaresinden sonra 

bile teniniz daima teni tetze kalacaktır.. 

I z 11. A ir 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

Oknln Direktörltt|f1lndeıı s 
Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 

parasızdır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziya
retçi hemşire yetişerek, hastanelerde ve umumî sıhhat
le alâkadar olan müesseselerde çalışmalarına mahsus
tur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Ders
ler hususî doktor profesörler ve muallimler tarafmdan 
verilir. 

İsteklilerin iyi ahlâklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat İçin yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda 
Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edil
mesi, î^ eyİûl 1937 den sonra müracaatler kabul edil-
miyecektir. 



Sahife 14 A K Ş A M 5 Ağustos 1937 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

i 

I —̂ Şartname, keşifname ve plânları mucibince Erzurumda yapılacak 
. 3;58814,47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pa-
İSrlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

II •— Pazarlık, 9/VIII) 1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 da 
I lıstanbulda Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğü bina-
i imdaki alım komisyonımda yapılacaktır. 

m ^— Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat 
; sinsinden alınabilir. 

IV >— Muvakkat teminat (4190,75) liradu". 
ıV •-» Taliplerin Nafia vekâletinden verilmiş müteahhitlik vesikalanıu 

lialz bulunmalan ve mimar ve mühendis değillerse bu sımf tan bir meslek 
fiâamınm iştirakini temin etmiş olmaları lâzımdır. (4808) 

• 
- I — İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında tesis olunacak ot şişe kılıfı ima-

İfttlıanesi için gartnamesi mucibince satın almacak 10 kalem makine açık ek-
ijfltmeye konulmuştur. 

. II — Muhammen bedeli 4960 lira muvakkat teminat 372 liradır. 
'' m >— Eksiltme 24/VIII/937 tarihine rastlayan saü günü saat 15 de Ka-

İMitaşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV — Şartnameler hergün parasız olarak İnhisarlar Müskirat Fabrikalar 
Şubesinden ahnabilir. 

V — İsteklilerin fiatsız fennî tekliflerini eksiltme gününden en az 5 gün 
evveline kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri 
ye eksiltmeye iştirak edebileceklerine dair vesika almalan lâzımdır. 

VI — İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesika ve 5 inci madde-
'de yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (4057 

• 
I — Şartnamesi mucibince 13 adet elektrik motörü açık eksiltme sure-

tile satın ahnacaktır. 
II — Muhammen bedeli 1300 Ura muvakkat teminat 97.50 liradır. 

' III — Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta evveli
ne kadar Tütün Fabrikalar Şubesine verilmelidir. 

IV — Pazarlık 9/9/937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacak
tır. 

V — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
• VI — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte kendilerinden 

jftramlan kanunî vesaika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
iDaisyona gelmeleri ilân olunur. «4564» 

I — 30,000 kilo toz paket kolası «9/8/937 saat 14» 
24 adet alttan sürme araba «10/8/937 saat 14» 

Yukarıda yazılı malzeme pazarhkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşda Levazım 

y« Mübayaat şubesüıdeki Alım Komisyonımda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden afinâbilir. 

) IV — İsteklilerin pazarhk için tajrin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
Jjaralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 4483) 

I İstanbul Komutanhğı ilânları | 
1 — İstanbul Komutanlığı Garnizonunda bulunan kıt'at ve müessesatı-

nm senelik ihtiyaçları için satın almacak mevaddm cins ve miktarları ile mu
hammen tutarları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakaşa şeküleri 
aşağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Miktan Muhammen İlk 

tutan teminatı 
İhale günü İhale saati Münakaşa şekli 

Kriple kömürü 126000 
[Tutuşturma 427000 
Odunu 

» » 80000 
» » 300000 

2520 
5551 

1040 
4200 

189 
410 

78 
315 

11/8/937 
6/8/937 

6/8/937 
6/8/937 

15,30 
15 

15,30 
16 

Açık eksiltme 
Kapah zarf 

Açık eksiltme 
» » 

2 — Şartnameleri hergün Öğleden evvel komisyonda görülebüir. İstek
lilerinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarım FmdıkUda Komutanlık satınalma komis
yonun vermeleri. (4447) 

M. M. Vekâletinden: 
' M. M. Vekâletince Almanca ve Fransızca tercümeye muktedir olanlar-

öan Ankarada Dil Fakültesinde veya İstanbulda üniversitede yaptırılacak 
imtihan neticesinde kazanan alınacaktır. 

Verilecek para miktarı nihayet yüz yirmi altı liradır. 
İsteklilerin bilgilerini gösterir ellerindeki belgelerle ve bonservislerile 

M. M. Vekâleti kara müsteşarUğma müı-acaatlan. İmtihan günleri ayrıca bil
dirilecektir. (4834) 

istanbul Sıhhî Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

istanbul Leylî Tıp Talebe Yurdu talebesi ihtiyacı için mevcut şartname 
!»t mühürlü numunesi gibi «1210)» metre paltoluk kumaj kapah zarf suretile 
iksUtmeye k<»muştur. 
• ! 1 — Eksiltme. Cağaloğlımda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü bi-
ttsmdaki komisyonda lS/a/9S7 Çarşamba günü saat 15 de yapüacaktır. 

2 — Muhammen fiat. Bir metresi (420) kuruştur. 
' |ı 3 — Muvakkat garanti: cSBl» lira «13» kuruştur. 

4 — İstekliler nümıınt ve şartnameyi Çemberlitaş civarında Fuat paşa 
tflrbesi karşısmda Leylî Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler ve paraau 
giarak alabilirler. 

5 — isteklilerin carî sene3re ait ticaret odası vesikası ve «2490» sayılı ka* 
|iunda yazıh belgeleri ve bu işe yeter muvakkat garanti makbıu ve]ra banka 
toektuplarile birlikte belli günde ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
•arflarmı vermeleri (i4722» 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Muhammen aylı|ı Lira: 60 

Rüstempaşa mahallesinin Nalburlar caddesinde Rüstempaşa camii hdâ-
Urı teslimi tarihinden 939 senesi mayıs nihayetin^ kadar kiraya verilmek üze
ri açık arttırmaya çıkarıln)iştır. İstekliler 12 Ağustos 937 Perşembe günü saat 
15 §e kadar şartnamesini okımıak ve pey sürmek için pey paralarile beraber 
Cemberlitaşta İst̂ ınbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gel-
M e r i <47Wi, 

i s t a n b u l H a r i c î A s k e r i 
k ı t a a t ı i l â n l a r ı 

Her bir kilosuna tahmin edilen fi
yatı 145 kuruş olan 30000 : 40500 kilo 
pamuk çorap ipliği kapalı zarfla ah
nacaktır. Şartnamesini 295 kuruşa al
mak ve örneklerini görmek isteyenle
rin her gün komisyona gelmeleri. İlk 
teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 14/8/937 cumartesi günü saat 
11 dedir. Münakaşaya girmek isteyen
lerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları İlk temi-
natlan ile birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. satmalma komis-
yonıma vermeleri. (179) (4510) 

Bir metresine tahmin edilen fiyatı 
300 kuruş olan 180,000 : 213.805 metre 
kaputluk kumaş ile bir metresine tah
min edilen fiyatı 275 kuruş olan 200,000 
273.050 metre kışlık elbiselik kumaş 
ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. Kar 
putuluğun şartnamesini 3208 ve elbi
selik kumaşın şartnamesini 3686 kuru
şa almak ve örneklerini görmek iste
yenlerin her gün komisyona gelmele
ri. Kaputluk kumaşm ilk teminatı 
29406 lira 60 kmuş ve elbiselik kuma
şın ilk teminatı 33239 lira 40 kuruş
tur. Kaputluk kumaşın ihalesi 12/8/ 
937 perşembe günü saat 11 de ve el
biselik kumaşın ihalesi 12/8/937 per
şembe günü saat 18 dedir. Mü
nakaşalara gireceklerin 2490 sayıh ka-
nımun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesUsaları ilk teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. y. 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(181) (4511); 

Ankarada yapılacak bir kışla kapah 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif tu
tarı 690507 Ura 76 kuruştur. Keşif pro
je ve şartnameleri 34 lira 53 kuruşa in
şaat şüphesinden alınacaktır. İhalesi 
12/Ağustos/937 perşembe günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 31370 lira 31 ku
ruştur. EksUtmeye gireceklerden ilgiU 
bulunanlar 2490 sayılı kanımun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarım 
havi zarflar ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna versinler. 

(182) (4512): 

• 
Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı 32,5 kuruş olan iki yüz.bin il& 
iki yüz eUi bin metre kılıflık bez ka
pah zarfla ahnacaktır. Şartnamesini 
406 kuruşa almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. İlk teminatı miktan beş 
bin üç yüz on iki lira elli kuruştur. 
İhalesi 19/8/937 Perşembe günü saat 
15 dedir. Münakaşaya gireceklerin 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki 3razıh vesikalan ilk temi-
natlan ile birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekâleti satınalma 
komisyonuna vermeleri. «202» «4663» 

KırklareU Tümen birlikleri hayva
natı ihityaa için 800 ton kuru ot ka
palı zarfla satm alınacaktır. 

Muhammen fiyatı 3 kuruş 50 san
tim olup tutarı 28000 liradır. İlk temi
natı 2100 Uradır. Şartnamesi her gün 
tümen satınalma komisyonımda görü
lebilir. İhalesi 24/8/937 sah günü sa
at 11 dedir. Şartnamesi ve evsaf 140 
kuruş mukabilinde verilir. İstekliler 
beUi gün ve saatte teminat mektubu 
ve vesikalariyle birlikte Kıraklarelinde 
Tümen satmalma komisyonluğuna 
müracaatlan. (231) (4914) 

Kelepir satılık 
Harbiyede iyi bir yerde kâin S, S, 4 

odalı ve antersile mutbahı havi flç 
apartıman şeklinde 9 odalı, bahçeli ev 
taşraya hareket hasebils kelepir fiya
tına satılıktır. Evin telefonu ve ban
yosu vardır. İsteklilerin 40052 numa
raya telefon etmeleri veya «KELEPİR» 
rumuzu» İstanbul 176 numaralı posta 
kutusu adresine yazmaları. 

Dr. MEHMED İZZET 
I 

Dahiliye mütehassın 
Iduayenehane: Cağaloglu Nuruoıouh 

niye caddesi No. J7 Baba Bay Apartı* 
mtıu pazardan maada h«7|6l( ]9 •• 12 
atalarım kabul eder. T«lefofti 21^21 

Maliye Müfettiş Muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Hey'etinden: 

35 lira maaşlı Maliye müfettiş muavinliği için 27/Eylül/937 tarilıinde in> 
tihan yapüacîiktır. 

Aranılain şartlar şunlardır: A — Memurin kanununun dördüncü madde
sinde yazıh evsafı haiz olmak, B ~ l/Kânımsani/1937 tarihinde yaşı otu»-
dan fazla ohnamak, C — Siyasal bilgiler okulundan, Hukuk Fakültesinden, 
Yüksek Ticaret ve İktisat mektebinden veya bunlara muadil derecedeki eo-
nebî mekteplerden mezun olmak, D — Yapılacak tahkikat neticesinde ah
lâk ve seciyesi müsait bulunmak, imtihana taîp olanlar 12/Eylül/937 tarihi 
ne kadar Ankarada Mahye Vekâleti Teftiş heyeti reisliğine arzuhalle mür 
racaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakm raptı lâzımdır. A — Nüfus cüzdanı 
ve adresi, B — Kendi el yazısiyle tercümeihal hülâsası «Memuriyette bulu
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika, «Askerlikle alâkası 
kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebUirler, kazandıklan taJ»* 
dirde ancak namzet olarak kabul olunabilirler.» D — Mektep şahadetname-
jö veya tasdiknamesi, E — Sağlam ve yolculuğa mütehammü olduklarma 
dair hükümet doktorunun raporu. 

Talipler tahrirî ve şifahî olmak üzere iki imtihana tâbi tutulacaklarda; 
Tahriri imthan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak olanlarm şifahî imür 
ham Ankarada yapüacaktır. 

İmtihan Progrujnı: 
1 — Maliye A — Bütçe «İhzari, tatbi tasdik ve kontrolü,» MuhaSebei umı> 

miye kanunu hükümleri, B — Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız ve vası
talı vergiler» Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlâk üzerjıden 
alman vergiler, Gümrük; İnhisarlar, harçlair.» Türkiyedeki vasıtalı ve vası
tasız vergiler, C — Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyetler teşkilâtı, D — t ^ 
tikraz nazariyeleri, tahvU amortisman, Türkiye Düyunu umumiyesi, 

2 — İktisat: A — İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihlâk ba
hisleri. 

3 — Malî ve ticarî hesap, faiz. Iskonto, faizU hesabı cariler. 
4 — Hendese «Satıh ve hacim mesahaları» 

5 — Ticarî usulü defteri «Esash ve pratik malûmat» 
6 — Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu ceza muhakemeleri 

usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükümler, ceza kanununun 
memur suçlarma aid kısmı, kanunu medenî ve borçlar kanunu Ue Ticarel 
kanunlannm maliyeyi alâkadar eden hükümleri. 

7 — Türkiyenin. Tabiî ve iktisadî Coğrafyası ve tarihi hakkmda malûr 
mat. 

8 — Ecnbi lisam «Fransızca, Almanca veya İngilizceden biri» 
İmtihan neticesinde Müfettiş muavinliğine almanlar üç sene sonra ya

pılacak ehhyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin 
edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) (1673) 

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

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

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

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

4 — Eksütmeye girmek isteyenler 2362 lira 50 kuruşluk teminat makbua 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayıh kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazıh belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de ka
dar komisyona teslim etmeleri. (2154) (4380) 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme İhale Komisyonundan: 

1 — Kapah zarf usulUe eksiltmeye çıkarüan Genel nüfus sayımı tasnif 
işlerinde ve Povers istatistik makinelerinde kullamlmak üzere satm alına* 
cak bir milyon fiştir. 

2 — Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yüzde yedi buçuk kuruş üzerinr 
den 177 liralık muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. 

3 — Eksiltme Ağustos 937 aymm 25 inci Çarşamba günü saat 14,30 da 
umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. Temi
nat vesikası ile teklif mektuplarının bir saat evvel komisyon reisine verilme
si lâzımdır. Bu baptaki şartname komisyan kâtipliğinden istenihr. (2264) 

«4553ı>> 

istanbul Sıhhî müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: 1.10.14.15.17.18 No. lu pavyonların tamirL 
Keşif bedeli 7634 lira 71 kuruş. 
Muvakkat garanti 572 lira 63 kuruş. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabiye hastahanesinde yapılacak olan yukan« 

da yazıh işler açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 — Eksiltmeye konulan iş 18/8/937 saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 

ye İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda yapüacaktır. 
2 — Mukavelename, eksiltme bayındırlık işleri genel hususî ve fennî şart

nameleri, proje ve keşif hülâsasiyle buna müteferri diğer evrak 39 kuruş bedel 
mukabilinde komisyondan ahnabilir. 

3 — istekliler cari seneye aid ticaret odası vesikalariyle bu işe benzer 5000 
liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduklan müteahhitlik 
veslkasiyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu Ue birlikte beUi gün 
ve saatte Komisyona gelmelerL (4851) 

Hariciye Vel<âletinden: 
26 Temmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağ;ı evvelce il&n 

olunan 10778 lira 99 kuru? bedel keşifli Hariciye Köşkü Müdür evi garaj ve seıy 
lerin kalorifer tesisatı ile sair inşaata aid münakaşası talip zuhur etmediğinden 
9 Ağustos 1937 pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) (4712) 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

DiyanbekLr Numune hastanesi için satın ahnacak 119 kalem eczayı tıb
biye 21 kalem malzemei sıhhiye ve 39 kalem kimyevî ecza açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 — Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mudunugü bir 
nasında kurulu komisyonda 18/8/937 günü saat 16 da yapüacaktır. 

2 — Muhammen fiyat: 1801 lira 80 kuruştur. 
3 — Muvakkat garanti* 153 lira 14 kuruştur. 
4 — İstekliler şartname ve listeleri her gün komisyonda görebilirler. 
5 — tsteklüer caıl seneye aid ticaret odası vesikasUe 2490 sayılı kanunda 

yaıUı belgeler ve bu İşe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektı»-
1:̂  ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «4853| 
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MA Z O N 
MEVVA mZJL 

MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. • K I L ^ | D A 7 | ve ondan mütevellid Baş ağrılarını defeder. Son derece teksif 
edilmiş bir tuz olup MÜMASİL MÜSTAH l l ^ f \ I D M ^ I ZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA 
KATÎ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI sriderir. MİDE ve BARSAKLARi 
ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. M A Z O N isim ve H O R O S markasına dikkat. 

Scandinavian Near 
East Agceny 

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

Svenska Orient tinien Gothenbnrg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

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

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

Vingaland vapuru 5 Ağustosa doğru 
Saimaa vapuru 7 Ağustosa doğru 
Vikingland vapuru 9 Ağustosa doğru 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

flam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ Umanları 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vingaland vapuru 5 Ağustosa doğru 
Saimaa vapuru 7 Ağustosa doğru 
Vikingland vapuru 9 Ağustosa doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

• üncü katta kâin acentahgına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

İstanbul Levazım 
amirliği ilânları. 

idareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müessesat için 200 ton pata
tes 23/8/937 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede satmalma komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 12 bin liradır. İlk 
teminatı 900 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
«ayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
deki yazılı belgelerle beraber teklif 
mektuplarmı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (69) (4912) 

• 
İdareleri İstanbul levazım amirliği

ne bağlı müessesat için 125 ton soğan 
23/8/937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tlahnün bedeli 6250 liradır. İlk temi
natı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
lamisyonda görülebilir. İsteklilerin 
8490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazıh vesaikle beraber teklif 
çıektuçlarım ihale saatinden bir saat 
^ e l komisyona vermeleri. (69) (4913) 

Askerî baytar okulunda köhneye ay-
tüan 363 çift kundura 10/8/937 saü 
günü saat 15 de Tophanede satınalma 
komsiyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
ÎWımin bedeli 25 liradır. Teminatı 3 
ttra 75 kuruştur. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. Kunduralar 
baytar okulunda görülebilir. (65) (4910) 

• 
Tophane fınnmda mevcut bin kilo 

kadar fınn kınntı ve kazmtısı 10/8/ 
1987 sah günü saat 15,30 da Tophane
'ce satınalma komisyonunda pazarlık-
1» satılacaktır. Tahmin bedeli 17 bu-
jnk Uradır. Teminatı 3 liradır. İstek-
^flerin belli saatte komisyona gelmele-
**• (67) (4911) 

48 SAAT 
havalandırılmış 

ve terkibinde altın 
kremi bulunan 

Pillini - - _ 
YENU5 

VENÜS PUDRASI Alman ve ingi
liz kimyageHeri tarafından en son 
keyfedilen yeni bir »aheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild dünyanm en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sansın, 
kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid-
İtrinden sakınmız-

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumî neşriyat müdürü: Selâmı Sedes 
AKSAİM Matbaası 

İnşaat münakaşası 
ERGANİ BAKIRI 

Türk Anonim Şirketinden: 
1 — Şirketimizin Ergani Madeninde inşa ettireceği: 
a ) İdarehane binası 
b) İkametgâh binaları 
c) Cevher s i l c 
d ) İzabehanenın, kuvvet santralinin, zinter tesisatının 

mahallinde işası icabeden aksamı. 
Kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 
2 — Muhammen bedeli takriben üç yüz elli bin liraya 

baliğ olan bu inşaata müteallik münakaşa şartnamesi ile 
merbutatı şirketimizin Ankara 'da Ulus meydanında Koç 
hanmdaki merkezi idaresinden on lira mukabilinde alı
nabilir. 

3 — Mevzuubahs inşaata aid teklif evrakı 23 Ağustos 
937 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeşe kadar 
şirketimize tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

iktisat Vekâleti iç ticaret 
umum müdürli}günden: 

Türkiyede Yaı\gın ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak üzere kanunî hükümler 
dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Kırklareli Vilâyeti acenteliğine Şirket namına 
yangm ve nakliyat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bü
tün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
üzere Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankasını tayin eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1937 ta
rihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 

TARSUS AIVIERİCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28 Eylülde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, ingilizce, fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leylî ücret 230 lira, neharî ücret 50 liradır. 
Kayıt mua.'îielesi yapılmaktadır. 

II İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Cinsi Miktan M. Bedeli İ. Te minatı Ek. Şekli Ek. tarihi Saati 

Lira Lii"a 
Arpa veya yulaf 388600 23316 1748, 70 Pazarlık 6 8 937 15,30 

» » 500000 30000 2250 » » 16 
Yukarıda yazılı arpa veya yulaflar ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerin 

şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saat
te teminatları ve kanunî vesikalarile Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyo
nunda bulunmaları. (232) (4915) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cinsi ve mevkii Senelik kn-ası Müddeti 

Lira 
Azapkapıda Hacı âmâ mahallesinin Yenikapı caddesinde üstünde 
odası bulunan 16 No. lu dükkân: "^L V ^ \ 
^ i verde üstünde odası bulunan 18-20 No. lu dükkan: 66 2 yü 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı dükkânlar hizalarındaki kıra ve muddet-
w r,7.Prinden bir ay içinde pazarhkla kiraya verilecektir, isteklilerin ve tediye 
Zmm öğrenmek istiyenlerin 2/9/937 perşembe günü saat 14 de kadar yüzde ; I 1, akralarile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 7,5 pey aKçaictıuc ^^^ (4887) 

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

4 cû Keşide 11 Ağustos 937 dedir 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15,000, 12, 000 , 10,000 liralık 
İkramiyelerle ( 2 0 . 0 0 0 ve 10.000) liralık 

iki adet mükâfat vardır. 
toİKKAT: Bilet alan herkes 7/Ağustos/937 günü akşamına kadar bile

tini değiştirmiş bulunmalıdır. 
I Bu tarihten sonra bilet iizerindejcijıakk^ sakıt olur. 

Dr. MMEO ASIM ONUR 

Ortaköy 
$ifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba

ren, 3 üncü «ınıfda ameliyat ücreti 
alınmaz. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile 
htık, apandisit, basur ve diğer 
ameliyeler için çok ehven hususî 
fiatier. Ortaköy Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. 111-115 

Telefon - 42221 

I Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata Ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 

Dr. Niyazi Ali 
Tetkik için Avrupaya gitmiştir. 

Eylül iptidasında dönecektir. 

KİRALIK APARTIMAN 
EMLÂK 

ALIM vê AJ^JMI 
'^TELEFON: 49419 

Alaturka 
kısmında Harbjyede B E L V U 

Bu akşam Ustad bestekâr 
UHLiS SEBAHATTi 

gecesi 
Fevkalâde program, beklenilmiyen sürprizler. Tel. 42672 

istanbul Sıhhî Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lâzım olan 4000 adet don, 
4000 adet gömlek, 500 yatak kılıfı ve 3000 yastık kılıfı açık eksiltmeye konul
muştur. 

1 — Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü bi
nasında kurulu komisyonda 18/8/937 günü saat 16,30 da yapılacaktır. 

2 — Muhammen fiyat: Don için 37, gömlek için 46, yatak kılıfı 176,5 yas
tık kılıfı 22 kuruştur. 

3 — Muvakkat garanti: 364 lira 69 kuruştur. 
4 — İstekliler şartname ve numuneleri her gün komisyonda görebilirler. 
5 — İstekliler carı seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4852) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okulıma lise mezunlan arasında yapılacak seçme sınavın

da kazananlardan 65 i meccani leylî ve 35 i niharî olmak üzere bu yıl 100 tale
be alınacaktır. 

Ücretli leylî talebe alınmıyacaktır. Namzet kaydı 15/Ağustos/'937 den 18 
Eylüle kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler okulunda, İstan-
bulda Yüksek Öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla izahat için bu okullara 
müracaat olunması. «2240» «4642» 

Üsküdar Mıntakası Tahsil Müdürlüğünden : 
Üsküdar Şubesine 931 senesi veraset vergisinden borçlu Andon veresesi

nin şayian mutasarrıf oldukları Üsküdar Hayrettin Çavuş mahallesinin Ça-
vuşdere sokağında kâin 40 sayılı bostamn 120/30 hissesi vergi borcundan do
layı satıhğa çıkarılmıştır. İhalei evveliyesi 16/8/937 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 14 de Üsküdar kazası kaymakamlığında icra kümacağmdan 
yevmü ihalede talip olanlarm % 7,5 pey akçeleriyle birlikte Üsküdar Kazası 
İdare heyetine müracaatları. (4550) 

İstanbul Sıhhî Müesseseler arttırma 
ve eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Mutbak ve hasta bakıcı odalan üzerindeki tarasın 
demir caraekânla örtülmesi. 

Keşif bedeli: 1998 lira 80 kuruş. 
Muvakkat garanti 149 lira 91 kuruş. 
Haydarpaşa Emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukarıda yazılı 

iş açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 — Eksiltme 18/8/937 günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 — Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususî ve fennî şartname

leri, proje, keşif hülâsasiyle buna müteferri diğer evrak komisyonda görülebilir. 
3 — İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle bu işe benzer 2000 

lirahk iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik ve
sikasiyle muvakkat garanti mkbuz veya banka mektuplariyle birlikte belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri (4850) 

Müsabaka imtihanı: 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1 — Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet 
derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş nam
zedi ve şef namzedi almacaktır. 

2 — Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ticaret 
ve İktisat okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunlarm yabancı 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 — Müsabaka 8, 9, 10 Eylül 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilecek Ankaraya ge
tirtilip, Eylül zarfında sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktır. 

4 — Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarım da haiz olmak şar-
tiyle müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira aylık verilecek
tir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfettişlik imtihanına 
girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bir 
senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe 
terfi ettirUeceklerdir. 

5 — İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara İstan
bul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 — İstekliler, aramlan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Teftiş hey'eti reisliğine vermek veya göndermek suretile 
müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/ 
937 tarihinde ele değmiş olması şarttır. 

7 — İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi mezunlarının askerlik 
kamp müddetlerinin Ağustos sonundan evvel bitmiyeceği vuku bulan müraca
atlardan anlaşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylüle tehir edil
miştir. (2166) (4345) 

I > I İstanbul belediyesi Hânları | * 1 
Su nakli için kullanılan bütün arabaların önünde arabacıların otum.ası 

için damacanalann konduğu kısımdan en aşağı 75 santimetre bir hail ile ay
rılmış hususî bir yer bulunması mecburîdir. 

Damacanaların üzerine oturulması ve zatî eşya konulması yasaktır. Hilâ
fına hareketi sabit olanlarm umuru belediyeye mıiteallik ahkâmı cezaiye kanu
nuna göre cezalandırılacağı il&n olunur. (B.) (4935) ^^ 

Asma fidanlıkları alım salım komisyonundan: 
105 lira 'değer takdir edilen Göztepe Fidanlığı bağının bu yılki üzüm 

sulu 12/8/937 perşembe günü saat 10 da mahallinde pazarhkla satıh 
isteklilerin 8 lira pey akçeler ile komisyona müracaatları. (4917) 
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Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulâsası gibi insana zevk ve hayat veren bil
hassa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhî bir mayidir. Hasan Gazozu midevî ve hazımdır. 
Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. 
Çok ucuzdur. 

HASAN Meyva özü 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı midelere yemekten sonra küçüklere 

1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevî ve hazımdır. İnkibaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1 - 2 tatlı ka
şığı müleyyin ve çorba kaşığile müshlldir. Mesrvaların özünden yapılmıştır. Şekersizdir. 

İstanbul Gayrimübadlller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi 

149 Tarabya 

1885 Büyükçarşı Acı çeşme 

2394 Ayvansaray Atik Mustafapaşa 

2666 Tarabya Ayakiryaki 

3257 Beyoğlu Tenişehir 

3515 Yedikule İmrahor İlyas B/^ 
3619 Bakırköy Cevizlik 
3659 Kadıköy Osmanağa 

5756 Bostancı 

6227 Anadolu Hisan 

Sokağ] 

E. Bostan 
Y. Bostan 
ve Beyoğlu cad. 

Çuhacılar 

Bostan 

Ayazma mevkii 

Demirhane ve 
Demirciler 
E. Terzi Y. Dikici 
E. Yeniyol Y. Çekirge 
Söğütlü Çeşme ve 
Karadut 

Ça:alçcşme 
Yozgat tariki 
Çavuçbaşı ve 
Göksu mevkii 

Emlâk No. 

E, 17 - 19 - 21 
Y. 15 - 17 
mahallen 

13/1 - 15 - 17 
E. ve Y. 22 

E. 4 Y. 4-6-8 

E. 65 - 127 

19-21-8 

E. ve Y. 6 
E. ve Y. 12 
E. 122 Mü. 

Y. 21 

11-15 
Harita 45 

Cinsi ve Hisses! 

Altında dükkânı olan 
ahşap iki hane 

Kâgır dükkânın 
3/24 His. 
3674,68 metre arsa 

3674,68 metre Bostan 

100 metre arsa 

32,40 metre arsa 
126 metrearsa 
Harab ve ahşap bir 
hane ve iki bahçenin 
2/10 His. 
179 metre arsa 

Küçük Armutlu bah
çesi demekle arif bir 
kıt'a bostan maa ahır. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

T. L. 
2420 KapaU 

zarf 

130 Açık 
arttırma 

3680 KapaU 
7arf 

100 Açık 
arttırma 

150 » 

100 » 
130 » 
230 > 

110 » 

2000 Kapalı 
zarf 

Yukarıda evsafı yazıh gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 16/8 937 tarihine dü
şen pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

REKTA 
Basur Melerini ANTİVM ile tedavisi I M M \İ^^ 

İÇ ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her 
türlü iltihaplarmda, cerahatlenmiş fistüllerde, kana
yan basur memelerinin tedavisinde daima muvaffaki
yetle şifayı temin eder. 

ŞARK İSPENÇİYARİ LÂBORATUVARI, İstanbul. 

Ekzema ve en muannit tild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMİN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Kıymettar kitablar 
Fransızca, İngilizce, İtalyanca gayet 

kıymettar arkeoloji sanayii nefiseye aid 
bilhassa İtalyanca minyatürleri havi ki
tablar 6 ağustos 937 cwma günü öğleden 
sonra satılmak üzere şimdiden İstanbul 
Sandal bedesteninde teşhir edilmiştir.. 
Fiatlar ehvendir. 

Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 

Tam sınıf il Lise 
Derslere 8 Eylülde başlanacaktır. 

5 inci ve 8 inci sınıf ikmal imtihan
ları 1 Eylül Çarşamba günü yapıla
caktır. 

Yeni kayıt muamelesi 15 Ağustos
tan itibaren Cumartesi ve Pazardan 
maada hergün yapılacaktır, Berabe
rinde getirilecek evrak: 

1 — Nüfus tezkeresinin Noterden 
müsaddak bir sureti. 

2 — Sıhlıat ve a ı̂ raporları. 
3 — 3 Adet fotoğraf. 
4 — Evvelce bulundukları mektep 

şehadetnamesi. 

ERIKROM la 
resim çekmek 

her 
hatırayı 

ebedileştirlr 

Çok beklenen^ fakat 
çabuk geçen tatil za
manlarınızın zevkleri] 
ni çekeceğin iz, resi m j 
lerle uzattırabilirsinizj 
Fakat İşi tali 'yebırak^ 

mayınız, çift^emül^ 
siyonlu KODAK VE-?. 
R İ K R O M ^ L M I N I ] 
kullanınızTp'Alelâde 
filmlerin yyapama-
dıgı işi görür. 

KODAK ŞİRKETİ 
istanbul - Beyog^lu, Tünel, 

Ensiz Sokak No. 3 

ilerde arayacağınız fotoğrafları 
bugünden çektiriniz 

K A N Z U K 
MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYVAIJIRIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalannı ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ağız kokusımu izale eder. Umumî hayatm intizamsız
lıklarım en emin surette islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

;^S»«S»*sf -T^-VISt^-».'' 

SEFALIN ^ 
BÜTÜN MRIUARI 

DERHAL GcçİREf̂  
YEGÂNE İLAÇOIR 

B A Ş K U R T 
ÇATAL KAŞIK ve BİÇAKLAR! 

Avrupanın en yüksek markaU ÇATAL KAŞIK ve BIÇAK
LARINDAN farksız ve Iıatta onlara faiktır. Alpakadan ya
pılan BAŞKURT mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek 
kadar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ. BOZUUVİAZ. 
E G R İ L I V I E Z , KIRILMAZ. PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli 
Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARI YAPILIYOR. 

oallcanlarda dahi eşi olmayan 
Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikal yap
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse reddo-

eliniz ve urarU B A Ş K U R T Mamulâtını arayınız. 


