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Japonlar, Şimalî Çine kuvvet 
göndermekte devam ediyorlar 
Şimdilik çarpışma ihtimali ortadan 
kalktı. Fakat Milliyetçi Çin mahafili 
yeni itilâftan memnun görünmüyor 

Şanghay 24 (A.A.) - Central News 
ajansının Nankinden haber aldığına 
göre Japonlar Şimalî Çine takviye 
kıtaatı göndermeğe devam etmekte
dirler. Dün elli tayyare gönderilmiş
tir. 

Pekin 24 - 37 nci Çin fırkasının 
Wangping Pekin mıntakasından çe
kilmesi bitmiş addedilebilir. Hopey 

lâyetinde, vaziyetteki gerginlik zaU VI 
olmakla beraber, Japon makamatı, 
mahallî Çin generalile akdedüen iti
lâfın tatbikinden sonra da müteyak
kız davranacaklarını ve Nankin hü-
kûmetile esaslı bir itilâf akdedilmek 
lâzımgeldiğini beyan ediyorlar. Ja
ponlar hatlarını tahkim etmekte de- ^ 
vam ediyorlar. f . 

Londra 24 —. Uzak Şarktan gelen 
son haberlere göre Şimalî Cinde artık 
geniş mikj'asta askerî harekât bekle
nemez. Deyli Telgrafın Tokyodaki 
muhabirinin Lşaratma göre Japonya 
ile Çin arasında harp tehlikesi tama-
mile zail olmamıştır. Fakat aradaki 
irtibat ve temas kesildiği cihetle, Ja
pon ve Çin ileri karakoUan arasmda 
çarpışmalar olmıyacaktır. Şanghay, 
Tiyençin ve Pekinden gelen haberler 
birbirine zıd olmakla beraber, umumî 
kanaat ihtilâfın önüne geçildiği mer
kezindedir. İki taraf da hadise çıkar-

Yeşil Bursada bir dolaşma 

Mudanya - Bursa yolu 
asfaltlanıyor 

300 sene evvel bu yoldan Evliya Çelebi nasıl 
geçmişti? Şimdi nasıl geçiliyor ve pek yakında 

nasıl geçilecek? 
Yazan: Yürük Çelebi 

Son Japon - Çin itilâfının akdinden evvel bir Japon müfrezesi Çin 
bataryalannm ateşi altında 

maktan çekinir görünmektedir 

Çin mahafili mütalea beyan 
etmiyorlar 

Şanghay 24 (A.A.) — Çin mahafili, 

11 temmuzda Japon makamlan ile 
Hopei - Sakar Başveküi general Sung-
Şey-Uan arasında yapılan anlaşma 
hakkında Japon Harbiye nezaretinin 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Sovyet - Alman mtinasebatı 
ancakjetojormaldır 

Izvestiya, y"e;ıi Berlin Sovyet sefoinin itimat
namesi münasebetile bir makale neşretü 
Moskova 24 (A.A.) Tas ajansı bü-

diriyor: 
21 temmuzda Berlinin Sovyet bü

yük elçisi B. Yurenevin B. Hitlere iti-
madnamesini takdimi esnasmda tea
ti edilen nutukları mevzuu bahseyU-
yen İsvestiya gazetesi diyor ki: 

«Sovyet - Alman münasebetleri, 
ancak şekU itibarile normaldir. B. 
Hitlerin ve atkadaşlarınm nutukla-
rındaki şiddetli Sovyet aleyhtarhğmı 
bilenlerin Sovyetler birliği ile Alman
ya arasındaki münasebetleri normal 
olarak telâkki edebilecekleri çok şüp
helidir. B. Hitlerin kendisini ziyaret 
eden yabancılar yanında söylediği 

.Sovyet aleyhtarı harbcu sözleri bi
lenler de bu münasebetleri normal 
telâkki edemezler.» 

İzvestiya gazetesi, bundan sonra, 
B. Hitlerin nutkundaki ademi mü
dahale beyanatını kaydettikten son
ra, şöyle devam etmektedir: 

«Alman hükümeti tarafmdaiı kon
trol edilen dairelerin bu beyanattan 
lâzun gelen neticeleri istihraç edip 
etmiyeceklerini öğrenmek isteriz. Bu 
takdirde, Alman istihbarat servisinin 
Sovyetler birUğindeki faaliyetine bir 
nihayet vermesi icabedecektir. Maa-
mafih bizim, B. Hitlerin bu nutkun
dan bu gibi pratik neticeler alınması 
ihtimali hakkmda her hangi bir ümid 
beslediğimiz yoktur. Yalnız şurasmı 
kaydederiz ki B. Hitler, Sovyetler bir
liği ile normal münasebat idamesi
nin umumî sulh unsurlanndan biri
si olduğunu ve iki memleketin mena-
fiine de tevafuk ettiğini tanımak mec
buriyetinde kalmıştır. B. Hitlerin bun
dan sonra söyliyeceği nutuklardan ve 
yapacağı hareketlerden kendisinin 
bu son beyanatma uygun ^ düşüp 
düşmiyeceğini kaydetmek, çok ente
resan olacaktır.» 

Nafia Vekili fllmanyada 
Berlin 24 (A.A.) — Türkiye Nafla 

Vekili B. Ali Çetinkaya ve maiyetin
deki zevat bugün Berline muvasalat 
etmiştir. 

Vekil, Alman hükümeti tarafmdan 
Almanyada bir kaç gün kalmağa da
vet edilmiştir. 

Bursa otobüsleri, Mudanya iskelednde snra sıra beklerlerken... 
' . ' •' (Jazm yedinci saMfemizde) 

B. Mussolini, Milletler cemiyeti 
s iyaset ine lıöcum ediyor 

italyan başvekili nazariyat siyasetine karş̂  
menfaat siyasetini ileri sürüyor 

Ne nizamlar varl 
Hamidiye suyu çeşmelerinde, kış-

yaz, saat 14-45 den sonra bir damla 
su bulmak kabil değüdir. Sakalar, 
yahud kendi suyunu bizzat tedarik 
letmek istiyenler mutlaka bu saatten 
evvel çeşmelere koşmak mecburiye
tindedirler. 

Bunun neden ileri geldiğini araş
tıran bir muharririmiz şu neticeye 
varmış: Meğer Sultan Hamid, îstan-
bulda ilk Hamidiye çeşmeleri tesis 
edildiği zaman sulann ikindiden son
ra kapatılmasını »irade» etmiş. Belki 
de çeşme başlarının akşam karanlı
ğında bir «.içtimagâhjk olması veh-
mile! 

Gözden geçirilmesi icab eden, eski
den kalmış ne nizamlar var! 

Roma 24 (A.A.) — Havas muhabi
ri bildiriyor: Popplo d'İtalia gazetesi 
B. Mussolininin «Uydurmalar ve ha
kikatler» serlevhalı bir makalesini 
neşrediyor. B. Mussolini bu makale
sinde Almanyaya cebren kabul etti
rilmiş olan tamiratı, harp borçlarım. 
Milletler cemiyeti azası hakkındaki 
müsavat prensipini ve Afrikamn isti-
lâsım hatırlatarak nazariyat siyase
tine karşı menfaat siyasetini ileri sür
mektedir. 

İtalyan mahafili, bu makaleye aza
mî ehemmiyeti atfetmekte ve bu ma
kalenin mümkün mertebe fazla okun
ması için gösterdikleri itina, Londra-
da ademi müdahale komitesinin mü
zakereleri cereyan ettiği şu sırada bu

na ne kadar alâka ve ehemmiyet ver
diklerini göstermektedir. 

Maamafih B. Mussolininin bu ma
kalesi Habeş harbi esnasmda resmen 
Milletler cemiyetinden aynlmaumş 
olan İtalyanm, şimdi kati bir adım 
atacağım tahmin ettirmemektedir. 

Tayinler 
Ankara (Telefonla) — İskân umum 

müdür muavini B. Hilmi Erzurum 
vali muavinliğine, Konya vüâyeti ida
re heyeti âzasmdan B. Ali Rıza Diya-
nbekir vali muavinliğine, ŞUe kay
makamı B. İhsan Fatih İcaymakam-
lığma Gölcük kajrmakamı B. Rebii 
Şile kajrmakamlığına tayin edilmiş
lerdir. 

h 

"AKŞAM,, in Yeni romanı ^ 
Mektep arkadaşları 

BURHAN CAHİD 
Değerli arkadaşımız Burhan Cahid, Akşam karileri 

için hazırladığı romanın müsveddelerini vermiştir. Bur
han Cahidin yeni eseri bilhassa iş ve meslek hayatına giren 
kızlarla kadınlar arasında büyük bir alâka uyandıracaktır. 

t Kariler eserlerim okudukları muharrirleri nasıl tasavvur e</er/er?..» anketimize gelen cevaplardan: 
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Dün G-eceki ve Bu Sabahki Haberleı* 

lîl 

Japonya şiddetli 
harelcete hazırlanıyor 

Çinliler yapılan anlaşmayı bozmuşlar 
Londra 25 — Tokyodan gelen haberlere göre şimalî 

Cinde vaziyet yeniden fenalaşmışttr. Japon erkânı harbi-
yesi Çinlilerin 37 nci fırkayı geri çekmelerinin samimî ol
madığım, bu fırkaya mensup askerlerden büyük bir kısmi
nin şimalî Cinde kaldığını ve mevkilerini tahkim etmekte 
olduğunu bildiriyor. Japonyanın Nankin sefiri Çin hükü
meti nezdinde şiddetli protestolarda bulunmuştur. 

Japon Harbiye nezareti Çinlilerin Pekini tahkim et
mek ve bu şehre iki alay asker göndermekle yapılan an
laşmayı bozduklarını beyan ediyor. Japonya şiddetli hare
kete hazırlanmaktadır. 

Madrid civarında yeni 
muharebeler oldu 

Nasyonalistler şiddetli topçu ateşinden sonra 
taarruz ettiler, taarruzlar tardedildi 

Paris 25 — Madrid etrafında çok 
şiddetli muharebeler oluyor. Sabah
tan akşama kadar harp devam etmiş
tir. Nasyonalistler mütemadiyen ta
arruzda bulunmuşlardır. Dün dahili 
harpten beri en şiddetli bir harp gü
nü olmuştur. 

Hükümet kuvvetleri büyük bir mu
kavemet göstermişlerdir. Bir aralık 
mukabil taarruza geçerek bir köyü 
geri almışlardır. 

Nasyonalistler çok şiddetli topçu 
ateşinden sonra yeniden taarruza 
geçmişlerdir. Fakat bu taarruz da 
tardedilmiştir. Harp şiddetle devam 
ediyor. 

Rabat 24 (A.A.) — Radyo Verdad 

bildiriyor: Nasyonalistler, dokuz hü
kümet tayyaresi düşürmüşlerdir. Di
ğer taraftan meşhur tayyareci Castro-
nun idare ettiği bir asi tayyare hükü
met hatlanna düşmüştür. 

Aragon cephesinde Temel mmta-
kasmda Cumhuriyetçilerin takibine 
devam edilmektedir. Nasyonalistler 
şimdiden Cuenca vilâyeti hududunu 
aşmışlardır. 

Teruel cephe hattı Guadalajara 
cephesile birleşmiştir. 

Albaracm 24 (A.A.) — Havas ajan
sı muhabiri bildiriyor: Albaracin üze
rine bir çok bombalar atümıştır. Mad
dî haşarattan başka bir şey olmamış
tır. 

fransız sosyalist ve l(o-' 
monistleri Jiirleşiyorlar 
B. Thorez bu birleşme 

lehinde bir nutuk söyledi 
Paris 24 — Fransız komünist partisi 

reislerinden Thorez söylediği bir nu
tukta Fransız sosyalist ve komünist 
partilerinin birleşmeleri lüzumundan 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

— Amele sınıfından tahrikat tuza
ğına düşmemesini bekleriz. Amele sını
fını münferid bir vaziyete düşürmek
ten çekinmeli ve çifçi işçilerile orta 
•mıflar arasında irtibatı temine ça
lışmalıyız. Halk cephesinin ikinci ka
binesine, programını tatbik ettiği nis-
bette müzaheret edeceğiz. 

Thorez nutkunun sonunda komü
nist ve sosyalist partileri anlaşma ko
mitesinin salı günü akdedecekleri 
toplantıda komünistlerin şu talebler-
de bulunacağını ilâve etmiştir. 

1 — Halk cephesi komitesinin millî 
kongresinin içtimaa daveti. 

2 — Birleşme nizamnamesinin ka
bulünden evvel bile sosyalist ve komü
nist fırkalarının birleştirilmesi. Tek 
parti teşkil etmek için geçmesi icabe-
den istihale devri esnasında komü
nistlerle sosyalistler, kendi ftrkalan-
na bağlı kalabilirler. 

Paris 24 (A.A.) — B.- Thorez, dün 
akşam komünist partisi merkez komi
tesinde bir nutuk söylemiş ve bilhassa 
demiştir ki: 

Gelecek salı günü, anlaşma komite-
«nin toplantısında, sosyalist ve ko
münist partileri bir halkçılar cephe
si kongresinin birleşme mukavelesi 
İmzalanmazdan evvel dahi asiler bir
leşmelerini talep edeceklerdir. 

İzmirde bir amele kazaya 
kurban gitti 

lımir 25 (Hususi) — Felemenk tü
tün kumpanyasında amele olan tz-
mlrli Osman mağazanın bodurumun-
da seyyar elektrik lâbmasile işlerken 
elektrik cereyanına kapılarak ölmüş
tür. 

Lozan zaferi 
^ M •• •• 1 1 * * * * * * 

14 uncu yıldönümü 
Ankarada merasimle 

kutlandı 
Ankara 24 — Lozan zaferinin 

14 üncü yıldönümü burada merasim
le kutlandı. Halkevinde bir Lozan ge
cesi tertip edildi, muhtelif nutuklar 
söylendi. Bundan sonra millî hava
lar çalındı. 

Irak Belediyeler Müdürü 
Ankarada 

Ankara 24 — Irak belediyeler mü
dürü ve Bağdad şehremini B. Erşe-
düiömerî Ankaraya gelmiştir. Ankara 
belediyesi, şerefine bir ziyafet ver
miştir. B. Erşedülömerî İstanbul mü
hendis mektebinden mezundur. Bir 
zamanlar İstanbul belediyesinde ça
lışmıştı. 

Hazinenin Sovyet bankası 
aleyhine açtığı davadan 

feragat edildi 
Ankara (Akşam) — İstikrazı da-

hUÎ satış bedelinden dolayı hazine
nin Sovyet ticareti hariciye bankası 
aleyhine İstanbul ikinci ticaret mah
kemesinde açtığı 27,442 liralık alacak 
dâvasından, dâvsuım isbatma yarıya-
cak kanunî deliller mevcud olmama
sı dolayısile feragat edilmesi yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

Limanımıza gelecek mektep 
gemileri 

Yakında limanımıza Yugoslav, Ja
pon ve İtalyan mektep gemileri gele
cektir. Mektep gemileri limammızda 
bulunduğu esnada merasim ve muh
telif eğlenceler yapılacaktır. 

Evkaf idaresi su satma teşki
lâtı genişletilecek 

Evkaf İdaresi şehir içinde halkın 
temiz su bulmasını temin maksadile 
mevcud bayi teşkilâtını tevsie karar 
vermiştir^. Bunun için suların mem-
balanndaki tesisatı da azamî derece
de takviye edilecektir. 

Otomatik telefon 
l(ö$l(lerin(le siritat 

Para kutularının yerine 
boş tenekeler konuldu 
İzmir 24 (Akşam) — İzmir otoma

tik telefon köşklerindeki para kasa-
larmdan para çalındığı anlaşılmıştır. 
Yapılan tahkikatta Süleyman adında 
biri nezaret altına alınmıştır. Umumî 
telefon köşklerindeki mühürlü para 
feutulanmn alındığı ve yerine boş 
teneke kutular konmak suretile pa-
ralann çalındığı anlaşılmıştır. Zabı
taca bu mesele hakkında tahkikata 
devam ediliyor. 

izmirli ilıracatcılar 
I 

itinalı mal şevkine karar 
verdiler fakat şirket 

kuramadılar 
İzmir 25 (Hususî) — İzmir ihra

catçıları Üzüm kurumunda toplana
rak ihracat mahsullerimizin temiz iş
lenmesi, itinalı ambalajlanması sure
tile dış piyasalarda sürülmelerinin 
arttırılması için kararlar aldılar. 

İhracatçılar, birleşerek, beş milyon 
lira sermayeli bir ihracat şirketi ku
racaklardı; lâkin aralarında anlaşa-
madıklarmdan bu şirketin kurulma-
smdan vazgeçildi. 

Ü züm ihracı 
Izmirden Ingiltereye 2500 
kilo yaş üzüm gönderildi 

İzmir 25 (Hususî) — Üzüm kuru
mu İktisad Vekâletinin tensibi ile 
Ingiltereye yaş üzüm göndermeğe 
başlamıştır. 

Norveç bandıralı Balebek vapuru
nun soğuk hava dolaplarına tahta 
sandık ambalajlı 2500 kilo yaş çekir
deksiz üzüm yüklenirken vali Fazh-
mn işaretile merasim yapıldı. Türki-
yeden yaş üzüm ihracına başlanması 
münasebetile İzmir şenlik yapıyor. 
Hadiseyi limandaki bütün vapurlar 
düdük çalarak selâmladılar. 

Balebek vapurunun mürettebatı 
vapurun İspanya sularında Valensiya 
limanında büyük tehlike geçirdiğini, 
şehrin asi gemileri tarafından bom
bardımanında kırk mermi attıklarını 
obüslerin vapurun üstünden aştığını 
söylediler. 

İzmirde çocuk yuvalan 
İzmir 24 (A.A.) — Vilâyetin kur

duğu kinderhaymlardan (Çocuk 
yurdlarmdan) iki Bozdağda açılmış
tır. Buraya elli çocuk gönderilmiştir. 
Ali ağa çifliğindeki kinderhaym için 
de faaliyet devam etmektedir. Bura
ya da İzmirden ve civar kazalardan 
deniz havasına muhtaç çocuklar 
gönderileceklerdir. 

Kaçakçılık takibatının geçen 
haftaki bilançosu 

Ankara 24 (A.A.) — Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza teşkilâ
tı, biri ölü olmak üzere altmış bir 
kaçakçı, üçyüz yirmi iki kilo gümrük 
kaçağı, altmış kilo inhisar kaçağı, 
üç silâh, yirmi yedi mermi, bir kilo 
yüz elli yedi gram uyuşturucu mad
de, bir sandal ile on kaçakçı hayvanı 
ele geçirmiştir. 

Dünyanın yeni iktisadi teşkilâtı meselesi 
Belçika kralının Van Zeelanda mektubu 
İngilterede müsaid bir intiba uyandırdı 

Brüksel 24 (A.A.) — Belçika kralı, 
dünyada yapılacak ekonomik yeni teş

kilâta dair B. Van Zeelanda bir mektup 
göndermiştir. Bu mektupta ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

«Sizin Birleşik Amerikaya yaptığı-
mz tedkik seyahatinden sonra Fransa, 
İngiltere ve Amerikanm bugün bütün 
dünyanın taleb etmekte olduğu daha 
iyi bir nizamın tesisine iştirak etmek 
arzusunda bulundukları görülmüş
tür.» 

Bundan sonra kral, mektubunda, 
ekonomik bir teşkilâtın tesisine ön-
ayak olmasını B. Van Zeelanda tavsiye 
etmektedir. 

Yeni teşkilâtın asıl kıymeti umuma 
mahsus daimî ve müstakil vasıflara 
sahib olmasında görülecektir. 

Kral, mektubunu şu suretle bitir
mektedir: 

«Eğer hakikaten muharebeyi berta
raf etmek istiyorsak, ekonomik mese
leyi en geniş umumî şeklinde derpiş 
etmek cesaretini göstermleiyiz. İpti
daî maddelerin ve mübadele vasıtala-
rmm tevzii, işin beynelmilel bir şekil-

Rumen kabinesi çekilecek mi? 
Bükreş 24 (Akşam) — Diminâtsa 

gazetesinin yazdığına göre, Tataresko 
hükûûmeti çekilecektir. Yerine, başın
da lider Mihalake bulunan nasyonal 
- Saranist partisi tarafından teşkil e-
dilecek bir kabine geçecektir. Kabine 
tebdili. Kral Karolun Avrupa seyaha
tinden avdet ettiği zaman olacaktır, 

Belçika kralı Pariste 
Paris 24 (A.A.) - Belçika kralı 

bugün saat 12,40 geçe buraya gel
miştir. 

Paris 24 (A.A.) — Fransa Cumhur 
reisi ve madam Lebrun bugün Belçi
ka kralı ile Comte de Flandre şerefle
rine bir öğle ziyafeti vermişlerdiı-. 

de taksimi, ziraî ve sınaî nüUetler ara
sında muvazene tesisi, ekonomik me
selenin başlıca safhalarıdır.» 
Ingilterede müsaid intibalaı* 

Londra 24 (A.A.) — Bütün gazete
ler, Belçika kralının B. Van Zeelanda 
gönderdiği mektubu neşrediyorlar. Bu 
hususta neşredilen ilk mütalâalar pek 
senakâranedir. 

Times, bu mektuba dair bir başma
kale tahsis etmekle beraber mektubun 
tam metnini neşretmekte ve onu tah
lil eylemektedir. 

Moraing Post gazetesi, İleri atılan 
fikrin derhal ve teveccühle tedkik edil
mesini taleb etmektedir. 

Sol gazeteler dahi Belçika kralının 
mektubunu pek müsaid bir şekilde 
karşılamaktadırlar. 

Daily Herald gazetesi şöyle yazıyor: 
Genç Belçika kralı, dünya ticareti 

için bir büyük umumî karargâh tesi
sini teklif etmektedir. Bu 35 yaşında
ki kral, başvekiline dünya tarihini de
ğiştirebilecek bir mektup göndermiş
tir. 

Bursada iş 
kanunu tatbikatı 
Gerek patronlar, gerek 

işçiler tatbikattan memnun 
iş dairesi üçüncü mıntaka âmiri 

baş müfettişi B. Halûk Bursadan şeh
rimize dönmüştür. Baş müfettiş Bur
sada kaldığı on beş gün zarfında İş 
kanununun ne şekilde tatbik edildi
ğini gözden geçirmiş, işçilerin şikâ-
yetleıini de gözden geçirerek bilhassa 
kendilerile hasbühalde bulunmuştur. 

Bursada gerek işçilerin, gerek pat
ronların İş kanunundan fevkalâde 
memnun ve minnettar kaldıkları ne
ticesine varılmıştır. Günde en çok se
kiz saat çalışılması hakında verilen 
son karar işçiyi normal bir çalışmaya 
sevketmiş ve sevindirmiştir. 

İş dairesi âmiri Bursadaki tetkik
leri hakkında hazırlamakta olduğu 
raporu bu günlerde Ankaraya gönde
recektir. İş dairesi reisi B. Enis Behiç 
de Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Reis, daire âmirile konuşarak gerek 
Bursadaki tetkikleri ve gerek İstan-
buldaki işçilerin vaziyetleri hakkında 
izahat almıştır. İstanbuldaki amele
lerin şikâyetleri henüz bitmiş değil
dir. Her gün İş dairesine bir çok mü-
racaatlerin vaki olduğu görülmekte
dir. İş dairesi bunların tetkikine de
vam etmektedir. 

Alman casusu 
Fransada casusluk 

töhmetile biri tevkif edildi 
Chaumont 24 (A.A.) — Almanya 

lehine casusluk töhmetile Jean Sellier 
adında bir Fransız tevkif edilmiştir. 
Bu adam 1934 senesinde, Almanyaya 
sık sık yaptığı seyahatler, askerî me-
murlarin dikkatini celbettiğinden ay
ni töhmetle bir defa daha tevldf edil
miş, fakat men'i muhakeme kararile 
tahliye edilmişti. Bu defa ikametgâ-
hmda yapılan araştmnada havadan 
alınmış bir çok Fransız hududlanna 
aid fotoğraflarla Fransız tayyareleri
ne aid resimler bulunmuştur. 

Almanyada demir istihsali 
millîleşiyor 

Berlin 24 (A.A.) — B. Göring Al
manyada demir istihsalâtını miUîleş-
tiren bir kararname neşretmiştir. 

Kararname, demir madenleri ve 
eritme fırınlan için millî bir müesse
senin kurulması hakkındadır. Bu 
müessese hisse senetli bir şirket ha
lindedir ve ismi Hermann Göring 
olacaktır. 

Merilıten telsizle 
işaretler mi vefiliyor? 

B. Fatin böyle bir ihtimale 
fennen imkân görmüyor 

Jank Janski namında Amerikalı bir 
âlimin merihten telsiz işaretleri aldı
ğını ve bu fevkalâde hadiseyi izah için 
Parise geldiğini, Paristeki ilmî maha-
file müşahedelerini anlatarak merih
ten verildiğine şüphe etmediği telsiz 
mevcelerini 3-15 saniye atasında aldı-
ğmı iddia ettiğini, yakında da Stok-
holma giderek orada da noktai naza-
nnı izah edeceğini bir refikimiz yazı
yordu. 

Bu husustaki mütalâasını almak ü-
zere Rasadhane müdürü B. Fatine 
müracaat ettik. Bize dedi ki: 

«— Böyle bir hadisenin vuku buldu
ğunu kabul etmek için evvelâ merih-
te bizim gibi akülı mahlûklar bulun-
dıfğımu, sonra da bizim gibi telsiz te
sisatı yapacak kadar müterakki ol
duklarını ve hattâ bize kadar işaret 
verfcek derecede ilerilemiş oldukları
nı kabul etmek lâzımdır. Halbuki me-
rihte canlı mahlûklar bulunduğu he
nüz isbat edilmiş değildir. Binaen
aleyh Ameriklmın bu iddiasını da il
mî bir şekilde varid görmüyorum. 
Bahsettiğiniz zat, ilim âleminde pek 
tamnmış bir şahsiyet te değildir. Şa
yet yapılacak tecrübelerde merihte 
müterakki bir mahlûk çlduğu telsiz 
vasıtasile anlaşılırsa şimdiye kadar 
büyük dürbünlerle yapüan rasadata 
rağmen müsbet bir netice elde edilmi-
yen mühim bir ilim muamması hal
ledilmiş olur.» 

Varşova suikastı 
Suikastçı nasyonal demok
rat fırkasma mı mensup ? 

Varşova 24 (A.A.) — Albay Adam 
Koç'a karşı yapılmış olan suikasd 
tahkikatı henüz sona ermemiştir." 

Nasyonal demokrat partisi, suikas-
din faili olduğu söylenen Wojick Bie-
janek'in kendi teşkilâtma mensup bu
lunmuş olduğunu inkâr etmektedir. 

Hükümet, gazetecileri, caninin, 
adedi az bir terörist grupunun elinde 
âlet olduğunu yazmaktadırlar. 

Sofyada araştırmalar 
So^ya 23 (Akşam) — Geçen akşam 

Sofyanm muhtelif mahallelerinde bi
rahane, kahvehane, bahçe ve saire gi
bi toplantı ve eğlence yerlerinde za
bıta tarafından halk arasında yapı
lan araştırmalar neticesinde 300 kişi 
tevkif edilmiştir. Mevkuflatm ara-
smda zabıta tarafından çoktanberi 
aranılmakta olan şüpheli kimseler de 
meydana çıkmıştır. Şüpheli evlerde 
de ai'aştırmalar yapılmıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Kediler kalkınca fareler 

ne olacak? 
Kedi öldürene beş kuruş veriliyor

muş. Buna tama edip de avcıbğa çı
kanların çok olacağı ancak bir kari
katür mevzuudur. Kargayı vurmak, 
yüamn kafasuu eaanek, mazarratları 
katî surette müseccel ve malûm olan 
diğer hayvanları gebertmek, neyse, 
anladık amma, kedUerin avcıhğma 
hemşehrileri sevketmek ne derece 
doğrudur? Bu şikânn çok talibi çıka
cak mı? Merhamet buna müsaade 
edecek mi? Sanuız ki hayn-! 

Kedi ötedenberi bir nazenin ev hay
vanı saydmıştır. Çocuklanınız Zer-
top'lan, Pamuk'lan minimini ellerile 
okşamıştu-. En fakirlerimiz bUe, Sar
manla ra yüz parahk ciğer almak ıçm 
kendi nzkmdan kesmiştir. Tekir'ler 
fare tutmuş, hülâsa, kedi denUen 
mahlûk, ananelerimize girmiştu-. 

Bu cellâthğı yapmağa şehir halkuu 
sevketmek, onun ince hislerini bihn^ 
mek ve güzel, müşfik sevkitabüleri 
bozmaktır. 

Bilhassa kadmlarm bu hayvan kat-
liâminden dolayı asabı bozuluyor. 
Meşrutiyet devrinde bir hamlede kö
peklerin Hayırsızadaya sürülmesi, bü
tün dünya efkârı umumiyesini aley
himize sevketmişti. O macera, bir çok 
dimağlardan hâlâ sUinmemiştir. 

Şimdi de kediler... 
Eğer bu bir içtimaî ve sıhhî zaru-

retse, eğer farelerin üreyerek daha 
büyük bir belâ açmıyacağı katiyetle 
tesbit olunuyorsa, eğer kedUerin hat
tâ bir nevi çöpçülük yaptığı unutu-
luyorsa ve eğer muhakkak kedilerm 
büyük bh- kısmı imha edilecekse, bu
nu, Himayei hayvanat cemiyetine ha
vale ederek nisbeten az hunharca 
yaptırmalı... 

Daha iyisi, tedricdi; mütemadi ih
timam sarfedip hayvanları üretme
mekti. Hiç olmazsa bundan sonrası 
için, aramızda yaşıyan köpekle, kedi-
lere bir nizam koymah. 

Fakat onlan halka öldürtmek?... 
Hayır! Bunu bir cinayet telâkki eden-
lerimiz çoktur. 

Akşamcı 
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İ n h i s a r l a r V e k i l i n i n 
t e d k i k l e r i 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. 
Ali Râna inhisar ve gümrük işleri et-
rafmdaki tetkiklerine devam ediyor. 
Vekil yarın da gümrük baş müdürlü
ğüne gelerek baş müdür B. Mustafa 
Nuri ile görüşecek ve muhtelif işler 
hakkında kendisinden izahat alacak 
tır. Vekil, yannki tetkikleri arasında 
limandaki ithalât ve ihracat iskelele
rini de gözden geçirecektir. 

Gündoğrusu rüzgârının 
Marmarada tesiri 

Akay idaresi, Halicin vapurlann-
dan 6 numaralısım yaz mevsimi için 
kiralamış ve adalarla, Yürükali plâr 
jı arasmda aktarma seferler için kul
lanmağa başlamıştır. 

Fakat son günlerde esmiş olan 
şiddetli Gündoğrusu rüzgân yü
zünden Marmarada sular çok dal
galı olmuş ve bu dalgalara Haliç va
puru tahammül edemediği için bu 
iki gün zarfında seferler bırakılmış
tır. 

Akay idaresi bu sene bunu tecrübe 
mahiyetinde yapmaktadır. Gelecek 
sene aktarma seferlerde de büjrük 
vapur kullanılacaktır. 

24 saatte 26 
tifo vakası 

Yarın sıhhiyede yapılacak 
toplantıda mühim kararlar 

verilecek 
Son yirmi dört saat içmde, yani ev

velki gün öğle vakdinden dün öğleye 
kadar bütün İstanbulda 26 tifo vaka
sı tesbit edilmiştir. 

Bundan on beş gün evveline gelin
ceye kadar günlük vukuat, bu mıkdar-
dan azdı. Alman fennî ve sıhhî tedbir
lere rağmen ayni adedi muhafaza et
miş ohnası, hastahğm arttığı şeklinde 
telâkki edilmekte ise de salahiyettar-
1ar bu iddianm doğru olmadığım, an
cak şimdiye kadar ihtiyar edUmeyen, 
yahud yattığı halde tifolu olduğu an-
laşıhnıyan hastalarm sıhhiye müdür
lüğü tarafından teşkil edUen hasta a-
rama heyetleri tarafından meydana 
çıkarüdığını temin ediyoriar ve bu va
kalardan çoğunun yeni ohnadığım i-
lâve ediyorlar. 

Dün de aşı tatbUdne her tarafta de
vam edilmiştir. 8 ağustostan itibaren 
aşı olduğuna dair vesika göstermiyen 
esnafm çahşmalarma müsaade edü-
miyecektir. 
Tifoya karşı bundan sonra alınacak-

tedbirleri kararlaştırmak üzere yarin 
sıhhiye müdüriüğünde Sıhhiye Vekâ
leti Hıfzıssıhha dairesi reisi doktor 
Asım Ararın reisliği altında bir top
lantı yapılacaktır. Bu toplantıda tifo
nun kökünden izalesi, hiç olmazsa as
gari hadde indirilmesi için mühim ka
rarlar verileceği tahmin edüiyor. 

Azılı sarhoş 
Polisin parmaklarını ısıran 
Kâzım ceza mahkemesine 

verildi 
Kâzım admda biri dün sarhoşluk 

suçundan Adliyeye teslim edihniştir. 
Kâzun evvelki gece rakı içip kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş olduktan 
sonra Sirkeci caddesine çıkmış ve ba
ğıra çağıra önüne gelene küfretmeğe, 
sataşmağa başlamıştır. Gürültüyü du
yan iki polis memuru yetişerek sar
hoşu zorlukla yakalayıp karakola gö
türmüşlerdir. 

Kâzun bu defa da polislere hücum 
etmeğe kalkışmış ve bunlardan Fey
zinin parmaklarmı ısırarak yarala
mıştır. 

Kâzun evraküe birlikte AdUyeye tes
lim edihıüştir. 

Cürmü meşhud müddeiumumisi ta-
rafmdan yapılan sorgusunda Kâzun: 

__ çok sarhoştum. O kadar rakı iç
miştim ki, kaçıncı kadehten sonra 
kendimi kaybettiğimi ve daha ne ka
dar içtiğüni de bilmiyorum, işte bu 
kadar sarhoşluktan sonra da sokağa 
çıkıp bağumışım ve birkaç kişiye küf-
retmşün. Bundan ne çıkar? Bu kadar-
cık suç için adam mahkemeye gelir 
mi? 

Diye sa:çma sapan sözlerle kendisini 
müdafaaya kalkışmıştu:. 

Sarhoş Kâzım muhakeme edilmek 
• üzere ceza mahkemesine verilmiştir. 

Haklı şikâyetler\ 
Şişlide sivrisinek 

Geçen yıl, bir kasırga bulutu 
halinde Şişli ve oivannı kasıp 
kavuran karasineklerin yerini bu 
sene sivrisinekler tuttu. Geceleri 
Şişli ve civarında bir dakika ra
hat oturmağa, bir dakika rahat 
uyumağa imkân kalmadı. Orta
lık karardıktan sonra sivrisinek
ler bir âfet gibi apartımanlan, 
evleri işgal ediyorlar; geçen sene 
nasıl karasinekler duvarları, ta
vanları kaplıyor idiyse, bu sene 
de sivrisinekler ayni haldedir. 
Odaların tavanları ve duvarları 
sivrisinekten görünmüyor. Geçen 
yıl karasinekleri filitle öldürüp 
süpüren ve gaz tenekelerine dol
duran Şişlililer bu sene de bu ça
reye baş vurarak sivrisinek avcı
lığı ediyorlar. Sivrisinek de kara
sinek kadar mikrop nâkilidir. Sıt
madan başlıyarak birçok hasta
lığa sebeb olurlar. Memlekette 
sivrisineklerle mücadele ediliyor, 
hakikaten Kadıköy ve Yeşilköy 
taraflannçla sivrisinek azalmış
tır. Bu mücadelenin Şişliye de 
teşmil edilmesi sırası gelmiştir. 
Eğer ihmal edilirse kısa zamanda 
sivrisinek derdi geçen yılın kara
sinek belâsından daha müzmin 
bir şekil alacaktır. 

J 
Bahrisefid oteli 
cinayetinin faili 
Adem baba, iyileşti ve 
tevkifhane hastanesine 

nakledildi 
Birkaç gün evvel Sirkecide Bahrise

fid otelinde 500 lira alacak yüzünden 
kanlı bir vaka olmuş, Adem baba adm
da yetmiş yaşında bir ihtiyar tabanca 
ile otel sahibi Reşadı ağır yaralamış, 
bu sırada Cevad adında bir polis me
muru da tabancasile Adem babayı ya-
ralıyarak zorlukla yakalamıştı. Bu iki 
yaralı vakayı müteakib Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışlardır. Burüar-
dan Reşadm yaralan çok ağır oldu-
ğımdan sıhhati hakkmda henüz katt 
bir şey söylenememektedir. 

Reşadı yaraladıktan sonra polise de 
tabanca Ue hücum etmeğe kalkışan ve 
tabanca:sı patlamadığı için ikinci bir 
cinayet işlemesine meydan verilmeden 
polis tarafmdan yaralanarak yakala
nan Adem babanm yara^sı hafif oldu-
ğımdan, dün Adliye doktoru tarafm
dan yapılan muayene neticesinde hajst-
taneden çıkabilecek vaziyette olduğu 
bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Adem baba dün tev
kif edüerek Cerrahpaşadan Tevkifha
ne hastanesine nakledilmiştir. 

Yaralanan otelcinin eşi bize gön
derdiği bir mektupta, kocasımn carih 
Adem babaya borcu olmadığım bil
dirmiştir. 

Bir evde infilâk 
Beşiktaşta Abbasağa calddesi üze

rinde bir evde patlayıcı bir madde 
ile meşgul olunmakta iken bu mad
de birdenbire iştial etmiş ve tevlit et
tiği sarsıntı Ue evin camlan kırılmıştır. 

Liman tarifesi 
üzerinde tetkikat 
Tarife yann kati şekilde 

tespit edilecek 
İktisad Vekâleti tarife komisyonu 

deniz müesseselerini tedkike devam 
ediyor. Komisyon dün toplanarak li
man işletme idaresinin tarifelerile 
meşgul olmuştur. Galata yolcu salonu 
tarifesi bir haftadanberi tedkik edil
diği hade henüz katî şeklini almamış
tır. Uzun şikâyetlere yol açtığı için 
tarifenin esaslı şekilde tanzimi lü
zumlu görülmüş ve nihaî kararlann 
verilmesi bunun için gecikmiştir. 

Yarın Liman tarifesi katî şeküde 
tesbit edilecek ve tab edilmek üzere 
matbaaya verilecektir. Tarife komis
yonu hafta içinde yapacağı* toplantı
larda Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç 
tarifelerini gözden geçirecektir. 

Benzin komisyonunun raporu 
Benzin fiatlerini tedkik ve tesbite 

memur komisyon son toplantısım da 
yaparak fiatler hakkında nihai kara
rını vermişti. Verilen kararın mahiye
ti henüz malûm değildir. Komisyon, 
İktisad Vekâletine göndereceği rapo
ru hazırlamağa başlamıştır. 

Bu münasebetle dün ticaret odasın
da bir toplantı yapılmıştır. Komisyon, 
raporunu yarin ikmal edecek ve İkti
sad Vekili B. Celâl Bayara arzedecek-
tir. 

Dört yangın 
itfaiye yangınlan 

büyümeden söndürdü 
Dün şehrin muhtelif yerlerinde dik

katsizlikten dört yangın olmuştur. Sı-
rasile yazıyoruz: 

1 — Yedikulede Kazlıçeşmede akıl 
hastanesine aid bir mezarlık vardır. 
Bu mezarlıkta bulunan kurumuş ot
lar, atılan sigaradan tutuşmuş ve 150 
metre murabbaı saha yandıktan son
ra itfaiye tarafmdan söndürülmüştür. 

2 — Sirkecide Hamidiye türbesi so-
kağmda B. Mmasın kaynakçı dükkâ-
nmda el kaminatosile çalışümakta 
iken kaminato birdenbire parlamış, 
döşeme tahtaları tutuşmuş, bir kaç 
tahta yandıktan sonra söndürülmüş
tür. 

3 — Mecdiyeköyü civarında, bele
diye tarafmdan toplattırılaiı çöpler, 
dün yakılmakta iken, sıçrıyan kıvıl
cımlar, o civarda bay Kâmil t e Kâ
zınım dutluk ve domatesliğine sira
yet etmiş ve 70 metre en, 500 metre 
uzunluğunda bir saha yandığı halde 
geç vakte doğru söndürülmüştür. 

4 — Aynalıçeşmede Emincami so-
kağmda 6 katlı Nazım paşa apartı-
mamıun ikinci katmda yakılan ateş
ten yangm çıkmış ve bir kısım tah-
talalr yandıktan sonra söndürülmüş
tür. 

Ticaret ve Zahire borsasında 
intihab 

Ticaret ve Zahire borsası idare mec
lisi azalan intihabı yarin yapılacak
tır. Toplantı saat 11 de yapüacaktır. 
Reyler saat üçe kadar sandığa atıla
cak ve intihab neticesi yarin akşam 
geç vaMt belli olacaktır. 

Zorla ticaret 
Geçenlerde bir takım seyyar satıcı

ların insana zorla mal satmağa kalk
tıklarını yazmıştım. 

Hele sokaklarda dolaşan bazı kun
dura boyacılannm insanın âdeta aya
ğım kaparak iskarpinlerini boyamağa 
kalkmaları o kadar çoğaldı ki... Siz 
ne kadar: 

— İstemez., boyatmıyacağım.. der
seniz diyinlz, onlar gene bildiklerini 
okuyor, el çabukluğile ayağmızı kapı-
veriyorlar... 

Düşündüm. Eğer bu zorla ticaret ta-
ammüm ederse halimiz hakikaten ha
raptır. 

Bugün ayaklanmızı kapıp kundu
ralarımızı boyıyan boyacılardan öteki 
esnaf ta ibret alabilirler.. 

Meselâ bir berber dükkânınm önün
den geçiyorsunuz., berber dükkân4an 
dışarıya fırlamış.. Usturası elinde si
zin kafanızı kabak traşı yapmağa 
kalkmış., siz boyacıya olduğu gibi: 

— Aman birader istemez., tıraş et
me., esasen ben saçlarımı ustura ile 
kestirmem., diye itiraz etseniz de fay
da vermiyor ve berber zorla: 

— Beğenmezsen para verme., diye
rek sizin kafamzı pırıl pırıl, ayna gibi 
perdahhyor. 

Dişçinin önünden geçiyorsunuz. Bu 
sefer dişçi kabinesinden dışarıya uğ
ruyor., elinde kerpeteni ile azı dişleri
nizden birini yakalayınca çıkanveri-
yor.. 

Hele operatörlerin kabineleri önün
den o zaman hiç geçmemeli... Elinde 
küçük nişteri kabineden dışarıya fır-
hyan operatör sizi derhal kucaklayıp 
ameliyat masasma yatmyor. Asista
nına bağırıyor: 

— Getir, Kloroformu... 
Kloroform burnunuza yapıştırdı-

yor ve siz bayıhnca operatör kör bar-
sağınızı kesiveriyor. 

Belki bunlar fantezidir... Fakat 
bugünkü seyyar satıcüanmn vaziyeti 
aşağı yukan bunu hatırlatmıyor 
mu ? İnsan bazan öyle bir 
hale geliyor ki seyyar satıcüanmn 
elinden kendisini kurtarmağa imkân 
bulamıyor. Hani nerede ise İstanbul 
sokaklannda karamelâcı çocuklar in
sanın ağzına zorla karamela sokacak
lar, Beyoğlu caddesinden geçerken 
çiçekçiler elinize zorla bir demet çiçek 
sıkıştıracaklar.. — H. F. 
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Bir izah 
Hükümet, İstanbul elektrik şirke

tine aid tesisatı talmağı ötedenberi 
tasavvur etmektedir. Diğer taraftan 
da şirket aleyhine bir vergi kaçakçı-
hğı davası açünuştır; fakat henüz 
bundan ne hüküm almacağı malûm 
değildir. 

Geçen gün, bir indî ve yanlış mü-
talea, sütunlarımıza maalesef bir ha
ber şeklinde geçmiştir: Bu kaçakçı
lık dâvasmdan kesUecek ceza, şirket 
tesisatı almırken, güya, hükümetçe 
ödenecek yekûndan tayyedilecekmiş. 

İki mesele tamamen biribirinden 
ayn işlerdir: 

Bir tstraftan Türk adliyesi, muta
dı veçhüe, kanunlarımıza uygun şe
küde hüküm verecek; diğer taraftan 
hükümet, başkasma aid bir malî, an
cak ve ancak bedelini verip satm al»> 
çaktır. 

Bunun başka türlü olmasma im
kân yoktur. 

Bu noktaya nezaketle işaret edea 
bir sabah refikimizin mütaleası, a]r* 
nUe bizim de düşünüşümüze uygun* 
dur. 

Daimî fotoğraf mîisabakaıiius 

Amatörlere mahsus daimi fotoğraf müsabakamızın bu haftaki 
seçiminde (üçer liralık kitap) kazananlar: 1 - Kasımpaşa. Foto 
Vedad. 2 - Ankara Radyo stüdyosu kâtibi M. Rlfat Feridun. 3 -
Heybeli deniz lisesi Kalyoncu öğretmeni Mecdi Enön. 4 - Nuruos-
maniye caddesi No. 65 Mehmed. 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — 15 adet aspiratör pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Pazarlık 3/VIII/937 tarilılne rastlıyan salı günü saat 16 da Kabataşta 

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

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «4314» 
• 

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

II — Pazarlık 28/VII/937 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır, 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için ta5dn edilen gün ve saatte % 7,5 güven

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

I — İdaremizin Paşabahçe Fabrikası beton anne Plaplansları arkasuıın 
floldurulması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV — Şartname ve sair münakaşa evrakı 50 kuruş mukabilinde İnhisar
lar İnşaat Şubesinden hergün alınabUir. 

V — Taliplerin Mühendis, Mimar veya bir Mühendis ve Mimarla müş
terek olması şarttır. Bu şartları haiz olanların eksütme gününden üç gün 
evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaatla vesikalarmı ibraz 
ederek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet vesikası almaları ve bu vesikayı eksilt
me günü Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri lâzımdır. (4160) 

• 
1 — İdaremizin Paşabahçe Fabrikasındaki eski binaların çatılarırun tami

ri işi pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 — Keşif bedeli 1131 lira 44 kuruş, muvakkat teminat 248 lira 58 ku

ruştur. 
3 — Eksiltme 29/^11/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 

Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Keşif, şartname vesair münakaşa evrakı 6 kuruş mukabilinde her 
gün İnhisarlar İnşaat Şubesi Müdürlüğünden ahnabilir. 

5 — İsteklilerin eksiltme için tayin olvman gün ve saatte güvenme pa-
ralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4136) 

* 
1 — Şartname ve resmi mucibince 1000 adet plâtforma pazarlıkla yaptı-

nlacaktır. 
2 — Muhammen bedeli «7380» lira, muvakkat teminat «553,50» liradır. 
3 — Pazarlık 6/8/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataş

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

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

1 — Şartnamesi mucibince 13 adet elektrik motörü açık eksiltme sure-
tile satm ahnacaktır. 

n — Muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminat 97.50 liradır. 
III — Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta evveli

ne kadar Tütün Fabrikalar Şubesine verilmelidir. 
IV — Pazarhk 9/9/937 tarihine rastlıyan 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 

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

• 
48 Adet S. T. F. 330 Kauçukla banda 666x1840x1 1/2 m / m 48 
48 
24 

6 
24 
60 
48 
24 

3 

i. S. F. 310 Kauçuklu banda 610X 960x1 1/2 m / m 
i. S. F. 300 P kauçuklu banda 610x2650 X 2 m / m 

Kauçuklu nihayetsiz banda 220x1710x1 1/2 m / m 
25 s/m lik Müller kıyım makinesi bandası 
40 » » » « » » » 

Nihayetsiz bandrol makinesi bandası 50x2246x2 m / m 
Roz tütün terazi bandası nihayetsiz 140x3360x2 1/2 m / m 
Roz tütün paket bandası ucu meşinli ve düz 155x8650x2 1/2 m/m 
T. M. S. — T. S. B. 6 4/3 dişli 

Adapazarı biçki yurdunun imtllıan ve sergisi 

Yurdun bu seneld mezunları 
Adapazarı 18 (Akşam) — Adapazarı «Ülkü dikiş ve biçki yurdu» altı aylık 

•e bir yıllık devrelerinde bulıman 19 talebesini Kültür direktörlüğü tarafından 
gönderilen mümej^zler önünde imtihan etmiş ve mevcudım heyeti umumi-
yesi mezım olmuştur. 

Devre sonu münasebetile jnırdun tertiplediği sergi geçen senekilere nisbe-
ten daha mütekâmil bir manzara göstermiştir. Yurdun bu muvaffakiyeti 
muhitte iyi karşılanmış, halkın yüksek alâkasına mazhar olmuştur. Yurdun 
direktörü Hasna Seyirmam kadınlık âlemine yaptığı bu hizmetten dolayı 
takdir eder ve işinde basanlar dileriz. 

•ıııımııınııiMiıııııınııııııııııtiMiıımnııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHmııııiMmıııiHiıııııınıııınnıiNinuıııııniHUiıııiMiıiMiiNinıiMiııııım^^ 

H. Kutru Dış kutru Kamalı 
720 m/m 70 

150 » S. C. M. 550 Rezistans 220 V. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme numune ve şartnamesi mucibince pazar

lıkla satm almaç aktır. 
2 — Pazarlık, 11/VIII/ 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarük için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «4565» 
* 

I — İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında yaptırılacak kârgir istinat du
varları ile hafriyat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II _ Keşif bedeli 18069,28 lira, muvakkat teminat 1355,20 liradır. 
III — Eksiltme 29/VII/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 16 

da Kabataşda İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV — Şartname, keşif ve sair münakaşa evrakı her gün 91 kuruş muka
bilinde İnhisarlar İnşaat şubesi müdürlüğünden ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edebilmek için mühendis, mimar veya bir mü
hendis veya mimarla müşterek olması ve Nafıa Vekâleti müteahhitlik vesi
kasını almış bulunmaları şarttır. Bu şartları haiz olan istekliler eksiltme 
tarihinden üç gün evveline kadar İnhisarlar inşaat şubesine vesikalarını gös
tererek yalnız bu iş için ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ile ehliyet vesikası ve mu
vakkat teminat akçesi makbuz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
earflar eksiltme günü en geç saat 15 e kadar yukarıda adı geçen komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (4135) 

•A: 
I — 5/VIII/937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile eksiltmesi 

yapılacağı ilân edilmiş olan «195» adet portatif yazı makinesinin eksiltmesi 
15 gün sonraya tehir edilmiştir. 

II — Eksiltme 20, VIII/937 Cuma günü saat 15 te Kabataşta İnhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Muhammen bedel «9750)) ve muvakkat temüıat «731.25.) liradır. 
IV — Şartnameler her gün parasız olarak mezkûr şubeden almabilir. 
y — İsteklilerin; makineleri evvelce idarece görülmüş ve beğenilmiş 

Hariciye Vekâletinden: 
1 — Çankaya'da Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kuruş bedel ke-

şifli bakır çatı kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarının tamir ve tas
hihi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 — Bu işe aid şartname ve projeler Hariciye Vekâleti Levazım Müdürlü

ğünde görülebilir. 
4 — Eksiltme Ankarada Hariciye Vekâîeti Levazım Müdürlüğü odasında 

3 Ağustos 1937 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da yapılacaktır. (2150) (4340) 

İktisat Vekâleti Neşriyatının Eksiltme Hâni 
Türkofis İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 

1 — îktisad Vekâleti tarafından neşrine lüzum gürülecek kitaplarla 
ticaret anlaşmalarmın 1 Haziran 1937 - 31 Mayıs 938 tarihleri arasındaki bas
kı işleri açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme İstanbul Dördüncü vakıf hanında Türkofis dairesinde top
lanacak satınalma komisyonunca 10 Ağustos Sah günü saat 15 de yapıla
caktır. 

3 — Bu işe aid fennî ve umumî şartnameler Türkofis İstanbul şubesin
den alınabilir. 

4 — Azamî 120 forma kadar tutacak bu neşriyatın muhammen bedeli 
3840 liradır. Muvakkat teminat 288 liradır. (4566) 

I Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları | 
M. M. Vekâleti Deniz Merkez Satm alma komisyonundan: 
1 — Tahmin olunan keşif bedeli 268761 lira 45 kuruş ve ilk teminatı 

14689 lira olan İstanbul Kasımpaşada kâin Deniz hastanesinin yeniden 
tamir ve inşasının 9/8/937 Pazartesi günü saat 14 de M. M. Vekâleti binasın
da müteşekkil komisyonumuzda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Bu eksiltmeye ait vesaik şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Resimler 
C — Umumî ve fennî şartname 
3 — Eksiltmeye gireceklerin: 
A — Şimdiye kadar asgarî (150) bin liralık inşaat işini muvaffakiyetle 

yaptığına dair Nafıa Vekâletinden musaddak bir vesika ibraz etmesi veya 
bu vesikayı hamil olamn biri ile mesaî birliği yapması. 

B — Bizzat diplomalı mimar olması veya diplomalı bir mimarla mesaî 
birliği yapması. 

C — Eksiltmeye girecek olanların bir şirket veya ecnebi bir firma mü
messili oldukları takdirde, 2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddesi hüküm
leri dahilinde gereken vesaiki teklif mektubu ile birlikte vermesi. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların 9/AğustoS/937 Pazartesi günü saat 
13 e kadar teklif mektuplarını havi zarfı yukarıda yazılı vesaik ve teminat 
mektupları içinde olduğu halde komisyona vermiş bulunmaları, bu saatten 
sonra verilecek teklif mektuplarmın kabul olunmıyacağı ve postadan müte
vellit gecikmeden dolayı yapılacak müracaatların da nazarı dikkate almmı-
yacağı. 

5 — isteyenler, şartname ve pilânlan 13 lira 44 kuruş mukabilinde Anka-' 
radr, komisyonumuzdan ve İstanbulda Kasımpaşada Deniz levazım satmal
ma komisyonunda alabilirler. (4452) 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü Direktörlüğünden: 

1937 - 1938 yılı için Enstitünün Türkçe - Edebiyat Pedagoji, Tarih - Coğ
rafya, Tabiî ilimler, Riyazi ilimler, resim - iş ve beden terbiyesi şubelerinin 
birinci sınıflarına talebe alınacaktır. Alâkadarlar kabul şartları ile müsabaka 
imtihanı şekil ve günlerini Kültür Direktörlüklerinden öğrenebilirler. 

(1735) (3665) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilânları 
Pangaltıda Cumhuriyet caddesinde 69 No. lu evin birinci, ikinci ve üçün

cü katlan 31/'5/938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ayrı 
ayrı konulmuştur. 

İsteklilerin 5/8/937 Perşembe günü saat 15 de Bej^oğlu Vakıflar direk
törlüğünde Akarat kalemine mürr,caatları. (4552) 
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olsun veya olmasın, teklif edecekleri herhangi marka ve tipte makinelerini 
eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
Şubesi Müdürlüğüne götürerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair vesika almaları lâzımdır. 

VI - - Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ile eksiltmeye iştirak vesi
kaları ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale 
günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «4352« 

istanbul komutanlığı 
ilânları 

Fenerbahçe aktarma anbarmda bu
lunan 3 tane Şevrole şasesine sıhhiye 
karoserisi açık eksiltme ile yaptırıla
caktır. İhalesi 13/Ağustos/937 Cuma 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 3000 Uradır. Şartna-
meşj her gün öğleden evvel komisyon
da görülebiür. İstekülerin 225 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplari-
le beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık satmal
ma komisyonıma gelmeleri. «4561 D 

* 
Çatalca Müstahkem mevki komu-

tanhğı kıtaatı için 7100 kilo sabun açık 
eksütme üe ahnacaktır. İhalesi 13/ 
Ağustos/937 Cuma günü sımt 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 2840 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 213 hralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fmdıklıda Ko
mutanlık satmalma komisyonuna gel
meleri. ((4562)) 

• 
Metres çiftliğinde bulunan Topçu 

Atış okulu binaları tamir ettirilecek
tir. Açık eksiltme ile ihalesi 2 Ağus
tos 937 Pazartesi günü saat 15,30 da-
dır. Muhammen keşif bedeli 1561 lira 
70 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir, 
isteklilerinin 117 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile ihale gü
nünden evvel Komutanlık İnşaat Şu
besinden alacakları vesikalarile birlik
te ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Satmalma komisyonuna gel
meleri. (4230) 

Maltepe Askerî lisesinin bina pence
releri tamu- ettirUecektir. Açık eksiltme 
ile ihalesi 2 Ağustos 937 Pazartesi gü
nü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeU 991 Ura 95 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 75 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile ihale gününden evvel komu
tanlık İnşaat Şubesinden alacakları 
vesikalarile birlikte ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(4231) 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
fi ATLIK 
S ATLIK 
1 AYLK 

1400 kuruf 2100 kuruj 
150 » 1450 > 
400 > 800 > 
150 > — > 

Posta ittihadına dalıil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için jrlrmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Cemaziyelevvel 16 — Rnzıhız:r 81 
& İDMk Can*] 0|U İkiadl Kk^tm Yauı 

E. 7,10 9,16 4,47 8,44 12,00 1.53 
Va. 2,43, 4,49 12,20 16,17 19,33 21,27 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 13 

H A L K O P E R E T İ 
Bu akşam 

Üsküdar İnşirah Bahçesinde 
P i P i Ç A 

Operet 3 perde 
Bale — Orkestra 

Pazartesi akşamı 
Bostancı İskele Aile Bahçesinde 

Salı akşamı 
Anadoluhisar İdmanyurdu Bahçesinde 

P i P i Ç A 
Balet — Orkestra 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

[Kullanılmış bir şömine 
aranıyor 

Eski konaklardan çıkmış veya 
orada mevcut sağlam ve İyi bir şö
mine aranıyor. (Akşam) ilân me
murluğuna müracaat. Tel. 24240 
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SİYASI İCMAL: 
Çin - Japon ihti lâfının son safhası 

imtina eden kuvveti, mahallî hükü
mete sadık kuvvetler ihraç ve tedip 
edeceklerdir. Şimalî Cindeki Japon 
kuvvetleri garnizon kurdukları nok
talara çekilmişlerdir. 

Şimalî Çin hadiseleri muhtariyeti 
haiz mahallî hükümet ile mahallî Ja
pon askerî makamı arasında artık 
hal ve fasledilmiş sayılabilir. Fakat 
mesele bununla bitmiyor. Şimalî Çirir 
deki muhtariyeti ve burada Japonla
rın garnizon bulundurmak haklarını 
ve mahalli işlerin iki arada tesviye 
edilmesi usulünü evvelce kabul V6 
tasvip eden ve merkezi şimdi Nan-
kinde bulunan Çin cumhuriyet hü
kümeti henüz mezkûr mahallî anlaş
mayı tanımamıştır. 

Tanımadıktan başka şimali Çine 
yeni kumandan olarak gostayn ge
neral diye meşhur Feyi göndermiş
tir. Japonların ötedenberi düşmam 
sayılan bu generalin şimalî Çine gön
derilmesi Japonya tarafından bir 
tahrik eseri sayılmaktadır. Hattâ bu 
Çin generali Tiyen Çine geldiği za
man buradaki Japon garnizon kuv
veti ve Japon konsolosluklar zabıtası 
tarafından tevkif edilmiştir. Bu su
retle mesele artık mahallî olmaktan 
çıkmakta ve doğrudan doğruya Ja
ponya ile Çini alâkadar eden bir iş 
rengini almaktadır. 

Feyzuilah Kazan 
dir. Mezkûr köprüyü ^'^"î'^'*^ ,̂,,̂ „„,,,,,,„,„„^ 

Hariçten gelen artistler 
nasıl vergi verecekler ? 
Yeni kanun bunları vergi n isbet i 
bakımından üç grupa ayırıyor 

Şimalî Çin hadiselerinin doğurdu
ğu gerginlik ve sulhu tehdid ederi 
tehlike vehametini hayli kaybetti. 
Çünkü 1934 senesinde Japonyanın 
zoru ve istilâ hareketi karşısında 
idarî ve siyasî muhtariyet verilen ve 
Cahar - Hopei siyasî meclisi namile 
ayrı hükümet teşkilâtı bulunan şi
malî Çinin başındaküer yeni kuvvet
lerle takviye edilen Japon işgal or
dusu kumandanının son taleplerini 
kabul etmişlerdir. 

1934 senesi 31 mayısında T akuda 
akdedilen anlaşma mucibince mahal
lî Çin askerî kuvvetleri Pekin ve Ti
yen Çin şehirlerini tahliye ederek 
anlaşma ahkâmı üzere Çinin eski 
payitahtından 25 kilometre ve Tiyen 
Cinden 50 kilometre mesafeye çekil
mişlerdir. Yalnız Pekinin yanı başın
daki Markopido köprüsünün muha^ 
fızlan itaatsizlik göstererek yerlerini 
terketmemişlerdir. Fakat Japonlarla 
Çinliler arasında son müsademelere 
sahne olan Lin Ku Çoo ve Pa Pao Çan 
havalisi de Çinliler tarafından tahli
ye edilmiştir. 

Aynı zamanda şimalî Çin mahallî 
hükümeti Japonlara tarziye vermiş 
ve son hadiselerde mesul zabitleri 
tecziye etmeği ve Japon aleyhdarlık 
hareketini menetmeği deruhde eyle
miştir. Mezkûr köprüyü tahliyeden 

Ankara 21 (Hususî muhabirinuz-
den) — Yeni kazanç vergisi kanunu 
hariçten gelen sanatkâr, temsil ve 
her nevi oyun heyetlerinden alınmak
ta olan vergileri indirmiştir. Yem ka
nun verginin tarhı ve nisbeti bakımm-
dan bu mükellefleri üç grupa ayır
maktadır: 

1 _ Biletle girilen ve içinde konso
masyon yapılmıyan yerlerde çahşan-
1ar, 

2 — Biletle girilmiyen ve ıçmde 
konsomasyon yapüan yerlerde çalı-
ganlar, 

3 — Büetle girilmekle beraber ıçin-
konsomasyon dd yapılan yerler. 

Bunlann her birine ait mükellefi
yet şekli ile vergi nisbetleri şu suretle 
tajrin edilmektedir: 

1 — Büetle girüen ve içinde kon
somasyon yapılmıyan yerler, tiyatro, 
konser, stadyom ve mümasili mahal
leri ifade eder. Konsomasyondan 
maksat, o mahallerde mecburî olarak 
gazoz, limonata, çay, kahve, alkollü 
içkiler gibi bir şey yenilmesi veya içü-
mesi demektir. Bu artistlerle temsil ve 
her nevi oyun heyetleri, biletle girilen 
ve içinde konsomasyon da bulunmir 
yan mahallerde sanatlerüü icra ettik
leri takdirde vergileri, biletlerin muh
tevi olduğu meblâğın tamamı uzenn-
den % 5 nisbetinde tahakkuk ettiri
lir. Bunlan çalıştıranlar keyfiyeti en 
geç bir gün evvel alâkaü varidat ida
resine bildirmeğe mecburdurlar 

Kanunun tadilden evvelki şekhnde 
bunlarm vergileri, bilet bedelinden 
damga resmi. Darülaceze hissesi gibi 
resimler çıkanldıktan sonra kalan 
miktarın % 50 si nisbetinde alınmak
ta idi. Yeni kanun, bUet bedelinden 
hiç bir tenzilât yapmamakta ve bile
tin muhtevi olduğu meblâğm tamamı
nı vergiye matrah ittihaz etmektedir. 
Binaenaleyh vergi tahakkukımda bi
letin üzerinde yazılı olan miktann ta
mamı (Darülaceze, Belediye hisseleri 
fle damga ve tayyare resimleri de da-

hü olmak üzere) vergiye matrah itti
haz olunacaktır. 

II — Bu mükellefler, yani ecnebi 
sanatkâr ve artistler biletle girilmiyen 
ve içinde konsomasyon yapüan, bar, 
kafeşantan, dansing gibi yerlerde ça
lışırlarsa vergUeri müessesenin müs
tahdemin bordrosuna dahü edilerek 
asü kanunda yazüı % 7 ve % 9 nis
betleri üzerinden tahakkuk ettirile-
cektü:. Bunlarm istihkaklarından buh
ran, muvazene, ve hava kuvvetlSrine 
yardım vergileri de kesilecektir. 

m — Bu mükellefler, bazı defa, bi
letle girilen mahalde icrayi sanat et
mekle beraber, vergiden kaçmak mak
sadı ile bUet bedeUerini haddi asgari
ye indirerek, oyun ücretini, içeride bir 
şey yenmesini veya içilmesini mecbu
rî kümak suretüe almak yolunu ihti
yar etmektedirler. Bazan da esas itl-
barile konsomaSyMi mecburi olan ma
hallerde çalışmakla beraber duhuli-
ys olarak ta cüzî bir ücret almakta
dırlar. Vazu kanım bu kabil halleri de 
düşünmüş ve bu vaziyette çalışan ec
nebi artistler, temsü ve oyun heyetle
rinin vergileri: 

A) Duhuliye bileti üzerinden % 5, 
B) ve ayni zamanda bordrolarına 

dahü edüecek olan ücretleri üzerin
den alınmak üzere iki kısm olarak ta
yin etmiştir. Bu kabil hallerde bunla-
n çahştıranlar keyfiyeti en geç bir 
gün evvel alâkah varidat idaresine 
bildirmeğe ve vergüerini de ertesi aym 
jarmisine kadar ödemeğe mecburdur
lar. 

Festival eölenceleri 
Bir ay zarfında tertip edile
cek eğlencelerin programı 

istanbul festival eğlencelerini, gece 
Park Otelde verUecek 300 kişilik bir 
suvare açacaktır. Bir ay sürecek olan 
festival esnasmda şehrin muhtelif yer
lerinde tertib edilecek olan en belli 
başlı eğlenceleri sırasile yazıyoruz.: 

1 ağustosta gündüz kürek ve tenis 
müsabakaları yapılacak, gece Na§id 
tarafından Çiftçi Düğünü piyesi tem
sil edilecek, 3 ağustosta fotoğraf ser
gisi açılacak, 4 ağustosta Şehir tiyat
rosu tarafmdan Kadıköyünde Sürey
ya sineması bahçesinde temsil verile
cek, 5 ağustosta Japon gecesi tertib 
edilecek, 7 ağustosta gece Büyükdere-
de Beyaz parkta, 10 ağustosta gece 
Tepebaşında, 12 ağustosta Taksim bah
çesinde festival galaları verilecek, 13, 
14 Dağcıhk klübünde Türk, Rumen, 
Yunanlılar arasmda tenis müsabaka-
lan, 14 ağustosta gündüz Boğazı kar
şıdan karşıya geçmek müsabakaları 
ve itfaiye töreni, gece de Salacık Kız-
kulesi parkında, Kalamışta Belvü ga
zinosunda festivad galaları, Tepeba-

şmdan Kızüaym kermesi tertib edilecek, 
17 ağustosta Güzel Sanatlar ve kari
katür sergUeri açılacak, 20 ağustosta 
Bebekte bü3rük mehtap âlemi 21 ağus
tosta Bisiklet mukavemet yarışı, gece 
Taksim stadında beynelmilel güreş 
müsabakalan, Taksim bahçesinde Bal
kan festivali tertib edilecek, 22 ağus
tosta gündüz avcılar bayramı, Büyük-
adada Balkan festivali, Veliefendi ça-
yınnda at yanşları, gece Taksim sta
dında güreş müsabakalan yapılacak, 
24 ağustosta Taksim âbidesine çelenk 
konacak, gece beynelmilel güreş mü
sabakalarının finali yapılacak, 26 a-
ğustosta gece Taksim stadında Bal
kan festivali verilecek, 28 ağustosta 
gündüz atlama ve su topu müsaba
kalan. Taksim stadında futbol ma
çı ojmanacak, 30 ağustosta gece Bey
lerbeyi sarayında Balkan festivali, 31 
ağustosta gece Tepebaşında veda zi
yafeti verilecektir. 

Bundan başka bütün festival müd-
detince şehrin muhtelif yerlerinde 
konserler verilecektir. 

Sabık Yeniköy nahiye 
müdürünün rüşvet davası 
Suçlu, cürmii meşhudu tertib edenlerin iddiasını 
reddetti ve hâdiseninjüretteb olduğunu iddia etti 

İ l k m e k t e p m u a l l i m l e r i n i n 
k ı d e m c e d v e l l e r i 

Terfle hak kadanam 491 ilk mek-
tep muallimlerinin kıdem cedvelleri 
müfettiş raporlarile Maarif Vekâleti
ne gönderilmiştir. Bu muallimler, 
kıdemlerine göre önümüzdeki ders yi-
Undan itibaren tarfi edeceklerdir. 

Ayvansarag 
aşk faciası 

Dç yaralının sıhhî vaziyeti 
ne halde? 

Ayvansaraydaki aşk faciasımn 
yarahlan Balat Musevi hastanesin
de tedavi altında bulunmaktadırlar. 
Bulgaristanh Mehmedin nişalüısj 
Halidenin boynundan başka, bir de 
kammda kurşun yaraşma tesadüf 
edilmiş ve dün bu yaraya da ameUyat 
yapümıştır. 

Kızm bu yaSrası çok tehlikeli gi^ 
rüldüğünden hayatmdan ümid yok
tur. Mehmedin yarası da vehametini 
muhafaza etmektedir. Sırf araya gir
diği için bir kurşun da böğrüne 
yiyen Hüsameddinin sıhhi vaziyeti 
iyidir. Yaralüann katî vaziyetleri 
tavazzuh ettikten sonra takibata 
devam edilecektir. 

İ ş i d a r e s i n i n k a d r o s u 
Ankara (Akşam) — İş idaresini» 

937 yüı kadrosu ile iş teşkilâtmm var 
zife ve selâhiyetini gösterir umumî 
talimatname icra vekilleri heyetinin 
tasdikinden çıkmıştur. Teni kadro ve 
umumî talimatname bir ağustostan 
itibaren meriyete girecektir. 

îş idaSresi yeni kadro mucibince yar 
püacak tayinlerin listesini hazırlar 
makla meşguldür. Liste bir ağusto
sa kadar mucibe iktiran etmiş ola
caktır. 

Dün Asliye birinci ceza mahkeme
sinde, İstinyede kırmızı toprak mesele
sinden başhyan bir rüşvet dâvasına 
bakılmıştır. 

Hukuku umumiye namına bakılan 
bu dâvanın suçlusu eski Yeniköy na
hiye müdürü B. Alâeddindir. Kendisi 
mevkufen muhakeme edilmektedir . 
Dünkü celsede rüşvet cürmü meşhu
dunu hazırlatan ve rüşveti verdiğini 
iddia eden B. Ahmed Nusret adında 
bir genç şahid olarak dinlenmiştir. 

Ahmed Nusret hadiseyi şöyle anlat-
nuştır: 

— Ben B. Saffet Lûtfinin yanında 
kâtiplik ediyordum. Yeniköy civarın
da B. Saffet Lûtfinin cadde kenarm-
daki bahçesinde tamirat yapüıyordu. 
Bunun için de İstinyede prenses Kad-
riyeye aid bir arsadan kırmızı toprak 
alıp araba ile Saffet Lûtfinin bahçesi
ne taşıtıyorduk. Bir gün toprak taşı
yan arabacüar bana gelerek, taşman 
toprak maden olduğu için hükümet
ten müsaade aUnmaksızm buradan 
toprak almağa müsaade edilmediğini 
ve diğer taraftan da Saffet Lûtfinin 
bahçesinde duvar tamir edilirken cad
deye taşlar döküldüğü için Belediye 
memurlarmm ceza yazmak istedikle
rini söyledüer. Ben derhal Yeniköy 
nahiye müdürüne giderek hadiseyi 
anlattım ve bu cezanın yazılmamasmı 
rica ettim. 

Nahiye müdürü B. Alâeddin bana 
bu işi halledeceğini, fakat kendisine 
otuz lira vermemi söyledi. Ben bu tek-
Ufi kabul etmiş gibi göründüm, derhal 
vali muavini B. Hüdaiye giderek hadi
seyi ve rüşvet teklifini anlattım. Polis 
ikinci şube müdiriyetinde tertibat a-
İmdı, nahiye müdürü B. Alâeddine 
vermek üzere hazırla:dığım beş tane 
beşer liralık banknotun numaralan 
tesbit edildi. Sonra cürmü meşhudu 
yapacak olan polis memurlarmı oto
mobille Yeniköye götürdüm. Birinci 
gün nahiye müdürünü bulamadık. Er
tesi gün yine ayni şekilde hazırlığımı
zı yaptık. Akşam üzeri ben polisleri 
Yeniköy nahiye müdürlüğü binasına 
bıraktıktan sonra otomobille nahiye 
müdürü B. Alâeddinin EmirgândaM 
evine gittim ve kendisini otomobüe 
alarak Yeniköye götürdüm. Yolda o-
tomobU Ue giderken kendisine jrine bi
zim tamirat meselesini açtım, istedi
ği parayı verirsem işi halledeceğini 
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söyledi. Bunun üzerine ben de cebim
de hazırladığım yirmi beş lirayı çıka
rıp verdim. Alâeddin parayı görünce, 
süratle elimden alarak cebine koydu 
ve yirmi beş lira az olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine ben cebimde bulunan 
üç tane tek lirayı da kendisine ver
dim ve sonra daha para vereceğimi 
vadettim. Otomobil Yeniköye gelmiş
ti. Yolda paralan Alâeddine verirsem 
otomobUinı. fenerlerini yaktırarak bu 
suretle polislere işaret verecektim. Bu
nu da yaptık. Otomobil nahiye mü
dürlüğü binasının önünde durdu. İki
miz de indik, sonra ben Alâeddine ve
da edip aynldım. O sırada memurlar 
da cürmü meşhudu yapmışlar... 

Cürmü meşhudu yapan polis me
murlarından ikinci komiser B. Alişan 
da bu şekilde cüi'mü meşhud tertiba
tı aldıklarını anlattıktan sonra: 

— Nahiye müdürü B. Alâeddin oto
mobilden inince biz de yanma gittik v* 
beraberce içeriye girdik. Kendimizi ta
nıttıktan sonra üzerird aradık. Kendi
si soğuk kanlılıkla buna muvafakat 
etti. B. Alâeddinin paltosunun yan ce
binde numaralarını evvelce tesbit et
tiğimiz yirmi beş lira ile aynca üç ta
ne de tek lira bulduk. O zaman B. Alâ
eddin bize: 

— Bu paralar baha aid değildir. 
Ben kimseden rüşvet almadım. Ah
med Nsretin bana karşı garezi vardır. 
Otomobilde gelirken bu paralan habe
rim olmadan paltomun cebine koymuf 
olacak; dedi. Biz zabıt tuttuk ve ken
disini yakaladık... 

Diğer memurlar da ayni şeyleri an
latmışlardır. 

Suçlu B. Alâeddin, iddialan redde
derek bu işi şahsi garez neticesinde 
Ahmed Nusretin tertib ettiğini söyle
miştir. 

Bundab sonra B. Alâeddinin müdar 
faa şahidleri dinlenmiştir. Bunlar ifar 
delerinde Alâeddinin böyle bir şey 
yapmıyacağmdan emin olduklarım 
ve Ahmed Nusretin geceleyin mahalle 
arasmda şarkı söylemek meselesinden 
nahiye müdürü üe araSı açık olduğun
dan, bu cürmü meşhudun Ahmed 
Nusret tarafmdan kasten tertib edil
mesi muhtemel olduğunu söylemiş 
lerdir. 

Gelmiyen şahidlerin çağırılması için 
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

69 hasta ameliyat ile 
kör olmaktan kurtarıldı 

Ameliyatla k5r olmaktan kurtanlan hastalardan bir grup 
Dr. B. Fahreddin Sugur ilo beraber 

Deinsll 24 (Akşam) — Denizli 
memleket hastanesinde son zamanda 
mühim ameliyatlar yapılmıştır. Has
tanenin nisaiye mütehassısı B. Bur
han Uzman tarafmdan ameliyatla bir 
hastadan 88 kiloluk bir ur çıkarılmış
tır. Nisaiye koğuşunda bir senede (60) 
doğum yapılmıştır. 

Göl mütehassısı B. doktor Muhid-
dln Sügûr tarafmdan on ay içinde 
198 mühim göı ameliyatı yapılmış, 
katarattan gÖEİeri kapanan ve kör 

olan 69 hastamn muvaffakiyetli ame> 
liyat neticesinde gözleri telötur ağıl:-
mış, ve dünyayı görmek saadetine kar 
vuşturulmuştur. 

(»özleri tekrar açüanlann gözyaşı 
içinde izhar ettikleri sevinç, görülme
ğe değer bir manzara teşkil etmiştir. 

Resmimiz, katarattan gözleri ka
pandıktan sonra ameliyatla tekrar 
gönneğe başlıyanlan B. Dr. Mnbid» 
din SÜE:ür ile birlikte göster"' 
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Elektrik tarifesini indirmek için 
izmirde tedkikat yapılıyor 

Bu edkikat neticesinde kilovat ücretinin 
17 mruştan biraz daha indirileceği anlaşılıyor 

biti lâzımgelmiştir. tzmri 24 {Ak-
çam) — İzmir
de elektrik ki
lovat ücreti 18,S 
kuruştur. Bu 
liat Türkiye-
nin her yerin
den 3rüksektir. 
Bundan altı ay 
evvel toplana»T^ 
kilovat tarife ko 
misyonu, kilo
vat ücretini İz
mir için 17 ku
ruşa indirmişti. 

Fakat komis
yonda verilen 

B. Muhlddin 
Doğukan 

bu tenzilât kararma şirket müdürlü
ğü itiraz ettiği için tarife, son za
mana kadar Nafıa Vekâletince tasdik 
edilmemiş ve ikinci altı aylık devre 
başladığından tarifenin yeniden tes-

1935 tarihli zeyil mukaveleye göre 
tesbit edilen bir tarife. Nafıa Vekâ
letinde altı ay evvel tasdik edilmez ve 
daha sonraki ikinci altı aylık devre 
için yeni tarife tesbit edilirse daha 
evvelki tarife tatbik sahasına konu
lur. 

Zeyil mukavelenin bu maddesine 
göre İzmirde kilovat ücreti 17 kuruşa 
indirilmiş oluyor. Nafıa Vekâleti şir
ketler ve müesseseler umum müdür 
muavini B. Muhiddin Doğukan, ikin
ci altı aylık devre için kilovat tarife
sini tesbit etmek üzere Ankaradan İz-
mire gelmiştir. 

Tarife komisyonu, B. Muhiddin Do-
ğukanm riyasetinde toplantılarına 
başlamıştır. Klilovat ücretinin bir 
mikdar daha tenzil edileceği haber 
almmıştır. 

Beygir ürküt 
Arabacı da tahtaya 
çarparak yaralandı 

Taralanan arabacı 

Tavuk pazannda arabacılık eden 
Osman, dün tek beygiri! arabaslle 
Ankara caddesinden inmekte iken 
hajrvan bir aralık ürkmüş, Osmato da 
yere inerek hayvanı idareye uğraş
mıştır. Bütün gayretlerine rağmen 
buna muvaffak olamafluş ve virajda 
arabe! bütün hızile Reşidefendl hanı 
yanmdaki dükkânlara bindireceği 
bir sırada son gayretle dizginleri 
çevirmiş, fakat bu çeviriş esnasmda 

Mahrukat fiati 
Belediye yükseliş sebeb-

lerini tedkik ediyor 
Odun, kömür fiatlerinin bu sene 

mevsimsiz olarak yükselmeleri üzeri
ne belediye tedkikata başlamış ve bu 
yükselmenin sebebini araştırmağa 
başlamıştı. Bu sene ilkbaharda kâfi 
derecede odun kesilib kömür hazır
lanmadığı içn fiatler yükselmişti. 
Belediye, ileride fiatlerin bir kat da
ha artması ihtimalini düşünerek ih
tikâra meydan vermemek üzere bazı 
tedbirler almağa karar vermişti. Fiat-
lerdeki muvajzeneyl temin edecek olan 
bu tedbirleri ittihaz etmeğe hacet 
kalmadan, son günlerde fiatler yeni
den düşmeğe başlamıştır. Alâkadar
lara gelen malûmata göre yakmda 
piyasaya; külliyetli mikdarda odım ve 
kömür geleceğinden fiatler yeniden 
ve mühim mikdarda düşeceklerdir. 

Tramvay ve vapurlardan 
athyanlardan yakalananlar 

Dün de muhtelif yerlerde tramvay 
ve vapurlann seyri esnasmda inip 
binenlerden 29 kişi yakalanmış ve 
palra cezasile cezalandırılmışlardır. 

Bunlardan başka belediye zabıtası 
memurları da muhtelif yerlerde çöp 
atmak ve tükürmek işlerinden 9 kişi 
tutmuş, bunlar da cezalandırılmıştır. 

••HiıııııııııııııııııııııuıııınııııııııııııuııııııııııııııııiHiııııııııııınııınMn 

arabamn yan tahtası kendine çsirp-
tığı için yere yıkılmış ve vücudünden 
yaralanmıştır. Araba, Ankara cad
desi nihayetinde diğer arabacılar ta-
rafmdan önlenerek durdurulmuş, 
arabacı da tedavi altma alınrmştır. 

Belçikada deliler şehri 
Burada oturan 5000 kişinin 

hepsi akıl hastasıdır 
Belediye reisi, kilisenin rahibi, marangoz

lar, elektrikçiler hep akıl hastalandır 

Gheel şehrinde bir cadde 
Belçikada Alvers civarmda Gheel 

namında çok güzel ve şirin küçük 
bir şehir vardır. Bu şirin ve günden 
güne büyüyen ilerliyen şehirde deli
ler serbes serbes dolaşıyorlal:, iste* 
dikleri gibi yaşıyorlar ve hiç bir kay
da tabi bululmuyorlar. 

Gheel şehrinin beş bini bulan nü
fusu, hep delilerden mürekkeptir. 
Bu şehri doktor Şano nammda biri 
idare ediyor. 

Deliler şehrini bundan yirmi sene 
evvel kuran bu doktordur. Doktor 
Şano kendisile görüşen bir Fransız 
gazetecisine demiştir ki: 

— Şehrimizde deliler, her yerden 
daha' akıllı ve uslu otururlar. Belçika 
hüûmeti, hariçte serbes yaşama
larını mahzurlu görmediği akıl has
talarım bize gönderir. Pek az olan 
ücreti vermek şartile şehrimiz, ecne
bi akıl hastalarına da açıktır. 

Deliler, burada pansiyone halinde, 
aileler arasmda yaşarlar, çalışabile
cek vaziyette olanlar çalışırlar. Ma-
rangozlarmızı, elektrikçilerimizi ve-
sair ustabaşılarmuzı hep hastaları
mız teşkil ederler. 

Gördüğünüz gibi, şehrimiz günden 
güne büyüyor, yeni yeni binalar ya-
pıhyor, geniş caddeler açılıyor. Bu 
yıl içinde 120 yeni ev yapılmıştır. Ye
ni yapılan evlerde, akü hastaları için 
ikişer oda bulımuyor. Şehrin belediye 
reisliğini HoUândah Ijitc deM görüyor. 
Protestan klişesinin rahibi de bir 
akıl hastasıdır. Postacımız da bir sa
ralıdır. 

— Burada yaşıyan deliler, kaçma
ğa: teşebbüs etmezler mi? 

— Bazan teşebbüs ederler, fakat 
muvaffak olamazlar. Birkaç saat yü
rüdükten sonra aç, susuz kalırlar 
tabiatile deliler şehrine dönmeğe 
mecbur kalırlar. 

KADIS KÖŞESİ 

Dantel ceket 

Beyaz dantelden ceket. Siyah etek 
ve beyaz tül bluz ile giyilmektedir. 
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Deliler şehrini kuran doktor Şano 

Çifte kurşunile yaralanmış 
İzmir 24 (Akşam) — Cumaovası 

nahiyesinin Yeniköyünde Mehmedin 
dört yaşmdaki kızı Emine, Halil İb
rahim oğlu Mehmedin kurcaladığı ve 
ateş aldırdığı çifte tüfeğinden çıkan 
saçma ve kurşunlardan ağır surette 
yaralanmış, İzmir memleket hastane
sinde tedavi altına alınmıştır. Meh-
med, tutulmuştur. ı »• ^f ^ 

Seydiköy nahiyesinde ilk okul 
İzmir 24 (Akşam) — İzmirin Sey

diköy nahiyesinde tam teşkilâtlı bir 
ilk okul binasınm inşasma başlan
mıştır. Köylüler hazır olduklan halde 
vali B. Fazlı Güleç bir nutuk irad et
miş, maarifin ehemmiyet ve kıymeti
ni anlatmıştır. Okul binası 12,600 li
raya inşa edilecektir. 

Japonlar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dünkü tebliği hakkında her hangi 
bir fikir Ueri sürmekten istinkâf et
mektedir. Bununla beraber, ayni ma-
hafil, eğer anlaşmanın esaslan haki
katen böyle ise, bunların mareşal 
Çan-Kay-Şek tarafından ileri sürülen 
dört esasa muhalif bulunduğunu ve 
bu sebepten Nankin tarafından kabul 
edilir mahiyette olmadığını da kay-
deylemektedir. 
Gayri resmî Çin mahaf ilinin kanaati 

Sung-Şey-Uan'ın ihaneti diye tavsif 
ettikleri hareketin, Nankin tarafın
dan yapılacak her hangi bir askerî 
hareketi her zamandan daha ziyade 
gayri mümkün kıldığı merkezindedir. 

Hopeyde ne kadar Çin 
kuvveti var? 

Tokyo 24 (A.A.) — Domei ajansı 
bildiriyor: Şanghaydan gelen bir tel
grafa göre, merkezî Çin hükümetine 
mensup olup cenubî Hopei mmtaka-
sma giren kıtaların miktarı 150 bin 
kişiden mürekkep 8 fu'ka ve 30 tay
yareden ibarettir. 

Kavun karpuz satış 
kooperatifi 

Ankara (Akşam) — Uzunköprüde 
teşkü edilmekte olan ilk karpuz ve 
kavun satış kooperatifinin nizamna
mesi bugünlerde İktisad Vekâletince 
tedkik ve tasdik edilecektir. Koope
ratif umumî heyeti beş ağustosta ilk 
toplantısını yapacak ve bu tarihten 
itibaren faaliyete geçecektir, 

Uzunköprü kavun ve karpuz satış 
kooperatifi kavun ve karpuzlarımızın 
harice ihracma bUhassa çalışacak ve 
İstanbuldal bir satış şubesi vücude 
getirecektir. 

EtcJ Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
— Vazifem bundan ibaret yüzba-

şmı!.. Unutmayın, vapur çarşamba 
günü saat on birde Sirkeci rıhtımm-
dan kalkacaktır... Miralay size iyi bir 
yolculuk temenni ve talihinizin açık 
elmasım dilediğini söylememi emret
mişlerdir!.. 

Adam, bir dakika duruyor. Sonra 
sert bir sesle: 

— Şimdi sizin için Harbiye nezare
tinin gönderdiği şifahî emri resmen 
tebliğ ediyorum. Not edin yüzbaşım!.. 

Gene bir dakika susuyor ve sonra 
gene ayni sert sesle: 

— Bundan tam on dört gün sonra 
yani İstanbula geldiğinizin ertesi sa
bahı saat dokuzda, hemen Anadoluya 
geçmek üzere Harbiye nezaretinde is
patı vücut edeceksiniz!.. 

O kadar... Adam, fazla tek bir keli
me söylemiyor... Basile yeniden asker
ce bir selâm vererek hemen geri dönü
yor ve bahçenin çakıl döşeli küçük 
yoUarmdan yürüyerek Boğazın ıssız, 
tenha sokakları ai'a^ında kaybolup 
gidiyor... 

Tefrika No. 107 

A3mi gün... Öğle... Faruk odasmda, 
masasının başındadır... Mariyaya İs-
tanbuldan son mektubunu yazıyor. 
Arada sırada gözlerinin ıslandığım gö
rüyoruz... Elinin tersüe kirpiklerini 
silerek gene yazmağa devam ediyor... 

Mektubun son satırlan: 
«—... İşte böyle güzel Mariyacığım!.. 

Bu mektubu aldıktan üç gün sonra 
oradayım... Artık bizi biribirimizden 
hiç bir kuvvet ayıramıyacaktır... öm
rümüzün sonuna kadar seninle dün
yanın en büyük sevinç ve heyecanla-
nm duyarak yaşıyacağız... Çektiğüniz 
bütün bu ıztıraplar, bir daha dönme
mek üzere ebediyyen arkamızda kalı
yor... Oh Mariya; seni öyle göreceğim 
geldi ki; bir dakika hayalimden silin-
miyorsım; daima karşımdasm!.. Seni 
bu dakikada öyle güzel, gözlerinin en 
ince çizgilerine varıncıya kadar öyle 
mükemmel görüyorum ki!.. İşte bana 
doğru yürüyorsun!.. Yeşil gözlerin pı
rıl pırıl yamyor... Küçük kırmızı du-
daklannın büküldüğünü büe farkedi-
yorum... Gülüyorsun; esmer yanakla-
rmm ortası çukur çukur oluyor... Kol

larım açarak bana doğru koşuyor
sun!.. Sesin, bir sujrun akışmdan da
ha tatU kulaklanma çarpıyor... Ay
nen şimdi konuştuğunu işitiyorum 
buradan!.. Ah Mariya; fakat biliyor 
musım bana bu bir sene neler çektir
din!.. Affetmlyeceğim hiç bir zaman 
bunu!.. Yazdığım o yüzlerce mektuba 
tek bir cevap olsun vermedin!.. Mağ
rur bir kadm olduğunu bilirdim; fa
kat bana bu kadar inanmıyacağmı, 
hain olacağım hatırıma getirmezdim... 
Tekrar ediyorum; İbraile gelmek için 
kaç yüz kere teşebbüs ettim. İn
gilizler bırakmadılar, ne yapabihr-
dim!.. Fakat bu sefer!.. Neyse tekrar 
açmıyalım bu acı bahisleri!.. 

Mariya; annem de seni görmek için 
çıldırıyor... «Küçük, güzel gelinimi 
biran evvel kollarunm arasında sık
mak için çırpımyorum» diyor... Bak, 
annemi ne kadar beğeneceksin!.. Öy
le iyi, öyle temiz bir kadmdır ki, onu 
kendi annen gibi seveceğinden asla 
şüphe etmiyorum!.. Hele evimizi gör
me!.. O kadar güzel, o kadar şirin ki; 
üpkı bir kuş yuvasma benziyor.. 
Ben İbrailde iken babam almış bu 
evi... Boğaziçmde, ağaçlarm, çamla-
nn arasmda cennetten bir köşe gibl^. 
Müstakbel yuvamız hem sana İbraill 
hiç aratmıyacak!.. Evin boğaza nazu: 
odasmı senin için hazırlatıyorum... 
Zavallı annem, daha §imdlden eli ile 

odam tanzim etmeğe uğraşıyor... Kü
çük bir pencere var. Boğaza bakıyor. 
Mehtaplı geceler, kumral başım pen
cerenin kenarına dayajnp Boğazı sey
re daldığın zaman, vatamn gözlerinin 
önünde canlanacak!.. Boğazm sulan, 
uzaktan tıpkı Tımamn suları gibi du-
manU bir çizgi halinde görünüyor... 
Sema daima jaldızh... Karşıda daima 
ışıklar pırıldıyor... Çam ağaçlarımn 
toprak yollara verdiği gölgeler, senin
le İbrailde çam ormanları içinde haş
haşa dolaştığımız gecelerin hatırasım 
yaşatıyor!.. 

Ah Mariya; nerede güzel bir şey, ne
rede insanı çeken bir manzara görsem 
sana ve vatamna benzetiyorum... Ma
riyacığım; deli gibiyim; heyecandan, 
sevmçten çıldınyorum!.. Ellerim tit
riyor... Ne yapacağımı, ne yazacağımı 
bilmiyorum!.. Gözlermden, dudakla-
rmdan, yüzünden binlerce defa öpe
rim!.. 

Şimdiden hazırlanmağa başla!.. İb
railde ancak iki gün kalacağız!.. 

Halana kucak kucak selâm ve hür
metler!..» 

Mektup burada bitiyor... 
• * * 

Altı gün sonra... Bir çarşamba saba
hı... Saat on bir... Amerikan bandıra
sı taşıyan siyah boyaü, kereste yüklü 
küçük bir şileb sessiz sadasız Sirkeci 
nhtımmdan kalkarak Boğaza doğru 

yol ahyor... 
Arkada, rıhtım üzerinde toplanmış 

beş on gölgenin, vapurun güvertesin
de kımıldıyan bir takım insan haya
letlerine doğru bakarak ağır ağır men
dil salladıklarım görüyoruz!.. 

Bir kaç damla göz yaşı... Ve bir kag 
hıçkırık sesi... Hepsi bu kadar!.. 

Vapur gidiyor... 

İBRAİL!.. 
Tuna üstünde sisli, yağmurlu bir 

sonbahar akşamı... Gökyüzü siyah bu
lutlarla dolu... 

Amerikan bandırah Nelson şilebi iş
te büyük bir sarsıntı ile gövdesini İb-
rail nhtımma dayıyor... ^ 

Kenarda resmî elbiseli beş on adam, 
bir kaç jandarma ve iki üç otomobil! „ 

Yağmur yağıyor... » 
Şilebin zaten sayısı onu geçmiyen 

yolcuları rıhtıma inmeğe başladılar!.. 
Pasaport muamelesi., gümrük mua

yenesi., ve sonra çamurlu bir yoldan, 
şehre doğru süzülen bir kaç otomobil 
gölgesi!.. 

İşte yüzbaşı Faruk da çıktı... Elin
de küçük bir çanta var... Telâşla bir 
otomobile doğru yürüyor... Gözleri he
yecan ve sevinç ışıkları ile dolu.,. Kay
bedecek bir dakika vakti bile yok... 
Hemen kapısını kendi elile açarak oto
mobile athyor... 

(Arkası var) 

ı > * l 
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Yeşil Bur şada bir dolaşma 

udanya - Bursa yolu 
asfaltlanıyor.» 

300 sene evvel bu yoldan Evliya Çelebi 
nasıl geçmişti? Şimdi nasıl geçiliyor 

ve pek yakında nasıl geçi lecek? 
üç yüz sene evvel Bursaya seyahat ^^^^^^--^^^^,^.^^.. - — - - _ -_, 

eden röportajcüann piri Evliya Çele- | 
bi, arkadaşlarile birlikte şu Uâhiyi | 
söyliyerek menzile varmışlar: 

AUahümme ya hadi! ^ 
Asan eyle yolumuz... 
Şehhil umur ûl vadi. 
Tez geçir, tut elimiz. 

Bizim yol arkaidaşlarmın söyledik
leri şarkı ise «Ey gaziler» di. Demek, 
o zamanın «Ey gaziler» i - yani klâsik 
yol türküsü - bu ilâhi imiş... 

• * 
Mudanyaya vardığımız zaman, 

nakliyat bulamayız korkusile, «en 
önde çıkalım!» diye toplandık. Kü
çük çantalarımız ellerimizde, aleste 
bekledik. Fakat, doğrusu iskele ve
rilmeden evvel atlamağa çekiniyor-
duk: Ne kadar olsa serde İstanbullu
luk var! Hemen düdükler öter, 102 
kuruşluk ceza yapışır diye korkuyor
duk. Halbuki, Mudanyada böyle bir 
sıkı yok. İstical gösterenler, ancak 
bizim gibi İstanbullular oldu. Onlar 
da, açıkgözlüklerinin semeresini top-
hy'amadüar. Zira, böyle bir tekayyü-
de ihtiyaç yokmuş meğer. Vapurda
ki yer kıtlığınm aksine olarak, oto
büsler de arz talebten eksik! Şoför
ler, daha iskele başından karşılıyor
lar insanı: 

— Bizim otobüse buyurun, bayım! 
Bizim otobüse buyurun... 

Mudanyanın meydanında suru sü
rü ve büyüklü küçüklü makineler 
doluydu. Yolcular, işin hUesim öğ
renmişler: Otobüslerin arkası sarsar 
diye işitmişler; ön tarafına biniyor
lar. Tehaliik ancak bımda göze çar
pıyor. Yoksa, nakliyat vasıtası bol. 
Kaptıkaçtı denilen büyük otomobü-
1er de «dolmuşa bin» tarzmda müş
teri taşıyorlar. Üç dört yolcuyu alıp 
götüren otomobüler de val. Bunlar 
farzı muhal kâfi gelmese tren de 
mevcud. 

Hem tren daha ucuz. Lâkin Bur
saya iki saatten fazla bir zamanda 
götürdüğü için, halk adam basma 
50 kuruşa olaiı otobüsü tercih edi
yor. 

Nihayet, nakliyat vasıtaları, birbi
ri peşinden hareket ettiler 

— Keşke acele etmeseydik Mudan-
yayı gezseydik... - dedim. 

Bir yolcu müdahale etti: 
— İstanbula dönecekseniz o zaman 

gezersiniz, bayım. Çünkü, avdetinia-
de, otobüslerin Mudanyaya varma 
fiaatile vapurım hareket saati arasın
da epice vakit olacak. 

Bımu da böylece enmiyet altma 
aldıktan sonra, artık yolle meşgul 
olmağa başladım. Yokuşlardan hızla 
tırmanıyoruz. Pek yakmda kamilen 
asfaltlanacağı için şimdi bazı kısım-
lan mühmel bırakılan yol biz İstan
bullulara o kadar bozuk gelmiyor. 
Yeni asfalt yol için bütün tertibatın 
almdığını ve iM sen© sonra en mü
kemmel turist yollarınm Bursada 
olacağını resmî ağızlardan öğrendim. 
Bursa üe Mudanya arası yanm saat-

Bursada TTIu cami 

te geçilecektir. Esasen daha şimdi
den de yollan en iyi olan vüâyetimiz 
Bursadır. 

İki yanda zeytinlikler, bağlar... 
Deniz, arkamızda; kâh kayboluyor, 
kâh iki tepenin arasmda lâtif bir man
zara halinde görünüyor. Nihayet do
rukları aştık. Ardımızdaki deniz man
zarası artık örtündü. Bu sefer de 
önümüzde geniş bir vadi hasü oldu. 

Kimi uzaicta, kimi yakmda köyler 
görüyoruz. Bunlar, harab, sefil bir 
manzara arzetmiyorlar. Bilâkis şirin, 
ağaçlıkh; evlerinin bazıları çift kat
lı ve köşk tertibi; bazıları da beyaza 
boyalı... 

İlerledikçe, toprağm ve ekinleri 
biçihniş tarlaları sarüığı, gitgide 
yerlerini ağaçlann, bahusus kavak-
larm, çmarlann, meşelerin rengâ
renk yeşüliğine terkediyor... İşte, 
uzakta, karşı dağlarm zümrüd yai-
maçlarmda minimini beyazlıklar da 
göründü. 

— Burası, kaplıcalarile meşhur 
olan, su ve eğlence kasabası Çekirge
dir. Mudanyadan burası üç çeyrek 
sürüyor... 

Geçid Köyünün lâtif koruluğun
dan sonra, Ziraat mektebinin sunî 
surette yetiştirihniş olan gümrah ye
şilliğinden, NUüfer nehri köprüsün
den geçiyoruz. Bu sahadaki tesisata 
beş milyon Ura sarfedUdiğini önce
den biliyordum. Sellere malü ohnak, 
ziraatı korumak için bir takım haü-
1er, barajlar, duvarlar yapümış ol
duğunu, şöylece, geçer ayak goruyo-
ruz. Nihayet, demiryolundaki hudud 
karakolunu da geçtik... Yanımızda: 
bir asfalt yol uzuyor... 

İşte, Acemler denen İstasyon ve 
koruluk... Vaktile, burada, Azerî çay
cılar, mesireye gelenleri konuk eder
miş de bu ad o münasebetle konul
muş. 

Şimdi artık, Çekirgenin yokuşun
dan yukan çıkıyoruz. Küçük, şirin 
bir kasaba:... Hamam kubbeleri gö
rünüyor... Sol tarafta muazzam bir 
havuz ki, yüzme sıcak su pissin! imiş, 

daha yeni yapümış. (Bunlann tefer-
rüatmı sonradan anlatacağım.) Yol
larda otomobüler sağa sola vızır vızır 
işliyor. Fakat, bunların mevcudiyeti 
atlı arabaian öldürmemiş... Tek ve 
çift koşulmuşlar tıkır tıkır işliyor... 
Daha doğrusu pıtır pıtır... Çünkü, 
artık, asfalt üzerinde, Çekirgeden 
Bursaya doğru gidiyoruz ve Bursa 
belediyesi atlara kauçuk nal konul- " 
masını mecburî kılmış! 

Mübalâğasız olarak söyliyebüirim 
ki, birbirine üç kilometre uzaklıkta; 
bulunan Çekirge ile Bursa arasmda-
ki bu asfalt yol, dünyanın en güzel 
panoramasma maliktir: İşte, «Dağı
nık Servüer» denen mevkideyiz... Bu 
servilerin büyük amcalarını Cebeli 
Lûbnan'de ta:rihin meşhur €sedr> 
ağaçları diye, yare, ağyare nebat şa
heserleri diye gösteriyorlar... Bun
lann arasmdan,iOn üç kilometre 
uzunluğunda, beş kilometre eninde 
bir vadi görünüyor... Hayır, bu vadi 
değü, bir ağaç denizidir. Öyle bir or-
ma:ndır ki, en bol ağacı kavak olduğu 
için, dünyanm hiç bir yerinde görül-
miyen pek orijinal bir manzara hasd 
ediyor. 

öbür güzelliklerini bir yana koyu
nuz, sade bu uçsuz bucaksız ağaçlı 
vadi güzelliğini seyretmek için bir 
Bursa seyahati yapsanız yeridir! Öy
le doyulmaz bir maiızaradır. 

cKükürdlü» denen kaplıcayı solu
muzda, «Çelik palas» ismini alan as-
rî kaphcayı sağımızda bırakarak ve 
Atatürk köşkünün, stadyomun, yeni 
itfaiyenin önünden geçerek Bursaya 
giriyoruz... İşte Ulu cami... 

Frenklerin «pitoresk» dedikleri 
göze şirin gelen belki eski, belki yıp
ranmış, fakat lâtif, şairane manzara-
lann bini bir paraya... Acaba Piyer 
Loti niçin İstanbula âşık olmuş da: 
buraya olmamış?... Fakat yalmz es
ki değü, burada, eski ile yeni yanya-
na... Hem de - otomobille arabanm 
imtizaç ettiği gibi - imtizaç etmiş... 
İstanbulda: sık sık raslanan «kötü 
modem» zevk, Bursada gözü üzmü
yor! 

Nihayet, indik otobüsten... 
Oh! Güzel Bursa... Yeşil Bursa... 

Alelade sokakları bile koca koca çı
narlarla dolu olan Bursa... 

* 
tşte, bizim bu lâtif şehre gelişimiz 

ye intibalanmız böyle oldu. Bir de 
pirimiz Evliya Çelebi'nin üç yüz se
ne evvel naSıl geldiğini, neler anlat
tığım dinleyiniz: 

* 

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

Tefrika No. İ59_ .Yazan: Mustafa Ragrıb Es-atlı 

Enver ve Cemal paşalar Sabancada 
sak lanmağa karar vermişlerdi 

... Mudanyanın üzümü, sirkesi meş
hurdur. Hele sirkesi bütün dünyaya 
dağıldığından bu şehre *sirkelik» 
derler. 

Buradan ayrıldıktan sonra, atlan-
mza suvar olarak kıbleye doğru bağ 
ve Mhçe içinden mürur ederek dört 
saatte uFledar sa/ırosı» nam mamur 
ve abadan ovadan geçerek Nüüjer 

Bursada otomobiller arabaları mağlûp edememiştir. İşte halâ böyle tek atlı nehrine geldik. 
arabalar dolaşıp yollara güzellik vermektedir. Nüüjer nehri bir akar sudur ki ba-

— Ben Almanyaya gitmiyeceğim. 
Behemehal Cemal paşa ile Kafkasya-
ya gideceğim, dedi. 

Bımım üzerine Kafkasyaya gidin-
ciye kadar kendisile Cemal paşanın 
saklanması için Bsıki beyin alacağı 
tedbirleri aralarmda görüştüler. Bu 
tedbirlerin başında - evvelce de yazdı
ğım gibi - Üsküdarda tutulan evden 
başka Pangaltıda Fransız (Dam Dös-
yon mektebi) arkasında da bir ev ki
ralanmıştı. Enver paşa ile Cemal paşa 
burada saklanacaklar, sonra Sabanca-
ya gidecekler, burada da bir müddet 
kaldıktan sonra Kafkasyaya geçecek
lerdi. 
Yusuf İ z z e t p a ş a k o l o r d u s u 

n e y a p a c a k t ı ? 
Enver paşanın Kafkasyaya gitmek

ten asıl maksadı, Batum ve Azarbay-
can havalisinde bulunan Yusuf İzzet 
paşa kolordusuna iltihak etmek ve bu 
kolordunun kuvvetlerinden istifade 
ederek müstakbel plânlarını tatbike 
imkân bulmaktı. Sabık başkumandan 
vekiU, harbin son zamanlarında işle
rin büsbütün fena gittiğini görünce, 
Yusuf İzzet paşa kolordusu emrine 
iki yüz elli bin lira göndermişti. Bu 
para kolordunun mutad tahsisatından 
başka idi. Enver paşanın düşündüğü
ne göre - Yusuf İzzet paşa kolordusu 
harpten evvelki Osmanlı arazisi hu
dutları haricinde bulunduğu için -
Babıâlinin yapacağı sulh ve mütare
ke şartları haricinde kalacak bu ara
zide dilediği gibi serbestçe hareket 
edebilecekti. Enver paşanın bu düşün
cesine göre hükümet emir verse bile 
Yusuf İzzet paşa kolordusunu dağıt-
mıyacak, bütün kuvvetlerile Enver 
paşamn kolorduya iltihakını bekliye-
cekti. Mütarekeden biraz evvel bu iki 
yüz elli bin liralık fevkalâde tahsisat 
ta sırf bu maksatla gönderilmişti. 

Bundan başka harbin son senelerin
de teşekkül eden ve Kafkasyadan baş
ka şarka doğru askerî harekât yap
mak üzere bu havalideki Türk ve is
lâm ımsurlarmı ayaklandırarak is
tiklâllerine kavuşturmak maksadile 
teşkil edilen (islâm ordusu) da Enver 
paşanm Türkiye haricinde yapmak 
istediği mücadele için büyük bir isti-
nadgâh teşkil edecekti. 

Sabık başkumandan vekili, kardeşi 
Nuri paşayı bu ordımım basma tayin 
etmişti. Fakat gene bugünlerde kar
deşinin dahil bulımduğu Talât paşa 
kabinesinin istifa ederek harbe niha
yet vermek maksadile İzzet paşanın 
riyaseti altında yerü bir hükümetin 
teşekkül ettiğini haber alan Nuri pa
şa, artık (islâm ordusu) na verilen 
vazifelerin yapılmasına maddeten im
kân kalmadığını görmüş ve İstanbu
la dönmek üzere Batum yolile Trabzo-
na gelmişti. Hattâ, son günlerde (is
lâm ordusu) nun faaliyet ve icraatına 
sarfedilmek üzere Enver paşanın gön
derdiği yedi yüz bin lirayı da - kabine 
tebeddülü üzerine - Harbiye nezareti
ne iade etmişti. Binaenaleyh, Enver 
paşanın ilk günlerde düşündüğü gibi, 
Nuri paşamn kumandası altındaki 
(islâm ordusu) ndan istifade etmesi
ne imkân kalmamıştı. O şimdi yalnız 
Yusuf İzzet paşa kolordusuna ütihak 
edecekti. 
Cemal paşa saklanmak için 

acele etmiyordu 
Diğer taraftan, Arap meselesin

deki bütün mesuliyetin kendisine. 
Ermeni tehciri mesuliyetinin de 
münhasıran Enver paşaya yük
letilerek Talât paşa ile arkadaşları-
nm - başlıca şahsî husumeti celbe
den - bu iki meseleye karışmadıkları 
şeklinde yapılan propaganda, Cemal 
paşanm da kulağına gitmişti. Bundan 
başka Cemal paşa, - yukarıda yazdı
ğım gibi - izzet paşaiıın sadaret alayı 
yapıldığı gün Babıâli caddesinden ge 

çerken aleyhinde ne kadar kuvvetli 
bir muhalefet cereyanı olduğunu ilk 
defa bizzat görmüştü. Bununla bera
ber, sabık Bahriye nazırı, vaziyet sü
kûn buluncıya kadar bir yerde sak
lanmağı, bilâhare de Enver paşa ile 
- mutabık kaldığı üzere - Kafkasyaya 
geçmeği muvafık görmüştü. Fakat bu 
karari derhal tatbik etmek ihtiyacım 
da henüz hissetmemişti. 

Cemal paşa, kabinenin istifasmdan-
beri dışarıya pek az çıkıyor, vaktini 
ekseriya Boyacıköyündeki yalısında 
geçiriyordu. Maamafih Cemal paşa
nm ziyaretçileri - iktidar mevkiinden 
çekilmesine rağmen - eksilmiş değildi. 
Sabık Bahriye nazırının dört harp 
senesi içinde maddî, manevî yardımı
nı gören memleketin bir çok maruf 
simaları paşayı hemen her gün ziya
ret ediyorlar, kendisini bir taraftan 
teselli ediyorlar, diğer taraftan bu gi
bi hâdiselerin geçici bir mahiyette bu
lunduğunu temin ederek hâlâ kendi
sinin maneviyatını yükseltmek için 
ellerinden geleni yapıyorlardı!... 

Cemal paşa, ötedenberi kendisine 
taraftar olduğunu gördüğü bu zeva
tın kendisini bırakıp uzaklaşmamala
rından memnun oluyordu. Bu ziyaret
ler, Cemal paşaya cesaret veriyor, en 
tehlikeli ve nazik bir zamanda bile 
etrafında bir zümre toplanacağı ümi
dinde bulunuyordu. Bu düşüncedir kj 
hariçte, halkın büyük bir ekseriyeti 
arasında günden güne şiddetlenen 
«İttihad ve Terakki» ricali aleyhinde
ki husumet Cemal paşanm büyük bit 
ehemmiyet vermemesine sebep teşkii 
etmiş. Cemal paşanın derhal gözönün 
den uzaklaşmamasına bu da mühim 
bir âmil olmuştu, 

(Akşam) gazetesinde çıkar 
bir haber üzerine.. 

Fakat bir gün akşam üzeri Boyacı-
köy yalısına (Akşam) gazetesinin c 
günkü nüshası geldi. İstanbıü matbu
atı arasına kanşalı henüz bir kaç aj 
olduğu halde hacim itibarile pek kü 
çük, fakat günün vukuatını en doğru 
bir şekilde vermek suretile - daha ( 
zamanlar - umumî bir itimad kaza
nan (Akşam) in bu nüshası mühim 
bir haber veriyordu. 

Bu habere göre Almanya ve müt-
tefiklerile anlaşarak Bulgaristanı har
be sokan sabık Bulgar başvekili Ra 
doslavofun birdenbire Bulgaristanda> 
firar ettiği anlaşılıyordu. Bir taraf
tan Bulgaristandaki dahUî memnu
niyetsizlik, diğer taraftan harp müs
tevlilerinin itilâf hükümetlerine tes» 
limi etrafmda düşman memleketle
rindeki kuvvetli cereyanlar, sabık Bul 
gar başvekilinin böyle apansız olarak 
memleketini terketmesine sebep ol
muştu. 

Cemal paşa (Akşam) da bu haberi 
okur okumaz derin bir düşünceye dal
dı: Vaziyet hiç te lâkaytlikle mütalea 
edilemezdi: îz îet paşa hükümeti itilâf 
hükûmetlerile mütareke müzakeresi
ne teşebbüs etmişti. Pek kısa bir za
manda Boğazlar açılacak, itilâf do
nanması İstanbula gelecekti. Bu tak
dirde kendileri saklanmak için 
ciddî bir tedbir almazlarsa günün bi
rinde düşmanların pençesine düşebi
lirlerdi. Hattâ hariçteki düşmanlar 
kendilerini tevkif edinciye kadar, da
hildeki düşmanların eline geçebilirler 
ve bunların delâletile de itilâf kuvvet
lerine teslim edilebilirlerdi. Binaena
leyh daha fazla beklemek doğru değil
di. Ne yapılacaksa biran evvel yapıl
malı idi. Cemal paşa bu düşünce ile 
derhal Enver paşaya telefon ederek 
dedi ki: 

(Arkası var) 
Bir düıeltme: Dünkü tefrikanın birinci 

sütununun 52 ncl satırında «Batum ve 
Azerbaycanda...» denecek iken «Erzincan-
da...» dizilmiştir. Özür dileriz. 

ınııııııııııııiHiıııııınıııııııııııııııııiHi*""*ı**<"*ı>"""""""""''*'"'*'''"'''""'*"">ı**>*>"*i'n><uiMiınııunııııuuıııııiHiıuHiııııııım 
harda asla geçid vermez. Kıble tara
fındaki dağlardan gelip birikerek 
Fledar sahrasında cereyan eder. Bin
lerce mezon, ağaçlan köklerinden 
söküp bozar. Anayol üzerinde sağ
lam bir köjirüsü vardır ki, her takı 
kavsi kuzahtan nişan verir. Bunu 
Nüüjer Sultan bina ettiğinden na
mına nisbetle Müjer köprüsü der
ler. [Nilüfer hatun, Bilecik tekfuru

nun nişanlısı iken 688 tarihinde Os
man gazi tarafından esir edilerek 
şehzadesi Orhan Gaziye tezviç edildi.'i 
Buradan iki saat daha giderek Bur
saya vasıl olduk... 

\ 
Bursaida ve civarında diğer gör

düklerimi ve duyduklarımı ceddi alâ-
mmkilerle birlikte, müteakib günler
de neşredeceğim. Yürük Çelebi 
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SERBES SUTDN 

İki takım 
Şakir Koral imzalı okuyucumuz ya

zıyor : 
Ben kampa çağrılan oyuncular ve 

açıkta kalan f utbolcülerle çok kuvvet
li bir temsilî, bir de millî takım çı
kartabiliriz kanaatindeyim. 

Millî takım 
Cihad 

Yaşar Lûtfi 
M. Reşat Aytan Fikret 

Selim Hakkı Rasih Haşim Rebii 
Temsilî takım 

Avni 
Faruk Hüsnü 

Eşfak Esad Musa 
Salim Sait Hakkı Fuat Hamdi 

Mi l l î o y u n c u v a s ı f l a r ı 
H. Kâmil Akman imzalı bir okuyu

cumuz bize gönderdiği hayli uzun ya
zıda ne zaman ehemmiyetli veya bey
nelmilel bir müsabaka yapacağımız 
mevzuu bahsedilse içinde bir endişe 
belirdiğini söyledikten sonja şimdiye 
kadar geçen tecrübelerde mağlûbiyet
lerin nasıl tevil edilmekte olduğunu 
anlatıyor ve böyle vaziyetlere düşme
mek yolunu göstermek üzere yazısını 
şöyle bitiriyor: 

Millî şeref mevzuu bahsolduğu yer
de arkadaşlık ve klüpçülük düşüncele
rine paydos borusu çalmak, ondan 
sonra âdil bir terazijd ele alarak bir 
miligram şaşmadan, oyuncuları bu 
gayeye göre tartmak lâzımdır diye dü
şünüyorum. Halbuki maalesef bizde 
hiç te böyle olmuyor. Çünkü şahıs kar 
yırma, klüpçülük düşüncelerile ve 
başta bedava seyahat gayesi hâkim 
olduğu müddetçe bu bpyle devam ede
ceğine inamyorduk. Bereket versin 
futbol federasyonu reisinin geçenler
de intişar eden mektubu bu endişeler
le yanan yüreklere biraz su serpti. 
Yalnız bu arada milli takım kadrosu
na girebilecek oyunculann vasıflarım 
sayarken satırlannda meknuz olduğu 
halde bilhassa tebarüz ettirmeleri lâr 
zımgelen bir iki mühim noktayı mü-
saadelerile ben ilâve edeyim. Millî ta
kıma girebilmek için yalnız «iyi oyna
mak» kâfi değildir. Nefes kabiliyetini 
ve cüsse farkım nazan itibare alma-
Udır. Bu iki meziyetin en başta gel
mesi lâzım geldiğini izah etmeğe bil» 
lüzum yoktıu". Tekrar edeyim ki cüs
se meselesi hiç ihmale gelmez. Dev 
cüsseli hasım oyuncuları karşısında
ki korkaklıklarımız ve tepemizden ge
lip geçen toplarm arkasından melül, 
mahzun duruşlarımız değil midir ki 
bizi şimdiye kadar acı mağlûbiyetlere 
sürüklemiştir. Hele Bulgarların sert 
03runlarla kazandıklarını düşünürsek 
bu hakikat daha açık meydana çık
mış olur. 

Seçilen oyuncular hakkında ayn ay
rı mütalea yürütmeği şimdilik doğru 
bulmuyorum. Zira takım henüz kati 
şeklini almış değUdir. Yalmz mUlî kü
me maçları eseıs tutularak lâzım olan 
vasıfları en çok kendisinde toplamış 
elemanları bîtarafane bif şekilde se
çersek netice hakkındaki iyi temenni
lerimize müsbet bir istikamet verilmiş 
olur. 

A y t a n v e O r h a n l â z ı m d ı ! 
Kadıköjründen C. Tunç kampa çağ

rılan futbolcüler hakkında şu satılan 
yazıyor'. 

Seçilen kaleciler millî takımı seçi
len oyuncular içerisinde en isabetli o-
larak seçilenlerdir. 

Bek hattına gelince, Faruk en iyi 
bekimizdir. Yaşar da yerini aratmıjran 
bir oyuncudur. Hüsnüye gelince epl 
zamandan beri bek hattında göreme
dik. Bek hattında oynaması için uzun 
bir idmana ihtiyacı vardır. Haf hattına 
gelince bu hattın en iyi oyunculann-
dan beri olan Aytanm seçilmediğine 
çok şaştım. Bu hat bence şu şekilde ol-
paalıdır: 

Reşad, Aytan, Fikret, 
For hattına gelince bu hatta da se-

Çilmiyen bir oyuncu vardır: Orhan. Bu 
pyımcu oynadığı oyunlarda yerinin iyi 
bir elamanı olduğunu gösterdi. 

Hangi hatta oynatılmak için seçil-
aiği malûm olmıyan Eşfakla, Salim
den balısetmeyişimin sebebi oynadık-
lan yer her hafta değişişindendir. An
kara ve İzmirden gelecek oyuncular 
bilinmediği için elde bulunan oyuncu
lardan şöyle bir for hattı yapılabilir. 

Rebü, Esad, Rasih, Sebahattin veya 
Hakkı, Niyazi şekü çıkarüıp Ankarah 
ve İzmirli ojruncularla takviye edilirse 
temsilî ve millî maçta iyi neticeler a-
lacağımızı ümid ederim. 

Aytan ve Bülent 
Kadıköyden Orhan imzasile yazılı

yor: 
Fikrimce Millî takım şöyle olmalı: 
Kalede: Cihat. Bu oyuncuya tabii 

kimse bir şey söyliyemez. Bek hattı: 
Yaşarın imtihanlan, Hüsnünün for
mundan düşmesi üzerine bu hatta Fa
ruk Güneşli Reşad olsa fena olmaz. 
İkinci maçta İzmirli Adnan da oyna-
tılabilir. 

Yan haflar: Tabiî sol haf Reşad, bu 
oyuncu hakkında fazla söze hacet yok. 
Sağ haf: Fikrünce bu yerde Esad oy-
natılmalıdır, Esadın son Galatasaraya 
karşı oynadığı mükemmel, atılgan o-
yununu oynarsa takım için çok fay
dalıdır. 

Santrhaf: En durulacak nokta bu 
noktadır. Buraya Aytamn çağnlmaaı 
lâzımdır. Çağrılan oyuncular arasın
da doğrusu o yeri muvaffakiyetle ida
re edecek bir oyuncu ben göremiyo
rum. Fikrimce Aytan derecesinde o-
lan fakat kendi klübünün birinci takı
mında, o yerde oynatılmıyan Fener
bahçe B. takımı santrhafı Bülent te 
kampa çağnlmalıydı. Bülent birinde 
takımda santrhaf ojoıamadı fakat ken
edi klübünün B. tsıkımında ağabeyleri
ne (birinci takıma) karşı sıkı ekzersiz-
lerde oynatıldı ve çok muvaffak (Mu. 

For hattı: Naci ve Niyazi ikisi de ay
ni derecede olduğundan bu yere ikisin
den hangisini koyarlarsa koysunlar. 

Sağiçte: Said, Salâhattinden daha 
İyidir eğer o girişken civa gibi kayuu 
Hakkı oynarsa tabiî daha münasiptir. 

Santrfor: Tabii Rasih olmalı. 
Soliç: Bu yere Haşim münasiptir fa^ 

kat zannedersem o da sakatmış RebU-
yi tercih etmem, evet o yüksek bir fut
bolcudur fakat nefesi yoktur. Bu yer
de son oyunlarda muvaffak olan An
karalı Niyazi fena değildir. Sol açıkta 
da o yıldız Fikrete kimse bir kelime 1-
lâve edemez. 

tki şekil 
Beşiktaştan O. E. imzasile yazılıyor: 
Milli takımımızın iki kuvvetli şekli 

yardır: 
«1» 

Cihad ı>..., 
I Hüsnü Faruk 

M. Reşad Hasan Eşfak 
Fikret Hakkı Rasih Said Niyazi 

«2» 
Cihad 

Hüsnü Faruk 
Fikret Hasan M. Reşad 

Ankarah Hamdi, Haşim ya RebU, Hak
kı. Rasih, Said, Niyazi 
İkinci takımm şekli birinci şekilden 

hem muavin hattınm ahengi ve şuu
ru hem de çok kuvvetli olan muhacim 
hattına yardımı ve (şütör olan) üç or-
tamn gol kabiliyetlerini arttırması 1-
tibarile daha muvafıktır. 

Cim Sarandos 
Tildonun da sırtını 1 saat 

4 saniyede yeregetirdi 
Amerikadan gelen son haber

lere göre İstanbullu Cim Saran-
dosun, New - Yorkta Fin Tildon-
la yaptığı son güreş çok çetin 
ve heyecanlı olmuş ve bir saat 
4 saniye süren bir boğuşmadan sonra 
hasmınm sırtım yere getirmiştir. Bu 
müsabaka 80,000 seyirci önünde yapıl
mıştır. Seyirciler arasında: meşhur si
nema yldızlarmdan Jeanette Macdo-
nald, Mirna Loy, Villam PoweIl vesa
ire vardı. 

Sarandos önümüzdeki martta îs-
tanbulu ziyaret etmek niyetindedir. 

Selâmi tzzet 

TİYATRO 
KONUŞMAI.ARI 
Her kitapçıda bulunur. Fiatiı 

5 0 kuruttur. 

Bugün 
Moda deniz yarışları 
Bu sabah saat 10,30 da klüp 

skifleri yanşlarile başlıyacak, bu 
yarışlar bitince bir buçuk saat öğ
le tatilinden sonra kotra, yelken 
ve profesyoneller arasında muh
telif kürek yarışlan, tahlisiye ma-
nevralan, yağlı direk müsabakası 
geç vakte kadar devam edecektir. 
Gece deniz klübünde ve vapurlar
da balolar verilecek, deniz eğlence
leri yapılacaktır. 

Yeli efendi at yarışlaıi 
Bugün saat 15 de Veliefendide 

mevsimin ilk at koşulan yapıla
caktır. Bu yarışlara Polonya, Ro
manya ve Yunanistandan gelen 
taylarla birlikte kırk at iştirak ede
cektir. 

SARAY ve BABIALİ'NİN İC Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl IRTEM — Tercüme iktibas hakkı mahfuzdur. 
^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ Tefrika No. 922 ^__ 
Sabahaddin ve A h m e d Rlza beyler 

arasındaki İhtilâf - İki grup teşkili 

İyi bir güreşçi 

^^ 

. . Küçük Süleyman 
Türkiye Küçük orta şampiyonu Po

mak Süleymanm hemşerisi ve ayni za
manda eski bir güreşçi olduğunu bü-
diren Babaeskili Ş. Şahap Çiçekoğlu 
kıymetli bir güreşçi olan Süleymandan 
az bahsedildiğinden ve teşvik görme
diğinden şikâyet ederek şu satırlan 
yazıyor: 

Bu genç güreşçi henüz 17-18 yaşla-
nnda olduğu halde bugün kilosu nis-
betinde ve hattâ on kUo kadar da fa&-
la bütün pehlivanlarla serbest ve yağ-
U olarak güreşebileceğim kestirmek 
yanlış olmaz. Çünkü bugüne kadar hiç 
bir defa sırtı yere gelmemekle beraber 
bütün hasımlarım da en çok 30 daki
ka zarfında yenmiştir. 
Maksadım Süleymana arkadaşım ol

duğu için reklâm yapmaüc değU, ken
disine hakkı olan teşvik esirgenmen»-
sini temine çalışmaktır. 

Y e r l i mal lsu: s e rg i s i 
Yerli mallar sergisinin son hazır

lıkları bitmek üzeredir. Sanayi birliği 
kâtibi umumîsi ve sergi komiseri B. 
Halit Güleryüz hergün sergi binasm-
da çalışarak hazırlıklan gözden ge
çirmektedir. Paviyonlar serginin açı
lacağı önümüzdeki sah gününe kadar 
bitirilecektir. 

Başbakan B. İsmet İnönünün ser
giyi bizzat açması kuvvetle muhte
meldir. İktisad Vekili B. Celâl Bayar 
ile şehrimizde bulunan diğer Vekiller 
de serginin açüma mera&iminde hazur 
bulunacaklardır. Sergi 100,000 liraya 
sigorta ettirilmiştir. 

Şehremini Halkevinde 
konferans ve konser 

Şehremini Halkevinden: İzmir meb
usu değerli bilginimiz Hasan Âli Yücel 
Dü, Tarih, Edebiyat şubemizin tertlb 
ettiği (Memleket geceleri) seri konfe
ranslarımızdan 4 üncüsünü 27/7/37 
gecesi saat 21 de (Halk edebiyatında 
esas unsurlar) adh konferanslarım ve
recekledir. 

Konferansı müteakip Malatyadan 
şehrimize sureti mahsusada p l ^ d(^ 
durmak için gelmiş olan folkrorumo-
zun değerli üstadı Malatyalı tanburt 
Fehmi Kayahan Malatyanm en ori]l-
lak ragilerinl çalıp okuyacaktır. 

Konferans ve konser için davettyv 
£Qktur. Herkes gelebUUu 

Doktor Nâzım bey Ahmed Rıza be
yin bu şöhret ve itibarmdan JMI Türk
lük mücadelesinde epeyce istifade et
meği temin ediyordu. O vakittenberi 
Ahmed Rıza ve Nâzım beylerin ittifa
kı bozulmaz bir raddede görülüyordu. 
Eski Suriye mebusu Halil Ganem efen
di de bu ittifakm üçüncü bir rüknü 
gibi olmuştu. 

Fakat Halü Ganem kongrede fik
ren Ahmed Rıza üe tam bir müttefUc 
gibi davranmadı. Kongrenin inikadı 
esnasında hastalandığı için gönderdi
ği bir mektup üe Avrupa devletlerin
den bir (Action bienveillante) isterül-
mesini muvafık bulmuştu. Ermeıü 
murahhaslarmın kongredeki sözleri 
ve diğer Osmanhlardan ayn bir yolda 
hareket arzulan Ahmed Rıza beyle 
arkadaşlannı şimdi daha ihtiyath bul
mağa sevkediyordu. 

Ermenüer memlekette Abdülhamid 
tarafından vaadedümiş ıslahatm tat
bik edilmediğini, bu ıslahatın hakika
ten tatbiki istenilirse ecnebi müdaha
lesinin zaruri olduğu tezinde ısrar edi
yorlardı. 

Kongrede bu yüzden bir kaç defa 
inkita ihtimali yüz göstermişti. 

Sabahaddin bey: 
— İstesek de, istemesek de Avrupa 

işine geldiği vakit müdahale ediyor. 
Bu şekilde müdahaleden memleket za
rarlar görüyor. Biz öyle bir müdahale 
istiyelim ki bundan memlekete zarar 
gelmesin (!) 

Diyordu ve bu sözlerile şu noktayı 
anlatmak istiyordu ki: 

(Biz memleket dahilinde bir hare
ket yapacağız. Bu hareket dolayısile 
herhangi muzır bir müdahaleyi önle
mek için menfaati menfaatimizle 
tevem olan memleketlerin müdahale
sini istiyelim.) 

Fakat Ahmed Rıza beyin bu cihete 
imalesi kabü olrmyordu. 

Bu sebeple kongrede (müdahaleci) 
diye başmda İsmail Kemal beyi|ı bu
lunduğu bir ekseriyet ve (ademi mû-
dEihaleci) diye Ahmed Rıza beyin ri
yaset ettiği iki grup hasıl olmuştu. 

Bir de İsmail Kemal bey kongrenin 
akdinden evvel Sabahaddin beyle yap
tığı temaslarda kendisini (dahUde bir 
askerî kuvvetin mümessili) gibi gös
termişti. Neşrijrat üe hiç bir işin ba-
şanlamıyacağını ileri sürerek kendi
sinin temsU ettiği bu kuvvetin daha 
ziyade teçhizine çalışümasmı, bumm-
la İstanbulda bir darbe yapılmasım 
tavsiye eylemiştL Yalnız bu mühim 
meseleden kongrenin aleni celselerin
de baiısedilmemesini, kongrenin ala
cağı şekle göre vücude getirUecek he
yette müzakereye kanulmasmı iste
mişti Bu mesele tabU kongrenin aleni 
müzakerelerine arzolımamamıştL (1) 
Herhalde ktmgre ahrar arasında ken
disinden beklenüen vahdeti temin 
edemedi. 

İstibdadı yıkmak emelinde kongrenin 
diğer âzalarile müttehid bulunan Er
menüer müstekilen çahşmak istedik
leri gibi Ahmed Rıza beyin ekalliyeti 
de Sabahaddin bey etraf mda toplanan 
ekseriyetten ayrı olarak çahşacalâtı. 
Şair Hüseyin Siret beyin başmulıar-
rirliğini ifa edeceği Osmanh gazetesi 
bu kısmm orgam olacaktı. Pariste 
fransızca Meşveret gene bir Jön Türk 
organı olarak kal£u;aktı. Ekalliyet ge
ne Terakki ve İttihad cemiyeti namı
na Mısırda Şûrayi Ümmet gazetesiıü 
çıkaracaktı. Şûrayı Ümmetin başmu-
harrirUğiıü Sami paşazade Sezai bey 
ys^caktı. Ahmed Rıza bey ile bera
ber Mısırlı prens Mehmed Ali Fazü 
pa^a doktor Nâzım ve Saib beyler de 
bu grupta dahil bulunuyorlardı. Ml-
tat paşanın oğlu Âli Haydar bey dt 
bu grupa iltihak eylemişti. Bu kongr^ 
den sonra Avrupadaki Osmanlı ahra-
n arasmda Ahmed Rıza beyin karşı-
smda prens Sabahaddin bey büyük 
mevki kazanmıştı. 

Ahmed Rua beyin çekemediği Mu-
rad beyi îstanbula avdete teşvik etti
ği, hatt& bUvasıta ona (vatana avde
tinin mülk ve milletçe hayu:lı olacağı) 
yolunda telkinlerde bulunduğu riva
yet edilir. Ahmed Rıza beyin Jön 
Türklere riyaset sevdasında kendisine 
pek kuvvetli raklb gördüğü prens Sa
bahaddin beyin de Abdülhamidin 

parlak tekliflerini kabul eylemesin
den memnun kalacağı şüphesiz görü
lür. 

Bu suretle Murad bey nasü Jön 
Türklük davasma sonradan hiyanetle 
itham edilmiş ise Sabahaddin bey da
ha kolayca bu yolda müttehem tutu
labilecekti! 

Fakat Sabahaddin bey Abdülhami
din kapamna tutulmadı! 

Abdülhamid damad Mahmud pa
şaya intisab ile Sabahaddin bey par
tisine giren kaymakam İsmail Hakkı 
beye de Osmanh sefaretlerinden birin
de bir memuriyet kabul eylemesini 
teklif ettirmiş idise de o da bunu red
detmiş, Mahmud paşanın ölümünden 
sonra Mısıra giderek İstanbulda kal
mış on bir kişilik ailesinin maişetini 
temin zaruretile Hidivin hizmetine 
girmişti. 

Ahmed Rıza bey Meşveretin 12 şu
bat 1907 tarihli ve 186 numarah nüs
hasında Sabahaddin beyin evvelce 
akdettirdiği kongreden bahseylediğl 
sırada Sabahaddin taraftarlanna 
(âdi serseri ve salah bulmaları kabü 
olmıyan şarlatanlar) sıfatlarını ver
mişti. 

Sabahaddin bey taraftarlanndan 
olan kaymakam İsmail Hakkı bey bu 
hakaretin kendisine de şümulü dola-
yısüe Ahmed Rıza beyi düelloya davet 
etmişti; sonra araya mutavassıtlar gi
rerek İsmail Hakkı beyi bu davette ıs
rardan vazgeçirtmişlerdi. 

Fakat İsmail Hakkı beyi serseri ve 
şarlatanlar zümresinden addetmediği
ni müşterek bir dosta beyan suretUe 
bir tarziye veren Ahmed Rıza bey bir 
müddet sonra bu duaUo talebini işti
har kastine atf ve İsmail Hakkı beyin 
Hidivin «hafi hizmetine» girmiş oldu
ğunu ilân eylemesi üzerine İsmaü Hak
kı beyden hakaretler ve İttihad ve 
Terakki namına gönderüen paralan 
kendine mal ettiği yolunda ithamlar 
ile dolu şiddetli bir mukabele görmüş
tü. (2) 

Sabahaddin bey Pariste bir taraf
tan "etnolojik ve sosyolojik malûmatı
nı ve tetkikatım genişletmeğe çalışı
yordu; diğer taraftan 1906 da tesis 
ettiği (Terakki) gazetesile kendisinin 
teşebbüsü şahsî ve ademi merkeziyet 
fikirlerini neşrediyordu. 

Bu gazetenin neşrinde Sabahaddin 
beye Harbiye mektebinin eaki talebe
sinden sütkardeşi Ahmed fazlı bey 
yardım ediyordu. 

Ahmed Fazü bey Taşkışla divam-
harbi mahkûmlarmdan ve Trablus-
garbden kurtulmağa muvaffak olmuş 
menfUerdendL 

Osmanh ahrar komitesi memleket 
dahüinde de çalışmağa koyulmuştu. 
Bu komiteye dahü olanlar tstanbvü-
da ve Anadolu vilâyetlerinde beyan
nameler tevzi ediyorlardı. Sabahaddin 
bey ErmenUerle bir itüâf akdini pek 
mühim görüyordu; hele Ermeni ihti
lâl komitesince 21 temmuz 1905 ta
rihinde Yıldızda yapılan suikasdden 
sonra ba itilâfa daha ziyade meyü 
gösterdi. Fakat Ermeni fırkaları Os
manh ahrar reisinin bu davetlerine 
bugünlerde pek kulak asmadılar. 

Avrupadaki Jön türkler arasmda 
şahsî zıddiyetler ve mesleki ihtilâflar 
meydan aldığı bu zamanlarda da
hilde istibdadm şiddetine boyun eğ
meğe gönülleri razı olamıyan gençler 
her türlü tazyiklere, belâlara, felâket
lere rağmen hürriyet ülküsü uğrun
da uğraşmakta devam ediyorlardı. 

Bımlardan Zaptiye kapısı, Beşik
taş karakolu tevkifhanelerini, Yüdıı 
odalarım - Jön türkler buraya Yılda 
mezbahası derlerdi - Tophane, 1^-
kışla zindanlarım, Bekirağa bölü^-
nü dolduran yüzlercesini sayıp yaa-
mağa ne sütunlanmızm tahammülü 
var, ne de hepsine malûmatımızm ta
allûkuna imkânl 

Yalnız elimize geçmiş risalelerden 
birer misal gibi şu bir. ikisini zirke-
delim: (Arkası var) 

(1) Aluned Bedevi: (Emel Peşinde) hu
susi notlar. 

(2) Cidal yahut MâkeslHakyol ıtelı-
slnde neşrettiği bu mektupta tsmaH Hafc-
ki bey Ahmed Rıza beyin (Kafe Soufflet)-
de Çürüksulu Ahmed beyden yediği tokadıa 
Wr kaç sene ^ *•'' Osmanlı gencraü 
tarafından f<^'^ ' vı-'nr. (?) 
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Her aksam 
bir hikâye Dişçinin aşkı J 

Müşteri gelmediği zaman - ki 
Büc sık vaki olurdu - Ali Nazminin dişçi 
muayenehanesi gayet lâtif, sakin bir 
manzara arzederdi. 

Nazmi ile Şive bu salonda uzun uzun 
baş başa otururlar ve biribirlerine 
pembe renkler içinde tahayyül ettik
leri mesud istikbalden bahsederlerdi. 

Bir müddettenberi nişanlı idiler. 
Şivenin aklına dişlermi yaptırmak 

İçin dişçi Ali Nazminin kabinesine git
mek fikri geldiği gündenberi nişanlı 
sayılabilirlerdi. Şivenip dişleri Ali Naz
minin o kadar hoşuna gitti ki bunları 
birer birer tedkik ve muayene ederek 
tedavi etmeği düşündü. Tedaviyi 
mümkün olduğu kadar uzatmak için 
elinden geleni yapıyordu. 

İşte aralarındaki münasebet ve mu
habbet bu suretle doğdu. Dişlerin mu
ayenesi, tedavisi birer birer ileriledik-
çe onların muhabbetleri de büyüyor, 
artıyor, kuvvet buluyordu. 

Fakat, maatteessüf, bu dünyada her 
^ y i n sonu gelir. Bir dişçi ne kadar us
t a olsa artık bir ağızda tedavi edecek 
bir diş bulamaz. Ali Nazmi Şivenin ağ
andaki son dişlerin tedavisini ikmal 
ettiği gün, aşkları son haddine çık
mıştı. 

Bir gün, Ali Nazmi, kabineden çık
tı, çarşıya, en meşhur kuyumculardan 
birinin dükkânına gitti ve gayet mü
kemmel bir altın diş yaptırdı. Buna 
Nazmi ve Şive isimlerini de hakkettir
di. Güzel bir kutuya da koydurarak ce
bine attı. Hiç beklenmiyen bir dakika
da bu dişi nişanlısına hediye ederek 
onu memnun etmek istiyordu. 

Tedavi bitmiş olmakla beraber Şi
venin ağzını inceden inceye muaye
nede devam ediyordu. Her gün çürük 
bir diş keşfetmek ümidinden hâlâ vaz
geçmemişti. 

Nihayet bir gün bu çürük dişi bul
du. Minimini bir tarafı kararmağa 
başlamıştı. Ali Nazmi bu keşif üzerine 
keyfinden zıplamağa başladı. 

Neşeli neşeli: 
— Bir diş var, onu çıkarmak lâzım, 

dedi. Şivenin canı sıkıldı: 
Dişimi çekeceksin diye seviniyor 

musun? 
Seviniyorum ya... Çünkü... 

Ali Nazmi altın dişi sevgilisine gös
terdi. Şive yumuşadı. 

— Ah, şekerim, dedi. İstersen otuz 
İki dişimi de sök! 

— ŞimdUik sadece nişanlıyız. Evlen
diğimiz vakit, Belediye dairesinde sol 
taraftan da bir diş sökerim. O zaman 

artık ebediyen birleşmiş oluruz. 

Fakat zaman geçti. Dünya işleri hiç
bir vakit bir kararda kalmadığı için 
Şive ile Ali Nazmi arasındaki sevişme
de de bazı değişiklikler husule geldi. 
Nihayet, günün birinde saçma bir se
beple bu büyük ebedî aşk tarihe ka-
nştı. 

Doğrusu, Şive pek saçma bir sebeple 
münasebetini kesmişti. Kendisinin çok 
samimî arkadaşlanndan bir kıza Ali 
Nazminin altın bir diş verdiğini haber 
almıştı. Ali Nazmi birçok sebepler 
gösterdi, kendisini haklı ve masum 
göstermeğe kalktı. Fakat Şiveye me
ram aiılatamadı. Şive tepinip duru
yordu: 

— Mektuplarımı geri ver bana, di
yordu. Ali Nazmi bir çare kalmadığını 
anladı: 

Sen de benim mektuplarımı iade 
et, dedi. Sana aldığım hediyleri de is
terim. Altın dişi de ver. 

Şive sararak sordu: 
_ Altın dişi mi? 

Evet, sana: verdiğim altın dişi. 
Önceden onu isterim. 

Şive, sabit bir nazarla yere bakı
yordu. 

— Mutlaka istiyor musunuz? 
_ Ben sana aid şeylerin hepsini ge

ri verdim. Bende senin hiçbir şeyin 
kalmamıştır. Onun için benim verdi
ğim aşk hatıralarının hepsini geri al
mak ta benim hakkımdır. 

Şive birdenbire arkasını dönerek ka
bineden çıktı. 

Yalnız kapıdan çıkarken: 
-Yollarım, diye mırıldanıyordu. 

Bir hafta sonra, bir delikanlı, dişçi Ali 
Nazminin kabinesinin kapısını çalı
yordu. Bu delikanlının yüzü şişmişti. 
Ağrı içinde olduğu belli idi. 

Ali Nazmi bir müşteri geldi zannile 
onu gülümsiyerek karşılamıştı. Deli
kanlıya bir koltuk gösterdi. Fakat o-
nun oturacak, rahat edecek hali yok
tu. Fena halde muztarib olduğu bel
liydi. Elini yanağına bastırmış, âdeta 
kıvraiuyordu: 

— Şey.... Dedi, beni Şive gönderdi. 
Bir gün ona altın bir diş hediye et
mişsiniz. Onu size iade etmeğe gel
dim... Hikayeci 

Eskişehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı-
İU-. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususi tenzilât yapılır. 

S İ N E - " K O D A K " l a 
SİNEMA ÇEKMEK RESİM 

ÇEKMEKTEN DAHA KOLAY 

SlNE-"KODAK" SEKİZ : Hatıralarım hareketli ve 
canlı olarak^tespit ve saklamayı ve bunları kendi 
l ev inde*pro jeks iyon yapmag^ı kim i s t e m e z ? İşte 
SİNE-" KODAK" size bu fırsatı verir . Kuvvetli ve 
pa r l ak f. 3 . 5 . f. 2 . 7 . ve f. 1.9 objektiflerle m ü c e h h e z 
mode l le r . Fiyetleri 7 0 l i r a d a n b a ş l a y a r a k 15 nnet-
Vellk filmin fiyeti 3 . 2 5 lira. istenildiği z a m a n tab i i 
r enk l e rde filim d a h i çeker. 

IKODAK ŞİRKETİ a r z u e d e n l e r e pro jeks iyon y a p -

ınaya daima hazır dır. 

KODAK ŞİRKETİ-İstanbul-Beyofllu, Tünel, Ensiz Sokak No. 3 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Bey
oğlu Halkevi gösterit kolu tarafından bir; 
temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyat: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Ordu saylavı 
Selim Sırrı Tarcan (Gençlerle hasbihal, 
Hayat savaşında gam), 20: Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev, 20,45: Muzaffer ve a r 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı) , 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap programı 

Paris (695) saat 18 Versay Org musikisi, 
Liyon (648) saat 20,30 Beethoven senfoni, 
Viyana (592) saat 21,05 Mozartın Serenadı. 

26 Temmuz 937 Pazartesi 
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: Afrika av hat ı ralar ı : S. 
Salâhaddin Cihanoğlu tarafından, 20: Rı
fat ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza t a 
rafından arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Saat ayarı) , 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçaları , 23: SON. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Daire
de Güneş, Galata: Topçular caddesin
de Sporidis, Kasımpaşa Müeyyed: 
Hasköy: Nişim Aseo, Eminönü: Agop 
Minasyan, Heybeliada: Halk, Büyük-
ada: Halk, Fat ih: İsmail Hakkı, Ka-
ragümrük: Ahmed Suad, Bakırköy; 
İstepan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Ye-
niköy, Emirgân, Rumelihisarındaki 
eczaneler, Aksaray: E. Pertev, Be
şiktaş: Vidin, Kadıköy: Pazaryolunda 
Rıfat Muhtar, Modada Alâaddin, Üs
küdar: Merkez, Fener: Emilyadi, Be-
yazıd: Kumkapıda Belkis, Küçükpa-
zar: Hasan Hulusi, Samatya: Yediku-
lede Teofilos, Alemdar: Çemberlitaş-
ta Sırrı Rasim, Şehremini: Topkapı-
da Nâzım. 

B O R S A 
24 Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 

ESHAI^I ve TAHVİLAT 

İstikrazı dahili 94 
1933 istikrazı 95 
Ünitürk I 15,42,50 

» I I 14,65 
» I I I 14,60 

38,60 
40,60 

ti Bankası 8.S0 
X hamiline 9,90 
> Müessls 77 

Türkiye Cum- 88,50 
hurlyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 24,20 
Telefon 7,— 
Terkos 7,5t 
Çimento 13,05 
İ t t ihad değir- 10,40 
menleri 
Şark değir- 0,80 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Par» (Çek fia(leri) 

21,14,50 
630 

78,75 
15,01,90 
86,74,60 
3,44,16 
4,69,40 
1,42,87 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,65,87 

1,96,20 
13,65 

34,36.50 
4,17,93 
4,00,80 

106,50,75 
20,40 

KUBÎLAV HAN 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 121 

u Ben İlk önce kızından, s o n r a d a a n a 
sından öc a lmağaand içtinn.Gülçin idann 
edilecek.. Sen arkasından ağlıyacaksın!,, 

— Dün onun bana yaptığını, bu
gün ben ona yapacağım. Bu benim 
hakkımdır. 

Diyor ve bu mesele karşısında vic
danen muazzep olmuyordu. 

Tiyen-Fo bu haberi alınca, kocası
na koştu: 

— Kantondan vazgeçtiniz mi, ha-
kamm? 

Kubilây birdenbire karısının ne 
demek istediğini anlıyamadı: 

— Bir kara haber mi geldi, Tiyen -
Fo? 

Diye sordu. 
Tiyen-Fo heyecanını gizlemeğe ça

lışıyordu. 
•— Hayır, dedi, hareketinizi tehir 

etnüşsiniz de... 
Kubilây güldü: 
— Hareketimi tehir etmedim. Bu 

sefere gitmekten büsbütün vazgeç
tim. 

— Ya ordu?.. 
— Ordu gidecek. Hem de yarın... 
— Başsız bir insan gibi nasıl yola 

çıkacak? 
— Ordunun iki başı var. Kantona 

varınca bu başlar üçleşecek. Bir be
dene üç baş yetmez mi? 

Tiyen-Fo fazla bir şey söyliyeme-
di. Fazla söylerse hakanın şüphesi
ni uyandıracağından korktu. Fakat, 
bu hadise imparatoriçenin fena hal
de canını sıkmıştı. 

Tiyen-Fo hakanın yanından çıktı
ğı zaman sendeliyordu. 

Gökçin hatunun sırtını yere getir
mek, ondan öç almak fırsatını kaçı
msa , bütün emelleri suya düşecekti. 

Onu yenemiyen yumrukları bun
dan sonra ne işe yarıyacaktı? 

Tiyen-Fo: 
— Gökçin hatunun kızını zindana 

attırdım... Tekinboğa söz verdi.. Gül-
çin yakında idam edilecek. Oh, hiç 
olmazsa Gökçine kızının ölümünü 
göstereceğim... Bu da ondan yarı in
tikam almak demektir. Fakat, ne ya
pıp yapacağım, onun da başını yere 
düşüreceğim. 

Diyordu. 
Tiyen-Fo bu arzularının tahakku

ku için, o gece sabahlara kadar ma-
budlara yalvardı, yardım diledi. 

TICARET 

CINSI 

İSTANBUL 
• ve ZAHİRE BORSASI 

24/7/937 
F i A T L A R 

Aşağı Yukarı 
Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 6 2i 
» sert 

Arpa 
Bakla 
Çavdar 
Susam 
Tiftik mal 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Kaşar 
Peynir 
Fasulye 
Mercimek 
Mısır 
Un 

Yapak 
Afyon 

5 32i 
4 10 
4 27i 
4 17i 

16 — 
131 — 

G E L E N 

G İ D E N 

Kr. Pa. 
6 32 
6 12i 

— — 

300 Ton 
75 » 
7 > 

90 » 
11 » 
2 » 
5 > 
2 D 

14 » 
75 D 

132 Ton 
750 Kilo 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
t : Şikago 
D : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : 
Fındık G.: 
Fındık L. : 

Londra 
Hamburg 
Hamburg 

6,58 Kr. 
5,60 » 
€,74 > 
5,11 » 
S,85 1 
8.29 > 

94,76 1 
04.76 1 

Bir tehdidi.. 
Tiyen-Fo çiçek bahçesinde, çok sev

diği tavusları kovalıyordu. 
Kanton ordusu Pekinden ayrılah üç 

gün olmuştu. 
Hassa kumandanı Terlan o gün 

sabahtan beri harem avlusunda Ti-
yen-Fonun peşinden koşuyordu. Ona 
bir kaç söz söylemek için bundan da
ha güzel bir fırsat ele geçemezdi. 

Terlan çok muztaripti... 
O, sevgilisi Gülçinin Tiyen - Fo-

yüzünden zindanda yattığını, hiç bir 
suçu olmadığını anlamıştı. 

— Keski bu melûneyi kurtanp sa
raya getirmeseydim... 

Diyerek, şimdi ona yaptığı iyilik
lerin ne kadar boşa gittiğini görü
yordu. 

— Ne olursa olsun, diyordu, Ti-
yen-Foya Gülçinden bahsedeceğim... 
Onun tahliyesini istiyeceğim. 

Terlan izzeti nefsini ayaklar altı
na düşürecek bir erkek değildi. O 
dalkavukluktan, her önüne gelenin 
karşısında eğümekten nefret ederdi. 
Tiyen-Fonun da önünde eğilecek de
ğildi. Birdenbire kararını verdi. Ce
saretini topladı. Sert adımlarla yü
rüdü. Ve siyah zambak ağaçlarının 
dibinde dolaşan imparatoriçeye yak
laştı: 

— Kaçırdığınız tavusu emı-ederse-
niz yakalayıp getireyim, imparatori-
çem? 

Tiyen-Fo birdenbire Terlanla kar
şılaşınca şaşaladı. 

— Burada ne işin var, Terlan? 
— Tavusların peşinden koştuğu

nuzu gördüm de. Size yardım ?tmeğe 
geldim. 
. Tiyen-Fo kaşlarını çattı: 

~ Yardıma ihtiyacım yok. 
Ve gözlerini süzerek ilâve rtıi 
— Harem bahçes'ne üt , .̂ uctle 

giriyorsun? 

— Hakan barıa bütün bahçelere 
girmek müsaadesini vermiştir, inıpa-
ratoriçem! Bazan buralarda yılanlar 
gibi yerdf/ sürünerek dolaşan kötü 
ruhlu mahlûkları aramak için, bah
çeye fi;irer dolaşırız. 

— Şüphelendiğin biri varsa, haydi 
git, ara ve yanımdan uzaklaş! Beni 
l»ir daha rahatsız etme! 

Terlan yere mıhlanmış bir taş par
çası gibi hareketsiz duruyordu. 

Bir müddet düşündü. Bir şeyler 
•söylemek istedi. Tereddüd ve karar
sızlık içinde bocaladı. Karşısındaki 
kadın alelade bir saray cariyesi de
ğildi. Terlan, Kubilâym bu biricik 
sevgili karısına hakaret etmenin ken
disine neye mal olacağını biliyordu. 
• Terlanm tereddüdü uzun sürmedi. 

Birdenbire başını yukarı kaldırdı: 
— Sizden Gülçinin tahliyesini is

tiyorum, imparatoriçem! 
Tiyen-Fo omuzunu silkerek: 
— Bunu ancak Kubilây yapabilir, 

dedi, ben böyle işlere kanşmam... 
Terlan ısrarla tekrarladı: 
— Bu, sizin elinizdedir, imparato

riçem! Gülçini bana bağışlayınız! O, 
suçsuz ve temiz yürekli bir kızdır. 

Tiyen-Fo birdenbire ciddileşti. Avu-
cunun içinde oynadığı çiçekleri yo
lup yere attı: 

— Şi-Yamayı öldürten bir kız, ya
rın babasını öldürtmeğe kalkışmaz 
mı? 

— Şi-Yamayı öldüren yabancı bir 
kimse değildir, imparatoriçem! Ja
pon kadmlai'i kocalarmın gözünden 
düşünce daima böyle yaparlar., ken
dilerini öldürürler. 

Ve hemen ilâve etti: 
-—I Gülçin bütün ömründe bir si

nek bile öldürmemiştir. Onu affedi
niz! 

Tiyen-Fo önüne bakıyordu. 
Terlan çok heyecanlıydı. 
Kubilâym karısı, Gülçine olan hu

sumetini bütün hisleri ve tavniarile 
açığa vurmakten çekinmiyordu: 

—, Ortada şahidler var. Gülçin idam 
edliecektir. İşte o kadar! 

Deyince, Terlanm sabrı tükendi: 
— Gülçin idam edilemez, impara

toriçem! Eğer o cellâda teslim edilir
se, onun basile beraber bir kaç baş 
daha yere düşecektir. 

— Ne demek istiyorsun?... Beni 
tehdid mi? 

— Hakikati söylüyorum. O, benim 
sevgilimdir. O, suçsuzdur. Sizin en 
büyük rakibeniz Şi-Yama idi. O öl
dükten sonra meydan size kaldı. Ar
tık Gülçin gibi masum bir kızla uğ
raşmak size yaraşmaz! 

Tiyen-Fo bu tehdid karşısında sü
kût edemezdi.. 

— Ya Gökçin?.. dedi. Onun bana 
yaptığı fenalıkları unutuyor mu-

, sun? Ben ilk önce kızından, sonra da 
anasından öç almağa ant içtim. Eğer 
Gülçini cidden seviyorsan, onun ida
mına sen de yardım et! Onun arka
sından ebediyen ağlamanın da bü-
j'ük bir zevki vardır 

Terlan başını kaldırdı: 
— Benimle istihza mı ediyorsunuz, 

imparatoriçe! Ben Gülçinden ay-
rılmıyacağım... 

— Bunu zaman ve hadiseler gös
terecek, Terlan! Sen Kubilâyı henüz 
tanımamışsın! O, tükürdüğünü ya-
lamıyan bir hükümdardır. Kızım af-
fedemez... 

— Ya siz?.. 
— Bana gelince, onu affetmeğe be

nim de niyetim yok. Cellâdın elîne 
düşeceği günü dört gözle bekliyorum. 
Ondan sonra da ölüm sırası Gökçine 
gelecek... 

Ağaçların arasında dolaşan cariye
ler Tiyen-Fonun yanına doğru yürü
meğe başladılar. 

Terlan birden başını arkaya çevirdi. 
İmparatoriçenin yanından ayrıldı. 
Tiyen-Fo Terlanm arkasından ses

leniyordu: 
— Onu bir şartla affederim, Ter

lan!.. 
Terlan cevap vermeden yürüdü 
O artık Tiyen-Fonun af ve merha

metinden istifade etmek istemiyordu. 
(Arkası var) 
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KUÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Saü ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
EVLÂTLIK İSTİYENLERE — Bir bu

çuk yaşında bir erkek çocuk yalnız annesi 
var. Her kim insaniyet namma isterse 
aşağıdaki adrese müracaat etsinler: Sü-
leymaniye Vefa caddesi Abacı çeşmesi 11 
No. bayan Fatmaya. — 1 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
BİR YAZICIYA — 2 garson muavini ve 

2 bulaşıkçı bayana lüzum var Bahçekapı 
Hüdadat lokantası. — 1 

DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — Bir 
şirkette bütün gün ve yahut yalnız öğle
den sonra almanca ve ingilizce muhabe
reye muktedir bir daktilo bayan aranıyor. 
İktidarına göre dolgun maaş verilecektir. 
Akş. İd. H. F. rumuzuna mektupla müra
caat;̂  — 2 

RESSAM ARANIYOR — Çizgisi kuvvetli, 
renkli işler kopyasında ihtisası olan faal 
bir ressama ihtiyaç vardır. Muhtasar ter
cüme i halile İstanbul posta kutusu 179 
numaraya müracaatları^ — 

İŞÇİ ARANIYOR — Anbalâj işlerinde 
çalışacak İki bayana ihtiyaç vardır, talip
ler 9 - 1 1 kadar Sirkeci Sanasar han 34 

— 2 

BİR KÂTİBE DAKTİLO ARANI
YOR — Yazıhanede bulunacak telefon ve 
yazı işlerini idare edecek bir bayana ihti
yaç vardır, lisan bilen tercih edilir her 
gün saat 12 den 1 e kadar Yenicami iş 
bankası arkasında Çiçekpazarı Boncukçu 
han 1 No. ya müracaat. — 2 

BAYAN ARANIYOR — Memlekette ta
nınmış maruf bir bayın yanmda mektep 
çağında bulunan bir çocuğuna nezaret 
edebilecek âzami 25 yaşlarında bir bayana 
ihtiyaç vardır. (Beyoğlu Postrestan 1, Ö) -
ye hemen adreslerini bildirmeleri. — 

BİR DÖKÜMCÜ ARANIYOR — Bakır 
ocağında döküm işinden anlar bir işçiye 
İhtiyaç vardır. Görüşmek üzere Sirkeci 
Ebussuud caddesi Erdoğan sokak 4 No. Iı 
[Bakır silindiraj atelyesine müracaat] 

MİMAR ARIYORUZ — Sirkeci, Aşıre-
fendi caddesi, Baker Han No. î l — 1 

AMBAR MEMURU ABANILIYOR — 
Anadoluda çalışmak üzere hırdavatiye ve 
elektrik malzemesi sanatım bilen öz Türk 
muktedir bir ambar memuruna ihtiyaç 
vardır. İngilizce okur yazar olacaktır. Mü
racaat her gün saat 15 - 17 ye Galata, 
Tünel caddesi No. 48. Telefon: 40308. — 4 

İŞÇİ ARANIYOR — İpekli armürlü tez
gâhlarda uzun zaman dokumacı olarak 
çalışmış iyi işçi arıyoruz. Dolgun yevmiye 
verilecektir. Akşamda A. K. rumuzuna yazı 
ile müracaat. — 3 

B I R KADIN TERZİSİ ARANIYOR — 
Zeyinburnu askeri hastanesine müraca
atları. 

BAYAN ARANIYOR — 7,11,13 yaşlarm-
da anasız üç çocuğa ve babalarma baka
cak bir bayan aranmaktadır. FotağrafU 
çerait tekliflerinin Akşam'da T. R. rumu-
zuna mektupla yapılmasa 

H U S U S ! BİR DOĞUM EVİNDE — Ça
lışmak üzere bir ebeye ihtiyaç vardır. Ay
ni zamanda baş hemşirelik yapacaktır. 
Taliplerin fotoğraf ve çalıştıklan yerleri 
gösterir vesikalarile tahriren 616 numaralı 
posta kutusuna müracaatları^ — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Pek az kullanıl

mış «Hartmann Berlin» markalı üç pe
dallı bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokağm-
da 26 numaralı dükkânda. — 1 

SATILIK «AKORDEON» — Pek az kul
lanılmış mükemmel Hohner marka biç 
«AKORDEON» acele satılıktır. Her gün 
saat 13 - 18 e kadar AİEşam gazetesinde 
bay Ahmede müracaat. — 3 

ACELE SATILIK — Lake boya kübik 
bir yatak odası acele satılıktır. Görmek 
için Beyoğlu KalyoncukuUuk Akkiraz so
kak 23 numaraya. — 1 

ACELE SATILIK OTOMOBİL — Takside 
çalışır, az benzin yakar, lâstikleri iyi bir 
halde fiat 150 liradır. Karaköyde, Kara-
köy Köprübaşı Şen benzin deposu vasıta-
sile bay Süleymana müracaat. 

PİYANO, MANTO, YAZI MAKİNESİ — 
Istanbuldan hareket sebebile acele satı
lık piyano, tahtası akaju, kadn demir
dendir. Kordlan çaprasttır. Yenidir. 
Alman marka. Tip konser, ses mü
kemmel. Bir de yeni Astragan manto ve 
Amerikan Gamon yazı makinesi satılık
tır. Akşam gazetesinde O O rumuzuna 
mektupla müracaat. 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK VE KİRALIK — Üsküdarda 

Kaptanpaşa camii alt sokagmda 65 ve 1 
numaralı bahçe içinde 9 odalı elektrik, 
kumpanya suyu, kuyu ayn ayn bahçeli ve 
kapılı ev tamamen satılık ve tamamen 
veya ayn ayrı kiralıktır. Gezmek üzere mü
ezzin Hüsnüye, pazarlık: Nişantaşında 
Hacı Emin sokağında 12 numaraya. — 1 

TOPTAN KİRALIK VE SATILIK APAR-
TIMAN VE DÜKKÂNLAR VE HANE — Ga-
latada Bereketzade mahallesinm Kemer-
altı caddesinde 29/1 No. apartıman ve 
altındaki dükkânlarile Şehremininde Ar-
paemini mahallesinin Odalar çıkmazı so
kağında 2 No. İl hane kiralık ve satıhktır. 
İstiyenler Kocamustafapaşada Vakıflar 
memurluğunda Hüseyine müracaat. — 11 

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

SATILIK EV — Beyoğlunda Feridiye 
caddesi 104 No. 3 kat, bodrum ve 5 oda 
mutfak 3 kiler sarnıç kuyu küçük bahçe 
elektrik çok havadar. Evkaf yok, satüık 
ehven fiatla. Müracaat: Valideçeşme 101 
No. Bay kunduracı Asadura. — 2 

SATILIK ARSA, BİR DEPO, İKİ DÜK
KÂN — Arnavutköy Birinci caddede 60 
ve 62 numaralı, senede 168 lira getiren 
dükkân ve depo arsasile beraber satılıyor. 
Ayni caddede 27 No. lı hanede bay İstefa-
nosa sabahları müracaat. — 4 

SATILIK MAA MOBİLYA VE TAKIM 
KİRALIK KADIN BERBER DÜKKÂNI — 
Beyoğlu İstiklâl caddesi Rumeli han pa
sajında 6, 7 numarah Adalet kadm berber 
salonuna müracaat. — 2 

ACELE, UCUZCA SATILIK EV — Be-
yazıdm Kumkapı tarafında Saraç İshaK 
çeşmesi, Mollabey sokağındaki 4 No. lı ve 
yedi odalı ahşap ev acele satılıktır. İçinde 
oturan sahibine müracaat. — 1 

EHVEN FİATLE SATILIK EV — Kadı-
köyünde Osmanağa mahallesinde Mühür
dar Fuadbey sokağında 9, 11 numaralı 
üç katta yedi oda ve çatı arası olup elek
trik, havagazı, Terkos tesisatı vardır. İs
tiyenler perşembe ve cumartesi günleri 
içinde sahibine müracaat etsinler. — 2 

KİRALIK YALI — Yaz sıcaklarında en 
ziyade aranan şey temiz ve serin bir hava, 
güzel manzara ve denizdir. İşte bu ihti
yacınızı temin edecek Yeniköyde Köybaşı 
caddesinde 153 No. lı yalıdır. Hem ucuz 
ye hem de istenilen bütün evsafı haizdir. 
İsteklilerm mezkûr yalıya her gün müra
caatları. 

KİRLİK APARTIMAN — Nuruosmani-
yede İkbal kıraathanesinin üstündeki 
apartıman kısmen ve tamamen kiralıktır. 
Otel ve muayenehaneye elverişli olan bu 
apartımanı görmek ve görüşmek istiyenle-
rin içindeki sahiplerine müracaat. — 1 

2500 LİRAYA ACELE SATILIK — Ka-
bataşta Kız orta mektebine bitişik Ömer 
Avni mahallesinde Acıçeşme sokagmda 5 
No. 12 oda, 40 lira kiralı, terkos, elektrik, 
denize nezaretli, iki sokağa cepheli 432 
metre arsasile ahşap konak arsası fiatine 
satılıktır. Görmeğe içindeki bayan Ayşe-
ye, görüşmeğe Feneryolu istasyonu karşı
sında 16 numaraya. — 1 

SATILIK ARSA — Üsküdar Vapur iske-
kelesine iki dakika mesafede tramvay cad
desi üzertade, Kireçhaneye muttasıl ve Sul-
tantepeye çıkan küçük yokuşun köşe ba-
şmdaki 232 metre murabbaı arsa satıhk
tır. Fatih Belediyesi baş mühendisine mü
racaat. Telefon 23648 — 3 

ACELE SATILIK EV — 5 oda, gusul-
hane, elektrik, havagazı, Terkos, bahçesi 
havadar, çarşıya yakm, iyi bir mevkide 
ucuz fiatle satılıktır. Kadıköy Moda Ba-
demaltı sokak 10 No. görmek İçin köşede 
bakkal Yordana müracaat. — 4 

KİRALIK EV — Fatih Atpazan Refa
hiye sokak No. (29) kagir, iki kat, 4 oda, 
2 hela, elektrik, caddeye nazır havadar, 
tramvaya üç dakikalık mesafede manza
ralı ev kiralıktır. Görmek için yanmdakl 
marangoz dükkânma görüşmek İçin Ak
şam gazetesi idaresinde bay Ekreme mü
racaat. — 2 

EHVEN FİATLE SATILIK BÜYÜK Bİ
NA — Haliç Feneri Yeni İstrumca sokak 
5 numarada Halice nazır beş katlı tama
men kâglr ve son derece muntazam ve 
konforlu terkos, havagazı, elektrik teslsa-
tmı havi ve içinde sarnıcı iki tatlı su tu
lumbası, alaturka hamamı ve alafranga 
banyosu on Ikl oda ve dört büjrük salonu, 
bahçesi ve havuzu bulıman ev ehven fiat
le satılıktır. Hastane ve yurd ittihazma 
elverişlidir. Görmek Istiyenlerin içindeki
lere müracaatı. Fazla tafsilât için Akşam 
ilân memurluğuna müracaat. — 1 

SATILIK ARSA — Bogaziçlnde Paşa-
bahçeslnde vapur iskelesi yanmda önü de
niz arkası cadde, etrafı sağlam duvarla, 
içinde yemişli yemişsiz bir çok yetişmiş 
ağacı ve iki masura akar tatlı memba su-
jru, ayrıca üç büyük kujrusu, rıhtımı ve 
inşaat yapacak kadar taşı, elli tonluk sağ
lam havuzu, ajmca sandal ve motor için 
dalgakıranh deniz havuzu bulunan 5 nu
maralı bahçe birden veya parça parça 
Olarak satılıktır. Galatasaray lisesinde 
Sald Özçelik adresine müracaat edilmesi. 

SATILIK APARTIMAN — Kasımpaşa 
Camilkebir Dereboyu Dörtkuyu cadde
sinde 18/1 numaralı apartıman. 3 kath, 
her katta 4 oda 1 mutfak 1 gusulhane 
mevcuttur. Büyük bir bahçe önünde bal-
konlan vardır. Elektrik Terkos tertibatı 
mükemmeldir. Mürcaat: Karşısında 23 
numarah eve. — 5 

FIRSAT - Hissedarlar arasında tasİTi-
ye münasebetlle İstanbul, Kadıköy, Bo-
ğazlçinln güzel yerlerinde İyi kira getlre.ı 
mağaza, ev, satılıktır. Müracaat: İst. Dah-
çekapı Cermanya han No. 41. Telefon 
20162 _ 4 

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 muşambaU kapı pencere
ler boyalı beş bin liradır. Şifada 20 nu
maraya müracaat. 2 - Moda caddesi 9 
numara tamam kagir iki kat üzerine iki 
apartıman iki dükkânla beraber beş bin 
liradır. — 9 

SATILIK ARSA — Maçkada Nişantaşı 
caddesinde üç büyük apartıman inşasma 
müsait takriben bin beş yüz metrelik biB 
arsa maa konak satılıktır. Taliplerin sa
bah saat ondan on ikiye kadar 41287 nu
maraya telefonla müracaat edilmesi. — S 

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

5 — MÜTEFERRİK 
GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-

sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan on üçüncü sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanları hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 15 

SATILIK ve ORTAK ALINIR — İyi mev
kide işlek kıraathane satılıktır. Ortak ta 
almır. Kâr maktuan verilir. Temmatlıdır. 
Almak isteyenler Sirkecide Paris oteli ya
nmda berber bay Mehmede müracaat 
etsin. — 2 

HUSUSÎ FRANSIZCA DERSLERİ — Ko
lay metodla çabuk Fransıcza öğretirim. 
Talebeyi imtihanlara hazırlarım; Kadıköy 
ve Adalardaki her yere giderim. Fiatler 
gayet uygun, Akşamda J. Ü. rumuzuna 
müracaat. — 1 

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

ALMANCA, İNGİLÎZE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
içto) — Berlin ünlversltestoden edebiyat 
ve felsefe agrejeliğtae malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en serî 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. 

METUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 
M K — M S — B R — Ş A Kârü — 

İŞ — Proj, M M — X 33 — Biçki 
namlarına gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

İstanbul Halkının 
Nazarı Dikkatine: 

İstanbul Hayvanları 
KORUMA CEMİYETİNDEN 

Sokaklarda bulunan kedilerin toplattı-
nlması hakkmda Belediyenm verdiği emiB 
üzerine, toplattırılan kediler Cemiyetimiz 
hastanesine getirilmekte ve insani bin 
şekilde itlaf edilmektedirler. Sokaklarda 
kedUerin gayri muntazam bir şekUde top
landığı muhterem halkm nazan dikkatini 
celbettiğlnden Cemiyetimize şifahen mü
racaat ederek bu kabil kedi toplattınlma-
smm önüne geçilmesi hususunda Cemiye
timizin tavassut etmesini istediklerinden 
blrz de bu hususta lâzımgelen makamata 
müracaat ettiğimizi, nazan itibara ala-
caklarmı ümit ettiğimizi bildiririz. 

15,000 liraya 
satılık apartıman 

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

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
DahOiye mütehassut 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 ,5 tan 6 ya) kadar Istan-
bulda Divanyolunda ( 1 0 4 ) numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri labah 
«9,5 - I.?* «^atleri hakikî ftkaraya mah-

22398. Kand'üi 3 8 - 4 8 . 

B A Ş K U R T 
ÇATAL KAŞIK ve BİÇAKLAR! 

Avrupanın en yüksek markalı Ç A T A L KAŞIK ve BIÇAK
LARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadam ya
pılan B A Ş K U R T mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek 
kadar zarif ve kullanışlıdır. K A R A R M A Z , BOZULMAZ. 
EĞRlLMEZ. KIRILMAZ. PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli 
Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşik taşta İskele yanın
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel Ç A T A L KAŞIK ve BU 

ÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap* 
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse reddo' 

diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamulâtını araymız. 

M, M, Vekâletinden: 
Askerî Mekteplere talebe alınacaktır. 

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

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

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

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

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

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

7 — Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbetinde meb 
teplere namzet olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak kat i 
kabulleri yapılmayanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

8 — İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasüası 
olanlar ve mektebe girmek için nüfus kâğadında yaşını tashih ettirenler As
kerî mekteplere alınamazlar. 

9 — Gedikli Erbaş Hazırlama mekteplerine üç ve beş sımflı köy ilk mek
tep mezunları almır. Ve bu köy çocuklanndan iki sene tahsil fasüası olanlar
da mekteplere kabul edilir. (3835) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli «17006» lira «71» kuruştan ibaret bulunan Ankara - Kırşehir 

yolunun 194-000—23+150 inci kilometreleri arasmdaki tesviye! turabiye 
menfez ve şose inşaatı kapah zarf usulüe eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2/8/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 buçukta An
kara Vilâyet Daimî Encümende yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektupları Ticaret odası vesikası ve «1275» lira «50» 
kuruşluk muvakkat teminatları Nafıa Vekâletinden aldıkları 937 senesine aid 
ehliyet vesikaları ile birlikte ayni günde saat 14 buçuğa kadar Encümen Ri-
3rasetine vermeleri. İstekliler keşif evrakUe şartnamesini Nafıa Müdürlüğün
de gözden geçirebilirler. (2063) (4190) 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme ihale Komisyonundan: 

1 — Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlan Genel nüfus sayımı tasnif 
işlerinde ve Povers istatistik makinelerinde kullanılmak üzere satm alına
cak bir milyon fiştir. 

2 — Tahmin olunan bedel 2350 liradır. (Yüzde yedi buçuk kuruş üzerin
den 177 liralık muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. 

3 — Eksiltme Ağustos 937 ayımn 25 inci Çarşamba günü saat 14,30 da 
umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. Temi
nat vesikası ile teklif mektuplannm bir saat evvel komisyon reisine verilme
si lâzımdır. Bu baptaki şartname komisyan kâtipliğinden istemlir. (2264) 
* «4553» 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Kıymeti 

L. K. 
81 84 

Teminatı 
L. K. 
6 14 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde Mektep sokagmda 1 

sajnlı evin tamamı. 
Üsküdarda Solaksinan mahallesinde eski 26 yehl 30 
sayıh evin tamamı. 
Kuzgımcukta İskele karşısmda eski 111/27 yeni 61 sayılı 
dükkârun tamamı. 
Üsküdarda Selâmiali mahallesinde Karakol S. eski 64 
yeni 82 sayılı evin tamamı. 
Üsküdarda Selâmiali mahallesinde Karakolhane S. eski 
64 yeni 84 sayılı evin tamamı. 
Kandillide Aralık sokagmda 3 sajnU evin tamamı. 
Kandillide Aralık sokağında 1 sayılı evin tamamı. 
Kandillide Mektep sokağında 28 sayılı evin tamamt 

Yukanda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerler açık arttırma stretile satı
lıktır. İhalesi 27/7/937 Salı günü saat 15 de yapüacağmdan isteklilerin Kadı
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. ((4089» 

343 68 25 78 

247 96 18 60 

284 60 21 33 

327 10 24 54 

320 
320 
782 

52 
52 
08 

24 
24 
58 

00 
00 
66 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Memur Aranıyor 
1 — Ankara Vekâlet inhisarlar şubesinde çalıştırılmak üzere aşağıda yan

lı evsaf ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi mezunlarından bir memur alına
caktır. 

35 yaşmdarı yukarı olmamak askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifasma mâ
ni bir rahatsızlığı bulunmamak. 

2 — Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden birini veya bir kaçını bilenlü 
tercih edilecektir. 

3 — Talip olanların evı-akı müsbiteleriyle ve bir dilekçe ile birlikte nihayet 
bu ay sonuna kadıır memurin şubemize mftracaatlan. (4478) 

il 
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İSTANBUL AME^İKAM KOLEJİ 
Amerikan Kız Koleji 

K I Z K İ s M I î ArnavutkOy. Tel. 36.160 
Robert Kolej £ . 0 ^ E*!^ ^ I e l ü i l Bebek. Tel. 36...3 « E ı K I V E ı l V K l d n i 

Mektep, tngilizceyi en iyi öğreten bir mfiessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından ög;retilir. Millî terbiye ve kflllüre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 
M T T T T F N D t ^ K I S M I AmeH ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir." 

u A V i T ' / ^ n K i f ı r D l - ı'A&ustosa İcadar Çarşamba günleri saat 9:00 dan 12:00 ye kadar. . _, 
K A Y I T GÜNLERr^^l^Agustos^a^^k^aojr v^^»^^ ^^ l^^^,x,^^ günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 Eylüidei. -«nra het gOn, 

F^azfa maTûmat için nıeUtv.pl« v e y a b i z z a t ı r ıür«co«t ed.letoUir. 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant 
mektebi Direktörlüğünden: 

Malm cinsi 

Ekmek (birinci) 

Midan 
Azı Çoğu 

8000 9000 Ki. 

Talimin fiati 
Kuruş San. 

îlk teminat 
Lira KI 

Eksiltmenin 
Günü . Saati 

10 75 narh * 72 56 26/7/937 14. 

Et (dağlıç) birinci . 
Et (kuzu) » 
Sadeyağı (1. ci Urfa' 
Zeytin yağı 
Sabun (birinci) ______ 
Kuru fasulye (çalı) 

» » barbunya 
Pirinç (Bursa 1. ci) 
Bulgur (Karaman) 
Makarna irmikli 
Şehriye * (muhtelif) 
Beyaz peynir (birinci) 
Zeytin (birinci) 
Un (ekistra ekistra) 
Şeker (toz) 
Patates (birinci) 
Nohut 
Mercimek (yeşil) 
Soğan (kuru) 
Kuru üzüm çekirdeksiz (birinci) 
Kuru bamya Amasya çiçek 
Sirke 
Salamura yaprak 
Tuz 
Soda 
Yumurta 
Limon 

1500 
350 

1700 
500 

48 
54 

75 
50 82 60 26/7/937 14. 

800 
200 
200 

900 » 
250 Litre 
250 Kilo 

95 
63 
37 

00 
00 
00 

82 87 26/7/937 14,15 

600 
200 
800 
200 
400 
50 
300 
200 
400 
400 
800 
250 
200 
800 
150 
30 
100 
80 
200 
100 

6500 
1200 

700 » 
300 » 
1000 » 
250 » 
500 » 
70 » 
350 •» 
250 » 
500 •» 
600 » 
1000 » 
300 » 
250 » 

1000 » 
200 » 
50 » 

150 Litre 
120 Kilo 
250 •» 
120 » 

8000 Adet 
1500 » 

13 
11 
23 
12 
24 
24 
33 
29 
15 
26 

7 
13 
12 
3 

19 
96 
11 
16 

5 
6 
1 
2 

50 

50 

50 

50 
50 
75 

106 78 26/7/937 14,30 

ı,+»ı,i„ 0^7 malî vıh vivim ihtiyacı dört şartname ile ve açık usulle eksiltmeye konmuştur, 
f 1 7 . M y K l a ' î f S n r m S İ « t a h m i n flatlerile i * teminat mi^dafl ve eteiltmenin tarih ve a a t i h iz . lv 

nnda J^^^'^gJ'^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^^^jt^ 2490 numarelı kanunun emrettiği vesaikle beraber vezneye yatnracaUan te-

e a a t t e T a S o j Z d a C u l u r i y e t Ltbaas . karşısmda yüksek mektebler muha.ebee.l.gmde toplanan eatm alma ko-

misyonuna gelmeleri. (3872) 

Dünyada birinciliği kazanan 

SAATLERİDİR 
Her yerde arayınız. 

155 birinci mükâfat 

.Dr. FAHRİ CELÂLı 
Sinir hastalıkları ve 
kekeleme tedavisi 

I hergün üçten sonra 
I Ca^aloğlu, Halk Fırkası karşısı. Zorlu I 

I aparüman No. 2 Tel. 207851 1 

İstanbul Levazım 
amirliği ilânları. | _ 

Tophanede LV. Eşya ve Teçhizat 
anbarmda mevcut olup satılacak olan 
2196 adet köhne çuval ile 6091 kUo 
kanaviçe 5/8/937 Perşembe günü 
•aat 14,30 da Tophanede Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda 
açık arttırma ile satılacaktır. Tahmin 
bedeli çuvalın adedi be? kuruş kana-
vlçenln kilosu 20 kuruştur. Teminatı 
199 Ura 20 kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda çuval ve kanaviçeler 
anbarda görülebilir. İsteklilerin te-
minatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (46) (4358) 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Bayram: Şehremininde Pazar Tekke so

kağında 6 No. Iı evde mukim ve evvelce 
pedikpaşada 7 No. lu dükkânda bakkal
lıkla iştigal eden. 

LeUere olan borcunuzdan dolayı dük
kânınızda haczedilen ejyaya ait 24/3/937 
taîlhinde tanzim kılman zabıt varakasını 
ttumak ve bu bapta bir diyeceğiniz var
la 8 gün içinde icraya bildirmek üzere 
Ura kanununun 103 üncü maddesine tev
fikan Ifbu davetname gazete İle İlân olu-
Btr. M. 1176 

Resimli hakikî bir vak'a 
GENÇ VE TAZE 

Görünmenin yeni ve kolay usulü 
>f 

Saat 6 da 
yorucu bir meşguli
yetten sonra, buru
şuk ve yorgun bir 
yfizü vardı. 

Saat 6,43 de bu yeni 
ve aihirâmiz "birde 
4., pudrayı kullandı. 
Bir miknatisin iğne
leri cezbetti^i gibi 
cild İçin ton derece 
y a p ı ş m a hassasına 
malik gayet ince bir 
pudradır. 

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

Bu pudra, ne ludan, ne de terden 

Saat 7 de 
şayanı hayret bir 
tenle genç ve terü-
taze görünüyordu. 
YDı •• burun pırtıhlığı l ımi ' 
m«n tali «Imu* k ı t ı l ktttM 
«Ifih tınlar aa|tolnıu(lur dr 
«ala pudralaamak ktlKir . 
CUnkU Bu pu«ra Clldlnlı !««• 
•>u«>atıı kir rkpifoıa kktak-
ama maiılcnr 

kat'iyyen müteessir olmaz ve yüzde 
leke ve tabaka tegkil etmez. Tokalon 
pudrasını, cildinizde son derece yapıg-
ma hassasını veren ve fevkalâde in
ce olan bu sihirâmiz «bir de 4» pudra
yı kullanmız. Neticesinden lon derece 
memnun kalacaksınız. 

mmmmmmmmmmmmBmm 
DİŞ Macunlarının İncisi 

K O H İ N o R 
DİŞ Macunudur . 

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

İzmir satış fubesi: Bay Ahmet Buldanlog:Iu 

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

RODOS 
15 Temmuzdan itibaren 

"CASINO DELLE ROSE,, 
Gaz inosunun açılışı 

R U L E T B A K A R A 
Miidiriyet: 

(RODOS - S A N REMO -
CAMPİONE D'İTALYA) M 

-ETI BANK 
Emi Klmlirlgri Islitminıliin: 

İşletmemiz satış şubesi için fransızcaya vakıf bir Türk Stenodaktilo^a 
İhtiyaç vardır. 
Bu vazifeyi görmek istiyenlerin her gün 9 - 12 ye kadar Tophanede 
İskele caddesi 28 numarada (ubemize müracaat eylemeleri. 

ROMATİZMA 
LUMOAGO 

SİYATİK 

>ınır ve soguR 
algınlığından ileri ' 
oelen şiddGÎli aörıları 
teskin V9 İzale eder £jffÇO 

er ecza.n 

KIZILAY 
Cemiyeti Genei Merl(ezi 

Başl(aniiğın(lan: 
1 — Eksiltmeye konulan i§: Diyarbekir'de yaptırılacak hastane in-

faat ve bilcümle tesisatlan tahmini keşif bedeli (127 964) lira 50 kuruş
tur. 

2 — Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Keşif hülâsaları 
D — Hususi ve fenni şartnameler 
E — Esbabı mücbire raporu 
F — 26 adet plân 
İsteyenler bu şartname ve evrakı: 
A — Ankara'da Kızılay Cemiyeti Genel IVIerkezmden 
B — İstanbul'da Kızılay Hamnda Kızılay Deposımda 
C — Diyarhekir'de Kızılay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 
S — Eksiltme 2/8/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 

Kmlay Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. 
4 — Eksiltme kapah zarf usulü iledir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 Ura 22 kuruşluk mu

vakkat toninat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup ek-
giltme komisyonuna göstermesi İftnmdır. 

A ~ En az bir parçada 130,000 liralık bina ve tesisat işleri yapabile

ceğine dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikası. 
B — Bu seneye ait Ticaret Odası vesikalan. 
C — Şündiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahiplerinden aldık-

lan iyi hizmet vesikalan. 

6 — Teklif mektuplan yukarda 3 ncü maddede yazıh saatten bir sa

at evveline kadar Kmlay Kurumu Genel merkezine getirilerek eksiltme 

komisyonu reiıligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postl İle gönderilecek tekliflerin nihayet :î neü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapalılmış olma
sı lânmdu". Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

http://hiz.lv
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KANZUK 
NASIR İLACI 

Dişlere ebedî hayat verir. 
Fiati: Tüp 7 1/2, büyük 12 1/2, dört misli 20 kızruştur. 

Hasan deposu 

H E R A K Ş A M 

ESI. v ı r 
Alaturka kısmında 

T A H I Y Y E M U H A M M E D 
seanslarına başlıyacaktır 

Solist Bayan D i U A l i I ı A 
Ayrıca Zeybek ve Anadolu revülerinin yeni porgramları tanınmış 

Saz heyetimiz icrayı ahenk etmektedir 

D O K T O R J E M S İ N 
AMfftetKADA UZUN TET-

KİKAT NETİCESt O L A R A K 
BULDUĞU B İ R FORMÜL
DÜR. KANZUK NASIR İLÂ
CI en eski nasurlan bile kökün
den çıkarır. Ciddî ve şayanı iti
mat bir nasır ilâcıdır. 

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Senelerdenberi tecrübe edilmiş 
en tesirli ilâçtır. Eczanelerde 

bulunur. İsmine dikkat 
A L G O P A N 

rOr.NIŞANYAN-ı 
Hastalarım hergün akşama kadall 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. 

Bir banka Izmic iğin Türkçeden 
Fransızcaya ve Fransızcadan Türk-

çeye tercümeye muktedis bir 
Türk Memur anyor 

Referanslarla birlikte İstanbul, Posta 
kutusu 464 numaraya yazılması. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umum! neşriyat müdürü: Selâmi Sedes» 

AKŞAM Matbaası 
• < » ^ " 

KumbĞir 

HAfmm 

TÜRKIYE . 
CUMHV RIYETI 

ZISflfl[r.BANKHSI 

RADYOLİN 
ile dişleri günde en az üç defa 

fırçalamanın kerameti budur: 

Â''^ 

/ 
Yaşi ilerlemiş olmasına rağmen dişleri ta-
mam, sağlam ve güzel. Her yemeği, her 
mesrvayı yiyebiliyor ve midesi mükemme-
len hazmediyor. Çünkü sabah, akşam ve 
her yemekten sonra dişlerini fırçalamağı 
itiyad edindiği için midesi ve barsakları 

çok sağlam kalmışbr. 

R a d y o l i n 
Kullanmak ve dişlerinizi hiç olmazsa günde 3 defa fırçalamak suretile 

siz de bu mazhariyeti kazanabilirsiniz. 

G r i p i n i n M u c i z e s i 

Istırabın ve ağrının en şiddetlisini, en kolay, en çabuk ve en ucuz geçirmenin 
çaresi bir kaşe GRİPİN almaktır. Mideyi bozmaz, böbrekleri ve kalbi yormaz. 

UCUZ • TESİRLİ - ZARARSIZ 

GRİPİN 
icabında sfünde 3 kase alınabilir. 

SEFALiN 
NE İ Ç İ N ? 

Baş ve Diş ağrısına karşı = SEFALİN 

GRİP ve NEZLEYE karşı = SEFALİN 

BÜTÜN AĞRILARA karşı = SEFALİN 
isim ve kutuya dikkat 

MUHAKKAK TECRÜBE EDİNİZ. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlarını arayınız. 

g 

Ticaret ve Zahire Borsası intiliabatı 
İntihap heyetinden: 

Ticaret ve Zahire Borsası Heyeti İdaresinin yeniden intihabatı 26 Tem
muz 937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on birden on üçe kadar ic
ra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanlann Borsa İdare Heyeti salonu
na gelerek reylerini istimal etmeleri ilân olunur 

% 

i 


