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Cinde yeniden şiddetli 
mulıarebeier başiadı 
Japon tayyareleri 38 inci Çin 

fırkasına azîm zayiat verdirdiler 
Japonlar, kaçan Çin kuvvetlerini takib ediyorlar, 

harbin umumileşmesinden korkuluyor 
Beynelmilel sahada 

mühim, yeni bir -
teşebbüs 

Dünya matbuatı, iki gündür, Belçi
ka kralının, başvekili Van Zeelanda 
yazdığı mektupla meşguldür. Kral, bu 
mektubunda, başvekiline «Milletlera
rası iktisadî bir teşkilâta önayak ol
masını» tavsiye ediyor. 

Mesele malûmdur: Belçika başveki
li, Fi ansa ile İngilterenin arzusu üze
rine, geçen ayın sonunda Amerikaya 
giderek Cumhurreisi Roosevelt ile 
görüşmüştür. Bu seyahatten maksad, 
dünya iktisadî vaziyetini düzeltmek 
için elbirliğile bir teşebbüse girişme
nin faydalı olup olmadığım anlamak
tı. Esasen, bir müddet evvel milletler 
arasında «iktisadî bir terki teslihat» 
yapılması için Amerika Cumhurreisi-
nin bir teşebbüste bulunmak istedi
ğinden bahsolundu. 
. Belçika başvekili bu ayın başında 
Amerikadan döndü. Londra ve Parise 
uğrıyarak oradaki temaslan hakkın
da, İngiliz ve Fransız ricalile konuş
tu. Memleketine avdetinden sonra 
Kral kendisine bu mektubu yazıyor. 

Mektubun metni henüz gelmedi. 
Fakat ajansların verdikleri kısa ma-
.lûmat, hâdisenin mühim olduğunu 
göstermeye kâfidir. Belçika kralı, har
bin önünü almak için, para, iptidaî 
maddeler, milletler arasında bir nevi 
iş taksimi, ziraat ve sanayi memleket
leri arasında muvazene tesisi gibi 
iktisadî meselelerle esaslı surette uğ
raşacak bir teşekkülün lüzum ve im
kânını anlatıyor. Bu teşekküle, Ameri
ka, Japonya, Almanya gibi Milletler 
Cemiyetine girmiyen devletler de da
hil olacağı için şümul ve kısmeti bü
yük olacaktır. Bir taraftan Amerika gi
bi, dünya iktisadında rolü çok mühim 
olan ve Avrupa işlerine -şimdiye ka
dar- karışmaktan çekinen bir devletin 
işe karışması, diğer taraftan, Milletler 
Cemiyetinden çekildiği gündenberi 
Avrupa ortasında ne yapmak istediği 
meçhul bir kuvvet gibi görünen, ve en 
fazla iktisadî vaziyetinden şikâyet 
eden bir devletin yeniden milletlerara
sı ahenge girmesi ihtimali, hâdiseye 
ehemmiyet verdiriyor. 

Van Zeeland Amerikadan avdet 
federek Londra ve Paris ile de temas et
tikten sonra Belçika krah böyle bir 
teşebbüsün mesuliyetini aldığına gö
re herhalde Amerika, İngiltere ve Fran-
sanın böyle bir işe taraftar olmaları 
lâzımdır. 

Teşebbüs çok mühim ve ilk bakışta 
takdire değer görünüyor. Fakat, daha 
ilk günden, bunun muvaffakiyeti hak
kında şüpheler belirdi. Bu endişeler 
tabiîdir. Dünya ekonomisi öyle karışık 
bir hâl almış, her devlet kendini mü
dafaa etmek için öyle hususî, millî ve 
fevkalâde tedbirlere girişmiştir ki, bu 
vaziyeti düzeltmek için müzakereye 
koyulmak düşüncesi bile insana deh
şet veriyor. Sonra dört sene evvelki 
Londra iktisad konferansının feci if
lâsı hâlâ hatırlardadır. Bu acı hatıra 
da, iktisadî sahada her yeni teşebbüsü 
geri bıraktıracak kadar kuvvetlidir. 

(Devamı 4 üncü sabitede) 

Necmeddin Sadak 

Pekin 26 (A.A.) — Çin-Japon mu
harebeleri, Langfang'da devam et
mektedir. Japon tayyareleri, 38 ind 
Çin fu-lıası lataatma ağır zayiat ver-
dirmişlerdir. Bazı şayialara göre Ja
ponlar, Pekin civarmda kâin Çin kış-
lalanna karşı bir takmı harekât ha« 
zu-Iamaktadırlar. 

Japonlar Çinlileri tak ip 
ediyorlar 

Tiençin 26 (A.A.) — Çin kıtaatı Japon 
telefon hututunu tamir etmek üzere 
kuvvei külliyelerinden ayrümış olan 
Japonlara karşı otuz sekizinci Çin fır
kası kıtaatı tarafından yapılan taar
ruz üzerine gece Langfang'da şiddetli 
bir muharebe olmuştur. 

Japon takviye lataatmm gelmesini 
mütealdp Japon kuvvetleri, Çin kışla
larına tayyarelerle taarruzda bulun
muşlardır. İhtilâfm başlangıcından-
beri ilk defa olarak yapılmış olan 
hu hava taarruzu bir çok kişinin öl
mesine ve yaralanmasına sebebiyet 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Çin kumandanlanndan general 

Feng 

Akşam*ın yeni edebî roman tefrikası 

Mektep arkadaşları 
İş ve meslek hayatında genç kız 

Bugünün fikir âlemini işgal eden bir dava var. Meslek ve iş hayatına giren 
kız ve kadınlar tam mânasUe muvaffak oluyorlar mı ve 

tam mânasile mesud oluyorlar mı? 
Asabiyeciler, ruhiyatçılar, fizikçiler bu davayı kendi cephelerinden 

mütalea ettikleri gibi romancılar da cemiyet hayatındaki kadını tetkik 
ederek ahkâm çıkarıyorlar. İşte değerli arkadaşımız ve romancımız: 

Burhan Cahid 
Bu genç kızların ve kadmlarm meslek ve iş hayatlarında geçen çok 

heyecanlı bir macerayı kendine mahsus akıcı üslûbUe yeni eserinde 
hikâye ediyor. 

Mektep arkadaşları 
Yakında Akşam sütunlarında intişara başlıyacaktır. 

Romanya kabinesi 
değişecek mi? 

Umumî meclis seçiminde millî çifçi 
fırkası en çok rey kazandı 

lardır. 
Geçen aylarda diğer Departmanlar

da yapılmış olan intihabat neticeleri, 
şu idi: Liberaller 347,000, millî çifçi-
ler 307,000, millî hıristiyanlar 200,000 
Romanya cephesi 121,000. 

Dün liberal fırka, 8 Departmanda, 
millî çifçiler yedi Departmanda ve 
millî hıristiyanlar da «1> Depart
manda ekseriyet kazanmışlardır. 

Teşriî devre hitama ermek üzeredir. 
Ortada liberal fırkanın ortadan çeki
leceğine delâlet eden bir takım alâ
metler vardır. 

İdarî intihabatm neticeleri, fırka
ların kuvvetleri arasındaki nisbeti ve 
liberal hükümetin halefi hangi fır
ka olacağını gösteren bir takım alâ
metlerdir. il''Î7r=r= -̂=^= .̂=s: 

Bükreş 26 (A. 
A.) —1 Departman
lar umumî mec
lislerinin dün 16 
Departmanda ya
pılan intihabat! 
ile iki aydanberi 
devam etmekte o-
lan idarî intiha
batm bu sabah 
öğrenilen netice
lerine millî çifçi 
fırkası 120 bin, li
beral hükümet 
fırkası 110 bin, mil- Liberal fırkasına 
lî hıristiyan fırka- mensup Başvekil 
sı 45 bin. Roman- B. Tataresko 
manya cephesi 37,000 rey kazanmış-

Tifo münasehetile yeni 
tedbirler alınıyor 

Hıfzıssıhha reisi: "Hayalî 
rakamlara inanmayınız» diyor 

önümüzdeki haftalar zarfında vakaların 
azalmağa yüz tutacağı ümid ediliyor 

Dün yapılan toplantıda bulunanlar; Sağdan sola doğru Sıhhiye müdürfl B. 
AU Rıza, Hıfzıssıhha reisi B. Asım Arar, Î 1fK1î !whĥ  mütehassısı B. Gotşflih 

Sıhhiye müdür mıuvini B. Safd 

Tifoya karşı alman tedbirleri ted-
kik etmek üzere dün saat on birde 
sıhhiye müdürlüğünde Sıhhiye Ve
kâleti hıfzıssıhha dairesi reisi doktor 
Asım Arann reisliği altında bir top
lantı yapılmıştır. 

Toplantıda Vekâlet hıfzıssıhha ens
titüsü müdürü profesör Grotşilih 
sıhhiye müdürü Ali Rıza, hıfzıssıh
ha mütehassısı ve laboratuar şefi 
doktor Zeki, sıhhiye müdür muavini 
Haydar bulunmuşlardır. Dünkü top
lantıda şu kararlar verilmiştir: 

1 —< 6 temmuz 937 tarihinde ka-
rarlaştınlan tedbirlerin tatbikine de
vam etmek. 

2 — Hastanelere sevk edilen has-
talann teşhislerinin erken icrası için 
mümkün olduğu kadar kan kültürü 
yapılması. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yürük Çelebi 
Bursa seyahatnamesine yannki 

nüshamızda devam edecektir. 

>fllcİKa«l< 

Lisandaki kaideler 
Arkadasınız Abidin Davet, bir el 

üântndaki yanltşlan çtztmş, doğrvioi' 
nm gösteriyordu. Bu meyanda: 

— tYaUmz» dememeli, tyalntz» <to-
TneK; theyet» dememeli they'et» <fe-
meli! - diyor. 

Bizce mheyeU yanlış değildir, bfld-
Ms! ve €ydlıni29 bir ifive şeklidir, kul-
lanılmxıst mahzarsuzdur; o derecede 
ki, adetâ klâsiklerimiz arasına geçmif 
bulunan Mehmed Akif sade Kyalımz» 
şeklini ihtiyar etmiş, galiba bir kere 
bUe «yâlnız» dememiştir. 

Fakat Abidin Daver tahtıa edHebi^ 
lir mi? Hayır. Çünkü müesses bir im
lâ kaidemiz yoktur. Ecnebi ismi haş
lan iıastl yazacağımız nuüûm değil
dir. «.Ahmedı» ve «Mehmed» lerin ço
ğu isimlerinin «f» ile mi «d» ile mi 
nihayetlendiğinin farkında değiller
dir. 

Lisandaki kaideleri kati surette tes-
bit etmek zamanı gelmedi mi? 

nmıııııııınııııııiHiNtıniHiııııııııııııiMMUiııuulUliıııııuluUliıııuumimııııınııınıımııııınıııuıııııiHiınııiHinııiHiıınHHHiı 

— Kedi gibi bir kadın azizim!. 
— Belediyeye haber versenel.. 
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C Dün Creceki ve S u Sabahki Haberler J 
Pekin şehrinde icaniı 
solıalı mulıarebeierl 

Japonlar tedip harekâtına devam edecekler 
Cinliler Japon Oltlmatomunu reddettiler 

Londra 27 (Akşam) — Japon aske
rî makamatı, Çinlilere karşı tedib ha
rekâtına girişmeğe karar verdiklerini 
tebliğ ediyorlar. Tokyodaki Deyli Tel
graf muhabirine göre Uzak Şarkta 
vaziyet saatten saate fenalaşmakta
dır. Japonlar, bozguna uğrattıkları 
37 nci Çin fırkasmı takibe devam edi
yorlar. 

Nankin hükümeti, Japon kunaan-
danımn Çin askerlerinin Pekin ve ci-
varmdan geri çekilmesi için verdiği 

son ültimatomu sureti katiyede red
detmiştir. 

Japon ültimatomunun müddeti bu 
sabah saat beşte bitmiştir. 

Şanghaydan gelen bir telgrafname-
ye göre Japon müfrezeleri Pekin şeh
rine girmişlerdir. Pekinde kanlı sokak 
muharebeleri devam ediyor. Dün ge
ceden Pekin ile telefon muhabereleri 
kesilmiştir. Bu da Japonların şehre 
girdiklerini teyid ediyor. 

Ademi müdahale komite
sinde itilâf havası esiyor 

Komita 9 nokta hakkında perşembeye kadar 
alâkadar hükümetlerden cevap istiyor 

Londra 27 (Akşam) — Ademi mü
dahale komitesi bugün toplanarak 
dört saat müzakerede bulunmuştur. 
Celse açıhnca İtalyan murahhası 
Grandi söz alarak, İtalyamn İngiliz 
planındaki teklifler tertip sırasile 
tedkike amade bulunduğunu beyan 
etmiştü-. Bu tebliğe göre gönüllüler 
meselesi tertip sırasına göre en 
sonunda müzakere edilmek lâzımdır. 

Alman murahhası Ribbentrop, Al-
manyanın İngiliz sualnamesini mem-
nımiyetle kabul ettiğini, gönüllüle
rin çekilmesi, muhasım iki İspanyol 
hükümetinin kabulüne mütevakkıf 
bulunduğunu söylemiştir, 

Sovyet murahhası B. Maiski, Sov
yet hükümetinin general Frankoya 
muharip sıfatım tanıyamıyacağını 
beyan etmiştir. 

İtalyan ve Alman delegeleri bu Sov
yet tebliğinin İngiliz plânını suya 
düşüreceği cevabını vermişlerdir. 

Lord Plymuth, bu Sovyet tebliğin
den beyanı teessür etmiş ve bunun 
Sovyetlerin son sözü olmıyacağı ümi
dini izhar etmiştir. 

Mütealdben komite, İngiliz plânınr 

dan dokuz noktayı alâkadar hükü
metlerin nazarı tedkikine arzetmeğe 
ve perşembe gününe kadar cevapla
rını büdirmeğe davet etmeğe karar 
vermiştir. 

Ademi müdahale komitesi perşem
be günü saat 16 da toplanacaktır. 
însriltere ile İtalya arasında 

anlaşma ihtimali 
Paris 26 — İngilterenin İspanya iş

leri hakkındaki yeni projesi yarin a-
demi müdahale komitesine verilecek
tir. Le Journal gazetesi bu hususta 
diyor ki: 

İngiltere, Almanya ve bilhassa İtal-
yaya yeni bir anlaşma imkânı veri
yor. Bühassa İtalyaya diyoruz; Çün
kü İtalya son günlerde nazari dikka
tini İspanyaya çevirmiştir. Avam 
Kamarasında bir takım beyanat yap-
ımş, B. Mussolini bunları iyi alâmet 
saymıştı. 

İngiliz Bahriye Nazırı dün söyledi
ği nutukla İtalyaya sulh dalını uzat
mıştır. İtalyamn Roma sefirile İngü-
tere Hariciye Nazırı arasında yapılan 
konuşmada ilci hükümet arasında iş
birliği lüzumunda ısrar etmiştir.» 

Seine nehrindeki 
barajlar kaldırılıyor 
Hükümet grevcilerin 

manialarını kaldırmağa 
çalışıyor 

Paris 26 (A.A.) —i Nafia nezareti 
tebliğ ediyor: Seyrüsefer yollarında 
Barajlar vücuda getirmek suretile 
münakalât serbestisinin ihlâl edilme
si keyfiyetine nihayet verilmesini 
karar altına almıştır. 

Daha fecir vaktinden itibaren der
piş edilen tertibat, doğrudan doğru
ya prefelerin nezareti altmda olmak 
üzere tatbik edilmeğe başlanılmıştır. 
Seyyar muhafız kıtaatı, mavunalarla 
•ahil arasındaki her türlü irtibat ve 
münakalâtı kesmişlerdir. 

Yol ve köprüler idaresinin römor
körlerine binmiş olan bahriye müfre
zeleri, barajları bozmuşlardır. Sabah
leyin Saint Aubin'de başlamış olan 
ameliye seyri safaine mani bütün 
engeller ortadan kalkıncaya kadar 
devam edecektir. 

Irak hükümeti bir milyon İn
giliz lirası istikraz ediyor 
Londra 26 (A.A.) — Maliye nazırı 

Sir John Simon, bugün Avam kama
rasında, Irak hükümetinin pek yakın
da Londra piyasasında bir milyon İn
giliz liralık bir istikraz aktedeceğini 
bildirmiş ve İngiliz hükümetinin bu 
mesele hakkında tamamiyle mutabık 
bulunduğunu İlâve eylemiştir. 

Serezde çingeneler 
arasında muharelıe 

Bir Çingene dilberinin 
siyah gözleri yüzünden 

17 kişi yaralandı 
Atina 26 — Serez şehri civarında 

çadırlarını kurmuş olan çingeneler a-
rasında kanlı bir muharebe olmuş
tur. Bu muharebeye iştirak eden yüz 
kadar çingene bıçak, baltalar, taşlarla 
biribirine karşı saldırmışlardır. Bu 
muharebe esnasında 17 çingene ağır 
surette yaralanmıştır. 

Zabıtamn tahkikatına göre bu 
kanlı çarpışma, ayn ayn kabilelere 
mensup iki gencin bir çingene dübe-
rinin siyah gözlerine âşık olmalann-
dan dolayı vuku bulmuştur. Kavga
ya sebebiyet veren bu iki âşık çinge
ne tevkif edilmişlerdir. 

Denizlide sıcaklık 39,5 derece 
Denizli 26 (A.A.) — Sıcaklık her gün 

artmaktadır. Evvelki senler 38 buçuk
tan yüksek hararet kaydedilmemiştir. 

Izmirde bir adam ölü olarak 
bulundu 

izmir 26 (Telefon) — İzmirin Şa
dırvan altmda sandıkçılar çarşısında 
Serezli 46 yaşında bir erkek ölü ola
rak bulundu, adlij'ede tahkikat yapı
lıyor, 

Harbiyeliler spor yurdu 
Ankara 26 - Ankaraya nakledilen 

Harbiye mektebi talebesinin kurduk
ları apor yurdu federasyona kaydedil
mek İçin müracaat etmiştir. Müraca
at! tetkik ediliyor. 

B. Ali Çetin Kaya 
Alman Nafia Nazırile 

goruştu 
Berlin 26 (A.A.) — Almanya Nafia 

nazın bugün B. Ali Çetinkayayı ote
linde ziyaret etmiştir. B. Ali Çetinka-
ya, bu sabah Meçhul askerin âbide
sine merasimle çelenk koymuş ve mü
teakiben ihtiram kıtaatının yaptığı 
geçid resminde maiyetindeki zevatla 
beraber hazır bulunmuştur. Bu me
rasime Türkiye büyük elçisi ile Ber
lin kumandanı da iştirak etmişlerdir. 

Alman gazetelerinin hararetli 
yazıları 

BerMn 26 (A.A.) — Alman ajansı 
bildiriyor: Türk Nafia Vekili B. Ali 
Çetinkaya'nm Berlindeki ikameti 
hakkında tefsiratta bulunan gazete
ler, müteaddit vesilelerle enerjik bir 
faaliyet göstermiş ve, Berliner Lo
kal Ançayker gazetesinin yazdığı gi
bi, kabinenin en mühim erkânından 
biri Ve Başvekilin uzun müddeten be
ri mesai arkadaşı bulunan Türk mi
safirinin liyakatini tebarüz ettirmek
tedirler. 

Matbuat, B. Çetinkaya'nm istiklâl 
mücadelesi zamanında istiklâl mah
kemesi reisi sıfatiyle oynadığı mü
him rolü bilhassa kayıt ve işaret et
mektedir. 

Doyçe Alkemayne Çaytung, Türki-
yenin mümessiline yapılan hararetli 
kabulü kaydediyor. 

Berliner Tageblât, B. Çetinkaya'nm 
demiryolları, limanlar ve sivil hava 
işlerini ihtiva eden Nafia Vekili sıfa
tiyle olan liyakat ve meziyetlerini te
barüz ettiriyor ve kendisinin Türk 
hükümetinin en kabiliyetli âzasından 
biri olduğunu bildiriyor. 

Şarkî Erdün 
kabinesi değişiyor 

Başvekâlete eski Irak 
başvekilinin kardeşi 
Raşid paşa gelecek 

Kudüs 26 (A.A.) — Amman'dan 
bildirildiğine göre, Şarkî Erdün ka
binesi pak yalanda istifa edecektir. 
Halen Başvekil bulunan İbrahim pa
şa Haşem'in yerine muhalefet şefle-
rindden Reşit paşa Matfay gelecektir. 
Reşit paşa, sabık Irak Başvekili Ce
mil paşa; Matfay'in kardeşidir. Yeni 
kabine, yalnız Şarkî Ehrdün'lülerden 
teşekkül edecektir. Bugünkü kabine
de ise altı azadan dördü Şarkî Erdün-
lü değUdir. 

Milâsta faili meçhul bir 
cinayet 

izmir 26 (Telefon) — Bir kavga es
nasında tabanca kurşunu ile karnın
dan yaralanan Hüseyin adında biri 
Izmirde sağlık evine yatırılmış, fakat 
yarası çok ağır olduğundan bir saat 
sonra ölmüştür. Cinayetin nasıl ve 
kim tarafından işlendiği belli değil
dir. Müddeiumumîlik tahkik ediyor. 

Times'in yanlış bir haberi 
Ankara 26 (A.A.) — 1/7/937 tarih

li Times gazetesinde, bir Türk deniz
altı gemisini bir Fransız gemisinin 
zincirine takıldığı hakkında verilen 
malûmatın hilafı hakikat olduğunu 
kayda Anadolu Ajansı mezundur. 

Hilareşal Badoğİio 
Cebelittarıkta bulunduğu 

haberi tekzib ediliyor 
Cebelüttarık 26 — İtalyan maha-

fili, mareşal Badoglionun hâlen Ce-
belittankta bulunduğuna dair gaze
telerin verdikleri haberleri katî su
rette tekzip ediyorlar. 

Hamidiye mektep gemisi 
İzmire gidecek 

îzmir 26 (Telefon) — Hamidiye 
gemisi bu hafta içinde şehrimize ge
lecek ve üç gün kalacaktır. 

İki yaşında bir çocuk boğuldu 
lımir 26 (Telefon) — ödemişin A-

dagöde nahiyesinde Halil Karanın 2 
yaşuıdaki kızı Fatma evde yalnu kal
mış oynarken boğazına bir ip takıla
rak boğulmuştur. 

Madridin garbinde müthiş 
bir muharebe oluyor 

Boğuşmaya 50,000 asker, 1000 
tayyare, 200 tank iştirak ediyor 

Londra 27 (Akşam) — İspanyada
ki Röyter ajansı muhabiri bildiriyor: 
Madridin garbinde cereyan etmekte 
olan muharebede iki taraftan 50,000 
asker boğuşuyor. 

Asiler Brımetenin şimalinde ilerle
meğe devam ediyorlar. İki tarafın 
hücum dalgaları, mitralyöz ateşi 
önünde eriyorlar. İki taraftan 1,000 
tayyare muharebeye iştirak ediyorlar. 
General Franko, elindeki bütün ve
saiti bu muharebeye atmıştır. 200 
tank ve bir çok ağır toplar, general 
Frankonun taarruzuna yardım edi
yorlar. 

Madrid 26 (A.A.) — Brunete'nin 
nasyonalistler tarafından alınması, 
hükûmetçiler için pek meşum netice
ler tevlid edebilir. Hükûmetçiler, 
Brunete'ye beş kilometre mesafede 
bulunan VUlaneuva de la Canada'ya 
doğru ricat etmektedirler. 

Hali hazırda iki ordu Villaneuva 
de la Canada'ya iki kilometre mesa

fede çarpışmaktadırlar. Şayet hükû-
metcilerin ricat hareketleri daha zi
yade genişliyecek olursa hükümet 
kuvvetleri, ciddî surette muhataraya' 
maruz bir vaziyete düşecektir. ı 

Bilbao 26 (A.A.) — Radio - Bilbao 
bildirmiştir: Nasyonalistlerin Madrid 
cephesindeki mukabil taarruzları tam 
bir muvaffakiyetle sona' ermiştir. 

Düşmanın nevmidane mukavemeti 
kırılmıştır. Kızıllar, birçok maktul ve 
mühim miktarda mühimmat bıraka
rak ricat etmektedir. 

Navalcarnera 26 (A.A.) — Havas 
muhabirinden: Nasyonalstler tara
fından evvelki gün Brunete civarında 
ele geçirilmiş olan mevzilere dün hü-
kûmetçilerin kuvvetleri mükerreren 
•hücum etmişlerse de nasyonalistlerin 
saflarına irişememişlerdir. Nasyona-
hstler mukabil taarruza geçerek düş
manı sarsmışlar ve hükûmetçileri ta
kip ederek yeni mevziler zaptetmişler-
dir. 

Kral Karolun 
Londra seyahati 
Romanyanm Ingiltereye 

petrol satmasile 
alâkadarmış 

Londra 26 (A.A.) — Sunday Re-
feree gazetesinin yazdığına göre, Ro
manya kralı Carol'un İngiltereyi zi
yareti, Romanyamn İngütereye pet
rol ihraç etmesi keyfiyeti ile alâka
dardır. 

İngiltere, Iraktan, İrandan ve Bir
leşik Amerika devletlerinden başka 
aynca Romanyadan da petrol ala
rak petrol ihtiyacatım tamamlamak 
arzusundadur 
16 ncı Roma sulh kongresi 

Paris 26 (A.A.) — Otuz yedi milleti 
temsU eden kız erkek 200 üniversite 
talebesi, on altıncı «Roma sulhu» 
kongresinde hazır bulunmak üzere 
Parise gelmiştir. Kongre, 28 temmuz
da açılacaktır^ 

Ademi müdahale tâli komi
tesi bugün toplanacak 

Londra 26 (A.A.) — Amedi müda
hale tali komitesi, evvelce mukarrer 
olduğu veçhUe bugüntoplanmıyacak, 
yarın saat 16 da içtima edecektir. 

Paris sergisi 
1938 senesinde de 

açılması düşünülüyor 
Londra 26 — Paristeki Deyli Tel

graf mulıabiri 1939 senesinde Nev 
Yorkta açılacak olan beynelmilel ser
gi komiseri B. Vatson ile bir mülakat 
yapmıştır. Beynelmilel Paris sergi
sinin 1938 senesinde tekrar açılması 
mevzuu bahsolmuştur. Bu hususta 
henüz birşey söylenmemiş ise de bu 
mesele ile hususî bir komisyon meş
gul olmuştur. 

Hamiyetli bir göçmen hava 
kurumuna bin lira verdi 
Ankara 26 (A.A.) — Kafkas göç

menlerinden Karaçaylı B. İlyas Cura 
Türk Hava kurumuna bin lira teberru 
etmşitir. Kendisine bir altın madalya 
verilmiş ve adı Türk kuşu planörlerin
den birine konmuştur. Havacılığımızı 
kuvvetlendirmek için B. İlyas Çuranm 
yaptığı yardıma Türk Hava kurumu 
teşekkür eder, 

İstanbul mebuslarınm 
ziyareti 

İstanbul Halk Partisi teşekküllerini 
tedkik etmekte olan İstanbul mcbus-
lan, dün Vali ve Parti başkan vekili 
B. Şükrüyü ziyaret ederek tedkiklerl 
neticesi ve halkın ihtiyaçlan hakkın
da görüşmüşlerdir. 

flelirken parçalandı 
Yolculardan biri öldü, 

ikisi ağır ve dördü hafif 
yaralandı 

izmir 26 (Telefon) — Torbalı ka
zasından yüklediği karpuzları Çeşme 
plajında satan şoför İzmirli Kâmil, 
Torbalı belediyesinde mukayyet 22 
numaralı kamyonla îzmire gelirken 
arkadan gelen başka bir kamyona 
yol vermemek için idaresindeki kam
yonu müthiş bir süratle sürmeğe baş
lamış ve AbduUahağa çifliği civarın
daki köprünün korkuluğuna çarpa
rak korkuluğu parçalamış, köprüyü 
devrilmeden aşabilmişse de yolun ke
narındaki hendeğe düşmüş ve oradan 
gene süratle şoseye çıkıp fren yap
mak isterken kamyon takla atmak su
retile parçalanmıştır. Kamyonda yedi 
kişi vardı. Yolculardn Menemenli Sü
leyman oğlu 55 yaşında Ali derhal 
ölmüş, şoför Kâmil ve karısı Hediye 
başlrmdan ağır surette yaralanmış
lardır. Hediyenin sıhhî vaziyeti çok 
tehlikeldir. Diğer dört yolcu hafif su
rette yaralanmışlardır. 

Yaralı olan şoför Kâmil hakkında 
tevkif karaı verilmiştir. 

Belgraddajnatem 
Ölen patriğin sandukası 

önünden 100 bin kişi geçti 
Belgrad 26 (Belgrad radyosu bil

diriyor) — Patrik Varnavanm ölü
mü münasebetlie sayfiyesinden dün 
Belgrada gelmiş olan saltanat naibi 
Prens Pol bugün avdet etmiştir. 

Memleketin muhtelif yerlerinden 
gelen halk bugün sabahtan akşama 
kadar Katedralde bulunmakta olan 
Patrikin sandukası önünden geçerek 
derin saygı göstermişlerdir. 

İki gün zarfmda Patrikin hatırası
na hürmeten sanduka önürMen ge
çenlerin sayısı 100 bine baliğ olmuş
tur. 

Belgrad 26 (A.A.) — Müteveffa 
partik Varnava, Belgradda büyük 
mülî aziz olan Saint Sava'nm ismini 
taşıyan kiliseye defnedilecektir. 

Radyo sahipleri ne kadar 
hare verecekler? 

Ankara 26 — Telsiz kanunu muci
bince radyolardan aUnacak ruhsat 
harcı hakkındaki kararname yüksek 
tasdika arzedilmiştir. 

Kararnameye göre, nüfusu 10 bin
den aşağı olan şehirlerdeki radyo sa
hipleri yılda 5 lira ücret verecekler
dir. Nüfusu 10 binden fazla olan ıe-
hirlerde 10 lira verilecektir. 
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"Küçük şimendifer,, 
dileniyor 

Bugün, Babıâli 
caddesinde kısa< 
boylu, ihtiyar bir 
dilenci bana elini 
uzattı. Kılık kı
yafet pe|murde, 
vücudu bir kol
tuk deyneğine da
yanmış... Çehre
sine gözüm ilişti 
ve titredim, gör-
memezliğe gele
rek ve kendimi 

göstermemeğe ça
lışarak avcuna 
yirmi beş kuruş 
sıkıştırdım ve kaçtım. 1 

Yolda: 
— Keşke daha fazla verseydim.^ 

diyordum. 
Fakat belki de bu hissim günün 

birinde değişecektir. «Aman! Ne mu
sallat adam... Her gün çeyreğime göv 
dikiyor!» diye düşünecektim... 

*** 
Bu dilenci, matbuatm «en ileri ge

len şahsiyetlerindendi. O, vaktile mü-
vezzilerin en müdhişiydL Halk, yazı 
yazana da, gazeteyi dağıtana da, 
müştereken, «gazeteci» adım takma
mış mıdır? Ve bunda hakh değil mi
dir? Zira bu geniş ve çeşitli iş bölümü 
olmasaydı, matbuat, matbuat olur 
mıydı? Evet, müvezziler de, etle tır
nak gibi bize bağh gazetecUerdir, 
matbuat hadimidirler. İşte bu ihti
yar vaktile onların en kodamamydı! 

Lağabı «Küçük Şimendifer» di 
Gazeteleri koltuğunun altma sıkıştı
rır, trenden evvel Yeşilköye varırdı. 

Gazetenin can daman sürümdür. 
O, sürümü teşvik etmiş, matbaa bi-
nalanmn, makinelerin, muharrir şöh
retlerinin esasmı teşkil etmişti: Solu-
ğUe, adalesile, toprağa çıplak basan 
tabanile, gırtlağım çatlatan haykır-
masile.'. Ve, o günkü ekmeğini temin 
için... 

İşte şimdi bu haldedir. Başka tür
lü olmasma imkân var mıydı? Var-
mıdır? Olacak mıdır?. 

Yoktu, yoktur falı;at belld olacak
tır: Matbuat mensuplarının bir nevi 
teşkilâta gireceğinden, karşılıkh yar
dım esası üzerinden tekaüdiyelerinin 
temin edileceğinden bahsedilmekte
dir. Bütün bir meslek erbabı bunun 
tahakkukunu beklemektedir. 

Fakat zavalh «Küçük Şimendi-
fer»in böyle bir intizare mecali yok
tur. Hiç olmazsa, müvezzi meslektaş
larımıza manevi borcumuzu ödemiş 
olmak ve onlan sembolik bir tarzda 
elsun koruduğumuzu göstermek için, 
Matbuat cemiyeti, onlarm «dâhisi» 
Küçük Şimendiferi himayesi altma 
almahdır. 

Bir fikir, cemiyette, münevverlerin 
dimağında doğar, başka dimağlara 
yayıhr, umumî bir arzu halini ahr-
mış. 

Yalnız memurlarm değil, bütün 
meslekler erbabmm da mütekabil 
yardım esasları üzerine sandıklar ku
rarak, ihtiyarlıklarım teminat altına 
alamalan fikri bizde henüz doğma
mış mıdır? Bu, hepimizin temenni et
tiğimiz birşey değU midir? Fransada 
radikaller böyle bir teklifi son zaman
larda ileri sürdüler. Bizde bunu dü
şünmeğe, hayal etmeğe -ekser işlerde 
olduğu gibi- Avrupahlardan iki asır 
sonra değil de onlarla ayni zamanda 
başlasak... 

Akşamcı 

HİR HABERLERİ 
Arkalıkla yük 

taşınacak yerler 
Belediye mıntakanm 

hududunu çizerek 
alâkadarlara bildirdi 

Belediyecft verilen karar mucibince 
yarmdan itibaren Eminönü ve Fatih 
belediye şubeleri içinde sırt hamallı-
ğurnı kaldırılacağım yazmıştık. Bu 
hususta bütün hazırlıklar y»î>ılmış-
tır. Ancak belediye 1 eylül tarihine kar 
dar devam etmek üzere arkalıkla yük 
taşuımasma müsaade ettiği mmta-
kayı da tayin etmiştir. 

Bu mmtaka şudur: Emiönünde 
Köprü kulübesinden başlıyarak de
niz kıyışım takiben Balıkhane, Tütün 
gümrüğü, Hasır iskelessi, Yemiş ve 
Yağ iskeleleri ve Hâlin Isarpuz sergi
sinin bulunduğu yan cepheden gire
rek Küçükpazar caddesi, Mahmutpa-
şal yokuşu, Mimarsinan türbesi, Sü-
leymaniyede İsmetiye sokağı ve Fin
cancılarla Uzunçarşı başınm birleş
tiği nokta, buradaki Fincancılar yo
kuşunun alt başmdan Sultanhama-
mma ve buradan da Mısırçarşısı ka
pısı önünden Yenicami kemerine ve 
buradan Eminönü kulübesine kadar 
olan saha. 

İşte şimdilik bu sahada arkalıkla 
yük taşmmasma müsaade edUdiği 
hammal teşekküllerine bildirilmiştir. 

Festival eğlenceleri 
Balkan heyetleri 16 
ağustosta tstanbula 

gelecekler 
Festival proğrafiıınm esaslarmı 

yazmıştık. Programdaki müsamere, 
balo vesair eğlencelerin teferruatma 
dair ayrı programlar hazırlanmıştır. 

Fesivale iştirak edecek Rumen ve 
diğer Balkan heyetlerinin 16 ağus
tosta şehrimize gelecekleri Festival 
komitesine bildirilmiştir. Festival eğ
lencelerine Artvin, Bayburt ve Kema-
liyeden gelecek heyetler de iştirak 
edeceklerdir 

Festival münasebetile açılacak fo
toğraf müsabakasma iştirak edecek
lere 20 temmuza kadar verilen müh
let 1 ağustosa kadar uzatılmıştır. 

Sokakları yıkamak için hor
tum alınıyor 

Belediye, sokaklarm yıkanmasına 
bir kat daha ehemmiyet vermek için 
yeni hortumlar satın almağa karar 
vermiştir. 18 patça hortum bugünler
de satm alınacaktır. Bundan başka 
Belediye imalâthanesinde yaptırılan 
30 yıkama arabası da bugünlerde Be
lediye şubelerine dağıtılacaktır. 

Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra 
şehrin geceleri yıkanması ve gündüz
leri de caddelerin sulanması için bü
tün şehirde 12 heyet çalışacaktır. Bu 
heyetlerin şehri nasıl temizliyeceklerl 
ayrıca kendUerine büdirilecektir. . 

Tuzlada samanlıkta yangın 
Evvelki gece Tuzla istasyonu civar 

rında bir samanlıktan yangın çılanış, 
Pendik itfaiyesi yetişerek ateşin bü
yümesine meydan vermeden söndür
müştür. Gebze jandarması yatıgm se-
beblerini tahkik ediyor. 

Haklı şikâyetler 
Hamidiye suyu ve 

çöp sandığı 
istanbul halkının en çok içtiği 

sulardan biri de muhakkak ki Ha-
midiye suyudur. Nişantaştnda Vo-
likonağı civarında, eski Harbiye 
mektebi yemekhanesi arkasında 
bir Hamidiye çeşmesi vardır. Bir 
çok sakalar ve o civar halkı Ha
midiye suyunu bu çeşmeden alır
lar. Halbuki çeşmenin biraz ileri
sinde kocaman bir çöp sandığı 
vardır. Geçenlerde buradan geçer-
kerl birşey gözümüze çarptı: Bil-
yük bir çöp kamyonu gelmiş, bu 
çöp sandığının önüne dayanmıştı. 
Çöpçüler kürekle çöp sandığm-
daki çöpleri kamyona boşahtıyor-
lardı. 

Biraz ilerideki çeşmenin önünde 
sıralanan su tenekeleri de ağızlan 
açık duruyorlar Hava rüzgârlı 
olduğu için kamyona dökülen 
çöpler ve tozlar ağzı açık teneke
lere doğru küçük bulutlar halin
de uçuyorlar. 

Çeşmenin başında belediye me
muru bu içine mikrop dolan tene
keleri büyük bir itina ile mühür-
liyor. Bu manzara karşısında dü
şündük. Aklımıza bir günde 27 
tifo vakası tesbit edildiği geldi. 

Bu sıralarda işleri başından aş
kın olan Belediyemizin dikkatini 
celbetmeği faydalı bulduk. 
-̂  ; 

Ölmüş beygirin 
etlerini satanlar 
Zabıta bunları şiddetle 

araştırıyor 
Zabıta; dün, bir at eti kaçakçılığı 

taıhkikatma el koymuştur. Sabahle-
jdn erkenden Edirnekapı civarım kap-
lıyan müthiş bir taaffun, o civarda 
oturanların nazan dikkatim celbet-
miş, nihayet kale dışansma çıkan bir
kaç kişi, o civarda bir hendek içine 
bir at leşi atılmış olduğunu, fakat 
bu at leşinin de kol ve but taraflann-
daki etlerin muntazam surette kesilip 
alınmış olduğunu görmüşlerdir. 

Bittabik derhal zabıta haberdar 
edilmiş ve ilk iş olarak bu at leşini bu
raya kimin attığı araştırılmıştır. Tah-
kiat biraz derinleştirilince, Acıçeşme 
civarında sakalık eden bir adamm, 
ölmüş beygirini hayvan mezarlığına 
gömmiyerek gelişi güzel bir hendeğe 
atıverdiği tesbit edümiş, bu şekilde 
hareket, bir suç olduğu cihetle de icap 
eden kanunî takibata girişilmiştir. 

Hâdisenin birinci şıkkı böylece bi
tirildikten sonra, bu ölü beygirin et
lerinin kimin tarafından kesüdiği ve 
nerelere satılmış olabileceği hususla-
nmn tahkikine girişilmiştir. Şimdi bu 
atı keserek satışa çıkaran adamlar da 
aranmaktadır. 

Fatih ve Şile kaymakamları 
Açık bulunan Fatih kaymakamü-

ğma Şüe kaymakamı B. İlısanm ta-
3rini takarrür etnüştir. Şüe kaymar 
kamlığma da Mülkiye mezunların-
datı B. Bediî tayin edilecektir. 

istanbul çöpleride 
denize dökülecek 
Belediye Beyoğlu mmtaka-
sı çöpleri için verdiği kara
rı tstanbula da teşmil etti 

Belediye, çöplerin tekrar denize dö
külmesine karar verdiği zaman bu 
karan yalnız Beyoğlu ve Beşiktaş be
lediye şubeleri dahilinde toplanan 
çöplere hasretmiş, İstanbul semtinde 
toplanan çöpleri de DavutpaŞa açık
larındaki çöplere dökmeğe devam et
mişti. 

Belediye bunım mahzurunu gör
müş ve İstanbul tarafında biriken 
çöpler için de ayni karan vermiştir. 
Bunun için İstanbul semtinin de 
muhtelif sahUlerinde iskeleler yapüa-
caktır. Bu iskelelerin ve çöp toplalna 
mahallerinin inşasma yakında başla
nacaktır. Bunun için bütçede icab 
eden tahsisatm ayrılmasına başlana
caktır. İskeleler ve çöp toplama yerle
rinin inşası biter bitmez çöpler denize 
dökülmeğe başlanacaktır. 

Bundan başka şimdiye kadar etrafı 
açık bulunan Üsküdarda Balabandar 
ki çöp istasyonunun da açık bir saha
da bulvmması doğru görülmemiş, iske
lenin üstünün ve etrafmm kapatü-
ma'sma karar verilmiştir. 

Vapurda yangın 
Kızakta bulunan italyan 

vapurunun mazotları 
tutuştu 

Dün Azapkapısında kızakta bu
lunan bir vapurda yangm çıkmıştur. 
İtalya bandıralı Margeriya gaz vapuru 
bazı aksamımn perçin yapüması için 
kızağa çekilmiş ve perçin ameliyesi 
başlamıştır. 

Bu ameliye esnasmda yaküan ateş
le gemide bulunan mazotlar tutuşmuş 
ve bir miktar mazot yandıktan sonra 
itfaiye tarafından alman tertibatla 
ateş söndürülmüştür. 

Ü s k ü d a r d a y a n g ı n 
üsküdarda Selâmsızda Zarikyan na

mında bir kimseye aid bulıman ah
şap evden yangm çıkmış ve ev kısmen 
yandıktan sonra ateş söndürülmüş
tür. 

Hıfzıssıhha meclisi bugün 
toplanıyor 

Bugün Hıfzıssıhha meclisi toplanap 
rak Vilâyetin sıhhî vaziyetini ve dün 
Sıhhiye müdüriyetinde yapılan top
lantı esnasmda tifo hastahğınm su
reti katiyede önüne geçmek için alı
nan tedbirlerin sureti tatbiki baklan
da müzakerelerde bulunacaktır. 
Ş e h r i m i z e g e l e c e k s e y a h l a r 

30 temmuzda Roma transatlantik 
vapurüe şehrimize 500 seyyah gelecek 
ve 24 saat kaldıktan sonra ertesi gü
nü Yunanistana gidecektir. Ayni zar 
manda 31 temmuzda da Markopıüo 
vapurüe de aynca bir seyyah kafUesl 
daha gelecekir. Şimdiye kadar îstan-
buia gelen seyyahlar, geçen seneö 
seyyahlardan fazladır. 

İ s t a n b u l N a f ı a m ü d ü r ü 
Münhal bulunan İstanbul Nafia 

müdürlüğüne Nafla Vekâleti memur-
larmdan B. Bedri tayin edilmiştir. 

İSTANBUL HAYATI 
Kedi değil, banka! 

— Hadi be... Şimdi kaçıracaksın 
kuyruklu çeyreği. 

— Çabuk olsana oğlum. Yoksa b«q 
atıyonmı ha... 

Yan sokağm içinden gürültüler, te* 
lâşh bağnşmalar duyuluyordu. SebebK 
ni anlamak için köşeden başımı uza
tırken kocaman bir ta^ vızhyaraH 
burnumun ucundan geçiL Admumi 
bir saniye evvel atsaydmı suratmun 
paramparça olması mulıakluktı. Ge
riye çekildiğim esnada ikinci bir taf 
ta önümdeki kaldırıma çarparak bil» 
tün hızile karşı dükkânm gepengind* 
gümledi. Gürültü, bağnşmalar ve taş 
yağmuru devam ediyordu. Vızıldıyaa 
taşlara hedef olmak korlnısile cadde
den büyük bir kavis çizerek gürültü» 
lü sokağa girdim. Meğer burası sokaN 
değil, bir av meydanı imiş. Yaya kal
dırımının üzerinde bir kaç uyuz ked^ 
duvarlardaki ciğerlere İmkarak mini-
dana mınldana yalanıyorlar. Ceket
siz, kolları sıvah bir kaç delikanh ile
rideki köşeyi tutmuşlar. Hepsinin el
lerinde, kucaklarında taşlar, t e lâ^ 
tdâşh konuşuyorlar: 

— Ulan, şu ortadakine nişan ala-
hm da hep birden atahm... 

— Hadi be aptal. Ona dokunmıj'a-
lım. Görmüyor musun gebe... 

— Desene, kedi değil banka... Yano 
beş yavru yaparsa birer çeyrekten 
yirmi l>eşlik hazır demektir. 

Bankaya nişan almaktan vazgeçti
ler. ElbirliğUe lıeri taraftaki uyuz bo
yunlu san kediye nişan aldılar. Şid
detli bir şangırtı koptu. Kaldırımları^ 
dükkân kepenklerine çarpan taşlar 
caddeye doğru yuvarlandı. Uyuz kedi 
acı acı bağırarak olduğu yerde b ^ 
kaç defa döndükten sonra yere yıkıl
dı ve çırpınmağa başladı. Avcı delilcan-
hlar sevinç naralarile koştular. Çır
pman kediyi kuyruğundan yakaladı
lar. Her kafadan bir ses çıkıyor: 

— Hey babam hey. Kuyruklu çey
rek buna derler işte... 

— Yüz parası benimdir ha. İlk de
fa benim attığım taş vurdu. 

— Dur oğlum. Bir kere belediyeden 
çeyreği alahm da, sonra pay etmeyi 
düşünürüz... 

Uyuz kediyi salhya saUıya gittiler. 
o zaman işin farkına vardım. Beledi
ye, temizlik tedbirleri meyanında so
kaklardaki kedUerin de öldürülmesine 
karar verdi ve her ölü kedi için bir 
çeyrek verüeceğini Uân etti. Sokaklar
da kedi de bol taş ta. Ve lâkin; tedbir 
iyi amma, tatbik şekli, hele görüp te 
yazdığım şu manzara biraz çirkince 
gibi geliyor bana... — C. lî. 

•IIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIlllltlIllllllllllllllllllltlIinttlIllllllllllllllllllllllllinH 

P o l i s l e r m e r k e z c e t a y i n 
e d i l e c e k l e r 

VUâyete tebliğ edilen bir emre gö
re badema polisler vilâyetlerce değil. 
Emniyet umum müdürlüğünce tayin 
edileceklerdir. 

E k m e k n a r h ı a y n e n k a l d ı 
Belediye Ekmak nath komisyonu 

toplanmış ve on beş gün müddetloı 
ekmek fiatlerini değiştirmemeğe ka
rar vermiştir. 

Nişan merasimi 
Bay Rifat Zühtü Diker'in kızı Ba

yan Samire Diker ile Dr. kaymakam 
B. İsmet oğlu Sümer Bank mensucat 
mühendisi Amerikada tahsiüni ikmal 
etmiş gençlerimizden B. Tank Edenin 
nişan merasimi Büyükadadaki köşk
lerinde yapılmıştır. Her iki taraftı 
saadetler dileriz. 

Bay Amcaya sTöre.» 

— Kedilerin imhasına itiraz eden
ler var bay Amca... 

... Diyorlar ki «Mikrop naklettikle
ri için kedileri ortadan kaldırmak fik
ri güzeldir!.. 

... Fakat bu tedbir, köyü kedisiz bı
rakıp farelerin pervasızca oynamaları
na meydan vermektir ki... 

... Başka bir salgımn çıkmasma 
sebep olurl...». 

... Hakikaten böyle bir endişeyi 
mahal var mı dersini. 

B. A. — Eğer umumî sa|lık kedilt« 
rin eline kalsaydı elbett« vardı!.. 
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Çînde yeniden şiddetli 
muharebeler başladı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
vermiş ve mühim hasarlara bais oI< 
muş ve Çinlileri ricata icbar etmiştir. 

Japon kuvvetleri, Çin kuvvetlerini 
takip etmektedirler. 

Pekin ile Tiençin arasında demiryo
lu münalialâtı inkıtaa uğramıştır. 

Japonya nanuna söz söylemeğe sa-
lâhiyettar bir sat, vaziyetin çok va
him olduğunu beyan etmiştir. 

Londra 26 — Röjrterin istihbaratma 
{öre Japonlann, Çin askerlerinin gir
melerini menetmek, Pekin şehrini bir 
elçabukluğu Ue zaptetmelerinden en
dişe edilmektedir. Pekinde, şimdi 3,000 
asker bulunduran Japonlar, Çinlileri, 
aktedilen itilâfı bozmakla itham edi
yorlar. 

Üç Japon nakliye gemisi Tiyençine 
gelmiştir. Japonlar, bu nakliye gemile
rinde yalnız yiyecek ve mühimmat bu
lunduğunu iddia ediyorlar. 

Hopey mmtakasından Şanghaya ge
len Çinliler, beynelmilel mmtakalara 
giriyorlar. Japon müfrezeleri de kaybo
lan bir Japon bahriyelisini aradıkları 
bahanesile bu mmtakalara geliyorlar. 

Japonlar bir nota verdiler 
Tokyo 26 (A.A.) — Büyük umumî 

karargâh, saat 16,30 daki tebliğinde 
Japon askeri makamatının Pekindeki 
Japon askeri heyeti reisi albay Mat-
hiyi 29 uncu Çin ordusu kumandanı 
general Şung - Chan - Yuane aşağıda
ki notoyı tevdie memur etmiştir: 

Şimali Cindeki Japon kuvvetleri baş 
kumandanı Kiyochi Kazaki, Langfang 
daki Çin ve Japon kuvvetleri arasmda 
muhasamatın tekrar başlamasına son 
derece teessüf etmektedir, bu muha
samata Çin kıtaatının 25 temmuz ge
cesi Japon piyade alayına karşı tevcih 
etmiş oldukları hücum sebebiyet ver
miştir. 

Japon hükûmetile ahiren akdedil
miş olan itilâf name ahkâmını icrada 
Çinlilerin samimiyet göstermemele
rinden ayni zamanda aynı kıtaatın 
tahrikcuyane hattı hareketlerinden 
İleri gelmekte olduğu mütaleasında-
du. Eğer Çin kumanda heyeti, vaziye
tin büsbütün vahimleşmesine şahid 
olmamak istiyorsa, 

Loukouchias'da Popaochan mınta-
kasmda bulunan kıtaatm sah sabahı
na kadar Hanghsintien'e çekilmesi, 
Ayni fırka kıtaatının Pekin civanndan 
ayrılması, yine ayni fırkaya mensup 
ve Siyuan'da mütehaşşid bulunan 
kıtaatm da Çarşamba sabahına ka
dar Yungtingko'nın garbına ahnması 
lâzımdır. 

Bu şerait ifa edilmediği takdirde 
Japon kıtaatı hareket serbestisini te-
mamile istirdat mecburiyetinde kala
caktır. 

Yeni muharebeler 
Tokyo 26 (A.A.) — Domei ajansm-

dan: Tiençinden bildirildiğine göre mü

him miktarda Çin takviye kıtaatının 
Langfang istikametine yanaşmaları 
üzerine muhasamatın ıımumîleşmesi 
tehlikesi artmıştır. 

Tiençindekl Japon garnizonu, Lang-
fang'a Japon takviye kıtaatının vasıl 
olmuş ve hemen Japon mevzilerini 
tehdid eden Çin kıtaatma karşı mu-
kabU taarruza geçmiş olduklarını bil
dirmektedir. 

Japon tayyareleri, müdahale etmiş 
ve Çinlileri şiddetle bombardıman et
miştir. 

Tayyarelere karşı Çinliler tarafmdan 
ateş açılmış ise de hiç bir hasar vaki 
olmamıştır. 

Japon makamatı, Langfang yakının
daki Çin kıtaatmın hattı hareketini 
hayretle karşılamıştır. Zira bu kıtaat 
Tiençin belediye reisi olup Japonyaya 
en ziyade taraftar kimselerden biri ol
makla şöhret kazanmış bulunan gene
ral Chang Tsou Choung'un kumanda
sı altındaki 38 inci fırkaya mensup 
bulunmaktadır. 
Çin k u m a n d a n ı J a p o n l a r a 

m u k a v e m e t e d e c e k 
Nankin 26 (A.A.) — Yirmi dokuzun

cu Çin ordusu kumandanı ve Hopei üe 
Chahar siyasî meclisinin reisi general 
Sımg-Chel-Yuan, merkezî hükümete 
bir telgraf çekerek yirmi dokuzuncu 
orduya Japonlara mukavemet etmesi 
emrini vermiş olduğunu bildirmiştir. 

Pekin civarından gelen bir telgrafta 
Lukouchiao da vaziyetin pek gergin 
olduğu bildirilmektedir. 
J a p o n y a n m sarfet t iğ i para 

Tokyo 26 (A.A.) — Maliye nezareti 
erkânı, şimalî Çin ihtilâfı dolayısüe 
yapılan masraf 107,100,000 yen tah
min etmektedir. Bu paranın 6,100,000 
yeni bütçe ihityatlarmdan sarfedil-
miştir. 

Kore hükümeti, 200,000 yen ile bu 
masrafa iştirak etmiştir. 96,000,000 
Yen 1937 - 1938 bütçesine idhal olu
nacaktır. Bu bütçe yakında parlâ
mentoya tevdi edilecektir. 
Bir Japon bayrağı parçalandı 

Şanghay 26 (A.A.) — Domei ajansı 
saat 17 de tebliğ etmiştir: 

Şanghay yakınında Chopeideki Ja
pon çifliğinde dalgalanmakta olan ve 
bundan bir kaç gün evvel çalman Ja
pon bayrağı, parça parça olarak ayıü 
çifliğin civarmda bulunmuştur. Bu
nu yapanlar, görünüşe nazaran Ja
pon aleyhtan bir cemiyetin mahallî 
ajanlarıdır. Çifliğin amelesi de Çinli 
haydutlar tarafından kaldınhp gö
türülmüş ve bu hal Şanghaydaki Ja
pon mahafilinde elim bir tesir hasıl 
etmiştir. 

Nankin 26 (A.A.) — İyi haber alan 
mahfilin bldirdiğine göre, Hopei - Şa-
har siyasî konseyi reisi general Sımg-
Yuan Çin askerlerine, Japonlann 
her hangi bir hücumuna derhal mu
kabele etmelerini emretmiştir. 

Belçika kralının 
teklifi 

Bîr kısım ingiliz gazeteleri 
bunun faydalı olacağında 

mütereddid 
Londra 26 (A.A.) — Gazeteler, Bel

çika krahrun teklifini ilham etmiş 
olan fikri tebcUde müttefiktirler. An
cak şu noktayı kaydetmek icap eder 
ki Moming Post gazetesi, bu fikri 
cumartesi günü hararetle alkışlamış 
olduğu halde bilâkis bugünkü gaze
teler, Londranm iyi malûmat alan 
mahf i l i ile istişare etmeğe vakit bul
muş olduklanndan, Belçika hüküm-
dan tarafından teklif edilmiş olan 
organizmin faydalı olup olamıyaca-
ğında tereddüd göstermektedirler. 

Taymis gazetesi, diyor ki: «Bu or-
ganizmin münakaşa edeceği mühim 
mevzulann eksik olmıyacağı şüphe
sizdir. Maamafih bu münakaşaların 
1927 cihan iktisad konferansı müza
kerelerinden daha ziyade muvaffaki
yete iktiran edeceğini zâmin hiç bir 
fey yoktur.» 

Türk-Mısır dostluk 
muahedesi 

Kahire 27 (A.A.) — Mebusan mec
lisi, Türkiye - Mısır dostluk muahe
desini tasdik etmiştir. 

Ingilterede pahalılık 
A m e l e partisi fiatlerin 

indirilmesini istiyor 
Londra 26 (A.A.) — İşçi partisinin 

naşiri efkân «People» gazetesinin bU-
dirdiğine göre. muhalefet partisi, bu 
hafta da Avam Kamarasında yiyecek 
ve giyecek eşya fiatlerinin pahahhğı 
meselesini mevzuu bahsedecektir. Bu 
fiatler, silâhlanma programının tat
bikine başlanmasından beri, yzde 20 
nisbetinde fazlalaşmıştır. 

Muhalefet partisi hükümetten, fi
atlerin indirilmesi bahsinde derhal 
lâzımgelen tedbirleri almasını talep 
eyliyecektir. Aksi takdirde, grevlere 
ve gündeliklere zam taleplerine inti
zar olunmalıdır. 

Admiranm Ankara seyahati 
Ankara 26 (Akşam) — Galatasaray 

klübünün yıl dönümü münasebetile 
İstanbula gelecek olan Admira takı-
mmın Ankarada da iki maç yapaca
ğını bUdirmiştik. 

Haber aldığımıza göre, Admira An
karada yapacağı maçlar için 1400 do
lar yani 1750 lira istemiştir. 

Bölge başkanlığımız İse bu teklife 
karşı 1000 dolar verilebileceği cevabı
nı vermiştir. Viyana şampiyonunun 
bu ücreti kabul edeceği umulmakta;-
dır. 

Beynelmilel sahada 
mühim, yeni bir 

teşebbüs 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Zorluğu arttıran en mühim mesele, 
Avrupamn siyasî işlerindeki ayrılıklar
dır. Siyasî vaziyetteki gerginlik düzel-
medikçe, ve bunun neticesi miUetler-
arasmdaki korkımç silâhlanma yansı 
bitmedUcçe iktisadî meseleler konuşu
labilir mi? 

İktisadî meselelerin esas olduğunu, 
iktisadî sıkmtılar kalkarsa siyasî ihti
lâfların da yok olacağını iddia eden
ler varsa da bunu isbat etmek güçtür. 
Bugün «iktisadî» diye ortaj^ı atılan 
her meselenin altından siya\î davalar 
çıkıyor. Devletleri meşgul eden «ipti
daî maddeler» ihtiyacı, mahiyeti iti-
barile iktisadî bir iş sayılsa bile, altın
dan derhal müstemleke, yani toprak 
meselesi çıkıyor. Bugün Avrupayı he
yecan içinde yaşatan ihtilâflardan hiç 
biri iktisadî değildir. Bu vaziyette, si
yasî işler konuşulmadan, dünyayı dü
zeltmek nasıl mümkün olacak?. 

Bu sualler, hiç şüphe yok ki, böyle 
mühim bir beşeriyet dâvasına onaya s 
olanların da zihnini işgal etmiştir. 
Uzun ve ciddî bir tetkik neticesi bu 
adımı atanlar, meselenin her cephesi
ni gözden geçirmiş olacaklardır. Yok
sa, sathî bir cesaretle, Belçika kralına 
böyle bir teşebbüs mesuliyeti yükleti-
lemezdi. 

Bütün dünya için hayırlı olan böyle 
bir teşebbüste, hüsnüniyet sahibi mil
letlere düşen vazife, sonuna kadar 
yardımdır. 

Necmeddin Sadak 

fiatleri 
Komisyon dün de 

toplanarak kararım 
gözden geçirdi 

Benzin komisyonu dün sabah tica
ret odasında bir toplantı daha yapa
rak evelki içtimalarda verilen karar
ları bir defa daha gözden geçirmiştir. 
Şehrimizde bulunan İktisad Vekili B. 
Celâl Bayar benzin meselesile dün de 
meşgul olarak komisyonun mesaisi 
bakında izahat almıştır. 

Benzin komisyonuna üç haftalık 
çalışma müddeti verilmiş ve ajmi za
manda bu müdet için benzin kum-
panyalarile bir fiat anlaşması yapıl
mıştı. Bu mühlet ay sonunda bitece
ği cihetle yeni tesbit edüen fiatler de 
1 Ağustostan itibaren meriyete gi
recektir. 

Komisyon maliyet faitlerini ted-
kikten başka tevziat meseleleri üze
rinde de etüdler yapmıştır. İstanbul-
dan ve İstanbula yakın yerlerden zi
yade iç Anadoluda benzin tevziatının 
intizama sokulması esas itibarile ka
rarlaştırılmıştır. Bu cihet komisyo
nun toplantılan sırasında celbedilen 
kumpanya mümessillerine de bUdiril-

m i ş ve ayni zamanda kendüerile 
mutabık kalınmıştır. 

İstanbuldan uzak yerlerde benzin
ler katiyen değişik, yüksek fiatlerle 
satılmıyacaktır. Fakat tabiî, nakliye 
masrafı hesaba dahil edilecek ve bu 
suretle kendiliğinden husule gelecek 
olan fiat farkının da nisbetsiz bir şe
kilde olmaması temin edilecektir. 

Berber ler cemiye t i kongres i 
Berberler cemiyeti evelki günkü 

kongresinde mühim bazı kararlar ve
rilmiştir. Fakat hemen hemen toplan
tıda azalar içtimada çoklukla bulu-
namadıklan için bu defaki toplantı
da senelUc faaliyet raporlarının âza-
lann adreslerine gönderilmesi muva
fık görülmüştür. 

Bundan başka berberler koopera
tifi teşkili de esas İtibarile karar al
tına alınmıştır. Kongrelerde ekseriyet 
olmaması nazan dikkate alınarak 
mmtaka kongreleri yapılması da ka
rar altına almnuştır. Bu kongreler 
pazar günleri yapılacaktır. 

Denizli Halkevi temsiJ ve 
bando heyetlerinin seyahati 

Denizli 26 (A.A.) — Kaza ve nahi
yelerde temsil vermek üzere Denizli 
Halkevi temsil ve bando heyetlerin
den mürekkeb 30 kişilik bir kafile 
Kızılcabotuk nahiyesine gitmiştir. Bu 
gece orada bir piyes temsil everecek-
lerdir. 

Tifo münasebetile yeni 
tedbirler alınıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
3 — Hastanelerde tifolulara tahsis 

edilmek üzere yeniden yatak tedariki. 
(Vekâlet, her hastanede mevcud ya
taklardan bir kısmını daha tifolula
ra tahsis etmeğe karar vermekle be
raber, yeniden ve ayrıca 100 yataklık 
bir yer daha açacaktır.) 

4 — Mükerrer tifo vakalarının çık
tığı mektep, han, fabrika gibi halkın 
toplu olarak bulunacağı yerlerde 
epido biolojik tedkikler yapılması. 

5 — Umumiyetle hasta zuhur eden 
yerlerde birer hafta fasıla ile hekim
ler tarafmdan üç tıbbî ziyaret yapıl
ması, yani hastanın bu müddet için
de üç defa muayene edilerek tifoya 
tutulup tutulmadığının katî olarak 
teşhisi ile sıhhî ve fennî tedbirler alın
ması. 

D r . A s ı m Arar ın beyanat ı 
İçtimadan sonra doktor Asım Arar 

bir muharririmizi kabul ederek şu be
yanatta bulunmuştur: 

— Sıhhat Vekâletinden aldığım 
emir üzerine, bir müddettenberi İs-
tanbulda tifo vakalarının artması se-
bebile hasıl olan vaziyeti tekrar göz
den geçirmek maksadile ve merkez 
hıfzıssıhha müessesesi birinci direk
törü profesör Gotşilih ile birlikte İs
tanbula geldik. Birinci işimiz bun
dan on beş, yirmi gün evvel vilâyet 
ve belediyenin alâkadar makamları 
ile müştereken tesbit ettiğimiz ted
birlerin tatbikatını tedkik etmek ol
du. Bu tedbirlerin büyük bir kısmı
nın vilâyet ve belediye tarafından 
gösterilen ciddî ihtimam sayesinde 
tatbik sahasına geçmiş olduğunu ve 
diğerlerinin de peyderpey yapılmak
ta bulunduğunu şükranla gördük. 
Ahnan bu mücadele tedbirlerinin 
hayırlı neticeleri pek yakında görü
lecektir. 

Diğer taraftan bu son günlerde ti
fo vakaları adedinin bundan on beş 
gün evveline nisbetle biraz artmış 
gibi gözükmekte olduğu nazarlarımı
za çarptı, fakat yaptığımız tedkik ne
ticesinde bazı hastanelerde Bakteri
yolojik tedkikata devam edUerek 
teşhisleri tehir edilen bir takım has
taların hepsinin birden bu son gün
lerde tifo diye ihbar edilmiş olması 
yüzünden vakaların çoğalımş gibi 
göründüğünü anladık. Hakikatte bu 
ihbarların büyük bir kısmı nekahat 
devresine girmiş 30 - 40 günlük va
kalara aittir. Yeni vakaların adedi 
eskiye nisbetle azalmaktadır. 

Yaptığımız tedkikata nazaran umu
miyet itibarile şehirdeki tifo epide
misinin artması sebepleri hakkında
ki düşüncelerimizi değiştirecek her 
hangi bir yeni âmile raslamadık. Has-
tahk gene bilvasıta veya bilâvasıta 
temas vakaları halinde intişar et
mektedir. 

Bu münasebetle tebarüz 
ettirmek istediğim bir nok
ta daha vardır ki o da bu 
defa şehir halkı arasında âde
ta marazî denilecek bir kor
ku ve endişenin hükümf erma 
olmasına şahid oluşuıpuzdur. 
Bu korkunun sebeplerinden 
en mühimmi vakaların adedi 

hakkında hayalî bir takım rak-
kamların dillerde dolaşması-
dır. Güya her gün yüzlerce 
vaka srörülüyormuş ama bun
lar gizleniyormuş, vakaların 
hakikî adedini saklamakta 
hükümetin ne menfaati ola
cağını tasavvur edemiyorum. 

Şunu sureti katiyede temin ede
rim ki her gün neşredilmiş vakalar
dan başka saklanmış veya gizlenmiş 
hiç bir hasta mevcut değildir. Biraz 
evvel söylediğim eski vakalar bile, 
şehrin bugünkü hakikî tifo durumu
nu göstermekten uzak olduğu halde 
alâkadar sıhhat makamı bunlan da
hi sadakatle efkârı umumiyeye bil
dirmekten geri durmamıştır. 

Bir müddettenberi şehrin en ziya
de tifo vakaları görülen mahallele
rinde teşkil edilmiş olan sıhhî ekiple
rin ev, hanlar, bekâr odaları gibi yer
leri dikkatle aramaları sayesinde esa
sen haber alınmamış vakalar her za
man ve her yerdeki normal hadden 
aşağı bulunmaktadır. Onun için el

de edilen veya haber alınan tifo va
kalarının pek az fark ile bugünkü ha
kikî vaziyeti gösterdiğine sureti k*» 
tiyede kail bulunmaktayız. Bu itU 
barla halkımızın dillerde dolaşan bu 
korkunç adetlere inanmamalan ve 
âdeta hastahk halini alan lüzumsuz 
bir korkuya kapılarak kuvvei mane-
viyelerini bazmamalarını tavsiye ede
rim. Doğrusunu söylemek lâzımgelir-
se aşılarını ikmal ettirdikten sonra 
mutad sıhhî kaidelere riayet şartile 
her hangi bir tehlikeden korkmak 
fazla evhama kapılmak olur. 

Şehrin aşı mesaîsi pek ziyade iler
lemiştir. 23 temmuz akşamına kadar 
birinci aşıları yapılanların adedi ke
sirsiz 180,000 e baliğ oluyordu. Bun
lardan 102,000 inin ikinci aşıları da 
ikmal edilmiştir. Şu hale nazaran 
bir hafta on gün içinde ferah ferah 
200,000 kişinin aşısı bitirilmiş ola
caktır. Bu suretle şehir nüfusunun 
dörtte birinin aşılanmış olduğuna gö
re tifoya karşı muafiyet yolunda çok 
büyük bir adım atılmış oluyor de
mektir. 

Diğer tedbirlere inzimam eden bu 
büyük ve fevkalâde aşı mesaîsi saye
sinde önümüzdeki haftalar zarfında 
hastalığın azalmağa ve eski normal 
haddine inmeğe yüz tutacağını kuv
vetle ümit etmekteyiz. 

Mücadele işlerinde en mühim âmil
lerden biri olan hastaların tecridi ve 
portörler üzerinde tedkikat işleri de 
emniyetle yürümektedir. Hâlen şehir 
hastanelerinde tifolular için ihtiya
ca kâfi yatak temin edilmiş olduğu 
gibi lüzum görülürse daha fazlasını 
da tedarik etmek kabil olacaktır. Ve
kâlet mücadele işlerini kolaylaştır
mak için İstanbul vilâyeti ve beledi
yesi sıhhî kadrolarmdaki münhalleri 
doldurduğu gibi ayrıca iki emrazı sâ
riye mütehassıs tabibi ve bir çok em
razı sâriye sıhhat memurlarını da İs
tanbula göndermiştir. Vilâyet hıfzıs
sıhha meclisi aldığı direktifler daire
sinde mesaîsine devam edecektir.» 

Doktor Asım Arar, buradaki tedki-
katını bitirdiği için dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 
S o n 2 4 saa t t e 2 1 t i fo vakas ı 

Son yirdi dört saat içinde 21 tifo 
vakası tesbit edilmiştir. Şimdiye ka
dar günlük tifo vakalan 26 ve 27 ye 
kadar çıkıyordu. Son yirmi dört saat
te vakaların azalması, alman sıhhi 
tedbirlerin neticesidir. 

Dün Belediye tarafmdan verilen 
emir üzerine mecburî aşıya tabi tu
tulan seyyar ve sabit esnaftan aşılan-
mıyanlarm çalışmasına ve dükkânla
rının açılmasına 8 ağustostan sonra 
müsaade edilmiyecektir. 

İş dairesi kadrosu 
iş dairesi üçüncü mıntaka amirli

ğinin kadrosu bugünlerde tebliğ edi
lecektir. Üçüncü mıntaka amirliği
nin şimdiki kadrosu pek dar görül
müştür. Çünkü üçüncü mıntakada 
İstanbul ve mülhakatından başka 
Kocaeli, Zonguldak, Bursa ve Bolu 
vilâyetleri de dahildirler. İşçi ve do
layısüe iş yerlerinin en çok kesafet 
peyda ettiği bu vilâyetlerde kanunu 
lâyikile tatbik edebilmek için üçüncü 
mıntaka amirliği teftiş kadrosunun 
takviyesi icab etmiştir. 

Ayni zamanda yeni kadro ile me
mur ve kâtip adedi de arttırılmıştır. 

Mevlûdu nebevî 
Tüccaranı mutebereden merhum Sadık 

Zade Bay Ruşen'in ruhuna ittihaf edil
mek üzere Temmuzun yirmi sekizinci Çar
şamba günü İstanbulda Yeni Camide Öğle 
namazından sonra mevlûdu nebevi okutu
lacağından merhumu seven akraba ve 
dostlarile arzu buyuran ihvanı dinin de 
teşriflerini ricaederiz. 

Sadık Zade merhum Bay Ruşen Ailesi 

Açık teşekkür 
Babamızm ölümü dolayısile bizi taziye 

ve teselli etmek nezaket ve lûtufkârhğm-
da bulunan dostlarımıza bütün ailece 
duyduğumuz teşekkür ve minnettarlıkla
rımızı bildirmek için muhterem gazeteni
zin tavassutunu rica ederiz. 

Süreyya Orhun - Orhan Seyfi Orhun 

H A L K O P E R E T İ 
Bu akşam 

Beylerbeyi İskele Tiyatrosunda 
E N A İ L E R 

Operet 2 perde 
1 — Tablo 
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SİYASÎ tCMAL: 

I 

Dünya meselelerinin halli için 
yeni yollar aranıyor 

ttalyanın mukadderatını elinde btt-
lunduran B. Mussölini yazdığı yeni 
Wr makale üe Milletler cemiyeti mü
essesesine çok şiddetli hücum etmiş 
ve umumî harpten şimdiye kadar, 
geçen zamanda Avrupamn ve bütün 
dünyanın huzur ve emniyetine maa-
har olmaması hep bu müessesenin 
öteki beriki devletin menfaat ve dü
şüncelerine âlet olmasından ve müs-
bet işler yapamayıp evham ve haya-
lâte kapılmasından ileri geldiğini Is-
bat etmiştir. 

I Bugün bu müessesenin münhası
ran İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus-
yanm hükmü muttaki altında oldu
ğunu ve sureta müsavat hakkı tanı
nan diğer devletlerin sözleri geçme
diğini söyledikten sonra misakınm 
tecavüze uğrıyan devlete gönderile
cek kuvvetlerin aza devletlerin arazi
sinden geçmek mecburiyeti koyan on 
altıncı maddesi heran bir umumî 
harbe sebeb olabileceğini ve Habeşis-
tanm İtalyaya ilhakını ve general 
Frankoya muhariplik hakkını tanı
maktan imtia eylemesi hakikati gör
meyip hayâl paşinde koşmaktan baş
ka bir şey olmadığını ilâve etmiştir. 
Makalenin sonunda İtalya Başvekili 
hakikatlerin karşısında Milletler ce
miyeti bir nam ve nişan bırakmaksı
zın dağılıp gideceğine hükmetmiştir. 

Bu makale ile B. Mussölini ttalya
nın menfaati Almanyanm ve Maca 
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rtstanm menfaatlerini gözetmek ve 
siyasî manevralar çevirmek üzere 
zahirde hâlâ azası bulunduğu Cenev
re müessesesini tamamüe çürütmek 
istemiştir. Ayni zamanda general 
Frankonun muhariplik hakkı tanın-
madiği takdirde ttalyanın da bu mü
esseseden resmen aynlacağı anlatıl
mıştır. 

Milletler cemiyeti esas itibarile son 
zamanlarda çok zaiflamış olduğundan 
İtalya bunu büsbütün batırmağa ce
saret etmektedir. İspanya işlerinin 
Mületler cemiyetinden alınıp bunda 
aza olan ve ölmıyan 27 devletin işti
rak ettiği Londradaki bir komiteye 
bırakılmış olması Cenevre müessese
sine ilk darbeyi teşkil etmişti. 

Ahiren Belçika kralı dünyanın hu
zur ve emniyetini ve biaenaleyh sul
hunu tehdid eden beynelmüel ticari 
münasebetlerdeki kayıtların ilgasını 
temin için Milletler cemiyeti üe hiç 
bir alâkası olmamak üzere cihanşü
mul, daimî ve müstakil bir komitenin 
teşkil edilmesini dünya devletlerine 
teklif eylemesi ve bu teklifin İngilte
re ve Fransa ve Amerika tarafından 
memnuniyetle karşılanması Milletler 
cemiyetinin dünyanın sulh ve refahi
ne bakan yegâne müessese bulunması 
imtiyazını büsbütün bozacaktır. Dün
ya meselelerinin halli için büsbütün 
yeni yollar arandığı artık muhakkak
tır. Feyzullah Kazan 
IIIIIINMIINIIIIIIIllUNlIlMIHIlIHHİlllHİHIIIIIIIIIIIIIIlIHHtINNNIIMliH 

E t y e m e y i n i z 
Şarkî Almanyada Königsberkte ka

saplar et aleyhinde mücadeleye giriş
tiler... Malı aleyhinde söz söyliyen 
kimse bugüne kadar görülmemişti. 
Şarkî Almanya kasapları bu görülme
miş şeyi yapıyorlar. Königsberk ka
saplar birliği sokaklara ve kasap 
dükkânlarına şu yaftalan astırdı: 

«Et yemek, sade et yemek akılsız
lıktır.» 

«Halkın mütemadiyen et istemesi 
şuursuzluğa delâlet eder.» 

«Et en kuvvetli gıda maddesi de
ğildir.». 

Bu propagandanın sebebi Şarkî Al
manyada et buhranından ileri geliyor. 
Eğer halk eskisi kadar et yemekte de
vam ederse kasaplar ihtiyacı karşüa-
mıyacaklar. Bunun için halka buh
ranı sezdirmemek lâzım... 

Eski zamanın çanları 
Yer yüzünün en büyük çanları 1400 

İle 1700 senesi arasında yapılmdıştır. 
Bu büyük çanların ekserisi Belçika-
dadır. Brükseldeki Sent - Gügül ku
lesindeki Salvator çanı 7,000 kilodur. 
Bu çan 1481 senesinde yapümıştır. 
1773 de yapüatı ayni büyüklükteki 
çan da Şimal kulesindedir. Bu canlan 
çalmak için on altı kişi ip çekerdi. 

Çan şehri denilen Molin şehrinde de 
j 8,884 kiloluk bir çan vardır. 

Balık nasıl pişer? 
Balık tava olur, ıskara olur, fırına 

verilir, tepside yapüır... İyi amma 
ne zaman ıskara olur, ne zaman 
tava?. 

Londra balıkçüan bürosu bir tarife 
neşretti. Balığın gıda kıymeti kendi 
ihtiva ettiği yağdadır. Bu yağ nisbeti 
de her mevsim değişir, azalıp çoğalır. 
Balıkta mevsimine göre yağ fazla ol
duğu zaman tava yapılması doğru de
ğildir. Bazı cins balıklar da mevsimi
ne göre tava yapılır. Tava yapılması 
lâzımgelen balıklar, yağsız balıklar
dır. Yağsız balıklan fırınlamak lâ
zımdır. 

AnlaşıUyor ya, baük aşçımn key
fi ile değil, vaziyetine göre pişecek!. 

Hollandada 
Hollatıdanm meclis sistemi kendi

ne mahsustur. Hollandada 21 yaşma 
kadar kadm erkek herkes intihabata 
iştirak eder. 8,000,000 nüfusım 4 mil
yon 500 bin kişisi müntehiptir. 

Partilere gelince, 16 siyasî parti var
dır. Eğer mebusluğa namzedliklerini 
koyanlardan, yüzde şu kadar rey al
madığı takdirde 3,500 frank alınma-
sma dair bir kanun çıkarılmadaydı 
siyasî partilerin sayısı artacaktı. Par
tiler arasında «Katolik - Roman» 
«tarihî hiristiyanlık» «Katolik - de
mokrat» partileri vardır. 

Avrupaya yaş üzüm ihracı 

îzmirden tngiltereye yaş üzüm ihracına başlandığını yaznuştık. Sevkiyat 
soğuk hava depolu vapurlarla olacaktır. Orta Avrupa memleketlerine ise 
soğuk hava depolu vapurlarla, Selanik veya Köstence yolile ve soğuk hava 
depolu vagonlarla sevkedilecektir. Yukarıdaki resim valinin ve diğer davetli
lerin önünde üzümlerin vapura yüklenmesini gösteriyor. 

Tahtakale cinayeti 
faili ne diyor? 

Süleyman bana bıçakla 
hücum etti bende 

onu vurdum 
Evvelki gece yarısı Tahtakalede bir 

han içinde Safranbolulu kayıkçı Fey
zinin, arkadaşı ka3nkçı Süleymam bı
çakla öldürdüğünü dün yazmıştık. 
Bir hiç yüzünden çıkan bu cinayet 
etrafında müddeiumumîlik tahkikata 
el koymuş ve müddeiumumi muavin
lerinden B. Kemal Tan vaka mahal
linde tahkikat ve isticvablarla meş
gul olmuştur. 

Yapüan tahkikata nazaran kayık
çı Feyzi ile Süleyman bir sarhoşluk 
yüzünden evvelce bir defa kavga et
mişler ve evvelki gece gene sarhoşluk 
yüzünden bu kavga tazelenmiş, Tah
takalede İlyasm kahvesinin yanında!-
ki bekâr odasmm kapısı önünde 
Feyzi, sustalı bıçakla Süleymam kası-
ğmm üç yerinden ağır surette yara
lamıştır. Süleyman, nezif neticesinde 
yere düşerek ölmüştür. 

Vakayı müteakib kaçan katil Feyzi 
biraz sonra yakalanmıştır. Dün müd
deiumumîlik tarafından lâzımgelen 
tahkikat ikmal edilmiş ve katil Feyzi 
yedinci istintak dairesine verilmiştir. 
Sorgu neticesinde Feyzi tevkif edil
miştir. 

Katil Feyzi dün bir muharririmize 
cinayeti şöyle anlatmıştır: 

— Süleyman bana her zaman fe
nalık yapardı. Bundan bir buçuk ay 
evvel de gene bana küfür etmiş ve 
darümıştık. O zaman bıçakla benim 
üzerime hücum ettiği halde sarhoş
tur, diye sesimi çıkarmamıştım. Ara
dan bu kadar zaman geçtikten sonra 
dün gece ben Tahtakalede bir sütha-
nede rakı içerken Süleyman da geldL 
Yanımdaki arkadaşım araya girerek 
bizi orada barıştırdı. Saat on ikiye ka
dar beraber içtik. Sonra Sülejrman 
bana, beraberce kendi odasma gide
rek karşı karşıya; biraz daha rakı iç
memizi teklif etti. Israrlarma daya
namadım. İkimiz de sarhoştuk. Bera
berce çıktık. Süleymanm odasmm ka
pısı önüne geldiğimiz sırada Süley
man birdenbire cebinden bir sustalı 
bıçak çıkararak bana saplamak iste
di. Bunu görünce gözlerim döndü ve 
üzerine atıldım. Artık bundan sonra 
ne olduğunu bilmiyorum. 

Buğday mahsulü 
çok iyi 

Bu sene fazla miktarda 
ihracat yapılacak 

Bu seneki buğday mahsulü hakkmda 
yapüan etüdler yüz güldürücü neti
celer vermiştir. Mahsul geçen sene
den fazla olmamakla beraber kalite 
itibarile senelerdenberi görülmemiş şe« 
kilde mükemmeldir. Zamanmda ya
ğan yağmurlar bu neticenin alınması
na çok yardım etmiştir. 

Mahsul memleket ihtiyacmdan faz-
la!dır. Binaenaleyh hariçten vaki ola
cak her talep karşılanabilecek, ihra
cat yapılabüecektir. Bu suretle Türk 
buğdaylannm mükemmeliyeti bütün 
dünyaya tanıtüacaktır. 

Susam, mısır, da;n, kuşyemi mahsu
lü de geçen seneki gibidir. Hububat 
umumyietle geçen senenin mahsulün
den iyidir. 

17 yaşında bir delikanlı 
kayboldu 

Fmdıklıda kömür kayıklanndan bi
rinde çalışan Rifat isminde birinin 17 
yaşlarmdald oğlu Rahmi, bundan on 
gün kadar evvel babasmı görmek üze
re Şüeden buraya gelmiş, babasını 
bulmuş, görüşmüş, fakat sonra orta
dan kaybolmuştur. 

Rifat, zabıtaya müracaat etmiştir. 
Polis, tahkikat yapıyor. 

Viyana Şehir tiyatrosu meşhur 
tenoru 

F O R E S T 
Bu akşamdan itibaren 

N O V O T N i 
şirin ve güzel bahçesinde en büyük 
VİYANA operetleri ve şarkılannı 
okuyacaktır. Fiatlarda değişiklik 
yoktur. 

DAİRE - TEPEBAŞI 

Yerlimallar sergisi bugün 
saat dörtte açıhyor 

Sergiyi Başbai(anın açması muiıtemeldir, 
açılış töreninde Vel(ilier de lıulunacaldar 

Terli Mallar Sergbinde son hazırlıklar bitirilirken 

YerU maUar sergisi bugün saat 16 
da merasimle açılacaktır. Sergiyi 
Başbakan B. İsmet İnönünün açması 
muhtemeldir. İktisad Vekili B. Celâl 
Bayarla şehrimizdeki diğer vekiUer 
de küşad resminde bulunacaklardır. -I 

Merasimde sergiyi kuran MiUl sa
nayi biriiğinin reisi B. Halü Sezer ile 
kâtibi umumî B. Halid Güleryüz de 
birer nutuk söyliyecekler, müll sa
nayiin inkişafını tebarüz ettirecek
lerdir. Söylevlerden sonra sergi gezi
lecek ve saat beşte kapılar halka açı
lacaktır. 

Bu seneki sergi büyük emeklerle 
hazırlanmış, bilhassa dekorasyon ba-
kımmdan geçen seneki sergfüerden 
çok daha mükemel olmuştur. Şimdi
ye kadar sergüerde geniş mikyasta 
satışlar yapıhyor bu suretle Yerli 
Mallar sergisi biraz da pazar yerle
rini andınyordu. Millî sanayi birUği 
kâtibi umumîsi B. Halid Güleryüz 
bilhassa bu noktaya ehemmiyet ve
rerek komiteden sergiye tam bir ser
gi mahiyeti verecek kararlar almış-
tu-. 

Serginin satış için açılmadığım 
alâkadarlara anlatmak, verilen ka
rarların en mühimlerinden biridir. 
Yani bu seneki sergide hemen hemen 
hiç satış yapılmıyacak teşhir suretUo 
milli sanajriin inkişafı halka göste-
rllcektir. 

Sanayi ilerleme sergisi 
Sanayi birliği reisi B. Halü Sezer 

gazetecilere Dokuzuncu YerU mallar 
sergisi hakmda dün şu beyanatta bu
lunmuştur: 

— Dolnızuncu Yerli mallar sergisi 
Türkiyede sergi İşlerinin de gittikçe 
tekâmül ettiğini gösterecek mahiyet
te hazırlanmıştır. Onuncu sergi, Yer-
U mallar sergisi olarak değü, «Sanayi 
ilerleme sergisi> adüe açılacaktır. Ge
lecek seneki sergilerde sergi tekniği
nin daha çok inkişaf ettiği görülebi
lecektir kanaatindeyim. Sergiye bü
tün fabrikalann iştiraki bizi çok 
memnım etmiştir. Bu hususta İkti
sad Vekili B. Celâl Bayara gazeteniz 
vasıtasUe teşekkürlerimi arzetmejrl 
bUhassa vazife bilirim. 

Kültür Bakanı B. Saffet Ankan ds 
Galatasaray lisesini bize vermekle 
Yerli Mal ve Mülî Sanayiin daha mü-
said şartlar altmda teşhirine yardım 
etmek suretile bize büyük yardımda 
bulunmuştur. Birlik kendisine müte
şekkirdir. 

İktisad Vekili sergi hazır
lıklarını tedkik etti 

iktisad Vekili B. Celâl Bayar be
raberinde Sümer Bank umum müdü
rü B. NuruUah Esad, İş Bankası İB-
tanbıü şubesi müdürü B. Yusuf Ziya 
ve daha bazı zevat olduğu halde dün 
saat 17 ye doğru Yerli Mallar sergisi- **'* 
ne gelmiş ve hazırlıklan gözdea " 
geçirmiştir. ' 

Serseri kediler niçin öldürülüyor? 
Kedilere karşı açılan mücadele, halkı 

kuduza karşı korumak içindir 
Son zamanlarda görülen kuduz va-

kalan üzerine kedilerle mücadeleye 
devEim olımuyor. Halkın acıma hisle
rine karşı Belediyenin en salâhiyet-
tar bir rüknü dün bir muharririmize 
izahat vererek demiştir ki: 

«— Vatandaşın kuduz hastaUğına 
karşı sıhhatini korumak için böyle 
bir mücadele açmış bulunuyoruz ve 
tedbirin ehemmiyetini sayın İstanbul 
halkına anlatmak için son bir hafta 
zarfında 25 vatandaşın kedi ısırma-
sUe kuduz tehlikesine maruz kaldığı-
m müsbet vaka olarak kaydetmeyi fay
dalı görürüm. 

İstatistUtlere göre bu sene geçen 
senlere nisbetle kediler vasıtasüe in
tikal eden kuduz vakalanna daha 
çok tesadüf edilmektedir. Hattâ Ana-
doluda kuduz vakalannda da en 
mühim âmilin kedi olduğu anlaşıl
maktadır. 

Dünyaca maruf olan Tanje ensti
tüsü pastör direktörü profesörü Rem-
linger kuduz üzerindeki bir etüdün
de şöyle diyor: 

«Avrupada hakikati söylemek lâ
zım gelirse son senelerde kedUer ku
duzun intişarında çok mühim rol oy
namışlardır. Amerikanın Boston şeh
rinde Belediye tarafından bir ayda 
beş bin kedi imha edilmiştir. Kedi kö
pekten daha tehlikelidir. 

İstanbul Belediyesi kedi ısırmasile 
kuduz tehlikesine maruz kalan yav-
rulannın acıklı feryadlanna taham

mül edemiyen ana ve babalann şikâı 
yetleri karşısında müstacelen bu teA 
birlere baş vurmağa mecbur olmuı^ 
tur. Esasen belediye serseri sokak k̂ ^ 
dilerüe mücaedele etmekte, ev kedî  
lerine dokunmamaktadır.» 

Şimdiye kadar öldürülen kedUer 
2000 kadardır. 

Kediler nasıl nakledilecek? 
Himayei Hayvanat cemiyeti, top-

lattınlan kedilerin eziyet edilmeksi
zin cemiyet merkezine nakledilmesi 
için müracaatte bıüunmuştu. Beledi
ye, toplattmlacak kedilerin sureti 
mahsusada ihzar edUen büyük kutu
lar içinde ve eziyet edilmeksizin nakle
dilmesini alâkadarlara emretmiştir. 

Kibrit kutusu içinde heroin 
paketleri 

Kaçakçüık bürosu memurlan bir 
heroin kaçakçıcısmı vapurdan çıkar
ken yakalamışlardır. Ramazan adın
da bir gencin, kokain paketlerile Bo-
ğaziçinden köprüye geleceğini haber 
alan memurlar, kendisini köprü isk-v 
leşinde yakalıyarak üzerini aramışlar 
ve bir kibrit kutusu içinde ufak hero
in paketlerini ele geçirmişlerdir. 

Ramazan, bu kibrit kutusunun ken
dine aid olmadığını, her nasılsa ce
bine bırakılmış olduğunu ileri sürmek
tedir. Hakkında lâzım gelen kanunî 
takibat yapılıyor. 



Tuzlu su3run tesiri 
Cildi, saçlan ve tırnaklan 
korumak için ne yapmalı ? 

Deniz ve güneş banyolan b&zı ka
dınların cildini bozar. Bunlar denize 
girdikleri müddetçe geceleri yüzleri, 
kolları ve saçları ile meşgul olmalı
dırlar. 

Deniz suyu cildi, kurutur, fazla ke
pek yapar. Bunım için krem sürmek 
teni yağlı bulımdurmak en iyi hare
kettir. 

Denize girmezden evvel vücudu bir 
kremle yağlamak usulü her tarafta 
taammüm etmiştir. Bımdan başka yü-
« sürülecek pudra da esmerliyen te
nin rengine uymalıdır. Güneşten ya
nan bir yüze beyaz veya pembe pudra 
hiç yaraşmaz. Yanaklara allık da sür
mek güzel görünmez. Yanık bir çehre
ye ancak (acre) akr denilen koyu renk
te pudra sürülmelidir. 

Deniz banyosundan dudaklar da 
çok müteessir olur. Tuzlu suyun tesiri-
le dudak derisi çatlar ve kurur. Bu
nun için dudaklara her akşam yatar
ken vazelin sürmeği ihmal etmeme
lidir. Dudaklara sürülen kırmızı üze
rine de daima az vazelin sürmek du
dakların çatlamasına mâni olduğu gi
bi parlak ve canlı durmasını da te
min eder. 

Deniz ve güneş banyosundan tır
naklar da müteessir olur. Kurur ve ça
buk kırılır. Bu hale karşı bir müddet 
tırnaklara cila sürmemek, ve her gece 
tırnakları ve etraflarını bolca yağla
mak lâzımdır. Tatlı badem yağı, va
zelin, hattâ adî zeytinyağı bile bu işi 
mükemmelen görür. 

Deniz banyosu yaparken saçlarm 
deniz suyu ile ıslanmaması mümkün 
değüdir. Halbuki tuzlu su saçları sert-
leştirir, kurutur. Bu hal saçlarm za
yıflamasına ve dökülmesine sebep 
olur. Buna karşı haftada bir baş yı
kamazdan evvel saçlara bol zeytinya
ğı sürmeli köklerine yağ ile masaj 
yapmalı ve başı sıcak bir havlu ile 
örterek bir iki saat öylece durduktan 
sonra her zaman gibi yıkamalıdır. 

Bu külfete katlanmak istenilmezse 
bolca briyantin sürerek saçlan yağla
mak da ayni tesiri temin eder. 

Buz tphil 
Buz bulunmadığı zaman içilecek 

suyu basit bir surette soğutmak kabil
dir. 

Su şişelerini bir kova içerisine yer
leştirmeli. Şişelerin ağızlarmdan biraz 
aşağısına kadar kovayı kum ile dol-
durmalı. Kumun üzerine bir tabaka 
İri tuz ile örtmeli. Sonra kum tama-
mile ıslanmcıya kadar üzerine su 
dökmeli ve bir saat öylece bırakmalı. 
Şişedeki sular mükemmelen soğur. 

Şapka, elbise, çanta modeli 

s \ 

Pariste sergi münasebetile hergün 
bir yenilik moda diye ortaya atılmak
tadır. Resimde görülen şapka, elbise, 
saç tuvaleti modelleri son moda diye 
kabul edilmiştir, 

1 — Saçlar bir kulaktan diğer ku
lağa kadar ayrılarak, küçük bukleler 
yapümıştır. Kulaklar meydandadır 
ve iri yuvarlak küpeler konmuştur. 

2 — Erkeklere kravat yapılan kalın 

ipekliden siyah üzerine beyaz çizgili 
kumaştan tayör içerisine siyah veya 
beyaz ipekli orgaindi veya muslinden 
bluz giyilecektir. 

3 — Bej rengi krepten elbise ile kısa 
caketi. Göğüsünde iki renkten çiçek 
vardır. Şapkası dar bir kurdele ile 
çene altından bağlanmıştır, 

4 — Tepesi olmıyan yalnız kenar 
dantelden şapka. 

5 — Tepesi olmıyan yalnız kenar 

muslinden şapka, 
6 — Tepesi, şapkayı süsliyen yapma 

çiçeklerin saplarının örülmesi ile ya
pılmış, etrafı hasır şapka. 

7 — Önü 3nlan derisi arkası rugan 
sandal. 

8 — Başa sank gibi sarılan eşarp, 
9 — Önü kalkık ve yüksek siyah şap^ 

ka. 
10 — Yuvarlak şekilde renkli podö-

süet çanta. 

Meyva lekeleri 
örtülerden kolay 
çıkartmak usulü 
Meyva mevsimindeyiz. Sofra örtüle

rinde ve elbiselerde sıksık meyva le
keleri oluyor. Bunları çıkarmak için 
kükürt buharına tutmak en iyi ç<lre-
dir. 

Lekeli kısmı ıslatmalı ve germeli. 
Diğer birisi de lekenin altına bir huni 
tutmalı. Huninin dar tarafı yukarı, 
enli kısmı aşağıya doğru olmalıdır. 

Huni altına bir iki kibrit yakmalı, 
çıkan kükürtlü duman lekeyi ekseri
yetle bitirir. 

Kagısı marmeladı 
Temmuz ayı meyvalarm, bilhassa 

kayısının en bol ve en ucuz mevsimi
dir. Kış için reçel ve marmelât yap
ma zamanıdır. Kayısıdan gayet güzel 
kokulu, altın renkli şeffaf marmelât 
yapılabilir. 

Olgun çürüksüz kayısılan almalı, 
yıkadıktan sonra çekirdeklerini ayık-
lamalı ve et makinesinden geçirmeli. 
Bir kilo kayısı için bir kilo şeker he
sap ederek toz şekeri az su ile ateşe 
koymalı. 

Şeker koyulaşınca içine makineden 
geçirilmiş kayısıları atmalı. Karıştıra 
kanştıra pişirmeli. Marmelât kepçe
den pelte halinde akınca ateşten in
dirmeli ve sıcak iken muhafaza edile
cek kaplara taksim etmeli. 

Emaye kaplar 
Emayenin çatlayıp 
dökülmemesi için 

ne yapmalı? 

Emaye tencere kepçe gibi şeylerin 
emayesi çatlayıp dökülmesi, üzerinde 
ve içinde dökülmüş siyah lekeler ol
ması çirkin bir manzara göstermesin
den maada tehlikelidir de... Kullandık
ça dökülen küçük emaye parçaları bir 
çok hastalıklara sebep olabilir. Buna 
mâni olmk için yeni alman emaye bir 
kabı soğuk su dolu derin bir tencere 
içine yerleştirerek ateşe koymalı. Fı
kır fıkır kaynatmalı ateşten indirerek 

Moda haberleri 
if Gayet küçük desenli emprime 

modadır. 
-k Açık pembe, açık mavi mus

lin, veya krep marokenden elbise
ler çok giyiliyor. 

İr Tülden bluzlar rağbettedir. 
if Yapma çiçekten şapka ve yel

paze çok kullanılıyor. 
it Saçlar çok kısadır. Bühassa 

ense ve kulaklar meydandadır. 
it Açık maviden lâciverde ka

dar bütün maviler modadır. 
ir Devekuşu tüyünden şapka 

ve kap yaz geceleri çok giyiliyor. 
İr Beyaz ve ya siyah alpaktan 

redingot şeklinde manto modadır 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Lavanta yerine kolonya 

Samiye O. Nişantaşı: 1 — Yazm lavanta; 
kullanmak doğru değildir. Güzel bir ko
lonya kullanınız. Lavanta çiçeği, yahut li
mon çiçeği kokan kolonyalar en münasi
bidir. Friksiyon için de bu kolonyaları 
tercih ediniz, 

2 — Deniz ve güneş banyosunda kaç da
kika durmanız lâzım olduğunu ancak dok
torunuz tayin edebilir. 

3 — Yüzünüze ve vücudunuza her yer
de satılan krem veya yağlardan birini sü
rünüz. 

Fazla yağlı cild 

Beylerbeyi, A. B. S.: Cildinizin fazla 
yağlı olmasından şikâyet ediyorsunuz. Şu 
İlâcı tecrübe ediniz, fayda görmezseniz 
bir doktora müracaat etmeniz münasiptir: 

Her gece yatarken gayet sıcak su içeri
sine bir pamuk parçası batırınız ve bu 
pamukla yüzünüzü güzelce yıkayınız. Bi
rer kahve kaşığı limon suyu ile gül suyu
nu karıştırınız ve pamukla yüzünüze sü
rünüz. Silmeyiniz kurumağa terkediniz. 

Kısa kaşları uzatmak 

Moda, M. H.: Kaşlarmız kısa olduğun
dan uzatmak istiyorsımuz. Bunları tüy-
lendirmek güçtür. Lânolin sürülen yerde 
tüy bittiği rivayet olunur. Siz de kaş uç
larınıza lânolin sürerek tecrübe ediniz. 

En doğrusu kaşlannızm renginde bir 
kalemle uçlarmı uzatmaktır. 

Leke ilâcı 

İstanbul, B. Veral; Leke çıkaran ilâcın 
tertibi şudur: Ayni mikdar amonyak eter 
ve doksan derecelik ispirtoyu bir şişeye 
koyarak karıştırınız. Bu ilâçla sUinen le
keler ekseriyetle çıkar, elbise temizlenir. 

soğumağa bırakmalı. 
Su soğuyunca kaplan içinden çıkar

malı, kurulayıp raflara, yerlerine koy
malı, i 

Eted Mahmud Karakurd 

SON GECE! 
— «Hala... Hala sen misin» dedi. 
Sevinçten çıldınyordum. O zamana 

kadar tanımıyor ve konuşamıyordu... 
Artık tanımağa ve konuşmağa başla
mıştı., kalbim heyecanlarla coşarak 
deli gibi ellerine sarıldım, öptüm., 
öptüm!.. 

—«Benim yavrum, benim güzel kı-
lun!,. Baş uçundayım işte... Konuşu
yorum seninle!..» 

Gülüyordu, dudakları rüzgâra tu
tulmuş bir sonbahar çiçeğinin solmuş 
iki küçük yaprağı gibi bükülerek gü
lüyordu.. 

^ «Hala; neredeyim ben?» dedi. 
— Hastanedesin yavrum!.. Bak, iyi 

oldun, açıldın.. Allaha bin şükür, bir 
çeyin kalmadı artık!.. 

Kafası yana doğru düştü. Başım tu
tacak kuvveti yoktu. Düz siyah saçla
rı alnını kapıyordu, dudakları gene 
kendi kendine kımıldadı... 

— «Faruk nerede hala?..» dedi. 
- - Memleketine döndü yavrum!., 
— Memleketine mi döndü?,. 
— Evet., zorla götürdüler... Seni on 

beş gün geceli, gündüzlü hastanenüı 

Tefrika No. 109 

kapısmda bekledi. Sonra zavallıyı 
Fransızlar tuttular, vapura koyarak 
zorla götürdüler dedim... O anda hiç 
unutmuyorum; iki damla yaş, gözle
rinden kayarak yastıkların üzerine 
düştü... 

— «Demek Faruk gitti hala, öyle 
mi?..» dedi. 

— Gitti yavrum; fakat gelecek... 
Hemen gelecek!.. 

İlk yazdığınız mektubu derhal ce
bimden çıkararak ona uzattım. 

— Bak sana İstanbula ayak basar 
basmaz mektup bile göndermiş de
dim... 

Başını büyük müşkülâtla bana do^-
nı çevirdi. Esmer yüzü, petrol lâmba-
smm ışığı altında donuk donuk parlı
yordu. 

— «Oku hala dedi dinliyeyim!..» 
Okumağa başladım., ben okudukça 

onun gözlerinden iki sıra yaşlar boşa-
myordu. Çıt bile çıkarmıyordu, yalnız 
ağlıyor ve dinliyordu. Mektubun bir 
tarafına geldik. Bugün gibi hatırım
da; diyordunuz ki: «Mariya; seni be
nim elimden kimse alamaz artık!.. 

Allah bile gelse, ölüm bile girse aramı
za gene seni benden ayıramazlar... 
Her şeye rağmen ve her zaman benim-
sin, yalmz benimsin güzel Mariyami.» 
İşte mektubun bu cümlesini okuyup 
bitirdiğim zaman, birdenbire kendini 
tutamıyarak, «Faruk.. Faruk...» diye 
haykırmağa, çırpınmağa başladı... 
Onun için bu çırpınış, bu heyecan çok 
tehlikeli idi. Teskin etmeğe uğraş
tım... 

— Yapma kızım; yapma evlâdım, 
Sakin ol!., diyordum. 

Biran başmı çevirerek bana baktı... 
— «Onu bir daha görecek miyim 

hala?..» dedi. 
— Göreceksin kızım; muhakkak 

göreceksin... Gelecek, seni alıp götü
recek buradan dedim... 

Gene birdenbire sakinleşiverdi... 
Gözlerini, tavanda asılı duran lâmba
nın ışığına dikti., baktı, baktı... O ba
kışı, o bakışm hüznünü hâlâ unutamı
yorum!.. Dudaklarında masum, me
lek bir gülüşün pırıltıları yandı... 

— «Evet dedi; ben de biliyorum, 
ben de inanıyorum, gelecek, muhak
kak gelecek hala!..» 

Gözleri kapanıyordu. Yorulmuştu. 
Başı yeniden yastığın bir tarafına doğ
ru kaydı... 

— (iHala; geldiği zaman onu hemen 
bana getir!.. Eğer yetişemez de gözle
rimle göremezsem, ruhumla olsun sey

rederim yüzünü!.. 
Fazla söylemedi., tıkanıyordu., göz

lerini yumdu., başım sağa doğru bük
tü., dudaklanmn üstünde inler gibi 
bir sesle: 

— Faruk... Faruk... Faru.... diye dal
dı gitti!.. 

İhtiyar kadm bir hıçkırık kasırgası 
içinde sarsıhyordu... 

Perdelerin ucunu kaldıran ıslak, in
ce bir rüzgâr!.. 

Oda, derin bir sessizlik içinde!.. 
Yüzbaşı, büyük bir kâbustan uya-

mr gibi ağır ağır doğruluyor... Göz 
yaşları ile ıslanan esmer yüzünü ihti
yar kadından saklamağa çalışıyor.,. 
Çenesinin titrediğini görüyoruz... Du
daklar mı ısmyor.., 

— Zavalh Mariyam; zavallı bedbaht 
sevgilim!.. Meğer ben sana ne büyük 
fenalıklar yapmışım, meğer benim yü
zümden neler çekmişsin sen!.. 

İhtiyar kadın başını sallıyor... 
— Doğru, çok doğru söylüyorsunuz 

yüzbaşı!,. Ona büyük fenalıklar yap
tınız., sizin yüzünüzden çok çekti. Fa
kat yalmz bir noktada aldanıyorsu
nuz: Bütün bunlara rağmen o kendi
ni hiç bir zaman bedbaht hissetmedi. 
O bedbaht değildi. Bugün bile kendini 
bedbaht telâkki etmiyor. Seven kadın, 
sevildiğini bilirse bedbalıt olmaz yüz
başı!.. 

ihtiyar, ağhyor... 
— Zavalh çocuk; şimdi size de acı

yorum... Siz de bilmediniz, siz de iste
yerek yapmadınız bütün bunları!.. Bu 
hazin aşk hikâyesinde sizin yalnız bir 
günahınız, tek bir kabahatiniz vardı. 
Kadınlık denilen varhğm ne demek 
olduğunu henüz ijrice bilmiyordu
nuz!.. Gençtiniz, daha tecrübesizdi
niz, diğer hemcinsleriniz gibi siz de 
zannediyordunuz ki, kadm kalbi ile 
bir oyuncakla oynar gibi o3mıyabilir-
siniz!.. İşte bütün hata buradan çıkı
yordu. Her şey ile oynanabilir, fakat 
duyan bir kadımn kalbi ile oynana
mazdı. Bunu bümiyordunuz yalnız!.. 

İhtiyar; dudaklarım bükerek acı 
acı gülüyor... 

— Oğlum; kadm bazan anlaşılması 
güç bir kitaba benzer!.. Onu baştan 
bir defa kavnyamadımz mı, sahifele-
rini çevirdikçe büsbütün şaşmr, büs
bütün başınızm döndüğünü hisseder
siniz!.. Seven kadın için bu mavi kub
benin altmda yapılamıyacak fedakâr-
hğm mevcut olmadığım, biran hatı-
nnıza getirmemiştiniz değil mi?. Yüz
başı; kadın sevmesin yoksa, ondan 
sonra 1.. 

Başını pencerelere doğru çeviriyor... 
Perde perde kararan ufuklara bakı
yor... 

Susuyor... 
(Arkası var) 
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Palamut ihracatı 
kontrol edilecek 
Hazırlanan nizamname bitti, 

Devlet şûrasına verildi 
Ankara 26 (Akşam) •— Palamut 

ihracatmı kontrol için hazırlanan 
nizamname bitmiş ve tedkik edilmek 
üzere Devlet şûrasma verilmiştir. 

Palamut ihracati şimdiye kadar 
kontrolsüz bir surette yapüdığı için 
her palamut ihracatcısmm kendine 
mahsus bir palamut tipi vardu Yeni 
nizamname üe bu tipler birleştiril
miş ve esas tipler tesbit edilmiştir. 
Kabul edüen tiplerin kaliteleri ni
zamnamede ayn ayrı gösterilmiştir. 
Bu kalitelere uygım olmıyacak pala
mutların ihracına müsaade edilmiye-
cektir. 

Bu suretle palamut mahsulü her 
tüccarm elinde ayn birer mata ol
maktan kurtarılmış oluyor. Diğer ta
raftan palamut muayyen ihraç is-
keleleı inden çıkarılırken İktisad Ve
kâletinin tayin edeceği kortolörler 
tarafından kontrol edilecektir. Kon
trol, İzmirde kabıü edüen tiplere gö
re, İzmir haricindeki ihraç iskelele
rinde birinci ve ikinci nevi olarak kal-
bul edilen esaslara göre yapüacaktır. 

Tipler ess itibarüe şunlardır 
Engin, Naturel, Busin, Krible. 
Bunlardan başka Furuk, Tırnak, 

Rufuz halinde ve Tanen esası üzerine 
de ihraç yapılabüecektir. Bu tip ve 
esaslar dahilinde ihraç İzmire mün
hasır olacaktır. 

İzmir haricindeki iskelelerden yapı
lacak ihracatta palamutlar şu kısım
lara ayrümış olduğu halde kontrol 
edileceklerdir: 

Birinci nevi, ikinci nevi, tırnak, fo-
ruk, rufuz. 

Yeni nizamnamede kontrole tabi ol
madan ihraç edilecek palamut nevi
leri ve miktarları da gösterilmiştir ki 
şunlardır: 

1 — Palamut hülâsası. 
2 — Öğütülmüş palamutlar. 
3 — Kontrol memuru bulunmıyan 

mahallerden beş yüz lira kıymete ka
dar ihraç edilecek palamutlar. 

İzmir, Çanakkale, Burhaniye veya 
Ajrvalık, Dikili, İstanbul, Antalya ve 
Taşucu iskeleleri basılıca palamut 
kotrol merkezleri olacaklardır. 

izmir spor işlerinde 
doğan ihtilaflı vaziyet 
İzmir vali ve parti başkanı Fazlı 
Gülecin gazetemize beyanatı 
izmir 26 (Telefon) — Üçok spor 

kongresinde Altay, Altmordu ve Buca 
spor klüpleri mensuplarının kongreyi 
terketmeleri yüzünden İzmir spor iş
lerinde doğan ihtilaflı vaziyet hakkın
da Vali ve Parti başkanı Fazlı Güleç 
ile görüştüm. Spor işlerimizde hiç bir 
ihtilâf ve anarşi kabıü etmediğini ve 
etmiyeceğini söyliyen Vali ve Parti 
başkam şu beyanatta bulundu: 

— Spor işlerimizi mantık harici her 
türlü zıddiyetlerden kurtaracağız. 
Bunun için mmtaka heyeti bir proje 
hazırlıyacaktır. Gayeye vusul için her 
engele karşı koyacağız. Bazı klüpler
de mevcut ihtUâflı fikirli mahdud 
şahsiyetler ekseriyet karşısmda hiç 
bir şye yapamıyacaklardır. Birleşen 
klüplerin isim meselesi üzerinde ve 
bundan sonraki iddialarını gülünç bu
lurum. Çünkü bu talî bir iştir. Spor 
zimamdarları eski isimleri kaldırmak 
istemişler ve buna muvaffak tal ol
muşlardır. 

Benim de iştirak ettiğim temiz gar 
ye eski klüp isimleri etrafında tekev
vün eden mantık haricindeki yıkıcı 
rekabetleri ortadan kaldırmaktır. 
Maksadımızın esas hatları şudur: 

İzmiri mıntakavî saha .ve klüpler 
etrafında bütün gençliğe şamil bir 

spor teşkilâtına kavuşturmak. 
İzmirde kaç klüp olacağı hakkmda 

şimdiden kati bir şey söylenemez, fa
kat şimdi mevcut klüplerde saha ve 
mmtakalar esası dahilinde bazı de
ğişiklik yapüacak, ihtiyaca göre belM 
bazı klüpler daha üâve olunacaktır. 
Bu hususta pek yakmdal karar vere
ceğim. 

Eski spor klüplerinin ihyası bizim 
için mevzuubahis olamaz. Yakmda 
hazırlanacak bir proje Parti vüâyet 
heyetinde tedkik edildikten sonra 
umumî kongre toplanacak ve kati 
şeklini alacaktır. 

T ü r k Mi l l î t a k ı m ı î z m i r d e 
b e y n e l m i l e l b i r m a ç y a p a c a k 
Ağustos ve eylülde federasyon Türk 
mülî takımma İzmirde bir enternas
yonal müsabaka yaptıracaktır. İzmir 
muhtelit takımı da gene İzmirde 
ya bir ecnebi takımile veya Ankara 
İstatıbul muhtelitlerinden birisile kar-
şUaşacaktır. 

Bunun için de bir anlaşma yapıla^ 
mazsa Üçüncü umumi müfettişlik 
mmtaka muhteliti İzmire getirilecek 
ve İzmir muhtelltile karşüaşacaktır. 
İzmirde bu müsabakalar için A ve B 
isimleri altında iki muhtelit yetişti
rilecektir. 

Bisiklet sır olmuş 
Küçük Necdet bisikleti 

iade etmeyince 
adliyeye verildi 

Dün Adliyeye Necdet admda on üç 
yaşlarında bir suçlu teslim edilmiştir. 
İddiaya nazaran küçük Necdet pazar 
günü Tahtakalede bisikletçi Sırnya 
gederek bir bisiklet kiralamış ve Flor-
yaya gezmeğe gideceğini söylemiştir. 

Bisikletçi, Necdet bisikleti alıp git
tikten sonra gece geç vakta kadar 
beklediği halde çocuğun dönmediğini 
gik'ünce merak etmiş ve Necdeti ev
velden tanıdığı için evine gitmiştir. 
Evde Necdet, Sırrının karşısına çık
mış ve ağlıyarak: , 

— Ben senden bisikleti alınca Flor-
yaya gittim. Orada tanımadığım baş
ka bir çocuğa kiraya verdim. O çocuk 
bisikleti alıp kaçtı. Ben de orada tar 
nıdığım bir kaptandan ödünç bilet 
parası alarak trenle eve döndüm. 

Cevabını vermiştir. Bu vaziyet kar
şısında Sırrı Adliyeye müracaat ede
rek Necdetten davacı olduğunu söy-

Şüpheli bir ölüm 
Doktora muayeneye giden 

bir kadm bayıldı ve 
hastanede öldü 

Cağaloğlunda bir doktorun mu
ayenehanesine dün Cahide adında 
bir kadın giderek hasta olduğunu ve 
muayene için geldiğini söylemiştir. 
Bu sırada birdenbire fenalaşmış ve 
kendini kaybetmiştir. Hadise müddei
umumîliğe ve zabıtaya bildirilerek 
bayan Cahide Haseki hastanesine kal
dırılmıştır. Hastanede tedavi altma 
alınan kadın biraz sonra ölmüştür. 
Adliye doktoru B. Enver Karaiı tara-
fmdan muayene edilmiş ve ölüm şüp-
heü görüldüğünden kadının cesedi 
Morga kaldırılmıştır. Ölüm hakkmda 
müddeiumumilik tahkikat yapıyor. 

•HunıiMiuııııııiHH ııiHiıııaıuıııııııııııııııiHuııııuıiHiııuuuıııınrai 

mistir. Müddeiumumîlik çocuğun ifa
desini şüpheli görmüş ve emniyeti 
suiistimal suçundan hakkmda evrak 
tanzim ederek muhakemesi yapılmak 
üzere asliye dördüncü ceza mahke
mesine vermiştir. 

Terfi eden tıâfcimleriıniz 
Yeni listeye göre 
yapılan tayinler 

Ankara (Akşam) — Adliye mensupları 
arasında s<« yapılan terfi ve tayin listesi
ne göre bnltmdnkları Tarifeleri değiştiri
lerek veya vazifelerinde ibka edilerek ma
aşları artturimak SRretUe terfileri yapı
lan bâkinılmınizin isimleri şunlardır: 

Muğla reisi Süleyman Mesud, İçel reiâ 
Mehmed Ali, Burhaniye reisi İhsan, İçel 
âzası Mehmed Emin, Elmalı âzası Fehmi, 
Ujak âzası Hüseyin, Tirebolu hâkimi Şev
ket, İçel âzası Ali Agâh, Çeşme hâkimi 
Hakkı, Menemen ceza hâkimi Kemal, İs
tanbul müddeiumumi muavini RiCat, An
kara müddeiumumi muavini Kemal, 
Alucra müddeiumumi muavini HayruUah, 
İstanbul sulh hâkimi Mustafa, Zongul
dak sulh hâkimi Osman Orhan, Mudanya 
müddeiumumisi Süreyya Orhangazi müd
deiumumisi Mahir, Kayseri müddeiumu
misi Fuad, Karaburun hâkimi Hasan, An
kara müddeiumumi muavini Zelti, İstanbul 
müdediumumî muavini Feridun, Salihli 
müddeiumumisi Şemsi, Anlcara müddei
umumi muavini Tevfik, Kemalpa
şa müddeiumumisi Seyfullah, İstanbul âza 
muavinlerinden Necati, Niksar müddeiu
mumisi Hüseyin Avni, Havza müddeiu
mumisi Cevdet, Çatalca müddeiumumisi 
Mehmed Ali, Adapazarı âza muavini Ayşe 
Lutfiye, Ezine sorgu hâkimi Hasim, Trab
zon sulh hâkimi Ali Riza, İçel âza mua
vini Tahir, Adana hâkim muavini Hatice 
Elmalı âza muavini Yusuf Ziya, Uşşak re
isi Mustafa, Elmalı reisi Ahmed Remzi. 

Veni listeye göre terfi ve nakil suretile 
yapılan tayinler de şunlardır: 

İzmir müddeiumumi baş muavini Maz-
har 3 üncü smıf adliye müfettişliğine, 
Yozgad sulh hâkimi İsmail Hakkı Samsım 
sulh hâkimliğine, Biga hukuk hâkimi 
Sabrl Akhisar hâkimliğine, Burhaniye 
âzası Şemseddin Karaman âzalığına, Kuş
adası ceza hâkimi Şemsi Ödemiş âzalığı
na, Gümüşhacıköy hâkimi Nazif AnamuU 
hâkimliğine, Emirdağ ceza hâkimi Ahmed 
Hamdi Çanakkale âzalığına, Geyve müd
deiumumisi Cahid Zağra müddeiumumî
liğine, Göicsu müddeiumumisi Alâeddin 
Kasaba müddeiumumîliğne. Kasaba müd
deiumumisi Rıza Göksu müddeiumumili
ğine, Kayseri sulh hâkimi Ahmed Lûtfl 
Biga hukuk hâkimliğine. Düzce sulh hâki

mi Mehmed Kilis müddeiumumiliğine, İzmir 
âzası Âkil Ankara sulh hâkimliğine, Çankırı 

müddeiumumi muavini İhsan Babaeski 
sorgu hâkimliğine, Diyadin sulh hâkimi 
Nihad İçel müddeiumumi muaviftliğine, 
Samsun sulh hâkimi Hamdl Serik hâldm-
ligine, Tire sorgu hâkimi Necati Cihan
beyli sorgu hâkimliğine, Nevşehir müd
deiumumi muavini Hüseyin Niğde sulh 
hâkimliğine, Ödemiş müddeiumumi mua
vini Orhan İstanbulda yeniden ihdas olu
nan müddeiumumi muavinliğine, Şile 
müddeiumumisi Rasih Ankara sulh hâ
kimliğine, Hilvan sulh hâkimi İhsajı Dad-
ca sulh hâkimliğine, Ödemiş âzası Necati 
Ordu âzalığına, Mecidözü eski müddeiu
mumisi İsmail Hakkı Kars müddeiumumî
liğine, Hukuk mezunlarından Süıan Van-
da yeni ihdas olmıan müddeiumumîliğe, 
Hukuk mezunlarından Arif İstanbul âza 
muavinliğine, İstanbul hâkim namzedle-
rinden Abdi Karaköy âza muavinliğine, 
İstanbul hâkim namzedlerinden Seyfullah 
Siird müddeiumumi muavinliğine. Muhar
rem Tercan müddeiumumi muaTİnliğine, 
Sllrd hâkim namzedi Süleyman Mazgird 
müddeiumumi muavinliğine, Bergama müd
deiumumi muavini Hilmi İstanbul İcra 
memurluğıma, Aııamur sorgu hâkimi 
Tevfik Antalya âza muavinliğine, Bitlis 
âza muavini Mehmed Çankırı müddeiu
mumi muavinliğine, Gerze sorgu hâkimi 
Mustafa Alcşehir sorgu hâkimliğine, eski 
askeri hâkimlerden Kemal Bursa müdde
iumumi muavinliğine, Akşehir sorgu hâ
kim vekili Mehmed Adıyaman sorgu hâ
kim muavinliğine, Beyşehir sorgu bâJöm 
vekili Hüseyin Orhangazi sorgu hâkim 
vekilliğine terfi ve nakil suretile tayin 
edilmişlerdir^ 

Yük arabaları 
Belediye, iki cins araba 
tipini muvafık gördü 

Sırt hamaUığmm kaldınlması üze
rine hamallar cemiyeti Belediyeye 
müracaat ederek araba tipleri göste
rilmesini istemişti. Belediye bu mü
racaat! tedkik etmiş ve yerinde göre
rek cemiyete iki cins araba tipi tek
lif etmiştir. Hamallar tarafından çe
kilecek olan bu el arabalanmn biri 
iki, diğri dört tekerleklidir. Arabala
rın tekerlerkleri, kürültü çıkmaması 
ve eşyalann kırılmaması için lastikli 
olacaktır. 

Dört tekerlekli arabalar 150 küoya 
kadar yük taşıyabileceklerdir. Her iM 
araba da hamallar tarafmdan çeki
leceği, yani hayvan kullanılmıyacağt 
uzak nakliyatta kuUamlamıyacaktır. 
Belediye uzak yerler için de kamyon
lar kullanılmasını münasib görmüş
tür. 

Cemiyet arabalan mümkün olduğu 
kadar süratle yaptmp hamallara tev
zi edecektir. tUs parti 1000 tane kadar 
araba yaptırılacaktır. Çünkü cemi
yette kasadh 4000 küsur hamal var» 
dır. Bunlann da dörtte üçü sırt ha
malıdır, tik aylar beher araba iki ve
ya daha ziyade hamallar tarafından 
kullmlacak, aırabalar çoğaldıkça 
beher araba bir veya en çok iki h»i 
mal taraftndan idar» edilecektir. 

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

Tefrika No. 161 Yazan: Mustafa Ragıb Es-atlı . ^ ^ 

Eski Levazım reisi Ismai Hakkı paşa 
Istanbuidan nasıl kaçmıştı? 

Sabancaya gitmek için bütün 
tertibat alınmıştı 

Bunun üzerine Baki bey ilâve ettû 
— Hakikaten hariçte birçok dedi

kodular var: Sizin Enver paşa üe ara
nızın açık olduğunu ve Talât paşa ile 
teşriki mesai ettiğinizi söyliyenler de 
vardır. Fakat ben inanmıyorum. En
ver paşayı bir tarafa bn-akıp ta diğer 
arkadaşlarınızla beraber Avrupaya gi
decek olursanız, şimdiye kadar yapıcı 
ve ihya edici olarak tanılan sizin na
mınızı burada bir daha hiç kimse ağ-
zma almaz. Bunu size arzetmek vazi
femdir. 

Cemal paşa: 
— Tekrar ediyorum, dedi, müsterih 

oL Ben Talâtla beraber hareket et
mem. Yalnız senden bir ricam var: 
Ben gideceğim, fakat eve bırakacak 
param yoktur. 

Baki bey, Cemal paşanın fazla söz 
söylemesine imkân bırakmadan istedi
ği miktarı hemen vereceğini söyledi ve 
paşanın yaveri Salâhaddin beyi (şim
di mütekaid) yanma alarak sabık 
Bahriye nazırına veda ile yanından 
ayrüdı. Baki bey, o gün yaver Salâ
haddin bey vasıtasile Cemal paşaya 
bir miktar para göndermiştL 

Artık bu mülakattan sonra, Enver 
ve Cemal paşalar, istedikleri zaman 
Kuruçeşme önünde bekliyen yelken
liye binip İstanbuldan ayrılacaklardı. 
Şimdi bu kararın tatbikine geçilece
ği için, Hakkı, Baki ve Mümtaz beyler, 
İzmit sahülerinde ve Sabancanm 
(Mahmudiye) köyünde icab eden ter-

• tibatı da almışlardı. Paşalarm, bu su
retle, İstanbuldan uzaklaşmalarına 
lüçbir mani kalmamıştı. 

İsmail Hakkı paşa^ kaçmak 
için bütün tedbirlerini almıştı 

Fakat günün birinde sabık levazı-
matı askeriye reisi ve son zamanlarda) 
Harbiye nezareti müsteşarhğmda bu
lunan. İsmaü Hakkı paşamn, şefle
rinden evvel davranarak ve hiç kim
seye haber vermeksizin, İstanbuldan 
kaçması, «Ittihad ve Terakki» hder-
lerimn kaçmak hususundaki plânlan-
m yeniden bozdu: Enver, Cemal paşalar 
artık daha fazla beklemeğe imkân ol-
madığmı takdir ettikleri gibi Talât pa
şa da -ilk tahminleri haricinde ola
rak. Türkiyeyi terketmek zaunıretini 
hissetmeğe başladı. 

İsmaü Hakkı paşa nasıl kaçmıştı? 
O zaman günlerce dedikodujru mu
cip olan ve tam amile İzzet paşa hükü
metinin malûmatı haricinde kalan 
bu firar hâdisesini, en doğru memba-
lara müracaat etmek ve son zaman
larda tekrar gelerek ölümüne kadar 
İstanbulda kalan İsmail Hakkı paşa
dan bizzat aldığım malûmata istinad 
ederek kaydediyorum: 

İsmail Hakkı paşa, Talât paşa hü
kümetinin istifasından sonra memu
riyetini muhafaza edemiyeceğini an-
hyordu. Bunun için o, daha kabinenin 
istifaya karar verdiği günden itibaren 
bütün hazırhklarım yapmış, azli em
rini beklemeği muvafık görmüştü. 
FühaMka İzzet paşa iktidar mevki
ine geldikten biraz sonra Harbiye ne
zareti müsteşarhğmdan azledüinca 
Sultanahmeddeki evine çekümiş ve 
mümkün olduğu kadar hiç kimse üe 
temas etmemeğe başlamıştı. Bununla 
beraber, İsmail Hakkı paşa; işlerin fe
na gittiklerini ve kendisi gibi bütün 
harp senelerinde mühim işlerin başm-
da bulunanların Türkiyede kalamı-
yacaklarmı daha kabinenin istifasın
dan evvel düşündüğünden o zaman 
usulen bir de pasaport almıştı. Ancak 
sabık levazım rei^ hükümet istifa 
edince Enver ve Cemal paşaların mem
leketi terketmeğe, hiç olmazsa bir ta
rafa saklanmak tedbirlerile uğraştık
larını ve kendisine hiç bir malûmat 
vermediklerini görünce, sabık şefleri
nin kaçarak kendisini sipsivri ortada 
bırakacağım hissetti ve bunun üzerlna 
İstanbuldan Odesaya kaçmağa karaf 
yerdi 

y a l ı ü z üç kimiye kararım 
açmi|t i 

Ancak o, bir ayıftı sakat oldutı^ 

için, bu. kararnu kolayca tatbik ede
miyeceğini de biliyordu; bundan baş
ka kendi şahsı aleyhinde o kadar ipıv-
vetü bir gayız ve husumet vardı ki, 
İzzet paşa hükümetinin de buradan 
kaçmasına müsaade etmiyeceği mu
hakkaktı. Binaenaleyh ayağındaki 
ânza itil)arile eşkâl ve kıyafetini istedi» 
ği gibi değiştirmek ve hüviyetini gizil-
yebilmek de müşküldü. Şu halde gayet 
emüı vasıtalarla ve hiç kimseye 
şüphe vermiyecek derecede hareket 
etmesi lâzımdı. İsmail Hakkı paşa, 
myet ve tasavvurlarından hiç kimse
ye birşey hissettirmemek üzere en, 
emin olduğu kimselerle büe görüşme
meği doğru buluyordu. Bu esnada bir
denbire -o sıralarda İstanbulda şid
detle hüküm süren- İspanyol nezlesi
ne (grip) de tutulmuştu. Vakıa bu 
hastalık, bir cihetten kendisinin ziyar-
retine gelenlerle görüşmemesine iyi 
bir vesüe idi. Fakat diğer taraftan 
hastalığı uzayıp giderse kaçmak huc 
susundaki isticaline de mâni olacaktı. 
Bunun için İsmail Hakkı paşa, müm
kün olduğu kadar, çabuk iyUeşmeğe 
çalışıyordu. Sabık levazım reisini es
ki arlsadaşı ve bütün harp senelerindi 
askerî sıhhiye reisliğini yapan doktor 
Süleyman Numan paşa tedavi edi
yordu. 

Maamafih İsmaü Hakkı paşa, kaça^ 
cağım Süleyman Numan paşaya da 
söylememişti, 

İsmail Hakkı paşa, yalnız üç kişiya 
bu sımndan bahsetmişti: Avusturya 
ordusunda ihtiyat zabitliği yapan ve 
harp zamanında Türkiyede bulunan 
Macar zenginlerinden M. Baver, İstan» 
bulun maruf Musevî zengiıüerinden 
Kamhi efendi (bilâhare intihar etmiş
tir) ve Sabancalı Baki bey. 

Tahvillerden ibaret bütün 
servetini Kamhi efendiye 

emanet etmişti 
ismail Hakkı paşa, kaçmağa karas 

verir vermez bu üç eski mutemedinin 
muhtelif tarzlarda yardımlarmdan is
tifade etmeği muvafık gördiL Sabık I» 
vazım reisi, bekâr ve kimsesiz olduğu 
için elindeki para üe geniş mikyasta 
bina ve saire almağı doğru bulmamış 
parasmı muhtelif tahvillere tebdü et
mişti Bu tahviller. Şark Şimendifer
leri, Mısır tahvili ve diğer bazı ecnebi 
tahvüâtı idL Ancak İsmaU Hakkı pap^ 
şahsî servetini teşkU eden bu tahvili»^ 
ri bir bankada muhafaza etmeği de zâ  
rarlı görmüş, kendisine çok itimad et
tiği Kamhi efendiye teslim etmişti. 

İsmaü Hakkı paşa, Türidye hudu
du haricine çıktıktan sonra Kambt 
efendiden bu tahvüleri yavaş yavaş ç^ 
kebilecekti. M. Bavere gelince: Bu Ma
car, İsmail Hakkı paşadan bütün harp 
senelerinde büyük istifadeler temin <Â» 
miş, geniş mikyasta ticaret işlerin» 
karışmıştı. Bu zat, ahvaldeki değişikU* 
ğin İsmail Hakkı paşanm İstanbulda 
kalmasına imkân bırakmadığmı gö
rünce, paşayı İstanbuldan uzaklaştır
mak için icap eden her türlü yardımı 
yapmağa karar vermiş ve sabık leva
zım rmine müracaat etmiştL 

İsmail Hakkı paşayı M. BaveiS 
kaçıracaktı 

M. Baver aralann/da verilen karara 
göre İsmail Hakkı paşa, kaçacağın
dan bir gün evvel, kendisinin en ya-
kmlarma bile haber vermeksizin, sl-
vü kıyafetle Baverm otomobUUe evin
den aynlacak, Macar zenginin Bey-
oğlundaki evinde bir gece kaldıktan 
sonra ertesi sabah erkenden va'pura 
binecekti M. Baver bu husustaki blV-
tün firar plânını hazırlamıştL 

İsmail Hakkı paşa, bu karan ve^ 
dikten sonra Sabancalı Baki beye te
lefon ederek kendisini Sultanahmed
deki evine çağu:dL Baki bey, sabık le
vazım reisini, yatakta buldu. FUha-
kika İsmail Hakkı paşa, 40 derece ha
raretle hasta yatıyordu. İsmail Hakkı 
paşa, kendisinin İspanyol nezlesini 
tutulduğunu va Süleyman Numan pa* 
şa tarafmdan tedavi edildlj^ söylt* 
dikten sonra dedi kU 

(Arkan varl 
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Amerika çöl halini alıyor 
Umumî harpte çayırlıkların tarla 
haline konmasının bir neticesi 

Harpten sonra bu tarlalar ekilemeyince 
kurumuş k u m ve toz denizi halini almış 

Teksas hükümeti dahilmde bir mamure kara kasırgamn lıücumuna uğrarken 
Şimalî Amerika birleşik hükümet

leri devletinin en mamur ve verimli 
arazisinden bir kısmı çöl halini al
maktadır. Bıma sebep kara; fırtma ve 
toprak bozulması denilen tabiî bir 
hâdisedir. Toz ve kum fırtınaları be
reketli topraklan tamamen kum al-
tmda bırakarak mahvediyor. 

Yalnız 1934 senesi mayısının on bi
rinci günü hüküm süren bir kasırga 
Maryland, Carolina, Ohio pek geniş 
mümbit yerleri çorak arazı haline ge
tirmiştir. 

Kara fırtına ne kadar çok eserse 
Amerika o nisbette çok mümbit arazi
sini kaybediyor. Tabiatin müthiş ve 
tahripkâr olan bu kuvvetinin önüno 
geçmek kabil olmuyor. Şu kadar var 
ki kara fırtına volkan indifalan gibi 
münhasıran tabiatin iradesine bağU 
bir şey değildir. 

Amerikanm basma gelen ve önüne 
geçilmesi için henüz >j?r < are buluna-
nuyan bu felâket Ura'umî harbin bı
raktığı yadigârlardan biridir. Harp 
senelerinde Amerika müttehid hükü
metlerindeki tarlaların yetiştirdiği 
buğdaylar Avrupamn ihtiyacına kifa
yet etmiyordu. Buğday yetiştirmek 
o zaman en kârU işti. Bu sebeple Ame
rikanın ortasında binlerce senedenbe-
ri mera halüıde bulıman ve Bizon de
mlen yabani öküzlerin sürülerle gez-
dikl(£*ri çayırlık arazi sürülmüş ve 
buğday tarlası haline konulmuştu. 

Amerika çifçileri traktörlerle bu ge
niş araziyi işletmişler ve Avrupayı do
yurmak için azim miktarda buğday 
yetiştirmişlerdi. 

Avrupada sulh olup herkes sabam-
nm başına döndüğü ve kendi ihtiyacı
na kifayet edecek miktarda tekrar 
buğday yetiştirdiği zaman Amerika 
çifçilerinin ve bahusus spekülâsyon 
ve ihtikâr yapanlanmn yıldızı söndü. 
Geniş mikyasta buğday yetiştirmek
te bir fayda olmadığını görenler tarla-
lan yüz üstüne bırakmışlardı. Topra
ğı kuraklığa ve inhilâle karşı muha
faza eden çayır tabakası da söndü. 

Ekilmiyen tarlalann topraklan gü
neşten kurur. Topraklann gayrimun-
tazam külçe halindeki parçaları ku
rumaktan inhUâl ederek toz haline 
gelir. Sonunda vaktile zümrüd gibi 
yeşU olan meraUk arazi tam mânasi-

/ le toz çölü halini alır. Arazinin man
zarasındaki bu değişiklik memleketin 
mutedil olan iklimi üzerine de tesir 
ederek ceheımemî ve hattı üstüvaya 
mahsus bir hale getirir. Eskiden Ame-
rikada nadir görülen sıcak dalgalan 
sıklaşmasının bir sebebi de budur. 

Yerin postu ve derisi yerinde olan 
çayır tabakasının kaldırılması üzerine 
toprak kunmıağa mahkûm olmuştur. 
Artık arazi rutubet veremiyor. Rutu
betin olmaması güneşin kızgın şuala
rım hafifleten bulutlar m peyda olma-
sma mâni olmuştur. Neticede gündüz
leri müthiş sıcaklar hükmünü sür
mektedir. Bu hal ise kara fırtına deni
len tahribkâr kum ve toz kasırgala-
rmın peyda olmasına müsaade etmek
tedir. 

Amerikadaki buielâket, tabiatin 

Kara kasu-ga esnasmda bir hortum 

Üzerindeki çayır tabaluısı kalkan 
balçık toz haline gelmezden evvel 

nasıl kuruyor? 

biribirinin tesirini tadil eden kuvvet
leri arasmdaki muvazenenin insan 
eli ile bozulmasmın çok tehlikeli bir 
şey olduğunu ispat etmektedir. Bir 
defa muvazene bozuldu mu bunu dü
zeltmek âciz insamn kudreti haricin
de kalır. 

Kara kasırganm toz ve kum altın
da bıraktığı mamureleri tahliye eden 
çifçiler ordular halinde büyük şehir
lere iltica ediyorlardı. Bunların bir 
kısmı hayır cemiyetlerinin imaretha
nelerinde doyurulmaktadır. Gücü 
kuvveti olanlar şehirlerdeki fakir 
amelenin miktarım arttırmıştır. Bu 
suretle Amerika şehirlerindeki fakir 
amelenin miktarı az zaman içinde 
6,500,000 kişi artmıştu:. 

Amerikada çayırların imha edilme
si ile bozulan tabiatin muvazenesi 
tahribatım muhtelif şekilde göster
mektedir. Amerikada son zamanlarda 
vukubulan müthiş feyezanlar da bu 
halin bir neticesidir. 

Ohio nehrinin taşarak bir çok ma
mureleri tahrib eylemesi ve milyon
larca ahalinin başka taraflara nakle
dilmesine mecburiyet hasıl olması da 
çayırlann imha edilmesinin bir tesi
ridir. Yağmur mevsiminde, çayırsız 
olan kuru arazi sulan ememediğin-
den müthiş seylâplar peyda ohnakta-
dir. Neticede dereler ve nehirler bir
denbire kabanp etrafı istilâ ve tahrib 
ediyorlar. 

Amerikadaki vaziyet Roma impa
ratorluğu çöktükten sonra Cenubî 
İtalya ile Sicilya adasının uğradığı 
hale benziyor. Romalılar zamamnda 
buralan ve hattâ Trablusgarp ve Bin-
gazi Avrupanm buğday amban idi. 
Çünkü bütün dağlar ve yaylalar or
man ve çayır ile mestur olduğundan 
kâfi derecede rutubet bulımurdu. 

Bu ormanlar ve çayırlar muhtelif 
istilâlar ve hâkimiyetler yüzünden 
imha edilmiştir. Şimdi Musolini Ro-
mahlar zamamnda olduğu gibi or-
manlaştınlması ve çayırların çoğaltıl
ması işile uğraşıyor. B. Musolini mem
lekette bataklıklan kurutarak mamu
reler yetiştirmeğe ne kadar ehemmi
yet veriyorsa dağlan çıplak olan ce
nubî İtalya ve Sicilyada baştan başa 
orman yetiştirmeğe o kadar ve hattâ 
daha ziyade ehemmiyet vermektedir. 

Amerikada mevcut mamurelerini 
kara kasırgalann günden güne daire
sini genişletmekte olduğu tahribatın
dan muhafaza için fevkalâde tedbir
ler almak mecburiyetinde bulunuyor. 
Lâkin felâket son derecede genişlemiş 
olduğundan bvmu önlemek zengin 
Amerikanm bile servet ve kudreti ha
ricindedir. Amerika tam mânasile 
Sahrayi kebire dönüyor. — F. 
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No. 13 

Berlin mektupları 

Berlin civarındaki iş 
karargâhlarını ziyaret 

20 yaşına giren her delikanlı 16 
ay mecburî hizmet yapar 

ÂN tahsil gö rmek İsteyen kızlar da 
mecburî hizmet kaydına bağlıdırlar 

Mecburi hizmet kampmda çahşanlar 
Berlin (Hususî muhabirimizden) — 

Berlinin şimali şarkisinde, «Werbel-
linsee» nammı taşıyan göl kenannda-
ki mecburî hiizmete tâbi iş karargâh
ları vardır. Bu karargâhlan ziyaret 
İçin yirmi beş kadar ecnebi gazeteci 
davet edilmişti. Bu gezintiye iştirak 
edecek olan ve muhtelif milletlerin 
matbuatına mensup bulunan misafir
ler, sabahm sekiz buçuğunda ((Wil-
helm Platz» da toplandılar. Misafir
lere rahat bir «Autocar» tahsis edil
mişti. Herkes beğendiği bir yeri işgal 
ettikten sonra rehberimiz amele baş
müdürü «Herr MüUer Brandenburg» 
hususî otomobilinde oturdu ve önümü
ze geçerek birlikte hareket ettik. 

Bir buçuk saat hiç durmadan, din
lenmeden, normal bir süratle yol al
dık. En nihayet ilk merhale olarak 
Berlinin şarkında «Alt Landsberg» de
nilen mahalde, amele evlerini ziyaret 
etmek üzere otobüsten indik. Henüz 
caddeleri tanzim edilmemiş olan gay
ri muntazam yollarda biraz zahmetle 
3rürüdükten sonra, hepsi ajmıi biçim
de ve ayni büyüklükte olan evleri tet
kike başladık. 

700 metre murabbaı mesahai sathi
ydi bir arsa üzerine 35 metre murab
baı yer işgal eden ve üç oda bir tavan 
arası, bir mutfak, bir kiler, bir de kö
mürlükten ibaret olan bu evler cidden 
pek şirin ve pek metindir. Ev sahibi 
olmak arzusunda bulunan herhangi 
bir amele peşinen üç yüz mark vermek 
ve ayda da 27 mark ödemek şartile on 
beş sene zarfmdada tamamen bu evin 
sahibi oluyor. Evlerin arkaları sebze 
bahçesine, önleri de çiçek bahçesine 
tahsis edilmiştir. Ameleyi ev bark sa
hibi yapmak ve onları himaye etmek 
için ne iyi bir tedbir... Bu hesaba gö
re o, bizim paramızla aşağı yukan 
(2580) liraya mal oluyor ki, hiç te 
pahalı değildir. 

İkinci merhale, gene Berluıin şima
li şarkisinde bulunan «Bemau» daki 
amele karargâhı idi. Burada ameleyi 
sunî bir göl açmakla meşgul bulduk. 
Berlinin faraza şimalinde yağmurlar 
dolayısile biriken ve bu yüzden taaf-
fün ederek meselâ tifo hastalığını ge
tirmek istidadını gösteren suların ce
reyanını doğrudan doğruya bu göle 
sevkederek hem o felâketin önüne geç
mek ve hem de o civarda büyük bir göl 
elde ederek, suyunu tasfiye etmek su-
retile gene halkın ihtiyaçlarında kul
lanmak gayesi takib ediliyor. Uzun 
çizmeler, ellerde kürekler, baltalarla 
mücehhez olan ve ekserisi yüksek tah
sil görmüş bulunan bu amele, gösteri
len plân dairesinde mütemadiyen top
rağı eşeliyor, çalışıyor, çabalıyordu. 
Gündelikleri yirmi fenik yani on ku
ruştur. Yiyecek, içecekleri, çamaşır
ları, elbiseleri, yatacak yerleri hep be

davadır, 
Almanyada mecburî hizmet kamp

larını açanlar şu suretle düşünüyorlar; 
Mektepte hayatın nazariyelerini, fel
sefesini öğrenen talebe, burada gene 
o hayatm güçlüklerini, ameliyatını da 
bizzat yaşıyor. Ve bu sayede hayatın 
kıymetini, bu sahalarda işlemiyen vü-
cütlerden daha ziyade takdir ediyor 
ve gene bu sayede, milletine, vatanına, 
ailesi efradına, ve istikbalde kuracağı 
jruvasma karşı metin bir kalple hazır
lanmış bulımuyor. Yirmi yaşma dahil 
olan her bir delikanlı, altı ay ((mecbu
rî hizmet» yapmak mecburiyetindedir. 
Mecburî hizmetten bir ikinci maksat 
ta, içtimaî farkları, vaziyetleri biribi-
rine yakınlaştırmaktır. 

Saat bire doğru (("NVerbellinsee» de
nilen göldeki karargâha vardık. Ka
rargâh için, cidden şairane bir yer in
tibah edilmiş. Etrafı dağlarla muhat 
olan bu göl, oldukça büyük ve hoş 
manzaralıdır. Yemek zamanı olmak 
münasebetile sofraya davet edildik. 
Gerek yorgunluğun ve gerekse mide 
boşluğunun tesirile hemen yerleriuüzi 
işgal ettik. Kırmızı lâhna, patates. Al
man köftesi ve salatadan ibaret olan 
yemekleri iştiha ile yedik. Buzlu şer
betler, limonatalar, biralar içildikten 
sonra, amele başmüdürü ((Herr MüUer 
Brandenburg)) misafirlere küçük bir 
hitabede bulundu. Mecburî hizmetin 
Hitler tarafından ne maksatla tesis ve 
bu yüzden ne kadar büyük istifadeler 
temin edildiğini anlattı ve kalkarak 
hep birlikte, kahve içilmek üzere ((Pin-
genwalde)) deki kadınlar karargâhına 
gittik. Bu karargâhtaki, mecburî hiz
met ancak karargâha kaydedildikten 
sonra meridir. Yani erkeklerde olduğu 
gibi, yirmi yaşma basan her bir Alman 
gencinin mecburî hizmet etmesi gibt 
bir kayde tâbi değildirler. Ancak, âli 
tahsil görmek istiyen, yani Üniversite
ye dahil olmak istiyen her bir kızın al
tı aylık mecburî hizmetini yapması 
lâzımdır. 

Burada, kızlar, tarlalarda çalışma
ğı, yemek pişirmesini, elişlerini öğreni
yorlar. Askerî bir inzibat altında, oto
matik bir halde yaşıyor, ve çalışıyor
lar. Bize kahveler kendi ellerinden çık
ma pastalar ikram ettiler. Kadın kı
yafetine bürünmüş erkekler zannım 
veren bu karargâhtan pek iyi bir inti
ba ile ayrıldıktan sonra, hep ayni ga
yeyi takib eden ve hep ayni disiplin 
altında yaşıyan ((Templin» karargâ-' 
hındaki amelenin jimnastik oyunları
nı seyrettik. Akşam saat sekize doğru 
Berline döndük. Bize saatlerce rehber
lik eden, ve her hususta geniş malû
mat veren mihmandarımız «Herr Miil-
le Brondenburg» e gazete nîtmına te
şekkür beyan ederek eve geldim. 

Z. B. 

i 
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SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ IRTEM — Tercüme iktibas hakkı mahfuzdur. 

Tefrika No. 923 

Askerî tıbbiye mektebinde tazyikler 
nefyedllen gençler 

Avrupadan gelen gazetelerin tevzi 
edildiği yerler Abdülhamidin hafiye
leri tarafmdan bazan haber almıyor, 
tarassud edilerek tevzi memurları ya
kalanıyordu. 1897 haziranmın on ye
dinci günü Tıbbiyenin son sınıf tale
besinden Kapandekikli Ali efendi ile 
Darüşşefaka mezunlarından Rail 
efendi böyle yakalanmışlardı. 

Raif efendi Mebeyinde istintak edil
dikten sonra Zaptiye kapısına nakil 
ile cinayet mahkemesine tevdi olun
du. Orada müebbed kalebendliğe rnah-
kûm edildi. 

Yine bu suretle müebbed kalebendli
ğe mahkûm Hüsnü bey ile birlikte 
mahfuzen Sinoba gönderildiler. 

Kalebendliğe mahkûm iken hapis
hane müdürünün keyfile iki sene zin
danda bırakıldüar. 

Raif ve Hüsnü beyler mahkûmiyet
leri hüâfma kendilerine edüen bu zu
lümden olsun kurtulmak için istida 
ve telgraf parası olarak binlerce kuruş 
sarf ettiler. Dinliyen olmadı; valideleri 
ecnebi sefaretlerine iltica ettiler; bu
nun da tesiri görülmedi. 

İki mahkûm bulundukları zindaıu 
kendilerile beraber yakmağa teşebbüs 
ettüer. (1) Bu teşebbüs onlan zindan
dan halâs etti; kalebendliklerini çek
mek şartile... 

Baytar mektebinin son smıfmdan 
vatanı zulümden kurtarmak için çal-
lışanlara iltihak emeUle Avrupa'ya git
miş olan Mihaliçli Mehmed efendi se
falet ve mihnetin her türlüsüne tar 
lıammül ederek bir taraftan noksan 
kalan tahsilini ikmal ile uğraşıyor, di
ğer taraftan da neşriyat ile «mukad
des emele» hizmet etmeğe çalışıyordu 

Tahsüini bitirdikten sonra «müca-
hedeye» devam için ismini, kıyafetini 
tebdil ederek 1899 da İstanbula gel
mişti. Yakalanarak Yüdıza götürüldü. 

Mehmed efendi Yüdızda günlerce 
tatyib olundu. Kendisinden istenilen 
malûma:tı verirse arzu ettiği memuri
yete, maaşa nail olacağı temin edildL 
Önüne altınla dolu bir kese bile konul
du. Fakat Mehmed efendi, ne sorulsa; 

— Bilmem! 
den başka cevab vermiyordu. 
Bu ısrarı üzerine pek ağır işkencele

re uğatıldı. Ağzmdan yine bir söz alı
namadı. Bekirağa bölüğüne gönderil-
cii. Hapishanede idama mahkûm edil
diği şayi olmuştu. Kendisinin mah
kûmiyetinin derecesi hakkında malû
matı yoktu. Trablusgarbe nefyoluna-
ciğmı, orada altı sene askerlik ettiri
leceğini sanıyor, ömrü vefa ederse yi
ne millet için çalışacağmı, noksan ka
lan mücahede vazifesini ikmal edece
ğini hapishane arkadaşlanna teinin 
ediyordu. 

Çektiği işkenclere rağmen şetareti
ni hiç kaybetmemişti: Gülünç fıkra
lar, hikâyeler anlatır, Avrupada gör
düklerini muhatablarına merak ile 
dinletirdi. 

Nihayet zavallı merd genç, hasta-
landL hastaneye nakloundu ve orada 
vefat etti. (2) 

1899 senesinde bir ara Bekirağa bö
lüğünde tekayyüd pek şiddetlenmişti. 
Buna da sebep şu hadise olmuştu: (3) 

Askerî tıbbiye talebesinden Bekir
ağa bölüğüne getirilmiş olan Şamlı 
Numajı efendi bir gün parmaklığa çı-
laur, nöbet bekliyen askerin gözlerine 
bir avuç kül atar, nöbetçinin uğradığı 
şaşkınlıktan istifade ile, son derece 
süratle kaçar; aranır, buluna:maz. 
Numan efendi yine mektebine kaç
mış, arkadaşları tarafmdan saklan
mıştı! 

Sonra hoca kıyafetinde bir vapura 
bindirilerek kaçırılmıştı! 

Tıbbiyenin muhtelif sınıflarından 
Mustafa - Çorum saylavı Suphi Yaka
lın kardeşi - Yenişehirli Atıf, Samsun-
lu-Sıtkı Avni, İpekli Nazmi, Diyanbe-
kirli Salih mektebin inzibat kıtası ef-
raidmı vatan ve millet duygularmda 
tenvir etmeği üzerlerine almış, nöbete 
geldikçe bu efrada münasib dil kulla
narak istibdadın zulümlerinden, Hali
fe diye tekrim olunan adamın etrafı-
QA toplanmış hainlerin yaptıklan fe
nalıklardan bahseylemeğe koyulmuş-

jsrûL (4) 

Bu telkinler bir müddet devam etti. 
Tabiî sonra haber almdı. 

Tıbbiyede erltânıharp Halepli Zeki 
paşanm riyasetinde teşekkül eden bir 
divanı harpte muhakemeleri acele ic
ra' olunaratk her birine on beşer sene
den aşağı olmamak üzere ağır kürek 
cezalan verildi. 14 nisan 1900 de hep
si Taşkışla zindanma sevkedildüer. 
Sevk esnasında Mustafa, Tıbbiyeyi ıs
laha (!) getirilmiş zahitlerden binbaşı 
Sami efendinin üstüne hücum ile iyi
ce düğmekten çekinmemişti. 

Padişah bu cezalan muvafık görme
diği için bu altı efendinin Taşkışla di
vanı harbinde yeniden muhakemeleri
nin icrasmı irade etti. Taşkışla divaîu 
harbi de padişahm arzusuna uygun 
bir hüküm vermedi. Mesele üçüncü 
defa Harbiye mektebinde süvari feriği 
Hümi paşanm riyasetinde diğer bir 
divanı harbe tevdi olundu! 

Altı arkadaş bu divanı harpte, as
kerlere muzır ve hainane telkinlerde 
bulunmak cürmile ve muhtelif müd
detlerle kürek cezalarma ve müddet
lerini ikmalden sonra nafyolunarak 
menfalarında nezaret altında bulun
durulmağa mahkûm oldular. Müddet
lerini ikmal için Sultanahmeddeki 
umumî hapishaneye nakü ve katiller
le bir yerde hapsedildiler. Müddetle
rini bitirince nefyolundular. 

1902 de bu tazyikler Askeri Tıbbiye 
mektebinde çok artmıştı. Mektebin 
muhteUf smıflarmdan Hikmet Sürey
ya, Trablusgarplı Zeki, DiyarıbeklrU 
Mehmed, Fa:tihli Cevdet ve Avni, Nl-
şantaşlı Kemal, Selânikli tüccardan 
İpekçi Kani oğlu Hâmid birçok işken
celere uğradıktan sonra muhtelif yer
lere nefyedilmişlerdi. (5) Bunlardan 
Hâmid Kani menfasında tecennün ey
lediğinden İstanbula' getirilmiş ve bu
rada vefat etmiştir. 

Gözleri önünde bu adar feci misal
ler gördükleri halde Tıbbiye gençleri 
büsbütün yümış değülerdi. Selânikli 
Rifat ve Mehmed Hilmi efendiler ken
dilerinden genç arkadaşlarını uyan
dırmak ve hürriyet fikirlerile yetiş
tirmek için bütün varlıklarile çalışı
yorlardı. 

Selânikte biribirlerile tanışmış olan 
Tıbbiyeli Selânikli Mazlum, Ömer Na
ci ve Hüsrev Sami kendilerine yeni fa
aliyet sahaları araştınyorlau:dı. 1903 
senesinde Ömer Naci ve Hüsrev Sami 
Avrupaya kaçmışlardı. Firardan evvel 
arkadaşları Mazlum efendiye Ahmed 
Riza beyin (Vazife ve mesuliyet) risa-
sile (Hayyı alelfelâh) risalesini ver
mişlerdi. Mazlum efendi mektebe av
detinde kanunu asasî, meşrutiyet, 
hürriyet fikirleri hakkında arkadaşla-
rmı tenvir üe uğraşıyor ve elindeki ri
saleleri emniyet ettiklerine okutturu
yordu. 

Mazlum efendi akrabasmdan Ala-
sonyada doktor kolağası Abdürrah-
man efendi nezdinde Jöntürklerin Av
rupada çıkardıkları bazı gazeteleri de 
bularak okumuş, bu suretle memleket 
haricinde çalışanların faaliyet tarzla
rına biraz vukuf hasıl eylemişti. 

Fikren edindiği bu hamule ile Maz
lum efendi Tıbbiye mektebinde zaten 
kök salmış hürriyet fikirlerini nüma-
landırmağa çalışmak üzere bir komite 
tesisine karar verdi. 

Arkadaşı Metroviçeli Esad ile komi
tenin idaresi ve faaliyeti hakkmda 
anlaştı. 

HasekiH Nazım Şakir, KadıçeşmeU 
Ahmed Nuri, Koca:mustafapaşalı Av
ni, Amasyalı Nail, Kastamonulu Sad-
reddin de bu komitenin ilk ve bajlı 
âzasından oldular. 

Avrupada bulunan Ömer Naci ve 
Hüsrev Sami ile muhabere temin edi
lerek bu suretle celbedilen Jöntürk 
neşriyatı arkadaşlara okutturuluyor, 
hürriyet fikirlerinin yayılmasma çalı-
şüıyordu. 

(Arkası var)' 

(1) Raif: Zindan yadigârı. 
(2) M. Nihad: Bekirağa bölüğü faclalan. 
(3) Keza. 
(4) Ahmed Bedevi: (Emel Peşinde) not

larından. 
(5) Ahmed Bederl: (Emel Pejfindı) not

larından. 

is maçları 
Dağcılık klûbündeki 

maçlar bitti 
Dağcılık klübü şampiyonluğu için 

başlanmış olan tenis maçlan dün 
bitmiştir. 

Fnial: 
1 — Tek kadın: Bayan L. Goro-

detzM Bn. Desautiye 6/0, 6/0, gaUp. 
2 — Tek erkek: Bay Kris By. Tel-

yana 6/3, 1/6, 6/4, 8/8 gaUp. 
3 — Kadın - Erek: Bn. Gorodetzki 

ve Vedad A. Bn. Kurtelü ve B. Krise 
6/3, 7/5 gaUp. 
4 — Çift erkek: Bay Kris ve Necip 
bay Vedad ve Neşete 6/3, 6/3, 4/6, 7/5 
galip. 

Mükâfatlar galip gelenlere veril
miştir. 

Cim Londos 
78 inci dakikada Vander-
valdin sırtını yere getirdi 

Atina 26 — Dün Atina stadında 
70.000 seyirci önünde Cim Londos ile 
İngiltere imparatorluğu başpehliva-
m Vanderv'ald arasında çok heyecanU 
bir güreş müsabakası yapılmıştır. 

Cim Londos, Cenubî Afrikada Van-
dervald ile yaptığı üç müsabakadan 
ikisinde beabere kalmış üçüncüsünde 
galip geldiği cihetle. Cenubî Afrika 
şampiyonluğu kemerini kazanmıştı. 

Binaenaleyh dünkü maç, bu son 
maçm revanşı mahiyetinde idi. Cim 
Londos bu maçı kazanırsa altın ke
meri muhafaza edecek, yenilirse Van-
dervalda iade edecekti. 

Bu mühim maçtan evvel Habeş 
pehüvanı Seke ile Afrika başpehliva
nı arasında bir müsabaka yapılrm ve 
Habeşli pehlivan 34 üncü dakikada 
hasmının sırtını yere getirmiştir. 

Müteakiben Cim Londos - Vander-
vald müsabakası başlamıştır. Çarpış
ma çok sert ve çetin olmuştur. İki 
defa Vandervald, Cim Londosu rin
gin dışına fırlatmıştır. Yedinci dev
reden sonra Cim Londos, taarruza 
geçmiş ve üç defa, hasmını iplere fır
latmıştır. Nihayet yedinci devrenin 
üçüncü dakikasında Cim Londos has-
nunı yukarıya kaldırdığı gibi meşhur 
tayyare oyunile sırtını yere getirmiş
tir. Halk Cim Londosu çügmca al
kışlamıştır. 

Hırsız şişeci 
Çocuğun eline beş kuruşu 

vererek bohçayı almış! 
Dün Lâlelide garip bir soygunculuk 

vakası olmuştur: Lâleli caddesi üze
rinde berberlik eden Numan isminde 
biri, havluları ve saireyi yıkatmak 
üzere o civarda oturan Emuıeye gön
dermiş, bu kadın da bunları yıkayıp, 
kurulayıp ütüledikten sonra çocu-
ğımım eline vererek berber dükkânı
na götürmek üzere yola çıkarmıştır. 

Çocuk yolda giderken yanma çu-
vaUa şişe toplamakta olan bir genç 
sokularak çocuğu durdurmuş, eline 
bir çeyrek vererek: 

— Sen o bohçayı bana ver de ben 
tutayım!.. Sen bu çeyrekle bana dört 
tane sigara, kendine de bir çikolata 
al, gel!.. Hadi çocuğum!, demiş. 

Saf çocuk bohçayı meçhul delikanlı
ya vermiş, kendisi de tütüncüden çi
kolata ve sigara almağa gitmiştir. 

Çocuk, biraz uzakladır uzaklaşmaz, 
çuvallı şişeci bohçayı çuvalma atıp 
ortadan kaybolmuştur. 

Çocuk, çikolata ile cigaralan alıp 
döndüğü zaman şişecinin yerinde yel
ler estiğini görünce şişecijri her taraf
ta aramış, bir son alamayınca koşa ko
şa anasına giderek meseleyi anlatmış
tır. 

Emine, bohçanm bir hırsız tarafın
dan aşmldığmı anlayınca, çocuğile be
raber zabıtaya müracaat ederek hâdi
seyi haber vermiştir. Polis, şimdi bu 
meçhul şişecinin hüviyetini tayine 
uğraşıyor. 

Kibrit fabrikasında iştial 
Büyükderedeki kibrit fabrikasmda 

çalışan amele Hasan, bir Idbrit küme
si başında çalışırken âni bir iştial ol
muş ve Hasan muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. Kazadan zabıta haberdar 
edilmiş, yatalı amele hastaneye kal-
dınlmıştır. İştialin ne suretlo ?ukua 
geldiği araştuılmaktaâır. 

İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Kıtaası Cinsi 

Edirne Birlikleri Sığu- eti 
Uzunköprü birlikleri Siğır eti 
Süloğlu birlikleri Sığır eti 

Miktarı Muhammen İ. Teminatı İhale Saati Şekli 
kilosu fiyatı Lira Kr. tarihi 

Kr. Santim 
83000 35 00 2179 00 11/8/93710 kapaüZ 
27000 32 00 648 00 11/8/937 11 kapalı Z 

100100 31 00 2328 00 16/8/937 16 kapah Z 
Tugay Birliklerinin senelik sığır eti kapah zarf usulile münakaşaya ko

nulmuştur. Evsaf ve şartnamesini görmek isteyenler tatil günlerinden baş
ka her gün komisyonumuza müracaat edebilirler. İsteklilerin belli saatinden 
bir saat evvel Edimede Trakya Müfettişhği binasında komisyonumuza gel
meleri. (200) (4611) 

Kırklareli Tümen birlikleri ihityacı 
için satın alman 11000 kilo sabuna ve
rilen fiat pahalı görüldüğünden tek
rar kapah zarfla 11000 kilo sabun sa
tın ahnacaktır. Muhammen fiyatı 46 
kuruş olup tu tan 5060 Uradır. İlk te
minatı 379 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonumuzda gö
rülebilir. İhalesi lO/Ağustos/937 sah 
günü saat 15 dedir. İstekliler kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat mektuplarım havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar Tümen satmalma komis
yonuna vermeleri. (197) (4608) 

• 
Yulaf Tonu 
Bursa 450 
Mudanya 84 
Bandırma 84 

618 
Bursa, Mudanya ve Bandırma gar

nizonları için 20/Temmuz/937 sah 
günü saat 17 de kapalı zarfla eksütme-
nin yapılacağı ilân edilen yukarıda 
yazıh (618) ton yulafa teklif edilen 
fiyatlar pahaü görüldüğünden ayni 
evsaf ve şerait dahiünde bir ay müd
detle pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. İlk pazarhğı 30/Temmuz/1937 
Cuma günü saat 16 da yapüacaktır. 
Şartnameler İstanbul Ankara levazım 
amirlikleri satmalma komisyonlan ve 
Bursada askerî satmalma komisyonun" 
dadır. İsteklilerin belli gün ve saatin
de teminatlariyle ve kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen vesika-
lariyle birlikte Bursa askerî satmalma 
komisyonuna gelmeleri. Üç garnizo
nun yulafı bir veya ayrı ayn istekU-
lere ihale edüebilir. (198) (4609) 

Kapalı zarfla 25000 kilo gazyağı sa
tın ahnacEiktır. Muhammen tu tan 
5750 liradır. İlk teminatı 431 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi hergün satmal
ma komisyonunda görülebilir. 

İhalesi 10/Ağustos 1937 sah günü 
saat 16 dadır. İstekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesika ve te
minat mektuplannı havi zarflarım 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar KırklareUnde Tümen sa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

(195) (4606) 
• 

Kırklareli Tümen bhlikleri ihtiyacı 
için satın alınacak olan 150000 kilo 
patates verüen fiyat pahalı görüldü
ğünden tekrar kapalı zarfla satın ah
nacaktır. Muhammen fiyatı 7 kuruş 
olup tu tan 10500 liradır. İlk teminatı 
787 lira 50 kuruştur. Şartnamesi h^r 
gün*komisyonumuzda görülebilir. İhai-
leşi 9/8/937 pazartesi günü saat 16 da
dır. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
maddelerindeki vesika İle teminat mek
tuplarım havi zarflarım belü gün ve 
saatten en az bir saat evveline kadar 
Tümen satmalma komisyonuna verme
leri. (196) (4607) 

* 
1 — Demirköyün 20000 kUo kuru 

soğanı. 
2 — İhalesi açık eksiltme Ue Vize

de yapılacaktır. 
3 — Kuru soğanm muhammen be-

deü 1500 liradır. 
4 — Kuru soğanm ilk teminatı 113 

liradır. 
5 — İhalesi 29 Temmuz 937 per

şembe günü saat 15 dedir. 
6 — Şartnameyi görmek isteyenle

re her gün Vize satmalma komisyo-
nımda gösterilmektedir. (183) (4541) 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
1 — 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdaremiz satışlarına 

iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonların sahiplerine 
1936-1937 senesi satışlanmız üzerinden, tediyesi lâzım gelen yüzde otuzlarm 
tevzü mukarrerdir. 

Tevzi at morfin makbuz sıra numaralan ile aşağıda gösterilen günlerde 
yapılacaktır. 

2 — İstanbuldan gayri mmtakalarda bulunan afyon sahipleri ellerindeki 
morfin makbuz numaralan ile açık adreslerini birer mektupla idaremize bü-
dirmeUdirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine 
gönderilecektir. 

3 — EUerindeki makbuz numaralarma nazaran gününde müracaat et-
miyenlere hisseleri tevziatın sonunda verilecektir. (4598) 

Makbuz No. 
1001 — 1025 
1026 — 1050 
1051 — 1075 
1076 — 1100 
1101 — 1125 
1126 — 1150 
1151 — 1175 
1176 — 1200 
1201 — 1225 
1126 — 1250 
1251 — 1275 
1276 — 1306 
501 — 538 
539 — 588 
589 — 620 

Müracaatı tarih 
28 Temmuz 1937 
29 
30 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
16 
17 

» 
» 

Ağustos 
» 
9. 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 

» 
D 

» 
» 
1» 

» 
»i 
» 
» 
» 
J» 

» 
» 
» 

Gün 
Çarşamba günü 
Perşembe günü 
Cuma günü 
Pazartesi gfünü 
Sah günü 
Çarşamba günü 
Perşembe günü 
Cuma günü 
Pazartesi günü 
Sah günü 
Çarşamba günü 
Perşembe günü 
Cuma günü 
Pazartesi günü 
Sah günü 

Festival Fotoğraf sergisi 
istanbul Belediyesinden: 
Festival münasebetile açılacak fotoğraf sergisinde teşhir edilmek ve fes

tival sonunda jüri heyetince birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ola
rak seçilecek resimlerin sahipleri mükâfatla^ıdınlmak üzere açılan fotoğraf 
müsabakasmm müddeti 20 Temmuz 1937 tarihinde bitmiştir. Ancak resim
lerin kabulü için verilen mühletin uzatılması için birçok taraflardan müra
caat edilmekte olduğundan bu mühlet 1 Ağustos 1937 akşamına kadar temdit 
edilmiştir. Müsabakaya gireceklere kolaylık olmak üzere bu husustaki şart
lan tekrar ilân ediyoruz: 

1 — Sergiye amatör ve profesyonel fotoğrafçılar iştirak edebilirler. 
2 — Verilecek resimler iki guruba ayrılmıştır. 
A — îstanbulun tarihî âbidelerine aid fotoğraflar 
B. — Istanbulım tabiî güzelliklerini tesbit eden fotoğraflar 
3 _ Fotoğraflar 18/24, 30/40 ve 50/60 eb'admda olacak ve her İki gurup

tan birinci gelen fotoğraflartçln 50 şer, ikinci fotoğraflar için 25 şer, üçüncü
lere 15 şer, dördüncü ve beşinci gelen resimler için de onar lira mükâfat veri
lecektir. (B.) (4621) 

Deniz Harp okulu ve Lise komutanlığından: 
üniversite mezunu ve Tercihan Avrupada tahsil gömüş bir riyaziye ö|» 

retmenî alacağız. 
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1 
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27 Temmuz 1937 AKŞAM Sahife I I 

Her akyam 
bir hikâye Dalgınlık belâsı 3 

Dalgın bir adamın zihni bazan in-
•ana pek fena şakalar yapar. 
İçte şimdi de Hasan Hulusi, yeis ve 
endişe içinde, ne yapacağım bilmez 
bir halde odanın içinde dolaşıyor ve 
bir sahneyi hayalinde gayet vazih bir 
surette tekrar görüyordu. 

Otelin yazı salonnunda idi. İşte ma-
sanm üzerinde yazı lâmbası yamyor-
du. Masanın köşesinde cıgara tablası 
ve üzerinde yanar sigara. Tam bu sı
rada otelin garsonu geliyor ve tele
fonda kendisini istediklerini söylü
yor. O zaman, Hasan Hulusi kapıcıya 
vereceği iki mektubu ahyor ve bvmla-
n zarfa korken yanılıyor. Karısı Lâ-
miamn mektubunu Zarifenin zarfı
na, Zarifenin mektubımu da Lâmia-
nın zarfına koyuyor. Şimdi iki mek
tup ve iki zarf katî bir berrakhk ile 
gözlerinin önünde. Yaptığı hatâyı çok 
yakm bir şahid gibi gözlerile görürce-
«ine hiç şüphe kalmıyacak surette 
»ihninde canlandırıyor. 

Şimdi ne yapmalı? Olan oldu. Mek-
tuplan postadan istemek imkânsız. 
O mektuplar şündi Viyanayı İstanbu-
la bağhyan demiryolu üzerinde sıç-
nya sıçrıya İstanbula doğru koşuyor-
larl 

İki gün sonra İstanbulda karısının 
sevgili Zarife diye başlıyan bir mek
tup alacağını düşündükçe saçlanmn 
dimdik kesildiğini, vücudünde bir ür-
perme dolaştığını hissediyordu. 

Zarifeye mektupta neler yazdığım, 
mektubun nasü bittiğini bir türlü ha-
tırhyamıyordu. Duyduğu heyecan ve 
korku zihnini perişan etmişti. 

* 

Şimdi İstanbula dönüyordu. Hudut
tan içeri girince karısile ne yapacağı-
m pek endişe ile düşünmeğe başladı. 
Yüreği çarpıyor, soğuk terler dökü
yordu. İstanbula 102 kilometre kala, 
Zarifeye yazmış olduğu kısa mektubu 
hatırlamağa muvaffak oldu. Bunda 
pek taşkın bir şey yoktu. Yalnız «sev-
güi Zarife» yi ve mektubun pek sami
mî tarzını izah edebilmek lâzımdı. 
Biraz düşündü: Zarife pek âlâ, 
kendisinin daktilosu olabilirdi. Kadın
lar daima daktilo kızları istihfaf eder
ler. (92 nci kilometre) 

Hem zaten daktilolarla patronlann 
ahbaplığı tabiî işlerden, sosyal anane
lerden gibi telâkki edilmeğe başlan
mış değil miydi (33 üncü kilometre). 

İşte bu mülâhazalarla Hasan Hu
lusi Sirkecide trenden oldukça müste
rih bir halde indi. Evde karısını da ga
yet sakin görüyordu. Hattâ pek fazla 
sakindi. İlk dakikada bu sükûnet Ha
san Hulûsiyi hayretlere garkettikten 
sonra, biraz geçince bir hayal sukutu 
verdi. 

Öğleden sonra, bu sükûneti düşün
dü. Şüphelenmeğe başladı. Daha va
kit geçince, endişesi arttı. İhtimal ki 
Lâmia bir intikam düşünüyor, gizli 
bir plân hazırhyordu. 

Akşam, yemekte. Hasan Hulusi lâ
kırdıyı mevzuun etrafında dolaştınp 
duruyordu. Lâmia güzel, soğuk kan
lı, hissiyatmdan hiç renk vermiyordu. 

Ertesi günü. Hasan Hulûsinin üzün
tüsü ve merakı daha artmıştı. Daya
namadı: 

— Bugün Zarife beni öyle kızdırdı 
ki... dedi. On dört pulu yanlış yapış
tırmış. 

Lâmia hiç alâkadar olur gibi gö
rünmeden cevap verdi: 

— Olur a... 
'Hasan Hulusi izahat verdi: 
— Zarife benim daktilomdur, 
Lâmia eğlenir gibi: 
— Zaıif bir ismi var, dedi. 
Artık bu kadarı fazla İdi. Hasan Hu

lusi kaTismm bu itidali demi karşısın
da gülünç bir mevkie düştüğünü his
sediyordu. Bu vaziyet onu bütün bü
tün sinirlendirdi. Karısmın kendisine 
bir sürpriz hazırladığı muhakkaktı. 
Fakat o Lâmianın sükûtuna aldannu-
yacaktı. 

Akşam, yemekte dört beş kere Zari
fenin ismini zikretti. Fakat Lâmia hiç 
bir teessür eseri göstermiyordu. 

Ertesi sabah, Hasan Hulûsinin tek
rar merak ve endişe içüıde bir gün ge
çirmeğe tahammülü kalmamış oldu
ğu için, karısile açık görüşmeyi ter
cih etti: 

— Beni dinle, Lâmia, dedi. Sana 
yemin ederim ki Zarife benim dakti
lomdur. 

Genç kadın kahvaltı ediyordu. Bu 
lâkırdıyı işitmekten gayet hayrete 
düşmüş gibi görünüyordu. Ah ne kur
naz, ne komedyacı bir kadm! Fakat 
Hasan Hulusi kararını vermişti. 

— Yetişir artık Lâmia, dedi. O mek
tup Zarifeye gidecekti. Yanlışlıkla se
nin zarfma koydum. Fakat şüphe 
edersen günahıma girersin. Zarife be
nim daktilomdur. Zavallı, miskin bir 
kızcağız. Halme acıdım. Talihsiz bir 
biçare. Çok iyi kalbi de var; çalışkan. 
Onun için kendisine sevgili Zarife di
ye hitab ediyorum. Gönlünü almak 
için... Hem hastadır da... İhtiyar bir 
annesi var. Ona bakıyor. Fatihte otu
ruyor. Eski Deve hanının altında bir 
mahallede... 

Hasan Hulusi sözüne devam edeme
di. Çünkü oda kapısı açılmıştı. Ne 
münasebetsiz bir zamanda! Tam bir 
cephe hücumu yaparak muvaffakiye
ti kazandığı sırada lâkırdısı yarıda ka-
hverdi. 

İçeriye ihtiyar hizmetçi Fatma gir
mişti. Hasan Hulûsinin yol çantasın
dan çıkan esvaplarını süpürüp temiz
lemiş, onları getiriyordu. Esvabı bir 
iskemlenin üzerine koyduktan sonra: 

— Şu iki mektubu cebinizde bul
dum, dedi. Unutmuş olacaksınız. 

Hasan Hulusi zarfları görünce, sap-
san kesildi. Lâmia elini uzatarak mek
tupları kocasından evvel yakaladı. 

Hasan Hulusi kopacak fırtına kar
şısında bütün kuvvetini toplamağa 
çalışıyordu. Maamafih içinden de ken
disini teselli ediyordu: 

— Artık bir ehemmiyeti kalmadı 
ki, diyordu. Çünkü Lâmiaya işi an
lattım... Zavallı, çirkin, fıkara bir kız... 
İhtiyar bir annesi var. Fatihte, Deve 
hanı tarafında oturuyor... 

Halbuki Lâmia zarfın üzerinde Maç-
kada Üçyıldız sokağında lüks bir apar-
tımanm birinci katında Zarife hanı
mefendi adresini okuyordu. 

Hikayeci 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Nişim Aseo, Emin
önü: Salih Necati, Heybeliada: To-
madis, Büyükada: Merkez, Fatih: 
Veznecilerde Üniversite, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: Merkez, Sarı
yer: Nuri Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisarındaki eczaneler, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Nail, Kadıköy: Söğütlüçeşmede Hu
lusi Osman, İskele caddesinde Saadet, 
Üsküdar: İttihad, Fenar: Balatta Hü-
sameddin, Beyazıd: Asadoryan, Kü-
çükpazar: Necati, Samatya: Çula, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Top-
kapıda Nâzım. 

ISTANBTJL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

26/7/937 

F i A T L A R 
CİNSİ Asagı Yukan 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak « 3 5 
Buğday sert 6 35 6 — 
Buğday kızılca 6 22 i 
Arpa 4 15 
Çavdar 4 25 
Yulaf 4 30 
Kuşyemi « 1 2 9 14 
Susam 18 — 
Yapak Trakya 65 — 67 — 
Yapak İzmit 62 — 
Keçi kılı 52 20 

G E L E N 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Tiftik 
Kaşar 
Yapak 

Peynir beyaz 
Razmol 

300 Ton 
30 ı> 
41 » 
15 » 
«6 > 
4 > 

86 > 
2 > 

15 > 

D I Ş F İ A T L A R 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Yinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fıhdık G.: Hamburg 

1 Fındık L.: Hamburg 

6,64 K. 
5,62 » 
6,7Î » 
5.11 » 
3,87 » 
8,29 > 

»4,78 » 
94,78 » 1 

Eskişehirde 
AKŞAM neşriyatı 

<Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. <Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususi tenzilât yapılır. 

.::^cM:cprm<^\ v 
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istanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Eminönü Hal
kevi Sosyal Yardım şubesi namına doktor 
İhsan Şükrü (Sporun terbiye ve karakter 
üzerinde tesiri), 20: Nuri Halilin Iştirâkile 
Türk musiki heyeti, 20,30: Ömer Rıza ta
raf mdan arabca söylev, 20,45: Vedia Rı
za ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: 
Radyo Fonik Dram (VERTER), 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 

Milano (368) saat 22: La Boheme ope
rası. Viyana (507) 20,25: Konser, Kolon
ya (456) 21,10: Orkestra, Marsilya (400) 
21,30: Senfonik konser, Oslo (1154) 20,30: 
Konser (keman ve piyano), Peşte (549j 
22,40: Dohnany festivali. 

Dans musikisi 
Frankfurt (251) saat 21, Breslav (316) 

23,30 Londra (Kısa dalga) 23.40. 

28 Temmuz 937 Çarşamba 

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: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namına Nizameddin Nazif. (Sulhun 
mübeşşiri Türkiye), 20: Nezihe ve arka
daşları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Bimen Şen ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 
22,15: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve aperet parçaları, 23: SON. 

B O R S A 
26 Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı dahili 94 
1933 istikrazı 95 
Ünitürk I 15,25 

» II 14,00 
B III 14,55 

Mümessil I 38,50 
, II 40,60 
» i n 

U Bankası 9,80 
> hamiline 9,90 
» Müessis 77 

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

89 

24,20 
7 , -
7,50 

13 

10,40 

0.80 

Para (Çek fiatleri) 

Paris 
Londra 

21,12,50 
630 

Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

78,87,50 
15,00,80 
86,74,60 

3,44 
4,69,25 
1,43,10 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,65,87 

1,96,30 
13,65 

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

106,50,75 
20,40 

Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 

Yazan: İskender F. Sertelli 
HAN 

No. 123 

Tiyen-Fonun Terlandan sadakat yenninl 
istenneslnin elbette bir sebebi vardı. 

Terlan gözlerini açınca innparatoriçenin 
cücesile karşılaştı.. 

NEVROZİN 
En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını dindirir 

NEVROZİN 
Bütün ağn, sızı ve 

sancılan keser 

NEVROZİN 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessirdir 

— Ah, dedi, sakın benim buraya 
geldiğimi kimse görmesin. Size gizli 
bir mektup getirdim. 

Terlan yerinden fırladı... 
Cariyenin yanma koştu... 
Ve kapıyı sıkıca kapadı: 
— Nereden geliyorsun., kimi an-

yorsun? 
Cariye elini koynuna götürdü: 
— İmparatoriçenin dairesinden... 

Sizi görmeğe geldim. 
Terlan, cariyenin Gökçin hatun 

tarafmdan geldiğini sanmıştı. 
— Gülçin hakkında sevindirici bir 

haber mi getirdin? 
Diye sordu. 
İmparatoriçenin cariyesi koynun

dan bir mektup çıkardı: 
— Tiyen-Fo bunu size gönderdi... 

Cevap istiyor. 
Dedi. 
Terlan, Tiyen-Fonun adını duyun

ca titremeğe başladı. Mektubu aldı. 
— Cevap acele mi? 
— Evet. Hemen okuyun ve cevap 

verin! 
Terlan tereddüdle mektubu okudu: 

Kİmparatoriçe Tiyen - Foya 
ebediyen sadık kalmağa ye
min ederim.* 

Terlan bu satırları birkaç kere 
okudu. 

— Bir şey anlıyamadım. 
Diye mırıldandı. 
Cariye gülümsedi: 
— Mektubun cevbı da içindedir... 

Aynca bir şey yazmağa lüzum yok. 
Bu mektubu imzalarsanız, Gülçin 
idamdan kurtulacak... 

— Demek imparatoriçenin bana 
teklif ettiği af şartı bu imiş?... 

— Evet. Çok kısa, çok kolay... He
men altına bir imza koyunuz... İş
te o kadar. Prenses derhal idamdan 
kurtulacak. 

Terlan hayretler içinde, ne yapa
cağını şaşırmıştı. 

—) İmparatoriçenin benim sadaka
timden şüphesi mi var? 

Diye söylendi. 
Cariyenin yüzündeki tebessümden 

bir anda eser kalmadı: 
•— Bunu imzalamazsanız çok 

pişman olacaksınız! Bir daha bu fır
satı ele geçiremezsiniz! Bir imzaya 
mukabil, sevgiliniz idamdan kurtula
cak... Siz de bunu istemiyor mıydı
nız? 

Terlan fazla tereddüde lüzum gör
medi. 

Mektupta fazla düşündürücü bir 
taahhüd yoktu. 

— Ben zaten imparatoriçelere ve 
imparatora karşı, hassa kumandam 
olduğum gün «sadakat yemini» ver
dim. Bunu bir daha tekrarlamış ol
maktan ne çıkar?! 

Diyerek mektubun altına imzasını 
koydu. 

İmparatoriçenin cariyesi mektubu 
tekrar aldı, koynuna koydu ve başka 
bir şey konuşmadan kapıyı açtı, dı-
şanya çıktı. 

Terlan cariyeye bir şeyler söyle
mek istemişti. Nedense ağzını aça
madı. Başında birdenbire büyülen
miş bir insan sersemliği vardı. Kalbi 
koparcasma çarpıyor, dizlerinin üs
tünde duramıyordu. 

Terlan yatağının kenarına uzandı. 
— Bu ne garip kadın! Benim sada

katime neden lüzum görmüş. Ben 
kendisini iki gün önce çiçek bahçesin
de bir hayli üzdüğüm halde, bugün 
benden böyle bir mektup istemesi, 
kim bilir nasıl bir tuzağın haberci
sidir. Tiyen-Fo elbette bu mektubu 
benden boşuna almadı. Acaba benim 
kendisine sadakatimi temin ederek, 
bu suretle Gülçini idamdan kurtar
mak mı istiyor? Her halde bu işte bir 
hile olsa gerek. Bakalım yarın neler 
olacak!... 

Gökten yıldırım mı düştü? Böyle gün 
doğmadan ne haberler getirdin? 

Cücenin yüzü gülüyordu.. 
— Bir kara haber getirdiğimi sa

nıyorsun amma... Hiç te öyle değil. 
Hele bir gözlerimin içine bak! 

Terlan hayret ve heyecanını gizli-
yemedi: 

— Yoksa prenses Gülçini babası 
af mı etti? 

Diye sordu. 
Cüce: 
— Hajar, dedi, benim Gülçinden 

haberim yok. Hem ben bir idam mah
kûmu hakkında size ne söyliyebili-
rim? 

Terlan bağırdı: 
— Gülçin idama mahkûm oldu 

mu? 
— Evet. Mahkeme bu akşam son 

kararını verdi. 
— Ya babası?... O ne diyor? 
— Hiç... Ne diyecek?! Hükmü im

za edecekmiş. Fakat, ben sana bun
dan bahsetmeğe gelmedim. 

Terlan hiddetle cücenin göğsün
den itti. ' 

— Haydi, defol karşımdan. Artık 
başka bir şey dinliyemem.. Gülçinin 
idamına mahkeme karar verdi de
mek? 

Cüce tekrar gülmeğe başladı: 
— Bu sabah imparatoriçe Tiyen -

Fo çiçek bahçesine çıkacak, orada 
sizinle görüşmek istiyor. 

Cüce başka bir şey söylemedi. 
Ve kapıdan çıkarken ilâve etti: 
— Bir saat sonra... Anladın mı? 

Sakın unutup ta imparatoriçeyi bek
letmeyin! Kendisine verdiğiniz sa
dakat yemini sizi cin gibi çarpar da, 
neye uğradığınızı bilemezsiniz! 

Ertesi sabah... Harem cücelerin
den biri koşarak Terlanm odasına 
geldi. 

Terlan yeni uyanmıştı. Cüceyi gö
rünce yatağından fırladı: 

— Güneş mi tutuldu, cücem? 

«Sen i s e v i y o r u m , T e r l a n ! 
H a y d i b e n i k u c a k l a ! . . » 

o akşam mahkeme Gülçinin ida
mına karar vermiş ve bu kararını 
hakana arzetmişti. 

Bir baba, kızını - ne kadar sevme
se de - kendi elile idam hükmünü na
sıl imzalayabilirdi? 

Bütün saray erkânı bu endişeyi 
birbirine soruyordu: 

«— Hakan, kızını muhakkak affe-
cektir.» 

«—1 Kubilây bu hükmü geri çevi
rirse, bundan sonra başkalarının idam 
hükümlerini de geri çevirebilir. Hal
buki o şimdiye kadar hiç kimseyi af
fetmedi.» 

Saray halkı heyecan İçinde buca-
layıp dururken, Tiyen - Fo, hakanı 
kışkırtmaktan da geri kalmıyordu: 

— Hakanım, bir hükümdar, kızı
nın idam hükmünü kolay kolay im-
zalıyamaz - diyordu - fakat, bu kız, 
babasının hayatma kasdeder ve te
şebbüsü mahkemece sabit olursa, o 
zaman böyle bir kız elbette affedile
mez. 

Mahkeme, Gülçini Şi-Yamanın ka
tili olarak tesbit etmekle beraber, ay
nca babasına suikasd tertibi gibi ida' 
mı icap ettiren bir ikinci suçla da 
itham etmiş ve iki cürmün cezası da 
idam olduğundan, Gülçinin affına 
imkân kalmamıştı. 

Terlan sabahı güç buldu. 
Gülçinin idam kararı haberi sara

ya yayılınca, Terlan beyninden yıl
dırımla vuı-ulmuş gibi sersemlemişti. 

Sabahleyin çiçek bahçesine koştu. 
Acaba Tiyen - Fo Terlana ne söyli-

yecekti? 
Terlan bahçede dolaştı. Havuzlan, 

tarhları, şimşirli yolları, ağaç altlan
ın birer birer aradı. 

Tiyen-Fo meydanda yoktu. 
Hassa kumandanı çok muztaripti. 
— İmparatoriçe gelmezse... Gülçin 

idam edilirse... 
Gibi ihtimalleri düşünerek kendi 

kendine söylenirken, bir Çin salkımı
nın altından yürüyen Tiyen - Foyu 
gördü. 

— İmparatoriçem!.. 
Diye seslendi. 

(Arkası Tİır) 
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Erzurum hükümet konağı 
Erzurum 19 (Akşam) — Umum! 

müfettişl.k merkezi olmakla ay-
n bir hususiyet kazanan Erzurum 
doğunun en büyük ve en mamur 
şehri olmağa namzed görünüyor. 

Umumî müfettiş bay Tahsin 
Üzer, bütün işlerle yakından alâka
dar olarak imar ve ilerleme işlerini 
günü gününe takip etmektldir. 

Yeni şehrin siloeti yavaş yavaş te
şekkül etmeğe başlamıştır. Müfettiş
lik grup inşaatı süratle ileirlemek-
tedir. 

Yeni belediye reisi mühendis Şev
ket Arı, şehir dahilindeki yolların tes
viyesine, yeniden büyük bir park ve 
meyadn yapmağa başlamıştır. 

Şimendifer istasyon binalarıma 
yerleri hazırlanmakta ve amele evle
ri kurulmaktadır. 

Erzurumda yaz 
Erzurumun yazı kışından fenadır, 

kar altında tertemiz duran şehir; 
yazın mütemadiyen yükselen toz bu-
lutlaple örtülüdür. Evlerin damla
rından kalkan tozlara, inşaat yerle
rine taş ve kum nakleden yüzlerce 
araba ve kamyonun, her gün odım 
ve kömür, sair havayici zaruriye ge
tiren binlerce hayvan ve arabanın ek
serisi kaldınmsız ve gayri muntazam 
yollardan kaldırdığı toprak ve tozla
rı da katarsanız artık sokaklarda ge
zilmenin ne hale geldiğini anlarsımz. 

Erzurumun hâlen en büyük dert
lerinden biri ve başlıcası hemen he
men hiç eğlence yeri olmamasıdır. 
Yüzlerce zabit, memur, mühendis gi
bi münevverlerin ve yüksek mevki 
sahibi insanların barınmağa çalıştı
ğı 40 bin nüfuslu Erzurumun nerede 
eğlendiğini sormayınız, çünkü bunu 
kimse bilemez. 

Çok pahalı olan Cumhuriyet oteli
nin daracık bahçesinde akşamlan saz 
dinlemek büyük masraflara bağlı
dır. 

Önümüzdeki yıl; yeni Halkevi, me
murlar klübü, bugünkü biricik ve te
miz oturacak yer olan Orduevine ka
tılarak şehrin eğlence ve istirahat ih
tiyacını temin edecektir. 

Şehrin ana caddelerine döşenen 
parkeler; yeni yapılan binalann ar^ 
tık toprak damü olmaması ve beledi
yemizin sulama işine ehemmiyet ver
mesi de toz baskınından herkesi kur
taracaktır. 

Erzurumda maarif faaliyeti 
Bu yıl Erzurumda bir kültür se

ferberliği var, her sahada yorulmaz 
faaliyet gösteren değerii valimiz bay 
Haşim İşcan, yeniden 24 mektep yap
maktadır. 937 - 938 ders yıü ilk tedri
sat için en verimli ders senesi ola
caktır. 

Erzurum lisesi muallim kadrosu
nun kuvvetlendirileceği sevinçle ha
ber alınmıştır. Erzurum orta tedrisa
tında mülîlm bir yekûn tutmakta 
olan kızHalebe için de bir lise teşkil 

edilirse bugünkü izdihamm tama
men önüne geçilmiş olacaktır. 

Yeni muallim mektebi binası, er
kek lisesi Ue muallim mektebine tah
sis edilirse bugünkü erkek lisesi kız 
talebeye tahsis edilebUir. Eski mual
lim mektebi binasmda da mevcut or
ta mektebe ilâveten bir orta mektep 
daha açılması fevkalâde yerinde bir 
iş olacaktır. 

Erzurumda geçim 
Türkiyenin memur kadrosu en ge

niş olan ve bir çok askerî ve sivil te
şekküllerle, inşaat dolayısile büyük 
firmalara merkez olan şehirde mes
ken ihtiyacı çok fazladır. Bugün için
de bannıür bir evin yıllığına hem 
de behemehal yansı peşin olarak iki, 
üç yüz lira istenmektedir. 

Bu ev pahalüığma mahrukatm pa
halılığını da, gıda maddelerinin (süt 
ve yoğurttan) maadasımn diğer şe
hirlere nisbetle pek te ucuz olmadığı-
m hesaba katarsanız Erzurum şeh
rinde hayatın ucuzlatma çarelerini 
tedkik etmek lâzımgeldiğine karar 
vermek zarureti vardır. Yeni belediye 
reisimiz bu işi ehemmiyetle takip 
etmektedir. 
Yaz at yarışları ve hayvan 

sergisi 
Dört hafta süren at yanşlanmn 

sonuncusu da yapılmıştır. Büyük bir 
alâka ile takip edilen yanşlara mm-
takada yetişen temiz kanlı, en güzel 
at ve taylar iştirak etmiştir. Atçılığm 
ıslahı bakımmdan çok verilmi bir iş 
olan yanşlan bütün ehlî hayvanla
rın katılacağı bir sergi takip ede
cektir. 

Yanş masraflan için Başvekâlet ıs
lah encümeninden altı bin liralık ve 
sergi mükâfatlan için de Ziraat Ve
kâletinden tahsisat verilmiştir. 

İyi havyan yetiştirmekle ün alan 
Erzurum vilâyeti ve havalisine 3rük-
sek Başvekâletle Ziraat Vekâletinin 
gösterdiği alâka şayanı şükrandır. 

Ekim vaziyeti 
Bu yıl mevsiminde yağan yağmur

lardan dolayı Erzurum ve havalisin
de bereket vardır, hasad başlamıştır. 
Vilâyet bütçesine konan tahsisatla 
bu yıl kemiyet ve keyfiyet itibarile en 
iyi mahsul yetiştiren çifçUere mü
kâfat olarak pulluk, krem makinesi 
dağıtılacaktır. 

Bu seneki terayağ hasılatı, geçen 
senelere nazaran yüzde altmış fas
ladır. Bu fazlalığa vilâyet mıntakası-
na giren dört yüzü mütecaviz krem 
makinesi âmil olmuştur. 

Çifçinin yeni ziraat âletlerine karşı 
büyük bir temayülü vardır. Gtelecek 
ekim yılında tohumluklann çalkanıp 
ilaçlanarak ekilmesini ve tarlalann 
iyi hazırlanmasım temin için daha 
esaslı tedbirler ahnacaktır. 

Her kaza ve nahiye merkezinde ku
rulan fidanlıklara hususî luymet ve
rilerek ihtimamla bakılmaktadır. 

K fea 

Erzurum mektupları 
Erzurum şarkın en mamur 

şehri olacaktır 
Erzurumda hayat pahalılığı - Alelade bir evin 
senellOI, yarısı peşin olmak üzere, 300 liradır 
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Ineboluda maarif işleri 
Talebe mevcudu 

üç bini geçiyor 
936 senesinde vekâletten müsaade 

ve emir istihsal edilerek kaza maarif 
memuru bay Hasan Dölenin çok ye
rinde bir teşebbüsü ve halkın nakdî 
muavenetleri ile kaza merkezinde bir 
orta mektep vücude getirilmişti Ve
kâletten kadrosu gönderilerek müdür 
tayin edilmiş ise de henüz muallim 
kadrosunu ikmale imkân olamamıştır. 
Yeni sene içinde bu cihetin de ikmali
ne çalışılıyor. 

Şimdilik yardımcı muallim ve yar
dımcı vekili muallimlerle idare edil
mektedir. Orta okul mevcudu yüz 
küsurdur. Bu sene ük okullardan 130 
mezun verildiğine nazaran orta okul 
mevcudüne ilâve edilirse talebe mev
cudu mühim bir yekûn teşkil ede
cektir. 

Merkez kazada üç tam devreli iki 
de tek devreli beş ilk okul vardır. Beş 
mektebin mevcudu altı yüzü müte
cavizdir. Öğretmen kadrosu tamam
dır. 

Bütün kaza çevresi dahilinde yir
mi ilk okul mevcud olup dokuzu tam 
devreli öbürleri de tek devrelidir. 
Hepsinin kadrosu tamamdır. Bilû
mum okulların talebe mevcudu üç bi
ni geçmiştir. Halk okumak için derin 
bir alâka göstermektedir. 

Mevcüd mekteplerin ihtiyacı kar
şılayamaması yüzünden tahsil ça-
ğmda yüzlerce açıkta gezen çocuk gö
ze çarpmaktadır. 

Kaza dahilinde öğretmene o 
kadar ihtiyaç var ki... Her sahada 
büyük bir alâka Ue çalışan ka3mıa-
kam bay Şemseddin Akan, kültür sa
hasında da derin bir şefkatle orta 
mektebin tarih, coğrafya öğretmenli
ğini yardımcı öğretmen sıfatUe de-
ruhde ettiğinden halkm sevgi ve mu
habbetini kazanmıştır. 

Kaza mmtakası dahilinde son de
rece ihtiyaç hissedilen bir yatı mek
tebi açılması da tasavvur edilmekte
dir. Bu hususta vilâyet kültür direk
törü bay İrfan Alıcıoğlunun derin bir 
alâka ile çalıştığı öğrenilmiştir. 

Ankarada yüzme 
müsabakaları 

Evvelki günkü müsabaka
lar çok meraklı oldu 

Ankara 25 (Akşam) — Bölgemiz su 
sporlan ajanlığı taraîmdan Karade
niz havuzunda tertip edilen yüzme 
müsabakalanmn üçüncüsü dün bü-
3rük bir kalabalık huzurunda yapıldı. 
Müsabakalarm neticesini bildiriyorum. 

10 gencin girdiği 100 metrelik ser-
bes yüzme müsahakasmda Gençler-
birliğinden Hasan birinci (1,28) gene 
Gençlerbirliğinden Hasan ikinci ve al-
tmordudan Zekerriya 3 üriCü geldiler. 

50 metrelik sırtüstü müsabakasma 
9 kişi girdi. Birinciliği Altmordudan 
Nuri (1,32,10) ikinciliği Altmordu
dan Zekerriya üçüncülüğü Oençler-
)3irliğinden Halil kazandı. 

Bayanlalr arasında yapılan 50 met
relik serbes müsabakaya yalmz iki ba
yan iştirak etti. Bunlardan bayan Ho-
nald birinci, bayan Ratkay ikinci sa!-
yüdı. 

Sekiz sporcumuzun iştirak ettiği 
100 metrelik kurbağlama müsabaka-
smda Cahid (Beşiktaş) 1,27,9,10 ile 
birinci geldi. B. Cahidden sonra ge
lenlerin hepsi favul yaptıklarından 
dlâkalifye edildiler. 

400 metrelik serbes müsabakaya ye
di kişi girdi. Neticede Ankaragücün-
den İhsan (7,35) birinci Oençlerbir-
liğlnden Hasan ikinci ve Halil üçüncü 
geldi. 

Öne adi balıklama durarak atlamar 
da Gençlerbirliğinden Salâhaddin bi
rinci, Beşiktaştan Bülend ikinci ve 
Gençlerbirliğinden Vahdet üçüncü; 
öne adî balıklama koşarak atlamada 
Gençlerbirliğinden Salâlıaddin birin
ci, Vahdet ikinci ve Beşiktaştan Bü
lend üçüncü ve geriye bir perende ile 
atlamada Oençlerbirliğinden Salâ-

Diyarıbekir mektupları > 

Diyarıbekir borsasında faaliyet artıyor 
Borsada yeni mahsul satışları 

başladı. Fiatler yüksektir 

Diyarıbekir Ticaret ve zahire borsası idare heyeti azalan 

Diyanbekir (Akşam) — Borsa-
mn yeni mahsulât yetişme mevsimi 
gelmesi münasebetile faaliyeti art
mış, memur ve müstahdemlerinde 
hummalı bir çaUşma başlamıştır. Ti
caret kısmında bazı günler on beş, 
on altı bin kilo yağ ile altı yedi bin 
kilo yaş koza, üç dört bin kilo yün ve 
bir miktar da stok mallardan mazi ve 
kitre satümaktadır. Senenin yeni 
mahsulü olan buğday, arpa borsa
nın zahire kısmına gelmekte ve ora
da artan bir faaliyetle günden güne 
satılması ziyadeleşmektedir. Şimdilik 
günde yirmi beş ve otuz bin kilo ka
dar buğday, on ilâ on beş bin kilo ka
dar arpa ile stok mallardan azar 
miktarda nohut, dan ve emsali yerli 
mahsul pazara gelmektedir. Ticaret 
kısmı. Borsa ham denilen eski Çifte 
handa çalışmakta ve han adetâ bü
yük bir panayır yerini andırmakta
dır. 

Günde yüzlerce müstahsil köylü 
mallarım satmakta, gerek yerli ve 
gerekse hariçten gelen bir çok tüc
carlar da bu mallan açık artırma 
usulile satın almaktadırlar. Esasen 
pek nefis ve sıhhî olan Diyarıbekir 
yağlan kısmen Borsa hanında tasfiye 
edildikten sonra daha temiz olarak 
İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin 
gibi ticaret istasyonlanna gönderil
mektedir. Fiatler köylü ve müstahsi
lin yüzünü güldürecek derecede yük
sektir. Bu cihetten köylü çok mem
nundur. Borsanın, eski Buğday pa-
zannda yeniden tesis ettiği satış sa
lonlarında çalışan kısmı da günden 
güne daha ziyade tekâmül etmekte 
ve yeni ilâve olunan kısımla vazifesi
ni mükemmelen ifa edecek bir şekil 
almış bulunmaktadır. Burada köylü 
ve müstahsilin hukuku tamamen 
muhafaza ve siyanet edilmekte, mah
sulâtının iyi bir fiatle satılmasına ça
lışılmaktadır. 

Son günlerde hububat mevsiminin 
nihayeti olmak münasebetile fiatler 
biraz düşkün olarak devam etmiş ise 
de yeni mahsulün gelmesi ve esasen 
DiyanbĞkirin köylüsüne pek büyük 
faydası olan un fabrikalannın faa
liyetlerini artırdıklan için fazla za
hir© aîmalan fiatleri bir iki günden-
beri yükoeltmiş ve köylüyü memnun 
edecek bir şekle girmiştir. 

Mahsulâtm bu seneki ekimi fazla 
olduğu gibi havalann mahsulâta çok 
müsaid gitmesi de randunanı fazla 
miktarda artırmış ve memleket için 
iyi bir menfaat temin edecek çok gü
zel bir vaziyet almıştır. 

Ticaret ve zahire borsası tam kad-
rosile randıman verici bir şekilde ça-
hşmaktadır. Bu sene mart ayı içinde 
borsa idaresinde yapılan seçimde ida
re heyeti azalıklanna B. Edib Prinç-
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cioğlu, B. Necati Tüfekçi, B. Ahmed 
Esmer, B. Mehmed Pamukçu, B. Me-
sud Altay, B. Abdullah Pirinçci, B, 
Şahab Ağan ve B. Fans Nasır seçU-
mişlerdir. Bu azalar içlerinden Edip 
Piriçcioğlunu idare heyeti riyasetine, 
Necati Tüfekçiyi ikinci reisliğe, Ah
med Esmeri veznedarlığa ve Mesud 
Altayı da mürakipliğe seçmişlerdir. 
Bu işleri tam bir vukufla çeviren bor
sa komiseri B. Salâhaddin özsoy da 
cidden şayanı tezkârdır. 

Rampa meselesi tekrar 
• • • • • • 1 1 • • 

görüşüldü 
Diyanbekir istasyonundaki ticarî 

rampamn ihtiyaca kâfi gelmemesi yü
zünden tüccarlarımız nakhyat işle
rinde çok müşkilât çekiyorlar. Diya
nbekir ticaret odaSımn evvelce vuku-
bulan teklif ve ricası üzerine Nafia 
Vekâleti mekûr rampanm uzatılma
sına muvafakat etmiş ise de şimdiye 
kadar rampanm uzatılması ameliye
sine başlanmamıştır. Tcaret odası 
tarafından takrar Nafia Vekâletine 
müracaat edilerek, rampamn bu ay
lar içinde uzatılmasına emir verilme
si rica edilmiştir. Nafıa' Vekâletinin 
bu işi bir gün evvel bitirmesi ve tüç-
carlanmızı müşkül vaziyetten kurtar
ması bekleniyor. Çünkü vagonlara 
mahsulât vesaire eşyanın yükleme
sinde rampanın darlığı yüzünden 
çok müşkUât çekiliyor. İktisadî ba
kımdan çok ehemmiyeti olan bu ti-
caî rampanın yapüması ve uzatü-
ması bugün büyük bir zaruret halini 
almıştır. 
Ticaret Odası İzmir Fuarına 

iştirak edecek 
Ticaret odamız bu sene İzmir fua-

nna çok geniş ve zengin bir vaziyette 
iştirak edecektir. Fuar komitesi fa
aliyetlerine ehemmiyetle devam edi
yor. Gönderilecek eşya ve mahsulâtın 
konması için paviyon inşa edümek 
üzere Ticaret odası tarafından İzmir 
fuarı komitesi âmirine altı yüz lira 
gönderilmiştir. Bu sene İzmir fuanna 
mahallî mesnuat meyanmda yerli 
ipekli dokumalar, altın ve gümüş sa
nat işleri ile Diyanbekirde sa
nat hususunda her ne mevcutsa gön
derilecektir. Bundan başka Diyanbe
kir ve civarında yetişmekte olan mah
sulâttan buğday, arpa, mer -
çimek, nohut vesaire ile hususî suret
te Dicle kenarında yetiştirilen elU 
kiloluk karpuzlardan da gönderile
cektir. Bu mahsulât ve eşya vasî mik
yasta fuarda teşhir edilebilmek için 
fuar komitesi ve Ticaret odası çalış
malarına ve faaliyetlerine devam edi
yorlar. Mahsulât ve eşyalatı harice ta
nıtmak ve fuarda soranlara lâzım-
gelen izahat ve tasnifi yapabilecek iki 
kişiyi de Ticaret odası intihab ederek 
fuara gönderecektir. 

haddin gene birinci hariçten Hüseyin 
ikinci ve Altmordudan Suad üçüncü 
geldiler. 

Bu suretle Gençlerbirliğinden B. Sa
lâhaddin muhtelif atlama müsaba
kalarında üç birincilik kazanmış oldu. 

4X50 bayrak müsabakasında dâ Al-
tmordu takımı birinciliği ve hariçten 

teşkil edilen takım da ikincUiği aldL 
Bu seneki yüzme müsabakaları her 

bakımdan ve bilhassa' müsabakalara 
iştirak edenlerin çokluğu ve intizamı 
daha memnuniyet verici bir haldedir. 
Müsabakanın mürettiplerini tebrik 
ederiz. Müsabakalara önümüzdeki 
hafta da devam edilecektir. 
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27 Temmuz 1937 AKŞAM Sahife İS 

Çocuk Dünysısı 
H E D İ Y E A L A N L A R 

3 Temmuz 937 tarihli bilmecemizi hal
ledenlerden hediye kazananlarm isimleri
ni neşrediyoruz. .. 

Bilmecemizi doğru haUedenlerden Eyup-
snltan Otakçılarda Fethiçelebi cad. No. 
56 B. Mübeccel birinci selmi? ve hediyesi 
olan (Bir düzine mendil), Bursa - Yeşil 
caddesi No. 27 binbaşı Sabri kızı bayan 
Ayten İkincilik ile (Bir çift çorap), Beyof-
lu nahiye müdürü ofclu B. Ümit üçüncü 
gelerek (Bir şişe kolonya) hediyemizi ka
zanmışlardır. _ ^ _ ^ ^ ^ _ _ 

ŞEKERLEME ALANLAR 
1 - ist. 10 cü okul 359 No. Peyvend, 2 -

İnönü kız orta okul 216 No. Saadet, 3 -
Üsküdar Kaptanpaşa Aziz Mahmud sok. 
94 No. Ferid, 4 - İst. 23 cü okul 466 Naci, 
5 - Muhabere alayında Necml kızı Sevgi, 
6 - Kadıköy Caferağa mahallesi 16 No. 
Kâmran, 7 - İst. kız lis. 500 Kadriye, 8 -
Beyoğlu 49 cu okul Cahide, 9 - Fener Yıl
dırım cad. 9 No. Vedia, 10 - Kurtuluş 
Sinemköy Şahin sok. 70 No. Hicran. 

ÇİKOLATA ALANLAR 
11 - Şehzadebaşı Genç Türk 52 No. Gö

nül, 12 - Galata şubesi memurlarından 
Sad'eddin kızı Necla, 13 - İst. Emniyet 
sandığı memurlarından Cemal kızı Semra, 
14 - Nişantaş kız orta okut 1187 Rabia, 
15 - Cihangir Güneşli sok. Mühürdar oğlu 
apart. 4 No. Vicdan, 16 - Sarıyer Selimağa 
sok. 68 No. Hikmet, 17 - Beşiktaş Yeni
mahalle Kasap sok. 15 No. BUge, 18 - Bey
koz Ekmekçi bayın 2 No. Fahreddin, 19 -
Kasımpaşa Kulaksız Kabristan sok. 3 No. 
Ahmed, 20 - Beşiktaş Ihlamur Fulya sok. 
9 No. Necla. 

PİSKÜVt ALANLAR 
21 - Galatasaray si. 495 No. Hasan, 22 -

İstiklâl cad. 302 No. Mehpare, 23 - Yeşil
köy Halkalı cad. 44 No. Salâhaddin, 24 -
Kandilli kız lis. 663 Behire, 25 - Kadıköy 
birinci orta okul 878 Nusret, 26 - Göztepe 
5 ci okul 425 Sevim, 27 - Pangaltı Bo-
monti Fırıkn sok. 27 Yaşar, 28 - Nişantaş 
Hacı Mansur sok. 6 No. Türkân, 29 - Top-
taşı Körbakkal cad. 24/1 No. Mukadder, 
30 - Beşiktaş Akaretler 2 No. Melek. 

BİRER KUTU BOYALI KALEM \^ 
RESİM DEFTERİ ALANLAR 

31 - Erenköy kız lis. 20 No. Fatma, 32 -
Kadıköy 4 cü okul 221 No. Melek, 33 -
Vefa erkek lis. 712 Alphan, 34 - Küçük 
Ayasofya Kâtip Sinan 5 No. B. Akın, 35 -
Haseki Bakibey mahallesi 24 Mediha, 36 -
Alemdar Sultan sok. 2/1 No. Şaban, 37 -
Paşabahçe Köybaşı 47 No. Raçid, 38 - Be-
yazıd Külhan sok. 9 No. Yadigâr, 39 - Hay
darpaşa lis. 2472 Muzaffer, 40 - Bahçe-
kapı Cermanya han 37 No. İsak. 

BİRER DEFTER ALANLAR 
41 - Beykoz iskele gişe memuru Nebil 

oğlu Server, 4 2- Ankara Kamutay cad. 
2 No. Kemali Üstün, 43 - Kadıköy 
Özbek sok. 15 No. Muzaffer, 4 - Kadıköy 
Sen Jojez lis. İsmail, 45 - Ankara erkek 
lis. 1429 No. Necati, 46 - Beyoğlu 44 cü 
okul 15 Cunun, 47 - Bandırma Santral 
cad. 9 No. Neriman, 48 - Çemberlitaş Ev
kaf sok. 5 No. Melâhat, 49 - Vezneciler 
Kemer cad. 17 No. Turan, 50 - İzmir Kar
şıyaka İstansyon cad. 33 No. Cemal. 

MÜREKKEP ALANLAR 

51 - Kumkapı Saraç İshak maahllesi 20 
No. Refakat, 52 - İst. erkek lis. 1267 No. 
Necmeddin, 53 - Kadıköy Telefon cad. 
Çukurbostan 113 Lâmia, 54 - Üsküdar 
Tunusbağı cad. 59 No. Bedi, 55 - Türbe 
Binbirdirek Piyerloti cad. 32 Necla, 56 -
Beyoğlu Tarlabaşı 44 No. Yılmaz, 57 - Sa-
matya Duhaniye sok. 10/2 No. Muzaffer, 
58 - vezneciler Ceyhan apart. 4 cü kat 
Lûtfi, 60 - İst. kız lis. 112 Ferihan. 

CEDVEL ALANLAR 

61 - İst. 5 ci Okul 39 Süheylâ, 62 - Ba
kırköy Gençler sok. 8 No. Gavsi, 63 - Üs
küdar Kız Sanat okul 156 No. Matay, 64 -
Kayışdağı cad. 46 No. Zeliha, 65 - Şeh
remini 20 ci okul Mürüvvet, 66 - Yeniköy 
Fatma, 67 - Galatasaray lis. 259 No. Ay
dın, 68 - Bakırköy Hatboyu cad. 44 No. 
Hüsam, 69 - Kandilli 32 ci okul 86 Se
vim, 70 - Doktor Ali Vasfi kızı Sara. 

BİRER YAZI LÂSTİĞİ ALANLAR 

71 - Ortaköy Mandıra sok. 35 Necla, 72 -
Fmdıklı Sedüstü Narlı çıkmaz 6 No. Bin-
naz, 73 - Beyazıd Soğanağa mahallesi 18 
Şahende, 74 - Zincirlikuyu 20 ci okul 134 
Ferdane, 75 - Aksaray Kemalpaşa cad. 
124 Saliha, 76 - Pendik 1 el okul 350 Nec
det, 77 - Vefa lis. 309 ÂkU. 78 - Saraçhane 
Nefer sok. 18 Erdoğan, 79 - Erenköy Özenç 
sok. 5 No. Feriha, 80 - Bakırköy Bağlarba-
şı 57 No. İrfan. 

BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 
ALANLAR 

81 - Modada Öter, 82 - Darüşşafaka lis. 
319 Cemal, 83 - İst. kız lis. 597 No. Nevzad, 
84 - Saraçhanebaşı Nefer sok. 13 Nida, 
85 - Pendik cami karşısı 3 No. Nâzım, 86 -
Beyoğlu İkinci okul Hayati, 87 - Heybella-
da Çiçekli Dağ sok. 1 No. Ruhsan, 8 8-
Çengelköy Havuzbaşı 11 No. Nedim kızı 
Buna, 89 - Teşvikiye Fırın sok. 126 Sehna, 
90 - İst. erkek lis, 611 Feyzi. 

huriyet kız lis. 275 Hüsnüye, 96 - Nişan
taş Kodaman cad. 91 Selma, 97 - Kadirga 
Cümerdler sok. 3/1 No. Salâhaddin, 98 -
Bakırköy Kıztaşı Havlucular sok. 6 Mu
ammer, 99 - Kumkapı Balipaşa 93 No. 
Yepime, 100 - Çemberlitaş Evkaf sok. 50 
No. Ferihan. 

KART ALANLAR 
101 - ist. 29 cu okul 165 BUge, 102 - An

kara Atifbey mahallesi 193 No. Süheylâ, 
103 - Cağaloğlu Alayköşkü cad. 13 No. 
Mükerrem, 104 - Ankara Karanfil sok. 
Arif Hikmet apart. 32 No. 5 ci daire Tür
kân, 105 - İst. erkek Us, 87 No. Vehbi, 
106 - Şehremini Mimar cad. 17 No. Fatma. 
107 - Beşiktaş Hasfırın cad. 1 No. Turan, 
108 - Ankara İsmet İnönü 11/15 No. Fitnat, 
109 - İst. kız. lis. 965 Semiha, 110 - Vefa 
erkek lis. 10 Macid. 111 - Fatih Halıcılar 
cad. 30 No. Muallâ, 112 - Urfa Orakapı cad. 
16 o. Kaya. 113 - Çemberlitaş Eminsinan 
mahallesi 58 No. Sezai, 114 - İst. erkek 
lis. 1815 No. Beşkurt, 115 - Ankara Ka
ranfil sok. 32 No. 6 Cİ daire Feza, 116 -
İst. 17 ci okul 256 Alâaddin, 117 - Bahçe-
kapı birinci vakıf han 36 No. Orhan, 118 -
İzmit Gölcük D 58 pansiyon 2 Kadriye. 
119 - İst. erkek lis. 1248 No. Ferruh, 120 -
Lüleburgaz Depo sok. Mutuş evinde M. 
Tazün, 121 - Şehremini Tatlıkuyu cad. 
51 No. Fahire, 122 - Yarımca ilk okul baş
öğretmen Sırrı oğlu Faruk, 123 - Boğaziçi 
lis. 199 No. Şehin, 124 - Bursa Yeşil cad. 
27 No. Sabri kızı Ayten, 125 - Kızıltoprak 
İstasyon arkası 15 No. Âli, 126 - Arnavut-
köy Beyazgül cad. 29 Fikret, 127 - An
kara kız lis. memurlarından Mesrürenin 
oğlu Dönadr, 128 - Kmalıada ilk okul 
Şükran, 129 - Erenköy kız lis. 774 İhsan, 
130 - Balıkesir varidat müdürü Nusret oğ
lu Nejat, 131 - Kadıköy Reşid paşa sok. 
28 No. Lemi, 132 - Yeşilköy ilk okul 105 
Muzaffer, 133 - Fatih Gelenbevi orta okul 
426 Mesrur, 134 - Sen Benova lis. 174 No. 
K. E., 135 - İzmir Karşıyaka Kemalpaşa 
cad. 150 No. Neş'e, 136 - Yedikule 43 cü 
okul 4 3Neclâ, 137 - Üsküdar 23 cü okul 
171 No. Ruhkân, 138 - Pertevniyal lis. 
Macid, 139 - Kandilli kız lis. Sitare, 140 -
Aydın Millî Aydın bankası muhasebecisi 
Mustafa kızı Vildan, 141 - Kınalıada Nar
çiçeği sok. 81 No. S. Güler, 142 - Tarla
başı Kuyu sok. Ojeni, 143 - Davudpaşa 
orta okul 69 Hüsnü, 144 - Yeşilköy ilk okul 
84 Melâhat, 145 - Nazilli İstasyon köprüsü 
kahvesine bitişik 5 No. Cahid, 146 - Eyüp 
orta okul 19 No. Hayat, 147 - Büyükada 
Alpaslan sok. 43 Mehmed, 148 - Beyoğlu 
nahiye müdür oğlu Ümit, 149 - İst. kız 
muallim mektebi 818 Cahide, 150 - Silivri 
birinci okul 301 No. Sabahat, 151 - Fın
dıklı İsmet İnönü ilk okul 467 No. Ferihan. 
152 - Samatya Ağahamam Sancaktar 
Hayreddin mahallesi 66 Nuster, 153 - Ak
saray 97 Hayriye, 154 - Bakırköy Taşhan 
cad. 68 Melih, 155 - Vona belediyesinde 
F. Agülgün, 156 - Üsküdar Ahmediye 
Gündoğum cad. 13 Mediha, 157 - Beşiktaş 
Kılıçali Mescid sok. 9 No. Nezahet, 158 -
Aksaray Hasanbaba mahallesi 16 No. Ad
nan, 159 - Beyoğlu 11 ci okul 34 İlhan, 
160 - Bostancı okul 102 Şükran, 161 -
Beyoğlu Pangaltı Çayır sok 46 Vahe, 162 -
Bostancı Bagdad cad. 498 Nadire, 163 -
İst. Hayriye lis. 619 Ayşe, 164 - Çengelköy 
20 No. Ayşe, 165 - Kadıköy Süleyman pa
şa 51 No. Petro, 166 - Pangaltı Feriköy 
Avukat cad. 3 No. Nezihe, 167 - Sirkeci 
Hüdavendigâr cad. 55 Hazım, 168 - Bey
oğlu 11 ci okul 418 Şükran, 169 - Samatya 
Müdafaa Milliye cad. 52 No. B. Çagli, 170 -
Beşiktaş Vişnezade 10 No. Suat, 171 - Ba
kırköy Zuhuratbaba cad. 25 No. Serap, 
172 - Arnavutköy 9 OŞake, 173 - İst. erkek 
lis. 1359 No. Samim, 174 --Kumkapı Ni
şanca 29 No. Jan, 175 - İst. erkek lis. 345 
Mehmed 176 - Kadıköy 3 orta okul 210 
Kâmran, 177 - Üsküdar kız enstitüsünde 
Niyap, 178 - Şişli Terakki okul 644 H. 
Maslak, 179 - Bostancı Körkuyu sok. 4 Sa
lim, 180 - Beyazıd 6 cı okul 227 Sema, 
181 - Vefa erkek lis. 26 Öğüdğen, 182 -
Kadıköy Altıyolağzı 147 No. Erol, 183 -
Aksaray Kırıktulumba 2 No. Rezzan, 184 -
Bakırköy Kartaltepe 5 No. Seniye, 185 -
Yeni Nesil okul 80 Renin, 186 - İst. kıs lis. 
Melâhat, 187 - Beşiktaş Çeşme yokuşu 
11 No. Binnaz, 18 8- Kadıköy Moda Rem-
ziye, 189 - İst. 10 cu ilk okul 91 Döndar, 
190 - Saraçhanebaşı Külhan sok. 4 No. 
Kenan, 191 - Saraçhanebaşı İtfaiye cad. 
20 Reha, 192 - Beşiktaş Yenimahalle fi 
No. Basri, 19 3- İst. Fatih 13 cü okul 629 
Nihad, 194 - Şişli Koca Mansur sok. 12 
Tengüz, 195 - Gazi Osman paşa orta okul 
388 Tevfik, 196 - Beşiktaş Yenimahalle 31 
Cemal, 197 - Galatasaray lis. İhsan, 198 -
Cağaloğlu Şeref sok. 28 Zekiye, 199 - Bey
oğlu 44 cü okul Cemal, 200 - İst. 23 cu okul 
85 İhsan. 

BİRER KALEMTIRAŞ ALANLAR 
91 - Karşıkapı Dldar apart. 5 No. Semilı, 

»2 - Babataş erkek lis. 1002 Hurşid, 93 -
Samatya Demiryolu cad. 26 No. Orhan, 
94 - İst. 3 cü okul Abdürrahman, 95- Cum-

Senelerdenberi tecrübe edilmiş 
en tesirli ilâçtır. Eczanelerde 

bulunur, ismine dikkat 

A L G O P A N 

Kullanılmış bir şömine 
aranıyor 

Eski konaklardan çıkmış veya 
orada mevcut sağlam ve iyi bir şö
mine aramyor. (Akşam) ilân m^ 
murluğuna müı-acaat. Tel. 24240 

KUC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
EVLÂTLIK İSTİYENLERE — Biri bu

çuk yaşmda bir erkek çocuk yalnız annesi 
var. Her kim insaniyet namına isterse 
aşağıdaki adrese müracaat etsinler: Sü-
leymaniye Vefa cafldesi^bacı çeşmesi 11 
No. bayan Patmaya. 

2 — tŞÇl ARIYANLAR 
KADIN — Hastabakıcı ve 

aranıyor. Telefon: 20107. 
ESKİ TÜRKÇEYİ İYİ BİLEN — Bir bayan 
daktilo alınacaktır. Saat 10 dan (11) e 
kadar Dördüncü vakıf han (1) inci kat 
(19) No. ya müracaat. — 2 

BİR YAZICIYA — 2 garson muavini ve 
2 bhlaşıkçı bayana lüzum var Bahçekapı 
Hüdadat lokantası. 

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

memurluğunda Hüseyine müracaat. — 10 

SATILIK EV — Beyoğlunda Feridiye 
caddesi 104 No. 3 kat, bodrum ve 5 oda 
mutfak S kiler sarnıç kuyu küçük bahçe 
elektrik çok havadar. Evkaf yok, satılık 
ehven fiatla. Müracaat: Valideçeşme 101 
No. Bay kunduracı Asadura. — 1 

SATILIK ARSA, BİR DEPO, İKİ HVK-
KÂN — Arnavutköy Birinci caddede 60 
ve 62 numaralı, senede 168 lira getiren 
dükkân ve depo arsasiie beraber satılıyor. 
Ayni caddede 27 No. lı hanede bay İstefa-
nosa sabahları müracaat. — 3 

SATILIK MAA MOBİLYA VE TAKIM 
KİRALIK KADIN BERBER DÜKKÂNI — 
Beyoğlu İstiklâl caddesi Rumeli han pa
sajında 6, 7 numaralı Adalet kadın berber 
salonuna müracaat. — 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. — 1 

İŞÇİ ARANIYOR — Anbalâj işlerinde 
çalışacak iki bayana ihtiyaç vardır, talip
ler 9 - 11 kadar Sirkeci Sanasar han 34 

— 1 
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 İş 
bankası arkasında Çiçekpazarı Boncukçu 
han 1 No. ya müracaat. — 1 

MİMAR ARIYORUZ — Sirkeci, Aşıre-
fendi caddesi, Baker Han No. 21 

AMBAR MEMURU ARANILIYOR — 
Anadoluda çalışmak üzere hırdavatiye ve 
elektrik malzemesi sanatmı 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. — 3 

ACELE, UCUZCA SATILIK EV — Be,-
yazıdın Kumkapı tarafında Saraç İsha)c 
çeşmesi, Mollabey sokağındaki 4 No. h ve 
yedi odalı ahşap ev acele satılıktır. İçinde 
oturan sahibine müracaat. 

EHVEN FİATLE SATILIK EV — Kadl-
köyünde Osmanağa mahallesinde Mühür
dar Fuadbey sokağında 9, 11 numarau 
üç katta yedi oda ve çatı arası olup elek
trik, havagazı, Terkos tesisatı vardır. İs
tiyenler perşembe ve cumartesi günleri 
içinde sahibine müracaat etsinler. — 1 

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. 

İŞÇİ ARANIYOR — İpekli armürlü tez
gâhlarda uzun zaman dokumacı olarak 
çalışmış iyi işçi arıyoruz. Dolgun yevmiye 
verilecektir. Akşamda A. K. rumuzuna yazı 
İle müracaat. — 2 

HUSUSÎ BİR DOĞUM EVİNDE — Ça
lışmak üzere bir ebeye ihtiyaç vardır. Ay
ni zamanda baş hemşirelik yapacaktır. 
Taliplerin fotoğraf ve çalıştıkları yerleri 
gösterir vesikalarile tahriren 616 numaralı 
posta kutusuna müracaatları. 

BAYAN ARANIYOR — 7,11,13 yaşlarm-
da anasız üç çocuğa ve babalarına baka
cak bir bayan aranmaktadır. Fotoğraflı 
şerait tekliflerinin Akşam'da T. R. rumu
zuna mektupla yapılması. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK MARANGOZLUK MAKİNELE

Rİ — Bir pulanya kalınlığı ile beraber, 
bir tepsi, bir fırıldak, bir delik makinesi, 
bir dört buçuk beygir kuvvetinde motor, 
ve teferruatı ve marangoz takımları pa
zarlık suretile satılacağından taliplerin 
Beşiktaş Hasfırın caddesi 71 numaralı Gü-
zeliş marangoz imalâthanesine müracaat
ları. — 1 

SATILIK PİYANO — Pek az kullanıl
mış «Hartmann Berlin» markalı üç pe
dallı bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokağın
da 26 numaralı dükkânda. 

SATILIK «AKORDEON» — Pek az kul
lanılmış mükemmel Hohner marka bir 
«AKORDEON» acele satılıktır. Her gün 
saat 13 - 18 e kadar Akşam gazetesinde 
bay Ahmede müracaat. — 2 

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

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK MÜFREZ ARSA — Feneryo-

lunda Bağdad caddesinde Konak tramvay 
durağında 146 No. lı, yeni duvar ve demir 
kapılı yemiş ve ıhlamur ağaçlan ve bir 
kuyuyu havi İki dönümü mütecaviz arsa 
satılıktır. Müracaat: Tel. 43249. — 2 

SATILIK ARSA - Yüzü 6,5 derinliği 22 
metre, denize nazır, önü park olan arsa 
ucuz satılıktır. Yanmda Sultanahmet Üç
ler mahallesi Asmahçeşme sokağında 4 
No. ya müracaat. — 4 

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

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

SATILIK ARSA — Üsküdar Vapur iske-
kelesine iki dakika mesafede tramvay cad
desi üzerinde, Kireçhaneye muttasıl ve Sul-
tantepeye çıkan küçük yokuşun köşe ba-
şmdaki 232 metre murabbaı arsa satılık
tır. Fatih Belediyesi baş mühendisine mü
racaat. Telefon 23648 — 2 

ACELE SATILIK EV — 5 oda, gusul-
hane, elektrik, havagazı, Terkos, bahçesi 
havadar, çarşıya yakm, İyi bir mevkide 
ucuz fiatle satılıktır. Kadıköy Moda Ba-
demaltı sokak 10 No. görmek için köşede 
bakkal Yordana müracaat. — 3 

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 İçin yanmdakl 
marangoz dükkânına görüşmek için Ak
şam gazetesi idaresinde bay Ekreme mü
racaat. — I 

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

SATILIK ARSA — Boğaziçinde Paşa-
bahçesinde 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-
3ru, ayrıca üç büyük kuyusu, rıhtımı ve 
inşaat yapacak kadar taşı, elli tonluk sağ
lam havuzu, ayrıca sandal ve motor için 
dalgakıranlı deniz havuzu bulunan 5 nu
maralı bahçe birden veya parça parça 
olarak satılıktır. Galatasaray lisesinde 
Said Özçelik adresine müracaat edilmesi. 

— 7 

KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA
KIN KAGİR HANELER — Havası güzel 
güneşi bol. ittisali yok metin, müfrea 
20/2 20/3 tapu numaralı ikişer kat dör
der oda, yerler muşambah kapı pencere
ler boyah beş bin liradır. Şifada 20 nu
maraya müracaat. 2 - Moda caddesi • 
numara tamam kagir iki kat üzerine İM 
apartıman iki dükkânla beraber beg bin 
liradır. — 8 

5 — MÜTEFERRİK 
ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ

CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
İçin) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler verhıektedir. Esaslı ve en ser! 
yeni usullerle ^dr is eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. • M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla u^üracaat. — 19 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan on üçüncü sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanları hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaj 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 14 

SATILIK ve ORTAK ALINIR — iyi mev
kide işlek kıraathane satılıktır. Ortak ta 
alınır. Kâr maktuan verilir. Teminatlıdır. 
Almak isteyenler Sirkecide Paris oteli ya
nında berber: bay Mehmede müracaat 
etsin. ,. i — 1 

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. 

METUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

t ş — A K 
namlarına gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

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

istanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Balıkhane Topkapı sarayı yanında Dal

yan ile Kumkapı önünde diğer dalyan ve 
müştemilâtı ve Topkapı sarayı yanında 
Zeytinbumu namı mahalle varıncaya ka
dar Dalyan ve Voli mahallerinin üç rubu 
hissesinin 7 hisse itibarile 2 hissesi va-
ziyed beyannamesine ve tapu kaydinin ih
tiva eylediği hudut meyanındaki Voli ve 
Dalyan mahallerinin kabiliyeti saydiyesl 
ve balıkçılık noktasmdan getireceği iradı 
baıkçı esnafından tahkik edilerek emsalî 
Dalyan ve Voli mahallerinin kıymetierile 
mukayesesi yapılarak berveçhi bâlâ hu
dut ile mahdut Dalyan mahallinin he
yeti umumiyesine (4800) lira kıymet tak
dir edilmiştir. Ve tapudaki kaydında ol
duğu gibi açık arttırmaya konmuş oldu
ğundan 25/8/937 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14 den 16 ya kadaa 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzer© 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerelı 
9/9/937 tarihine müsadif (Perşembe) gü
nü saat 14 den 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 
arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75ini bulmadığı takdirde satış 2280 NoJı 
kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bit 
bankanın teminat mektubunu hamil bu
lunmaları lâzımdır. Hakları tapu siciiU 
ile sabit olmıyan alacaklılarm diğer alâ
kadarlarının ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını evrakı müsbi-
telerile birlikte ilân tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfmda birlikte dairemi
ze bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasmdan hariç ka-
hrlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi-
ye ve dellâliye resminden mütevellit be
lediye rüsumu, ve vakıf icaresi bedeli mü
zayededen tenzil olunur. 20 senelik vakit 
icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla 
malûmat almak istiyenler 5/8/937 tari
hinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bıflımdurulacak arttırma 
şartnamesile 34/4101 No. lı dosyaya mü
racaatla mezkûr dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilân olunur. M. 1179' 

SATILIK VE KİRALIK - Üsküdarda 
Kaptanpaşa camii alt sokağında 65 ve 1 
numaralı bahçe İçinde 9 odalı elektrik, 
kumpanya suyu, kuyu ayrı ayrı bahçeli ve 
kapılı ev tamamen satılık ve tamamen 
veya ayrı ayrı kiralıktır. Gezmek üzere mü
ezzin Hüsnüye, pazarlık: Nlşantaşmda 
Hacı Emin sokağında 12 numaraya. 

FIRSAT — Hissedarlar arasında tasfi
ye münasebetile İstanbul, Kadıköy, Bo-
gaziçinin güzel yerlerinde iyi kira getiren 
mağaza, ev, satılıktır. Müracaat: İst. Bah
çekapı Cermanya han No. 41. Telefon 
20162. _ 3 

SATILIK ARSA — Maçkada Nişantaşı 
caddesinde üç büyük apartıman inşasma 
müsait takriben bin beş yüz metrelik bir 
arsa maa konak satılıktır. Taliplerin sa
bah saat ondan on ikiye kadar 41287 nu-
maraya telefonla müracaat edilmesi. - 2 

ACELE SATILIK EV - tJsküdarda, va-
put iskelesine beş dakika mesafede fev
kalâde güzel ve nezaretli yağlı boyalı ye
di odalı bir ev ehven fiatle satılıktır. Ara
ba vapur iskelesinde dellâl Adile müra
caat. _ 11 

istanbul komutanlığına bağlı olan' 
ve olmayan birlikler namına binek ko
şum ve mekkâri hayvanı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hayvan sahiplerinin 
hayvanları ile Fındıklıda komutanlüc 
satınalma komsiyonuna müracaatla
rı. (4485) . 

İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Mahcuzun paraya çevrilmesine karar 

verilen ev eşyası açık artırma 27/7/937 
tarihine müsadif salı günü saat 16 da 
Beyoğlunda f Abanoz sokak No. 20 evin 
önünde kıymeti muhammenesinin % 75 in| 
bulmadığı takdirde ikinci arttırma 28/7/, 
937 tarih çarşamba günü ayni saatte sa
tılacağından talip olanların mahallind» 
hazır bulunacak memunuta müraacaat* 
lan ilân olunur. 
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İP 

Midenize 
İVktil ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler ve 

EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

A Z O N 
MEYVA TUZU 

Hazımsız l ığ ı IVIide Ekşilik ve Yanmaları gide
rir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZON 
almız. Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. 
MAZON isim horoz markasına dikkat Deposu: MAZON 
ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostahane arkasında 

K/Z/LA Y 
Cemiyeti Genel M e M 

Başlcaniıgından \ 
% - . Eksiltmeye konulan i|t Diyarbekir'de yaptırılacak hastane in

şaat ve bilcümle tesisatları tahmini keşif bedeli (127 964) lira 50 kuni}-

9 — Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır:: 
A •— Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Keşif hülâsalan 
D — Hususi ve fenn! şartnameİA 
E — Esbabı mücbire raporu 
F — 26 adet plân 
İsteyenler bu şartname ve evrakı: 
A — Ankara'da Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden ^ 
B — İstanbul'da Kızılay Haıunda Kuılay Deposunda 
O — Diyarbekir'de Kızılay Merkezinden 
6 lira 40 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 — Eksiltme 2/8/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 

Kızılay Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. 
4 — EksUtme kapah zarf usulü iledir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7648 lira 23 kuruşluk mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup ek
siltme komisyonuna göstermesi lâzımdır. 

A — En az bir parçada 130,000 liralık bina ve tesisat işleri yapabile
ceğine dair Nafıa Vekâletinden almmış müteahhitlik vesiltası. 

B — Bu seneye ait' Ticaret Odası vesikaları. 
C — Şimdiye kadar yaptırdıkları işler için mal sahiplerinden aldık

ları iyi hizmet vesikalan. 
6 — Teklif mektupları jrukarda 3 ncü maddede yazıh saatten bir sa

at evveline kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verUecektir. 

Posta ile gönderilecek teldiflerin nihayet 3 ncü maddede yazdı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

GRİpBAŞveDiŞAĞRILAPI 
NEVRALJİ-ARTRITIZN ROMATİZMA 

Molörlii Tayyare Meklebinln mefruşatı 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

1 — Ankarada yapılmakta olan Motorlu Tayyare Mektebinin mefruşatı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 3 Ağustos 937 salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 — Mefruşatın tahmini bedeli, «32,643» liradır. 
4 — Muvakkat teminat «2448» liradır. 
5 — Eksiltme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez binasında yapılacak

tır, 
6 — Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden, İstanbulda 

Hava Kurumu İstanbul şubesinden «10» liraya ahnacaktır. (4334) 

ETİ BANK 
İşletmemiz satış şubesi için fransızcaya vakıf bir Türk Stenodaktiloya 
İhtiyaç vardır. k,, 
Bu vazifeyi görmek istiyenlerin her gün 9 - 12 ye kadar Tophaned» 
İskele caddesi 28 numarada şubemize müracaat eylemeleri. 

Tabip alınacaktır. 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlûğ-ünden: 

Ankara civanndaki Müesseseler için iki tabip alınacaktır. İsteklilerin 
gartlai'i anlamak üzere; Umum Müdürlük Sıhhat Şubesin» müracaatlan. İ4124) 

ÇİLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 

il« tamamen zail olar 

BALSAMIN LİKİT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale ederek 

cilde mat re cazib bir ten 
temin eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Cildinizi 
Genç hasryanlarm derîn cild 
hüceyrelerinin kalbi olan 

BiOCEL 
ila 

Besleyiniz 
ve her sabah daha 
genç görününüz 

Mefhur bir üniversitede dâihi bir 
doktor profesör tarafından kefil 
ve istihzar edilen asrın en büyük 
ve kıymetli güzellik unsurudur. 

25 yaşından itibaren cildiniz, kıymetli 
Biocel'ini kaybetmeğe bcişlar. Şayed. 
cild başka bir unsurla beslenmezse, bu 
aya seneden seneye artar ve nihayet yü
zünüz buruşmuş vo ihtiyarlamış olur. 
Cildinizin Biocel'i yüzünüzü taze tutar 
ve genç gösterir. Genç hayvanlardan is
tihsal edilen Biocel, tıpkı cildinizin tabit 
Biocel'i gibidir. Mümasil cild unsurları 
arasında en müessir ve en kıymetli bir 
cevherdir. Cild hüceyrslerinizin derinli' 
ğine nüfuz ederek buruşuklukların te* 
şekkülüne başladığı yeri hemen besleme
ğe başlar. Hattâ annelerin bile yüzünü 
gençleştirir. Ve genç kızlara hiç görme
dikleri sehhar ve terütaze bir ten temin 
eder. Bu Biocel cevheri, şimdi pemba 
rengindeki Tokalon kreminin terkibinde 
tam cildinizi beslemek için matlub nisbet 
dairesinde mevcuddur. Geceleri yatmaz* 
dan evvel kullanınız. Sabahlan yağsız 
beyaz rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Bu kremde bilhassa - birkaç gün 
zarfında biribirinden daJta beyaz Uç renk
te teninizi beorazlatacak olan - fOksijen 
Beyazı» vardır. Bu iki krem kullanıldığı 
takdirde memnuniyetbahy aemeretini ga
ranti ederiz. 

T*ır *per nıtnklıtı Bıırtıtltr, eııl«ı 
l«hı yıpıUmf •!•• ko l « m » M 
totlsn giytnl ^MH tfs Uata Mı 
mlf oluHu. HyİHİlt lM(HlaJ,yft 
tHtfuH l ın t t l kM 4IWİIt»«tM 

riısiıTjniinı 

-_ , • VO«tl iMT<i««r I a Uo. «i 

Dr. FAHRİ CELÂLı 
Sinir hastalıkları ve 
kekeleme tedavjgi 

herffûn üçten sonra 
I Caĵ alojlfhı, Halk Fırkası karfisı, Zorlı 

lapartımM No. 2 TeL 207851 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden! 
1 — Bankamızın Gemlik Sungipek Fabrikası sahası dahilinde yaptıracağı 

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

2 — Münakaşa evrakı 7 lira mukabilinde Sümer Bank İnşaat servisindoa 
almabilir. 

3 — Eksiltme 6 Ağustos Cuma günü saat 15 de Ankarada Sümer Bani 
Umumî Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat 7728,60 «Yedibia Yediyüz yirmi sekiz % 60» Uıtn» 
dır. 

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

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

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

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

Askeri Lise ve orta mekteplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 — 4. Maddede yazılı evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygun 
planlardan bilâhara şu vesikalar istenecektir. 

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

fettişlikten verilecektir. 
6 — İsteklilerden yazıü şartları haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe kar 

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

M, M, Vekâletinden: 
Askerî Mekteplere talebe alınacaktır. 

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

2 — Kaydükabul şartları geçen senenin ayni 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 bulımdukları mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. 

5 — Kabul şartlannı taşıyan istekliler evrakmı tamamlattırıp Askerlilc 
Şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde girmek istediği mektebe göndermeli 
•fe mektep tarafından seçme imtiham için çağınimadıkça hiç bir istekli bey
hude yere mektebe gitmemelidir. 

6 — Seçme imtiham için çağnlan isteklilerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları masraflar tamap' 
men kendilerine aittir. 

7 -— Seçme imtihanında kazananlar kadronun .müsaadesi nisbietlnde melS* 
teplere namzet olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak kati 
kabulleri yapılmayanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

8 — İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene tahsil fasılan 
olanlar ve mektebe girmek için nüfus kâğadında yaşım tashih ettirenler Aa-
kerl mekteplere alınamazlar. 

9 — Gedikli Erbaş Hazırlama mekteplerine üç vs beş suuflı köy ilk meb* 
tep mezunları alınır. Ve bu köy çocuklanndan iki sene tahsil fasılası olanlar
da mekteplere kabul edilir. (3835) 

Askerî Matbaa Direktörlüğünden: 
Askerî Matbaada mevcut olan ve kırk ton kadar tahmin edilen kırıntı YI 

kenar ince kâğıtlar açık arttırma usulile satılacaktır. Müzayede ve ihlesi J/ 
Ağusto8/937 pazartesi günü saat 13 de Askerî Matbaada yapılacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 10 liradır. îlk teminatı 30 liradır. İsteklilerin terainal 
akçelerüe birlikte muayyen gün ve saatte Askerî Matbaada bulunmalan n 
görmek lateyenlerin her gün Askerî Matbaaya müracaatlan. (42) (4294) 
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27 Temmuz 1937 AKŞAM Sahife 15 

Deniz yolları 
1 9 L E T M E s t 

Acenteleri: <- Karaköy - Köprûbafi 
Td. 42862 — Sirkeci MOhflrdarzade 
• B l ^ Han Tel: 22740 ^mm 

İlâve: İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(KONYA) vapuru 28 Temmuz 
Çarşamba günü saat 20 de Galata 
rıhtımından İzmir sür'at postası
na hareketle cuma sabahı İzmire 
varacak ve cumartesi 16 da İzmir-
den kalkarak pazar 18 de İstanbu-
la dönecektir. (4592) 

Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Hareket edecek vapurlar: 
Dacia vapuru 28 Temmuz Çarşamba 

saat 9 da (Pire, İskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

Romanla vapuru 30 Temmuz Cuma «aat 
80 de (Köstence) ye. 

Berlin, Breslau, Mresden, Londra Brük
sel, Lahlye, Lwaw ve Warszawa İçin tenzi
lâtlı «atlarla müttehit biletler verilir. Tu
na limanlan İçin ve Türkiye - Romanjra 
hükümetleri arasmdaki itilâf mucibince 
merkezi ve jarkî Avrupa için tenzilâtlı fl-
atlarla eçyayı ticariye sevk ve nakledilir. 
Fazla tafsDftt için Galata Yolcu salonu 
karsısmda Tabir bey hanmda İstanbul 
umumi acentahgma müracaat. 

Telefon: 40449 - 49450 

DOTÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HAMBURG 

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

A. O. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahrlsiyah arasmda azimet ve 
avdet muntazam postalar 

İstanbulda beklenen vapurlar 
Morea vapuru limanımızda 
Tbessalla vapuru 28 Temmuza doğru 

Larlssa vapuru 28 Temmuza doğru 
fimyma vapuru 30 Temmuza doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Tbessalia vapuru 30 Temmuza doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anveta 

ve Roterdam limanları İçin 
hareket edecek vapurlat 

Bmynıa vapuîu 31 Temmuza doğru 
Faıla tafsilât İçin Galata'da Ova-

kimyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentahgma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundar:: 
ölü Hayriye tarafından sağlığında 

İliyaya rehin edilen Tophanede Finızaga 
mahallesinde Hacı Kılıç çıkmazı sokağın
da 33 kapı ve 514 harita No. lı hududu 
çapı mucibince bir tarafı 515 ve kısmen 
831 diğer tarafı 520 arkası 519 harita 
NoJı mahaller önü 9 metrelik yol ile mah-
dod mukaddema hane elyevnı muhterik 
hane arsası ve yine mezkûr mahallede 
Terlikçi çıkmazı sokağında 25 kapı ve 517 
harita No. lı hududu çapı mucibince bir 
tarafı B18 diğer tarafı 516 arkası 462 ve 
463 harita numaralı mahaller cephesi 9 
metrelik yol İle mahdud mukaddema ha
ne hâlen muhterik hane arsasının 929 
tarihli İcra ve İflâs kanunu ve 2280 No. lı 
kanun mucibince satılmasma karar ve
rilmiştir. 33 No. lı gayri menkulün evsa
fı: Mezkûr arsa çap mucibince 52, 21 M. 
olup cephesi 5,59 metre arzmdadır. 25 
No. lı arsanın mesahası çapı mucibince 
103,04 M. olup cephesi 5,57 M. arzmda
dır. İşbu arsalardan 33 No. lı arsanın ta-
mamma yeminli üç ehli vukuf tarafından 
417 lira 68 kuruş ve 25 No. lı arsanın ta
mamına ayni veçhile 721 lira 28 kuruş 
kıymet takdir edilmiştir. Mezkûr gayri 
menkuller çap ve tapudaki kayıt muci
bince açık arttırmaya vazedilmiş oldu
ğundan 1/9/937 tarihine müsadif çar-
gamba günü saat 14 den 16 ya kadar dai-
lede birinci arttırması yapılacaktır. Art
tırma bedeli kıymeti muhammineyi bul
duğu takdirde en çok arttıranın üstüne bı
rakılacaktır. Böyle bir bedel elde edilmez
se müşteriler taahhütler taahhütleerinden 
kurtulurlar. Ve gayri menkul ikinci art
tırmaya vazlounacakttr. Arttırma şart
namesi 26/7/937 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacaktır. Satış peşindir. 
Arttırmaya iştirak için gayri menkullere 
takdir olunan kıymetlerin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminat akçesi veya bu 
nlsbette millî bir bankanın teminatını 
vermeleri lâzımdır. Hakları tapu sicilli 
sabit olmıyan alacaklılarla diğer alâkada-
ranm ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte ilân tarihinden itibaren niha
yet jrirmi gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hak
lan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satıç 
bedelinin paylaşmasından hariç kahrlar. 
Müterakim vergi borçları ve belediye rü
sumu ve tellaliye ile vakıf icaresi bedeli 
müzayededen çıkarılır. (Borçluya aittir.) 
Yirmi senelik vakıf icaresi tavizi ise müş
teriye aittir. Daha fazla malûmat almak 
Istiyenlerin yazılan tarihte açık bulundu
rulacak şartnamesine ve 934/4246 No. lu 
dosyadaki tapu kaydı ve ehli vukuf rapo
ru ve çapını ve mezkûr dosyadaki diğer 
evrakı tedkik etmeleri lâzımdır. (M. 1180) 

I 
ZAYİ — Gelibolu Gümrüğünden 20/11/ 

1939 tarihinde aldığımız 554147 sayıh çu
val depozito makpuzunu zayi ettiğimizden 
ve yenisi almacağmdan eskisinin hük-
mfl yoktur. i ; Limited 

Operatör- Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
İdrar yolları 

hastalıkları mOtehassısu EOprOba 
• Eminönü haa Tel: 21916 

Dr. N I Ş A N Y A N 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

4 cQ Keşide 11 Ağustos 937 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15,000, 12, 000 , 10,00O liralık 

ikramiyelerle ( 2 0 . 0 0 0 ve 10.000) liralık 
iki adet mükâfat vardır. 

>İKKAT: Bilet alan herkes 7/Âğııstos/937 günü akşamına kadar bile
tini değiştirmiş bulunmalıdn*. 

• Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

YENt NEŞRİYAT 

ÇIPLAK BİLGİLER 
Seyyah İzmirli Emin Süleyman Pirinççi 

bu nam İle bir kitap neşretmiştir. 
Fatih Satış Memurluğundan: 
Ayşe Münevver ve Ömer kızı Ayşe ve 

Reşide Hatice ve Azize ve İsmailin şayian 
mutasarrıf oldukları Sultanselimde Mi
mar Şecaaddin mahallesinde atik Mimar 
ve cedit Cabi sokağında 1 No. bir tarafı 
Hüseyin ustanın hanesi ve bahçesi ve bir 
tarafı müteveffa Hüsnü veresesi muhterik 
ve hane arkası ve bir tarafı tariki ile 
mahdut 530 lira muhammen kıymetli İki
ye bölünmüş iki kapılı ve beherlerinde 
ikişer odadan dört oda ve kuyu ve biraz 
bahçeyi havi muhtacı tamir bir bap hane 
izlei şujru zımnında açık arttırma suretile 
yapılan 10 Haziran 937 ve 25 Haziran 937 
tarihlerindeki arttırma neticesinde gayri 
menkul hissedarlarmdan Azizeye 320 li
raya ihale edilmiş ve Azize bedeli ihaleyi 
miadında vermediğinden ve bir evvelki 
müşteri de alıcı olmadığından icra kanu
nunun 133 üncü maddesi mucibince mez
kûr gayri menkul arttırmaya çıkarılmış 
ve şeraiti âtiye dairesinde 10 Ağustos 937 
salı günü saat 14 - 16 ya kadar mahke
mede baş kâtibin odasında satılacaktır. 
1 - Arttırma peşin para iledir. İştirak ede
cekler yüzde 7 buçuk nisbetinde pey ak
çesi vereceklerdir. 2 - Müşteri bedeli iha
leyi miadında vermez ise ihalenin feshin
den mütevellit fark ve zarardan mesul 
olur ve bilâ hüküm kendisinden alınır. 
3 - Dellâliye ve 20 senelik evkaf icaresi 
müşteriye tarihi ihaleye kadar olan ver
giler hissedarlara aittir. 4 - Şartname 
herkesin görebileceği şekilde açıktır. Faz
la malûmat istiyenler 75 satış No sile me
muriyetimize müracaat etmelidirler. 

M. 1177 

İstanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

SU ADIYE PLAJINDA 
B U Ç A R Ş A M B A G O N O A K Ş A M 

MÜNİR NUREDDİN ve ARKADAŞLARI 
K O N S E R İ 

Sinemada: Bir kış gecesi rOyası 

r ADEMİ İKTİDAR ^ 
• ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I 

HORMOBİN I 
^^^Tabletlerl • • • • • Her eczanede arayınız. J 
^ • • 1 Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata İSTANBUL J/j^g/^ 

PROFİLÂKSİN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

1 — Şartnameleri mucibince 100-200 bin tuz, 30000 üzüm çuvalı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 — Pazarlık 30,^11/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Ka-
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (4317) 
* 

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

2 — Pazarlık 2/VIII/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba
lakta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 ~ Şartnameler 15 kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden 
alınabilir. 

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

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 — Muhtelif kutur ve eb'adda 10350 kilo sikke çeliği 9 Ağustos 937 pa-

lartesi ve 200 ton elektrolitik katod Imkırı 11 Ağustos 1937 çarşamba günleri 
aaat 14 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 •— İstekliler şartnamelerini almak üzere pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri saat 14 den 16 ya kadar müdüriyetimiz muhasebesine müracaat ede
bilirler.. 

3 — Ekiiltmeye girmek isteyenler çelik İçin (365) ve bakır^çin (8450) li
ralık muvakkat teminat akçelerini veya bu meblâğı havi banka mektuplarını 
tekili mektuplariyle birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona ve
receklerdir. (4515) 

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

• 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı 

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

* 
Topçu Atış, Piyade Atış ve Ölçme 

alayı için 17400 kilo benzin 9/8/937 pa
zartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
satmalma komsiyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 4350 
liradır. İlk teminatı 326 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin Tecim odası vesikala-
rile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (49) (4449) 

istanbul Levazım Yollama Müdür
lüğü için 15 ton benzin 9/Ağustos/937 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
satmalma komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3600 
litradır. İlk teminatı 270 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin Tecim odası vesikasile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(50) (4450) 
• 

İdareleri İstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müessesat için 15 ton kaşar 
peynirinin kapaü zarfla eksiltmesine 
istekli çıkmadığından pazarhğı 29/7/ 
937 perşembe günü saat 15,30 da Top
hanede satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 7800 liradır. 
İlk teminatı 585 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(52) (4612) 

idareleri İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı müessesat için alınacak 30 
ton beyaz peynirin kapalı zarfla eksilt
mesine talip çıkmadığından pazarhğı 
29/7/937 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 10800 li
radır. İlk teminatı 810 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazüı belgelerle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(53) (4613) 

Asipin Kenan 
SİZİ soğuk algınlıSmdan, nezleden gripten, baş 
ve dlf agfrılarından koruyacak en İyi llflç budur. 

ismine dikkat bnyurulmau 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları | 
1 — Beher kilosuna tahmin edilen bedeli «26» kuruş ((40» santim olan 

«60000» kilo toz çeker ll/Ağustos/937 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 
15 de kapah zarf usulile almmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı ((1188» liradır. Şartnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak ahnabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanımun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapah teklif mektuplarmı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhğına makbuz mukabilinde ver
meleri. ((4477» 

• 
1 — Muhammen bedeli ((25000» lira olan (dOO» ton kalın benzin, ll/Ağus

tos/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de kapah zarf usulile alın
mak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Şartnamesi ((125» kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 
Muvakkat teminatı 1875 liradır. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri. «4476) 

• 
1 — Beher metresine tahmin edilen bedeli ((259» kuruş olan ((5500» metre 

kaputluk kumaş 28/Temmuz/'937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 
de pazarlıkla alınacaktır. 

2 — Muvakkat teminatı ((1068» lira <(38» kuruş olup, şartnamesi komis
yondan parasız olarak her gün alınabilir. 

3 — IstekUlerin 2490 sajnlı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. «4474) 

• 
1 — Beher metresine tahmin edilen bedeli ((251» kuruş olan ((8500» metre 

elbiselik kumaş 28/Temmuz/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 — Muvakkat teminatı «1600» lira «13» kuruş olup, şartnamesi komis
yondan parasız olarak her gün alınabilir. 

3 — İstekUlerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber ve belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. «4475» 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Semtimeşhur Cadde veya 

ve mahallesi sokağı 
Çarşamba, Beyceğiz Cebecibaşı 
Fatih, Kirmasti Emirler hanı 
Çarşıda Örücüler 
Sayımocağı arazisinden Keçesu-
yu karşısında. 

No.sı Cinsi Muhammen aylığı 
Lira Kr. 

42-48 Esadullah efendi mektebi mahalli 2 50 
11,13 Maklup iki dükkân. 4 
12-44 Dükkân 2, 50 

Seneliği 
Kır kahveciliği. 10 00 

Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya çıkanlmıştır. İstekliler 2 Ağustos 937 Pazartesi 
günü saat 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar 
başmüdürlüğünde âkarat kalemine gelmeleri. (4469) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer tesisatı olan bi-
nalaruun kaloriferle, kalorifer tesisatı olmıyan binalanmn kok kömürü soba-
siyle ve 165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 — Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat tek
lifinin % 7,5 udur. 

3 — İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tara-' 
fmdan 10/8/937 tarihine rastlıyan Sah günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin de Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (2273) (4588) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 — Açık eksiltme suretiyle bir cenaze nakliye otomobili satm almacak-

tıc 
2 — Muhammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3 — Muvakkat teminatı (1829) liradır 
4 — İhalesi Ağustosun 12 inri nn^rv,,; ; saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5 — Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedii: 
İsteyenler oradan parasız alabilirler. 
6 — İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile birUk-

te belediye encümenine müracaatlan ilân olunur. .(4596) 
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SUN RADYOLiN'LE 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişle-

nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

•^ ^ 

i 

FAYDA İLE 
ÖNÜNE 
CECİNİZ 

Adi gazı ve buna benzer boyalı mayileri Avrupa ve Ame
rika markalı süslü kutular ve gaz tenekesine koyarak 

F A Y D A yerine satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. 
Fayda ismine çok dikkat ediniz. Taklidlerinden 

sakınınız. 

RADYO UN 
Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri I lerinin iltihablanmasmı menederek 

temizler, ağızdaki mikroplan imha ağızda daimî sıhhat, daimî cazibe, 
eder. Dişlerin çürümesini ve diş et- j daimi güzellik yaratır. 

Fakat her sabah ve her ak
şam ve her yemekten sonra 
fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Yıldızda Harp Akademisinin parkmdaki ağaçlara bakmak ve korumak için 

ayda seksen lira ücretli bir mütehassıs almacaktır. Orman okulunda imtihan 
edilmek üzere talip olanlann temmuz sonuna kadar Harp Akademisi Daire 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3906) 

SEFALİN 

İstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No- Ssmti ve mahallesi 

2524 Galata Beyazıt 
1962 Silivrikapı Ali Fakih \ 

4817 Büyükçarşı 
5088 Üsküdar Bulgurlu 

5218 Beyoğlu Hüseyinağa 

5520 Eyüp Camü Kebir 

5523 Beyoğlu Kamerhatun 
6223 Samatya Hacı Hüseyinağa 

6228 Anadoluhisar 

sokağı Emlâk No. Cinsi ve Hissesi 

E. Marya Y. Revani 
Koç Dibek 

E. 5-7 Y. 5-7 46,65 metre arsa 
E. 19 Y. 39/1 Dolaplı Kuyusu olan bir kıt'a 

6430,70 metre bostanın 
192/1920 His. 

Bodrum han alt kat 23 Oda mahalli 
Kireçhano E. 7-64 Y. 1-2-3-4 36740 metre tarla ile harap 

ahır ve samanlığın 7 No. lu 

Hisseye göre 
muhammen K. 

150 
200 

200 
500 

Macar cad. 

Kalenderhane cawl. 

Fesliyan 
Narlıkapı ve Kuleli 

Çavuşbaşı cad. 

E. 43 Y. 41 

E. 2 Y. 2 

E. 35-37 Y. 37-39 

8063 Davutpaşa 

8135 Beşiktaş Yeni mahalle 

8615 Kasımpaşa Emmcamil 

Çukurbostan ve 
Medrese 
Fırın 

mahallinin 1/2 ve 66 No. lu 
mahallin 1/6 His. 
132. metre dükkân ve arsamn 100 
11/24 His. 
Üstünde iki odası olan 500 
dükkânın 975/3840 His. 
210 metre arsa 420 

E. 45 Y. 85 Üstünde odaları olan kagir 600 
dükkânın 1/2 His. 

E. 11-12 Y. U Aşağı Bostan demekle maruf 5000 
maa müştemUât bostanın 120 
hisse itibarile bir sehimin 15 
hisse tertibile 6 hissesi ve mezkûr 
itibardan 65,5 His. 

E. 22 Kagir Tonos Ahır ve bahçe- 110 
Y. 30 nin diğer 1/4 His. 

E. 17 Y. 25 Bahçeli kagir hanenin 2380 
32/46 His. 

E. Camcı Y. Harman E, 8 Y. 12 166 metre arsanın 1/2 His. 500 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 4/8/937 Çarşamba günü 

saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Darüşşafaka direktörlüğünden: 
Mektebe lâzım olan muhtelif kuru sebze ve erzakı vermeğe talip olanla

nn 350 lira teminat akçesile 30 temmuz 937 cuma günü saat 15 te Nuruosma-
nivedc Türk Okutma Kurumuna müracaatları. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umum! neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 

AKŞAM Matbaası 

j j j j j ^ j ^^ 

DENİL 
BANYOLARINDA? 

SONRA KENDİMİZİ 
Û$UTE BİLİRSİNİZ BİR KAÇE; 

, ^ ' S E W Ü N SIHATINIZİ SİGORTAEOEK ! 

BAŞ - DtŞ - N E Z L E - GRİP ve bütün 
ağrıları geçiren yegâne ilâç SEFALİNdlr. 
Lüzumunda 3 kaşe alınabilir. Mideyi, kalbi 

yormaz. 

-< 

POKER* PLAY^^'^ ö̂fâ 6̂ A<'*.ir? 
POKER-PLAY 


