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KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ucuz 

ilân 
ve en tesirli 
vasıtasıdır 

4 defası: 125 kuruş 
Aksam Hân servisi, telefon 24240 

AKŞAM BÜTÜKADADA 4M0 LİRAYA SATILIK 
EV — Nizam ciheti, çam ormanı içinde, 
bir kat üstünde 4 oda, mutfak, banyo, elek
trik, alcar su, sarnıç, 900 metre M. bahçe, 
hususi çamlığı vardır. Adanın en temiz 
havaü ve en güzel manzaralı yerindedir. 
Bina kârgir ve yenidir. (Akşam) ilân me
muruna müracaat. Telefon: 24240. 

Sene 19 — No. 6756 — Fiati her yerde 5 kuruş 
PAZAR 8 Ağustos 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klijfe) 

Japonlarla harbetmek için 7,000 
Amerikalı Çinordusunagonüllfl yazılı 
Japon Hariciye nazırı: Çin meselesini 
askerî harekâtla halledeceğiz,, diyor 
Cin hül<ûmeti 20-25 yaşındal̂ i bütün işeyarıyan 

erkel<leri silâh altına davet etti 

General Asım manevra sahasını tayin 
için bugün Çorluya gidiyor 

Manevralarda bulunacak dost devletler 
erkânı harbiye heyetleri ne gün geliyorlar? 

Londra 7 — Los Angelesten geleu 
bir telgraf nameye göre ekserisi eski, 
muharip olmak üzere 7,000 Amerikalı 
Çin ordusuna gönüllü olarak yazd* 
mışlardır. 

Vaşington 7 — Hariciye nezareti, 
Çin ordusuna binlerce Amerikalının 
gönüllü olarak yazıldığı hakkındaki 
şayialardan haberi olmad^ını beyan 
ediyor, tyi malûmat sahibi olan mah> 
filler, Amerika kanunlarının Amerika 
toprağı dahilinde gönüllü yazılması
nı menettiğini, fakat Amerika tabaa' 
smın serbesçe memleketlerini terke-
derek Çin ordusuna gönüllü yazı'^-
bileceklerini kaydediyorlar. 

İsparyada Amerikalıların gönüllü 
olarak yazılması etrafında yapılmış 
olan tahkikat, bu gönüllülerin Ameri-
kaya dönüşlerinde mahkûmiyetlerini 
ihtaç edememiştir. 

Japon Hariciye Nazırının 
beyanatı 

Tokyo 7 — Japonya Hariciye nazın 
B. Hîrota dün Diyet meclisinde, Çin-
'apon ihtilâfı hakkında beyanatta bu> 
hınmuş ve demiştir ki: 

— Çin mareşali Çang-Kay-Şekin 
beyanatmda dikkate değer noktalar 
vardır. Fakat mareşal, Japonyanın 
hakikî niyetlerini yanlış anlamıştır. 
Japon ordusunun askerî harekâtı bu 

Çin meselesinin sUâh kUTretile halle-
dUeceğini söyliyen B. Hirota 

yanhş idraki düzeltecektir. Şimali Cin
de vaziyet hal ve tasfiye edilmiş ad
dedilemez. Bu mıntakada bir çok teh

like âmilleri mevcuttur. 
Japon ordusu, hükümet tarafmdan 

istenilen muslihane sureti tesviyeyi 
mümkün kılmak için harekâta devam 
ediyor. 

Japon Hariciye nazınnm beyanatı
nı neşreden Nişi Nişi gazetesinde dik
kati calip bir fıkra görülmüştür. 
Mezkûr gazete, B. Hirotaya nutkunun 
resmî metinde mevcut olmıyan şu 
sözleri atfetmiştir: 

«Uzak Şarkta sulh, ancak Çinin 
komünizme karşı akdedilmiş olan 
Alman - Japon itilâfına iltihakile 
mümkün olabilir. 

J a p o n Harb iye Nazır ı ne 
diyor 

Exchange Telegrapha göre Japon 
Harbiye nazırı da Diyet meclisinde 
beyanatta bulunurken demiştir ki: 

— Çin tahşidatı ehemmiyetli bir 
mahiyet ahrsa Japon hükümeti va
ziyeti daha ziyade fenalaştırmak si
yasetinden vazgeçecek ve icabeden 
tedbirleri almağa mecbur kalacaktır. 

Japon amirallan dün bir içtima 
akdederek müzakerede bulunmuşlar
dır. 

Japonlar ın endişes i 
Londra 7 — Reuterin, Tokyodan 

vukubulan istihbaratına göre, Japon 
(Devamı 5 inci salüfede) 

Trakya manevralarmda bulanacak olan dttrt devletin askeri heyetleri başkanun, 
soldan itibaren Yunan, Irak ve Yugoslavya genel kurmay balkanları 

general Papagos, general Bekir Sıdkı ve general Nediç 
(Yazısı 5 inci sahifemizde) 

Adanada sulama işlerine 
bir ay sonra başlanıyor 
12 milyon lira ile evvelâ Seyhan nehri 

ıslah edilecek ve kanallar açılacak 

istanbul limanı kömür 
mıntakasında asrı tesisat 
Yeni tahrnlTvetâhİİyeâîetlerile on 
günlük bir iş, bir günde yapılacak 

Seyhanda yapılmasına başlanacak tesisatla önüne geçilecek olan 
adanadaki seylâptan bir manzara 

(Yazısı 4 üncü sahifemizde) 
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Kuruçeşme kömür mmtak.sma k - a c k .sri vinçlerden bir ««m«n. 

İstanbul limamnın avan projesini 
hazırlıyacak olan İngiliî! Gibs mües
sesesi limanm kömür mmtakasına aid 
tesisat projesini en çok üç aya kadar 
hazırhyarak gönderecektir. İngiliz 
mühendislerinin yaptıkları tedkikata 
göre Uman istikbalde şu şekli alacak
tır. 

Rıhtımlar Fındıklıdan başlıyarak 
tamir ve tevsi edilecektir. Bundan 
başka Tophane rıhtımında 150 met
relik bir sahanın deniz kısmı derin
leştirilecektir. Bir seyyah şehri olma
sı dolayısile limana vakit vakit büyük 

Trans Atlantikler gelmekte ve rıh-
tımlarm önü derin olmadığı için açık
ta demirlemek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Tophane rıhtımının onu 
bu suretle genişletildikten sonra ora
sı münhasıran seyyah vapurlarına 
tahsis edilecektir. 

Eminönünden Sarayburnunun ni
hayetine kadar rıhtımların tamir ve 
tevsii evvelce kararlaştırılmıştı. İngi
liz mühendislerinin tedkikinden son
ra bu karar değiştirilmiştir. Sirkecide 
araba vapurunun yanaştığı sahada 

(Devamı 5 inci sahifede) 

İngiliz - İtalyan müzake
resi eylülde başlıyor 

italya ingiltere ile 
niçin anlaşıyor? 

Roma 7 (Ak
şam) — İngilte-
renin Roma se
firi Sir Drum-
mond mezuni
yetle memleke
tine gitmiştir. 

Bu sebepten 
dolay, Londra 
ile Roma arasın
da cereyan eden 
anlaşma müza
kereleri kısa bir 
müddet tevakku
fa uğnyacaktır. 

Sir Drum-
mond eylülde 
Romaya döne
cek ve İngiltere 
ile İtalya başve
killeri arasında teati edilen mektup

larda mevzuu bahsedilen meseleler hak-
(Devamı 5 inci sahifede) 

Serginin yeri 
Bir daimî sergi yapılması isteniyor. 

Fakat, derhal ortaya bir mesele atıl
dı. Mühim, pek mühim bir mesele! 
Nasıl halledilecek aceba?! 

— Serginin yeri neresi olmalı^ 
Herkes bir mütalea beyan ediyor. 
Halbuki bunun cevabı şu kadar 

basit değil midir: 
• - M c sergiye kamrverihin, hum __^_ 
imkân bulunsun, şu koca İstanbulda I | | | i î KÜTÖPHAME 
yermi yok: Maruf birkaç tarihî âbi- 1 ^ ANKARA 
deyi yıkmamak şartile nerede iste-] " - KahvTye gel de bir tavla atalım!. 
nirse? — Gelemem!.. Karun, pantalonumo giyip plaja gittit. 

italya İle müzake
reye memur edilen 

İngiliz sefiri 
Sir Drummond 
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IHin G-ece^â. v e B u SaVtahki H a b e r l e r 
Fransa ithalâtı kısacak 

gümrük resmini artıracak 
Fransız Ticaret nezareti bu husustaki 
kararnameleri yakında neşredecek 

Paris 7 (A.A.) — Ticaret nezareti 
yakında bazı kararnameler neşrede
rek yeni kontenjanlar ihdas ve güm
rük tarifesinin bazı gayri tabiîlikle
rini izale edecektir. 

Bu kararnamelerle evvelâ konten
jana tabi olmıyan bazı ecnebi eşyası
nın çok mikdarda idhalinin önü alı
nacaktır. 

Filhakika bazı maddeler senenin 
ilk aylarında 1926 senesinin ayni ay-
lanndaki mikdardan yüz misli fazla 
olarak idhal edilmiştir. 

Sonra, korvtenjana tabi olup ta id-
hali anormal bir şekil almış olan ba
zı eşyanın gümrük resimleri arttırı
lacaktır. 

Fazla mikdarda idhalâtla mücade
le iktisadî kalkınma plâmnın ilk saf
hasını teşkil etmektedir. 

Elcnebi mallarının fazla mikdarda 
idhalini intaç eden Fransız istihsalâ-
tının azalmasına mâni olmak için 

hükümet 40 saatlik hafta çerçevesi 
dahilinde bir program hazırlamak ta-
savvurundadır. Bu programa göre 
sanayicilere müracaat edilerek mü
navebe ekipleri teşkil edilecek ve bu 
suretle hem ameleye verilen haklara 
riayet ve hem de fabrika ve madenle
rin daha iyi randıman vermeleri te
min edilmiş olacaktır. 

Söylendiğine göre maliyet fiati 
hissedilmiyecek derecede artacak ve 
bir çok ahvalde de ipka edilecektir. 

Piyasanın himayesi meselesinde ti
caret nazırı liberal bir siyasetten 
ziyade bir himaye siyaseti takip ede
ceği hakkındaki iddialan reddetmiş
tir. 

Konulan ahkâm mahdud ve mu
vakkattir. 

Bu ahkâm. Fransanın mukaveleler
le bağh bulunduğu memleketlerin 
hakkına riayet edilmek şartile tatbik 
olunacaktır. 

Ingilterenin 
mühim bir kararı 

3 Alman gazeteciyi 
hudud haricine çıkartıyor 

Londra 8 (Akşam) — Hükümet 
burada bulunan 3 Alman gazetecinin 
ikamet vesikasını yenilememiştir. 
Bunlar hudut haricine çıkarılacak
lardır. Bu tedbire sebep 3 gazetecinin 
nazi propagandası yapmasıdır. 

Berlin 8 — Ingilterenin karan bu
rada büyük bir teessür husule ge
tirmiştir. Almanyanm şiddetli pro
testoda bulunacağı söyleniyor. 

B. Eden eylülde Romaya 
gidecek 

Londra 7 — İngiliz - İtalyan müza
kereleri münasebetile Hariciye Nazırı 
B. Edenin eylülde Romaya gitmesi ve 
B. Mussolini Ue doğrudan doğruya 
müzakerede bulunması muhtemeldir. 

1 9 0 ton y a ş ü z ü m 
tzmir 7 (Hususî) — Üzüm kurumu 

190 ton yaş üzüm daha orta Avrupa 
ile Londraya sevkedildi. 

İkt isad Vek i l i t zmire dönüyor 
izmir 7 (Hususî) — İktisad Vekili 

B. Celâl Bayar kotrasile Fethiyeye 
gitmişti. Oradan yarın Çeşmeye dö
necektir. 

B. Roosevelt 
Reisicumhurluk vazifesi 
biterbitmez memleketi

mize gelecek 
Atatürkle Amerika Cumhurreisi B. 

Roosevelt arasında teati edilen tel
graflarda Atatürk, B. Roosevelti mem
leketimizde kabul etmekten çok 
memnun olacağını bildirmişti. 

Amerikadan gelen haberlere göre 
B. Roosevelt Reisicumhurluk vazifesi 
bitince ilk işi Türkiyeyi ziyaret etmek 
olacağını bildirmiştir, 

Amerika gazeteleri teati edilen tel
grafların samimiyetinden uzun uza-
dıya bahsediyojlar. 

Petrol ve benzin inhisar altı
na alınıyor mu? 

Bazı gazeteler petrol ve benzinin 
inhisar altına alınmasına karar ve
rildiğini, bu maksatla tedkikler ya
pıldığını yazıyorlar. Bu hususta ev
velce de haberler çıkmış, fakat sonra 
tekzip edilmişti. Bu yeni haberin ne 
dereceye kadar doğru olduğu belli 

r. 

Vali ve Belediye reisi geliyor 
Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 

Üstündağm salı günü Fransadan İ^-
tanbula hareket edeceğine dair şeh
rimize malûmat gelmiştir. 

Şimalî Suriyede 
karışıklık 

Cezire sokaklarmda 
çarpışmalar oldu 

Antakya 8 (Akşam) — Şimalî Suri
yede huzur ve emniyet tamamen bo
zacak şekilde isyan hareketleri baş 
göstermiştir. Cezire sokaklarında asi
lerle hükümet muhafızlan arasında 
çarpışmalar olmuştur. Asilerin başın
da bulunan şeyh Musa vatanî kütle
ler tarafından öldürülmüştür. Bugü
ne kadar nisbeten sükûn içinde otu
ran Nasturiler de ayaklanmışlardır. 
Vukubudan müsademede 4 ölü, 5 ya-
raü vardır. Bu mmtakalarda oturan
lar. Şama hicret etmeğe başlamışlar
dır. 

Buraya gelen bir habere göre Ka-
mışh, Dirik Ayindiver mmtakalarmda 
oturan bütün Türk, Arap ve Süryanî
ler Türkiye cumhuriyeti hükümetine 
karşı besledikleri saygı ve sevgüerini 
izhar için binlerce imzalı bir mazbata 
hazırlamışlardır. Bu mazbata bir he
yet vasıtasile gönderilecektir. 

Kont dö Martel Sancaktaki bütün 
partileri 1909 Osmanlı cemiyetler ka
nunu hükmüne tevfikan 10 Ağustos 
1937 ye kadar birer beyanname ver
meğe davet etmişti. Halk partisinde, 
memnuniyetle karşılanan bu talep üze
rine parti merkez heyeti bir toplantı 
yapmıştır. Parti Hatay halk partisi adı
nı alacaktır. 

Manevra hazırlığı 
Geçid resmi sahasmda 
tribünler inşa ediliyor 
Çorlu 8 — Trakyada yapılacak ma

nevralar için hazırlık başlamıştır. 
Korgeneral Salih manevralara iştirak 
edecek fırkaları teftiş etmektedir. 

Manevraya yüzü mütecaviz tayya
remiz iştirak edecektir. Manevra es
nasında donanmamızdan bir kısmı
nın Trakya sahillerinde bulunması 
muhtemeldir. 

Harekâtı umumî surette idare ede
cek olan orgeneral Fahreddin Altayla 
erkânı harbiyesinin bugünlerde gel
mesi bekleniyor. 

Çorlu, Tekirdağ ve Lüleburgazda 
misafirler için oteller hazırlamyor. 
Geçid resminin yapılacağı yerde de 
tribünler inşa edilmektedir. 

Ordu terfi listesi 
Ankara 7 — 30 ağustosta ilân edi

lecek olan ordu terfi lisetesinin Millî 
Müdafaa vekâletince tedkikine bas-
lanmıştır. 

Japon mektep gemileri gittiler 
Bir kaç gündenberi limanımızda 

bulunan Japon mektep gemileri dün 
akşam Pireye hareket etmişlerdir. 

Şam gazeteleri 

Suriyeden bir heyet 
oeleceöini yazıyorlar 

"Kuvvetli Türk hükümeti 
ile dost olalım,, diyorlar 

Antakya 7 (Hususî) — Şam gaze
teleri bir Türk murahhas heyetinin 
Şama gideceği hakkındaki neşriyat
larını değiştirdiler. Şimdi Türkiye ile 
Suriye «rasmda akdolunması bekle
nen iyi dostluk ve komşuluk anlaş
ması etrafında Ankarada Türkiye Ha
riciye Vekâleti ile Fransız elçiliği ara-
smda konuşmalar olacağmı ve bu ko
nuşmalara iştirak etmek üzere Suri
yeden bir heyetin yakında Ankaraya 
gideceğini yazıyorlar. 

Berut baş konsolosumuz geçen gün 
gazetecilere doktor Arasın Samı ziya
reti hakkında beyanatta bulunarak 
Türkiye ile Suriye arasında akdedile
cek muahede konuşmalarının Anka
rada başlaması lâzım geleceğini, fev
kalâde komiserin Parise gitmesinin de 
bunun delili olduğunu söylemiştir. 

Bu beyanattan sonra bazı Şam ga
zeteleri artık Suriye devlet adamlan-
mn ve bunlar arasmda bulunan va
tanî fırkası ileri gelenlerinin anlaş-
mamazlık zihniyetini bir tarafa bıra
karak kuvvetli Türkiye hükümeti ile 
bir yakınlaşma politikası takib etme
lerini tavsiye etmektedirler. 

7000 hektarlık bataklık 
kurutuluyor 

6000 hektarlık eraziden 
istifade edilecek 

izmir 7 (Telefon) — Torbah kaza-
smda kurutulmakta olan Cellâd gölü 
bataklığı için açılan kurutma kanal
ları sayesinde Küçükmenderes gölü
nün feyezan tehlikesinin önü tama-
mile ahnmıştır. 2 ay sonra kanal aç
ma ameliyesi sona-erecektir. 

7000 hektarlık bataklık kurutula
cak, 6000 hektarlık daima su altında 
kalan araziden istifade edilecektir. 

Başveki l in t edkik ler i 
Başvekü İsmet İnönü, Taşdelen su

yu mebama giderek yeni tesisatı göz
den geçirmiştir. 

Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet 
Halk partisi genel sekreteri B. Şükrü 
Kaya bu akşam Ankaraya hareket 
edecektir. Bir kaç gün sonra tekrar 
İstanbula gelmesi muhtemeldir. 

M a l i y e s iyasî müsteşar ı 
Maliye Vekâleti siyasî müsteşarı B. 

Faik dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Haric iye vekil i ge ld i 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araş 

dünkü ekspres trenile İstanbula gel
miştir. 

A d l i y e Vek i l i B e r g a m a d a 
izmir 7 (Hususî) — Adliye Vekili 

yarın sabah Vali B. Fazh ile beraber 
Bergamaya gidecek, harabeleri geze
cek Çandarlı merasiminde açılma me
rasiminde hazır bulunacaktır. 

A d l i y e Vek i l i şeref ine z iya fe t 
izmir 7 (Hususi) — Bu akşam par

ti tarafmdan Şehir gazinosunda Ad
liye Veküi şerefine bir ziyafet verildi. 
Ziyafette bugün İzmire gelen Sıhhiye 
Vekili, Kastamonu ve Manisa Valileri 
ve 100 kadar bulundu. 
A ğ r ı m m t a k a s ı n d a Va l i l e r in 

içt imai 
Erzurum 7 (A.A.) — Bu sabah 

umumî müfettiş bay Tahsin Üzer re-
faiîatlerinde başmüşavir B. Nizami 
Ataker, Erzurum valisi Haşim İşcan, 
Maliye, Kültür ve Nafia müşavirlerile 
Transit yollan başmüdürü olduğu 
halde Ağn mmtakasına gitmişlerdir. 
Karakösede valilerden bir kısmının 
iştirakile bir toplantı yapacaklardır. 

Bir çocuk y ık ı lan bir duvar ın 
altında kalarak öldü 

Pangaltıda Tan sineması arkasın
daki bir bahçede toplanmış moloz
lar dün öğleden sonra kamyonla kal-
dnulırken kamyon duvara çarpmış ve 
duvar yıkılmış, Pavlo adında 14 ya
şında bir çocuk duvarm altında kala
rak ölmüştür. 

Santander üzerinde 
büyük hava muharebesi 

Asiler 12 hükümet tayyaresini düşürdükleri 
yedisini de delik deşik ettikleri iddiasında 

Bühao 7 (A.A.) — Havas ajansmın 
muhabiri bildiriyor: '*! 

Franko tayyai'eleri dün Santander 
cephesinde büyük bir faaliyet göster
mişlerdir. Bütün gün birçok hava fi
loları düşman mevzilerile Santande-
rin müdafaa batlarım bombai'dıman 
etmişler ve mitralyöz ateşi altına al-
ımşlardır. 

Üün öğleden sonra saat 17 ye doğ
ru 5 asi ta3ryare filosu, Santanderin 
şimali şarkisindeki mevzileri bombar
dıman ettikten sonra hareket üsleri
ne avdet ederken Santander ile Torre 
Laveva arasında 18 hükümet avcı 
tajryaresinin taarruzuna uğramışlar
dır. Derahal 20 kadar asi avcı tayya
resi hükümet tayyarelerinin etraîmı 
alarak yedi dakika içinde bunlardan 
12 tanesini düşürmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Asilerin beş bombardıman tayyare-
sile iki avcı tayyaresi üstleri kurşun
larla delik deşik olmuş bir halde dön
müşlerdir. 

İngi l iz vapurunun 
b o m b a r d ı m a n ı 

Londra 7 (A.A.) İspaııyol asilerine 
aid olduğu zannolunan üç büyük tay
yare tarafından Cezayirin 30 mil gar
binde bomardıman edilen Britsih 
Corporal vapuru hakkında amiralli
ğe bir rapor gönderilmiştir. 

Raporda Palma mahallî makamatl 
nezdinde hâdisenin şiddetle protesto 
edileceği büdirilmektedir. 

iht i lâ lc i ler i ler l iyorlar 
Bilbao 7 (A.A.) Radio-Requetesin 

bildirdiğine göre ihtilâlciler Termel 
cephesinde akşaina kadar beş kilomet» 
re kadar ilerliyerek Bezansa vasıl ol
muşlardır. 

D e n i z ame le s in in bir ta lebi 
Alger 7 (A.A.) Gemilerin Cezair a-

çıklarmda bombardıman edilmesi ü-
zerine deniz amelesinin mm^ahhasla-
n vapurlara harb gemUerinin refaka
ti temin edilmedikçe limanlardan ha
reket edilmemesine karar vermiştir. • 

Ekmek fabrikası 
Bu fabrika Ankaranın 

bütün ekmek ihtiyacını 
karşıhyacak 

Ankara 7 (Telefon) — Ankarada 
büyük bir ekmek fabrikası kurulmak 
üzere yapılmakta olan teşebbüsler 
neticelenmiştir. Kumlacak fabrikanın 
inşaatı işlerile meşgul olmak üzere 
bir komisyon çalışmağa başlamıştır. 
Ankaranm bütün ekmek ihtiyacını 
temin edecek olan bu fabrikanın ku
rulması için Avrupamn tanınmış si-
malanndan bir kaçı belediyemize mü
racaat etmiş bulunmaktadır. 

İzmirde 5 spor k lübü 
kurulacak 

İzmir 7 (Telefon) — İzmirde beş 
spor klübü açılmasına karar verilmiş
tir. Altaylılar Alsancak spor klübü 
adını alacak, eski Altınordulular 
Üçok namı altında toplanacaktır. 
İzmirspor klübü mensuplaıı da Do-
ğanspor diye ayrılarak başka namla 
bir klüp açacaktır. 

İzmirde beş spor klübüne ihtiyaç 
olduğu ötedenberi söylenmekte idL 
Spor mıntakası projesinde bu beş 
klübün tesisi kabul edilmiştir. 

Sıhhat bakam 
izmirde tedkikler 

yapıyor 
tzmir 7 (Telefon) — Sıhhiye Vekili 

bugün Aankaradan geldi. Vekil Kül-
türparkta açılacak Sıhhat müzesi 
işile alâkadar olacaktır. Beş on gün 
sonra İstanbula dönecektir. 

Karş ı lay ıc ı h e y e t i m i z î r a n 
h u d u d u n d a 

Erzurum 7 (A.A.) — Askerî manev
ralara davetli bulunan Iran askerî 
heyetini karşılayacak olan subaylan-
mız bu sabah haı-eket etmişlerdir. 
K;p,rşılayıcı heyetimiz yann İran smı-
nnda olacaktır. 

Çekirdeksiz üzüm 
nizamnamesi 

Ankara 7 (Telefon) — Çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatını kontrol etmek 
üzere hazu'lanmış olan nizamname 
devlet şûrasınca tasdik edilmiştir. Ni
zamname vekiller heyetinin tasdikin
den sonra meriyete girecektir. 

Bombardımana uğrıyan ttal* 
yan gemisinin kaptanı öldü 
Cezair 7 (A.A.) — Gemisinin bom

bardımanı esnasında akciğerinden ya
ralanan İtalyan Mongola vapuru sü
varisi Dfarnko Solari saat 7 de öl
müştür. 

Amerikalı dansöz 
Pariste esrarengiz bir 

surette kayboldu 
Paris 7 (A.A.) — Halasile birlikte 

geçende Parise gelmiş olan genç bir 
Amerikalı dansöz birdenbire kaybol
muştur. Dansözün halasına gelen bir 
mektubda fidyeinecat olarak 500 do
lar istemekte ve verilmediği takdirde 
genç kızm öldürüleceği büdirilmekte
dir. Amerika sefarethanesi keyfiyeti 
polise büdirmiştir. 

Öğrenildiğine göre Parise geldiği 
göndenberi genç kız, bir delikanlı ile 
tanışmış ve her gün onunla muhabe
re etmekte bulunmuş idi. 

Genç kızın evinden mi kaçtığı, yok* 
sa bu delikarüı tarafmdan mı kaçırıl
dığı henüz malûm değildir. 

Y u g o s l a v başveki l in in 
s eyahat i 

Belgrad 7 (A.A.) — Başvekil ve Ha
riciye Nazırı B. Stoyadinoviç refaka-: 
tinde İvançevitch, Ban ve Banovin Zi-
ta ve mebuslar olduğu halde "Ultzinge-
ye gelmiştir. 

Ultzingede ikameti esnasmda Stoya
dinoviç, bUhassa mahalleleri ziyaret 
ederek bunların istihsalâtı ve amele
nin içtimaî şartlarüe alâkadar olmuş 
ve işçilerle uzun uzadıya görüşmüştür. 

İki yangın 
Aksaray ve Şehreınîninde 
çıkan 2 yangın söndürüldü 

Dün şehrimizde iki yangın olmuş 
ve süratle söndürülmüştür. Biri Ak-
sarayda Muratpaşa semtindedir. Bu
rada iki kath bir evin mutbağmdaki 
mangaldan sıçnyan bir kıvılcım ot-
minderini tutuşturup yakmış, geniş
lemek istidadmda iken itfaiye tara
fmdan kurtarılmıştır. 

Diğeri de Şehremininde Küçükha-
mam sokağmda olmuştur. Burada 
bay Nihadm 18 numaralı evinin bah
çesindeki odun ve kömürlüğüne her 
nasılsa atılan bir sigaradan ateş çık
mış ve odunluk kamilen yandıktan 
sonra itfaiye tarafından söndürül
müştür. 

Ali Çetinkaya memlekete 
dönüyor 

Ankara 7 (A.A.) — İsveç ve Alman 
hükümetlerinin davetini kabul ile 
iki memlekette bir tetkik seyahatine 
çıkmış olan Nafia Vekili B. Ali Çetin
kaya, bu seyalıatlerini faydalı bir şe
klide ikmal etmiş, bu arada her iki 
devlet reisleri tarafmdan kabul edil-
mişth-. Haber aldıgunıza göre, Nafia 
Vekilimiz salı sabahı ekspı-eslc Mil-
nihden İstanbula gelmiş bulunacak
tır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Kara Borsa ile mücadele! 

,' Avrupaya seyahat edenlerin ve et
mek istiyenlerin çokluğundan bah
setmiştik. Bu mevzu diğer refikleri
mizin de dikkatini celbettL Bazı ma
kaleler neşrolundu. Bunlardan birin
de, Tan başmuharriri Ahmed Emin 
l'alman, - icmalen söyliyorum - şöyle 
d^yor: 

«Türkiye gelen az, Türkiyeden p -
den çok. Seyahat bilançomuz bizim 
aleyhimizdedir. Halbuki bizde seyyah 
celbi için bir çok unsurlar mevcuttur. 
Eskiden menfi olan ticaret muvaze
nemizi nasıl müsbete çevirdikse, bazı 
tedbirlerle seyahat bUânçomuzu da 
ayni vaziyete sokabiliriz.» 

Bu. elbette lâzımdır. Fakat nasd 
olacak? Şimdiye kadar muhteüf fır
satlarla söylenmiş fikirlerimizi de bur 
araya tophyarak bildirelim. 

Ahmed Emin Yalman, bir kara 
borsanın mevcudiyetini söyledi. Yam 
seyahate çıkmak için, bir insana pa
saport veriliyor; lâkin döviz verilmi
yor. Bir çok kimseler yanlarına yirmi 
bes lira alarak gidiyorlar. Uzun müd
det gezip tozup, hâttâ bavul bavul 
eşya alıp geri döndüklerini görüyo
ruz. Bunu nasıl yapıyorlar? Avrupa-
da paralan mı var? Yüzde doksan do
kuzunun yoktu, hayu-. Avucumuzun 
içi gibi biliyoruz ki, bunlar, kaçakçı
lara bir miktar para yedirip binlerce 
lirayı dışan çıkarttılar. Fakat, «bütün 
giyecek levazımımızı dışardan daha 
ucuza tedarik ettiğimiz için gene kârlı 
çıktık!» diye düşündüler. 

Gene biliyoruz ki, bu kadar tekay-
yüdat konulduktan sonra bile, bir çok 
zengin kozmopoUt aileler, buradaki 
bütün varlarını, yoklarını satarak ha« 
rice yüz binlerce liralarile göç etmek 
imkânını bulmuşlarda. Bunların da 
servetleri kara borsa yoHle kaçmıştır. 

— Kafalarım ezmeli! 
Hayır, bu sistem yanlıştır. Zira, bir 

çok memleketlerde kaçakçıhk hâttâ 
idam cezasile tehdid edildiği halde, 
kara borsamn önüne geçilememiştir, 
olsa olsa, gayri meşru yollarda para 
nakünm komisyon dereceleri yüksel
miştir. 

Öyleyse, yapılacak başka şeyler var
dır: Türkiyedeki hayatı, şehircilik, 
ucuzluk, eğlence, dahilî seyahat nok
tasından şayanı tercih bir hale getir
mek. 

Ecnebi, tatlı su frengi, kozmopoüt-
leşmiş zengin, bütün şehirlerimiz için
de, oturmak ve gezmek için, Istanbu-
lu tercih eder: Deniz, tabiat, tarihî 
hatıralar, nüfus kesafeti bu tercihe 
sebeb oluyor. Burasının ıslahı, seya
hat büâçosunun bizim lehimize in-
kişafi için en âlâ yoldur. İstanbul 
«kendi yağile kavrulsun!» diye, onu 
biçare Belediye bütçesine bırakma
malı. Türkiyenin bazı noktalan Dev
let bütçesinden nasıl büyük himmet
ler görüyorsa, burası da ayni mazha
riyete irişmeUdir: Bu maksadla ekilen 
mutlaka biçilecektir! 

O zaman, «dışardan içeriye serma
ye girmesi memnudur!» diye şiddetli 
kayıdlar bile koyacak olursak, ayni 
kara borsa, değirmenini tersine işle
tecek, sermayelerile beraber, türlü 
türlü renk ve şemailde insanlar hu-
dudlanmızın içine kayacaklardır. 

Tabiî, bir de ucuzluk meselesi 
«Ucuz mal şeddi Çini dehniş!» diye 
darbı mesel vardır. Sanayi mamîUâ-
tımızııı ucuzlaması, hiç bir ticaretin, 
nakliyatın, tahmil ve tahliyenin ih
tikâr tarzında yapılmaması -en başta 
lâtif denizlerin sahibi olan İstanbul 
bulunmak- üzere Türkiyeyi şayanı 
tercih kılacaktır. 

Üçüncüsü: Dahilî turizm için ts-
tanbuldan başlamak üzere otomobil 
yollarının biran evvel neticelenmesi, 
taşra şehirlerimizde oteller vesaire 
Fakat en başta oteller! 

İşte kara borsanın habasetlerine 
bunlarla mani olunur. 

Akşamcı 
""•'•••ııııııııtıııııııııı Miıınıııııtnııııınınniiitı ıııııııııniHi* 

Kurban bayramı müstesna 
evlerde koyun kesilemiyecek 

VııiyLte gelen bir emre göre Kur
ban bayramları müstesna olarak ne 
maksadla olursa olsun kesilecek ko
yunların evlerde kesilmemesi, bunla
rın mutlaka mezbahaya sevkedilerek 
mezbahada kesilmeleri lâzım geleceği 
bildirilmiştir. 

Bu emre mugayir surette hareket 
edenler hakkında takibat yapılacak
tır. 

Belediye taksileri 
kontrol ediyor 

Ehliyetnamesiz şoförler 
ve ayarı bozuk saatler 

aranıyor 
Belediye zabıtası memurları aldık

ları talimat üzerine taksi şoförlerini 
umumî bir kontrolden geçirmektedir
ler. 

Bu kontrol, ezcümle bazı ehliyetsiz 
şoförlerin geceleri kaçak olarak oto
mobil idare etmekte oldukları hak
kındaki şikâyetler üzerine vukubul-
muştur. Bundan başka, taksimetrele
rin mühür ve yazma tertibatı da çok 
sıkı olarak gözden geçirilmektedir. 

Taksi tarifesinin ucuzlaması dola-
yısile taksimetrelerde yapılması mec
burî tadilât için verilen mühletin bir 
ayı geçtiği halde, üç beş otomobil sa
hibinden başka taksimetresini yeni 
tarifeye göre ayarlatmak içn kimse 
müracaat etmemiştir. Üç ay içinde bu 
tadilâtın yapılması mecburî olduğu 
ve bu karardan sarfınazar edilmesi 
ihtimali de mevcut olmadığı cihetle, 
müddet sonunda müracaat edecekler 
tecziye edileceklerdir. Belediye zabı
tası kontoUere devam etmektedir. 

24 saatte 5 tifo vakası 
Günlük tifo vakaları artık günden 

güne azalmağa yüz tutmuştur. Son 
yirmi dört saat içinde bütün şehirde 
beş tifo vakası kaydedilmiş 4671 kişi 
ye birinci, 5746 Idşiye de ikinci tifo 
aşısı tatbik edilmiştir. 

Alâkadarlar, yapılan aşüar ve alı
nan tedbirler neticesi olarak yakın bir 
zamanda arıtk yeni tifo vakası kay-
dedilmiyeceğini temin ediyorlar. An
cak sıhhiye müdürlüğü, halkm tifo
dan maafiyet kazanması için açılan 
istasyonlan ibka etmek ve aşı faali
yetine uzun bir müddet daha devam 
ettirmek fikrindedir. 

Hasköy çöpleri 
Artık Kalaycıbahçesine 
değil denize dökülecek 

Beyoğlu kazasının Hasköy nahiye
sinde toplanan çöpler, HaUcıoğlunda 
Kalaycı bahçesi ismi verilen mahalle 
dökülüyordu. Buraya toplamlan çöp
ler, civar halkım rahatsız edecek bir 
hale gelmiş olması dolayısile nahiye 
müdürlüğü tarafmdan bir çare bu
lunması Beyoğlu kaymakamhğından 
istenmişti. 

Kaymakamlık, bu civar halkının bu 
hakU isteğini muvafık bulmuş, bade
ma bu nahiyede toplanan çöplerin 
eski yerine atılmayıp, sahüden çöp 
kayıklanna yükletilmesi ve buradan 
de Marmaraya çakanlarak denize 
dökülmesi kararlaştırılmıştır, 

\Hakli şikâyetleı\ 
Taksilerde anarşi 

Geceleyin, otomobile bineceksi
niz. Şoför, niyetinizi daha uzak
tan anlar anlamaz kapıyı açıyor: 

— Buyrun bayım! 
— Lâkin gece zammı vermem. 
Zira, bunu söylemezseniz git

tiğiniz yerde mutlaka bir maraza 
çıkar. 

Şoför yüz buruşturarak: 
— nereye gideceksiniz? 
— (*'*) ye... 
— Buyrun: Hafifçe başını sal

ladığım hissedersiniz 
(Lahavle manasında hafifçe 

başını salladığmı hissedersiniz.) 
— Yüzde on beşte tenzilâtı u-

nutrmyacaksınız. 
Zira bunu söylemezseniz, men

zile varınca: 
— Gece zammını tenzil ettiniz, 

bari bunu verin! - diyecek. 
Gündüzleri de ayni vaziyet: 

Şoförlerin ekserisi ücretin yüzde 
on beş tenzilâta tabi olduğuna dairi 
ilânı tersine yapıştırmıştı. Şim
di çıkardılar. Otomobilden indiği
niz zaman: 

— Kaç para vereceğim? - de
yince, taksinin yazdığını istiyor
lar. 

Neredesin ey pazarlık usulü!? 
Her halde, bu kadar muğlâk bir 
vaziyetten pazc^lık, yüzbin kere 
daha muvafıkta 

Belediye şunu katî surette tes-
bit etmelidir. 

1 — Gece zammı ya her zaman 
için vardır, yahud kalkmıştır. 
(Zira, bu, bilinmiyor) 

2 — Yüzde on beş tenzilât müş-
terile kavga neticesi değü, şoför
ler tarafından münakaşasız su
rette kendi kendiliğinden yapıl
malıdır. 

Yahud da bu tenzilâtın olma
dığını ilân etmelidir. 

« 
Bir çok müşteriler, bu gibi mü

nakaşalardan çekindikleri ve hak
larının da zayi olmamasını iste
dikleri için otomobile binmiyor
lar. Şayed bu usul bir zabıt ve 
rabıt altına sokulursa bilhassa 
şoförlerin istifadesine olacaktır 
diye evvelce yazmıştık. Fikrimiz
de gene ısrar ediyoruz. 

Belediyenin halletmesini dile
riz. 

Elektrik ve h a v a g a z ı tarifesi 
ipka ed i ld i 

Elektrik ve havagazı tarifelerini 
tedkik eden komisyon toplanmış, üçer 
aylık gaz ve elektrik fiatlerini tedkik 
etmiş, neticede fiat formülüne esas 
teşkil eden hususlarda bir değişiklik 
görülmediği için üç ay müddetle elek
trik ve havagazı fiatlerinin ipka edil
mesine karar vermiştir. 

•pmAa 

Seyyahlar için 
yolcu salonu 

Seyyah salonu Saraybur-
nunda inşa deilecek 

İstanbula gelen seyyahlar vapur
lardan Galata rıhtımına çıkarlar ve 
oradan otomobillere binerek şehri do
laşırlar. Bunların şehre çıkar çık
maz karşılaştıkları manzara bozuk 
kaldırımlar, dar sokaklardan sonra 
nsıkil vasıtalarile sıkışık Galata köp
rüsüdür. 

Şimdilik Galata köprüsü müstes
na, şehrin yukarıda sayılan köşesi 
temizleninceye kadar bu halin de
vam edeceğini düşünen alâkadarlar, 
yerinde bir karar vermişlerdir. Bu da, 
üçüncü bir yolcu salonu yapılması 
karandır. 

Gerçi yeni ve asrı bir yolcu salonu 
yapılmaktadır ve seyyahların bu sa
londan geçirilmeleri münasip görül
müştü. Fakat Galata rıhtımının ar
kasındaki mezbelelikler temizlense bi
le gene sırf seyyahlar için üçüncü bir 
yolcu salonuna ihtiyaç olduğu anla
şılmıştır. Çünkü seyyahların en çok 
gelip gördükleri yerler müzeler ve on-
lann bulunduğu Sultanahmed civa
rı, Yerebatan sarayı, Gulhane ve sai
redir. Şu halde seyyahların Galata 
yolcu salonu yerine doğrudan doğru
ya Sarayburnuna çıkarılması muva
fık görülmektedir. 

İşte verilen karar, seyyahlar için 
yapüacak yolcu salonunun Saray-
bumunda inşa edilmesi merkezinde
dir. Bu karar hükümetin tasvibin
den geçip kesbi katiyet eder etmez 
inşasına başlanacaktır. 

Sirkecideki eski gümrük binasının 
alt kısmına nakledüeceğini önce yaz
dığımız Sirkeci yolcu salonile asrî 
Galata yolcu salonu, yolcu vapurla-
nndan çıkacak daimî yolculara mah
sus kalacaklardır. 

Bir tavzih 
Gazetenizin 6 ağustos 937 günlü 

ve 6754 sayıU nüshasının üçüncü sa-
hifesinin 4 üncü sütununda iri pun
to harflerle Eroinciler tevkifhanede 
aralarında kavga çıktı, başlığı altında 
yayılan yazı münderecatı itibarile 
hakikate uygun değildir. 

Her ne kadar iki gün evvel Nuri is
minde bir şahıs hakkında tevkif ka
r an verilerek tevkif evine sevk edil
miş ise de böyle bir dayak hadisesi 
cereyan etmediği gibi her hangi bir 
sebeple de mevkuflardan hiç biri has
taneye nakledilmemiştir. 

Hakikate uygun olmayıp efkân 
âmme üzerinde fena izler bırakan bu 
gibi haberlerin neşri doğru olmıya-
cağı gibi memuriyetimizle ilişikli em
sali hadiseler de badema malûmat 
aUnarak yanlış neşriyata meydan ve
rilmemesi, bu yazının matbuat ka
nunu ahkâmı mucibince ilk çıkacak 
sayınızda aynen ve ayni punto harf
lerle ayni sütunda neşri istenir. 

İstanbul C. müddeiumumisi H. Onat 

BULMACA 
Yeğenim eUnde bir bulmaca oldu

ğu halde yanuna yaklaştı: 
— Bu bulmacayı bulamadım., ba

na halleder misin?, dedi. Pek işim 
yoktu. 

Oturdum. Bulmacanın boş yerle
rine harfler yerleştirerek halletmeğe 
uğraştun. 

Ve nihayet işin içinden çıktun. Bul-
macanm halli gözümün önünde be
lirdi: 

İspanya - Ateş... 
Tam zamane bulmacası... Gözlerim 

dehşetle açüdı. Bir çocuk bulmaca-
smm altından bile çıkan muharebe 
ve ateş!.. 

Çocukluğumda hallettiğim bulma
caları düşündünv.. onlardan aşağı 
yukarı şöyle kelimeler çıkardı: Kuş, 
çiçek, bülbül, gül, deniz, serçe, gü
vercin.. 

Halbuki bugünkü bulmacalar: İs
panya, ateş. 

Eski bulmaca ile yeni bulmacalar 
arasında ne fark!.. 

îki telgraf 
Gazetede altalta iki telgraf gör

düm. Biri büyük bir medeniyet ha
beri.. Kutub ile Honolulu adaları tel
sizle konuşmuşlar., telgraf şu: 

«Şimal Kutbu Sovyet istasyonun
dan haber verildiğine göre Kutubda 
kışlamakta olan telsizci Krenkel çok 
az kuvvetli bir makine ile kısa dalga
lar üzerinden Honolulu ile irtibat te
sisine muvaffak olmuştur. 

Bundan sonra Kutubla dünyanm 
her tarafmdan konuşulabilecektir. 

İnsan bu büyük medeniyet haberi
ne sevinirken altmda şu telgrafı gö
rüyor: 

Madrid 8 — Üç asi avcı tayyarecisi 
Cuenca şehri civarına 300 bomba at
mışlardır. 

Bir çok kişinin öldüğü ve bir çek 
kişinin yaralandığı tesbit edilmiştir. 

Şimdi siz geliniz de yukarıdaki me> 
deniyet haberine sevinmeğe vakit bu
lunuz.. 

Esrarengiz festival 
Gazetelerde okudum; 
İstanbul festivalinin birinci hafta

sı bitmiş!. 
Evet bitmiş!.. 
Sakın kendi kendinize: 
— Ne zaman başlamıştı?, diye sor-

maymız. Şu festival hakikaten es-
rarengizleşti.. 

Onu bulmak için en aşağı insan 
Nik Karter, Şerlok Holmes gibi müt> 
hiş bir polis hafiyesi olmah... Ve uzun 
uzun aradıktan sonra kayıp festivali 
bulmah.. — H. F. 
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Binnazm katili 
Esrarkeş ibrahim yakayı 

ele verdi 

Daimî fotoğraf müsabakamız 

Amatörlere mansus daimi fotoğraf müsabakamızm bu haftaM seçiminde (Üçer liralık kitap) kazananlar: 1 - A n 
kara, Nermin İstek. 2 - Kalamış, Dalyan sokağı 17 Vehap Ongen. 3 - Bandırma, orta okul No. 32 Cevad Umud. 
4 -Ankara , Ziraat bankası Zirai ikrazlar müdürlüğünden Ali Raik. 

Fatihte Haydarda Müftiali mahal
lesinde Hüseyin isminde bir erkekle be» 
raberce metres hayatı yaşıyan mutal-
lakası Binnazı evvelki gün kulübe
sinde boğazından koyun keser gibi 
öldüren esrarkeş İbrahim cinayeti iş
ledikten sonra firar etmiştL 

Esrar ve heroin kaçakçüığı yapan 
ve ayni zamanda da bunlan istimal 
eden İbrahim, ancak yirmi saat kar 
dar kanunun pençesinden yakajn sı
yırabilmiş, nihayet dün takibe çıkan 
memurlar tarafından yakalanmıştır. 
İbrahim, cinayeti itiraf etmiş olup 
hakkında kanunî takibata başlanmış» 
tır. 

Merdivenköy hadisesi hak
kında tavzih 

Akşam gazetesi yan işlert 
müdürlüğüne 

Merdivenköyünde son günlerde bir 
adamın kazıklanarak öldürüldüğü yo
lunda bir şala çıkmış ve bu şayiama 
o köy.ahalisinden bazı kimselerin id
dia ve ifadeleri üzerine 6 ve 7 tarihli 
Haber gazetesi ile diğer bazı gazete
lerde neşredilmiş olduğu görülmüştür. 
Yapılan tahkikat köy ahalismden bu 
iddiada bulunanların sözlerinin asü-
sız olduğunu göstermiş bulunmakta
dır. Hadise alelade bir kavgadan iba. 
rettir. Bu hususun tavzihini düerim. 

Emniyet direktörü 
Salih Kılıç 
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Adanada sulama işlerine tıir 
ay sonra başlanıyor 

için aynlan 31,000,000 liralık tahsisat
tan 12,000,000 lirası Seyhan sahasına' 
aynlmıştır. Bu işler bu para ile yapıla
cak ve inşaat beş senede bitirilecektir. 

İnşaatın en mühim kısmı regülâtör
dür. Kanalların açılmasına da ayni za
manda başlanacaktır ve regülâtör bi
ter bitmez sulama başlıyacaktır, 

Seyhan, Çukurovayı sulamağa; baş
layınca ziraat sahası genişliyecek ve 
mahsul verimi asgarî yüzde 50 arta
caktır. 

Kuru ziraat yerine sulu ziraat kaim 
olunca yeni mahsul cinsleri de ekile
cektir ki en başta Mısırın Sakalaridis 
nevine benzer pamuk gelir. 

Buradaki pamuk dokuma fabrika
ları bunu hesaba: katarak en ince ip
lik ve dokuma işlerine göre tertibat 
almağa başlamışlardır. 

Sulamanın ziraatte vereceği bu me-
sud netice, Çukurovanm ziraî endüstri

sinde büyük bir inkılâb yapacaktır. 
Yıllardanberi Çukurovanm sulama 

ameliyatından söz açıldıkça bunun 
60 - 70 milyonluk bir iş olduğu söyleni
yordu. Şimdi iş bakımından tedkik 
edilince, belki bu paranın yansı ile 
bu işlerin olup biteceği umuluyor. 

Sarfedilecek bu para, edilecek isti
fadeden sarfınazar, yalnız alınacak 
sulama ücretlerile pek uzun olmıyan 
bir müddet zarfında ödenecektir. 

Bir ay sonra başlıyacak olan bu in
şaat ile Seyhan vilâyetinde yeni bir de
vir açılmış olacaktır. 

Adana (Hususî muhabirimizden)— 
Adana şehri ve Çukurova topraklan 
artık seylâb tehlikesinden kurtuldu. 
Çukurova topraklannm fennî bir su
rete sulanması, kanallar açüması ve 
mevcud bataklıkların kurutulması işi
ne Cumhuriyet devrinde başlanıyor. 
Bu geniş ameliyeye Seyhan nehrinden 
başlanması tekarrür etmiştir. Tanzim 
edilen plâna göre Çukurovada bu ge
niş ameliye üç kısma tefrik edilmiştir. 

A — Seyhan, Ceyhan, Berdan ve 
CK3ksu mecralarının ıslahı ile ovalann 
sulanması, 

B — Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin 
taşmasına karşı tedbir alınması, 

C — Bataklıklarm kurutulması. 
Bugün birinci mesele ile meşgul o-

lunmaktadır. Su işleri teşkilâtı mü
hendisleri, idarenin otomobillerile ma
yıs iptidasından itibaren ovalan dolaş
mağa başlamışlar ve etüdlerini yap
mışlardır. Seyhanm iki tarafında'n 
açılacak ana kanallarm etüdü bitmiş 
re projeleri de yapümıştır. Bu projeye 
göre Adananm birkaç saat şimalinde 
Dilberler Sekizinde bir regülâtör yapı
lacak ve ırmağın suyu normal seviye
den 6-7 metre yüksekliğe çıkarüacak-
tır. Bu hesaba göre, ova 30 rakımına 
kadar sulanacaktır. 

Seyhan nehrinin sağ tarafında 56 
bin hektar ve sol tarafında 90 bin hek
tar, yani Çukurovada ceman 146 bin 
hektar arazi sulanacaktır. 

Türkiye sulama işlerine beş sene 
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SATIŞ İLÂNI 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Mustafa ve Ayşe tarafından 23715 ikraz numarasile borç alman para 
mukabihnde Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tama
mına yeminli üç ehlivukuf tarafından 2450 lira kıymet takdir edilmiş olan 
Beşiktaşta Sinanpaşayı cedid namı diğer Kılıçalıpaşa mahallesinde Çınar 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı tarafeyni hacı Mahmud zevcesi Fatma 
Zehranm bahçesi bir tarafı hastane hademesinden Hüseyin ağanın bahçe ve 
menzili ve tarafı rabii tarikiâm ile mahdud bahçeli bir evin evsaf ve mesahası 
aşağıda yazıhdır: 

Bina ahşap olup haricen birinci kattan itibaren kısmen şahnişi havidir. 
Zemin kat pencereleri demir parmaklıdır. Bina tamir ve yan duvarı kagire 
tahvil edilmiştir. Arkada bir bahçesi olup içinde bir havuz, meyvaü ve meyva-
sız ağaçlar ve çakıl döşenmiş yollar mevcuttur. Sokağa 2 ve 2/1 numaralı iki 
kapısı ve elektrik tesisatı vardır. 

Zemin kat: Zemini renkli çini döşeli bir antre üzerinde 2/1 numaralı kıs
ma ait ve zemini malta taşı ikinci antreye açılan bir kapı, yüklü dolaplı bir 
oda, zemini çini, tulumbalı kuyuyu havi alaturka ocakh mutfak, aynca odun
luk ve kömürlük ve bodrum ile birinci kata çıkan merdivenler ve zemini çi
mento mermer kurnalı sobalı bir hamam. 

Birinci kat: 2/1 numaralı kapıdan, antreden ve mutfaktan olmak üzere 
3 merdivenle çıkılan bu katta tahta bölme ile ikiye aynlmış bir sofa, bahçe 
tarafında bir oda ve bir sofa, sokak tarafında iki oda ve bir helâ. 

İkinci kat: Bir sofa, dört oda, bir heladır. 
Mesahası: Hepsi 249 metre murabbaı olup bundan 85 metre murabbaı 

bina mütebakisi bahçedir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 13/8/937 tarihinden itibaren deire-
mizde herkes tarafından görülebileceği gibi 13/9/937 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttır
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıjrmetinin jiizde yetmiş beşi
ni bulmadığı takdirde en son arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere 28/9/937 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
İkinci artırmasında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin ''- 75 ini bul
duğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 nu
maralı kanun hükümlerine tevfikan satış geri bırakılacaktır. Taliplerin mu
hammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu hisbetinde pey akçesini veya millî 
bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış 
bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numarah 
İcra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
ga3rrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaramn ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala-
nnı, ilân tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alâkadaramn işbu maddenin mez
kûr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malûmat almak istiyenlerin 
935/1815 dosya numarasile müracaatları ilân olunur. (5027) 

i % 

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

rüsefer icabı ve Belediye zabıtaâı talimatnamesi ile Belediye tenbihi hü
kümlerine göre aşağıda yazılı hususat tatbik edilecektir. 

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

1 — Halk köprü üzerinde yaya kaldınmlardan bir taraftan diğer ta
rafa ancak çivi fle işaret edilen saha dahilinden geçecektir. 

2 — Bütün nakil vasıtalan, bu sahaya geldiği vakit buradan yaya ge
çen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtikten sonra yoluna devam 
edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtalan bu sahaya gayet ağır gelmelidir. 

(B.) (4880) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tar laba-
şında Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Daire
de Güneş, Galata : Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Salih Necati, Heybeliada: To-
madis, Büyükada: Merkez, Fatihi: Sa
raçhanede İbrahim Halil, Karagüm-
İ-ük: Ali Kemal, Bakırköy: Merkez, 
Sarıyer: Nuri, Tarabya, Yeniköy, 
Emirgân ve Rumelihisarmdaki ecza
neler, Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, 
Beşiktaş: Nail, Kadıköy: Söğütlüçeş-
mede Hulusi Osman, İskele caddesin
de Saadet, tJsküdar: İ t t ihad, Fener: 
Balat ta Hüsameddin, Beyazıd: Asa-

doryan, Küçükpazar: Necati, Samatya: 
Çula, Alemdar: Cagaloğlunda Abdül-
kadir. Şehremini: Topkapıda Nâzım. 
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(AKŞAM K A P A N I Ş F J A T L E R İ ) 
ESHAM ve TAHTİLÂT 

ist ikrazı dahili 96 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
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Mümessil I 
D I I 
» I I I 

İ ş Bankası 
» hamiline 

9 Müessis 

95 
14.75 

14,17,50 
14 

38,50 
40,60 

9,80 
9,90 

75 

Türkiye Cum
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İ t t ihad değir
menleri 
Şar değir
menleri 

92 

24,20 
7,10 
7,25 

13 
10,40 

0,80 

Paris 
Londra 

Nev York 
Milano 

Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatlerl) 
21,08,75 

630 
79,01 

15,02,38 
86,74,00 
3,44,25 
4,69,75 
1,43,40 

Sofya 
Prag 
Berlin 

Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,67,85 
1,96,58 

13,73 
34,28,57 

4,18,10 
3,98,80 

106,66,66 
20,40 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

7/8/937 

F i A X L A R 
CİNSİ Aşağı Yukarı 

Kr. Fa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 6 5 
» sert 5 15 

Arpa 4 17i 
Mısır s a n 5 1 
Kuşyenü 9 25 
Zeytin yağı 2. ci 55 — 
Susam yağı 43 — 
Çavdar 4 25 

6 16 
6' — 
4 20 
5 5 

45 20 

G E L F N 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
KepekK 
Yapak 
Un 
Nohut 
Tiftik 
Kıl 
Afyon 

283 
15 
7» 
15 
28 
75 
13 3/4 
5 1/2 
1 

1/4 

Ton 
» 

G İ D E N 

Yapak 
Susam 
Afyon 

19 1/4 Ton 
10 1/2 B 
80 Kilo 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

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

PARİS sergisine 
Bu senenin en güzel ve en son 

seyahati 
VENEDİK . PARİS - PRAG 

VİYANA - BÜKREŞ 
26 gün 

İstanbuldan 10 Eylûl Çelyo vapum 
ile hareket 

Yerler satılmaktadır. Acele ediniz. 
Beyoğlu Galatasaray 

N A T T A 
Tel. 44914 

T E Ş E K K Ü R 
Zevcim ve babamız müderris doktor 

Ali Vehbi'nin vefatı münasebetile taziye
de bulunanlara ve cenazesinde bulunan 
akraba, dost ve arkadaşlarına ve bilhassa 
elleri üstünde götüren sevgili talebeleri
ne, Gülhane hastanesi sertabibi Süreyya 
ve dahiliye müdürü Halit Ziyaya ayrı 
ayrı teşekküre teessürümüz mâni olduğun
dan gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Zevcesi: Fa tma Türküstün, evlâtları: 
Namıka, Şinasi, Naci ve Beylün Türküstün 

Bu akşam 
Üsküdar İnşirah Bahçesinde 

T A R L A K U Ş U 

9 Ağustos pazartesi akşam 
Beşiktaş Suad Park 

Bahçesinde 
Ş İ R İ N T E T Z E 

mnssm 

SATIŞ İLÂNI \ 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

24107 ikraz numarasile Hulusi tarafından borç alınan para mukabilinde 
vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcunu öde
memesinden dolayı ayrı ayn paraya çevrilmesine karar verilen ve yeminli üg 
ehlivukuf tarafmdan ceman 7060 Ura kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde 
Ortaköyde eski Müezzinoğlu yeni Kumbaracıbaşı sokağında eski on dört defa 
mükerrer 11 yeni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 numaralı ve tapoca 
tanzim edilen ifraz haritasına göre önü Kumbaracı sokağı, sağı Salamon ve 
MihaJin eski 13 kapı numaralı arsası, solu Samoel Aramın ev bahçesi, arkası 
Avram oğlu Samoel, Menahem oğlu sigaracı Nesimin ev bahçeleri, Abdullah 
oğlu Hüseyin ve kuyumcu Oseb veresesinden Subuh Kuyumcıyanın arsalarile 
mahdud ve Müezzinoğlu çıkmazına methalleri olan mütenazır 14 evin ayrı 
ayrı kıymet, evsaf ve mesahaları aşağıda gösterilmiştir. . 

1 No. lu hane: Kıjrmeti 650 liradır. Zemini çimento şapU bir antire ve içindo 
helası olan bir mutfak, bir oda. 

Birinci kat: Bir sofa bir oda ve üzeri tarasdır. 
Sahası: 26,5 metre murabbaıdır. 
3 No. lu hane: Kıymeti 450 liradır. 
Zemin kat: Bir antire, bir mutfak, bir oda, bir heladır. 
Birinci kat: Bir sofa, bir odadır. 
Sahası: 20,5 metre murabbaıdır. 
5 No. lu hane: Kıymeti 430 liradır. 3 numarah evin aymdır. 
Saham: 22 metre murabbaıdır. 
7 No. lu hane: Kıymeti 430 liradır. 3 numarah evin aynıdır. 
Sahası: 22,5 metre murabbaıdır. 
9 No. lu hane: Kıymeti 500 liradır. 3 numaralı evin aynıdır. 
Sahası: 22 metre murabbaıdır. 
11 No. lu hane: Kıymeti 430 liradır. 3 numarah evin aymdır. 
Sahası: 21,5 metre murabbaıdır. 
13 No. lu hane: Kıymeti 550 liradır. 3 numaralı evin aymdır. 
Sahası: 21 metre murabbaıdır. 
14 No. lu hane: Kıymeti 550 liradır. 
Zemin kat: Malta döşeli bir antre, bir oda bir mutfak bir helâ. 
Birinci kat: Bir sofa bir oda, üzeri tarasdır. 
Sahası: 23 metre murabbaıdır. 
12 No. lu hane: Kıymeti 500 liradır. 14 numai'ah evin aymdır. 
Sahası: 21 metre murabbaıdır. 
10 No. lu hane: Kıymeti 550 liradır. 14 numarah evin aynıdır 
Sahası: 20 metre murabbaıdır. 
8 No. lu hane: Kıymeti 550 liradır. 10 numaralı evin aymdır. 
Sahası: 22,5 metre murabbaıdır. 
6 No. lu hane: Kıymeti 400 liradır. 10 numaralı evin aynıdır. Haraptır. 
Sahası: 22 metre murabbaıdır. 
4 No. lu hane: Kıymeti 430 liradır. 10 numaralı evin aymdır, haraptır. 
Sahası: 22 metre murabbaıdır. 
2 No. lu hane: Kıymeti 640 liradır. 10 numaralı evin aynıdır, haraptır. 
Sahası: 25 metre murabbaıdır. Her iki kısım arasındaki sokakda bir kuyu 

vardır. Binalar kagirdir. 
Yukarıda kıymetleri, hudud, evsaf ve mesahalan gösterilmiş olan 14 ev 

ayrı ayrı olarak tamamları açık ai"ttırmaya konmuş olup şartnamelerinin 
13/8/937 tarihinden itibai'en dairemizde herkes tarafından görülebileceği 
gibi 13/9/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on 
altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 28/9/937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene 
muhammen kıymetinin '/c 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edi
lecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı 
geri bırakılacaktır. Taüplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil 
bulunmaları lâzımdu-. Müterakim vergi ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait ten
virat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedelleri 
müşteriye aittir. 2004 numarah İcra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesi
nin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar 
ile diğer alâkadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren (20) yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alâkada
ramn işbu maddenin mezkûr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malûmat almak istiyenlerin 934/1798 dosya numarasile müracaatları ilân 
olunur. (5626) 

Tabip alınacaktır. 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara civanndaki Müesseseler için iki tabip alınacaktır. İsteklilerin 
şartlan anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları. (4124)' 

İktisat Vekâleti Neşriyatının Eksiltme Hâni 
Türkofis istanbul Şubesi Direktörlüğünden: 

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

2 — Eksiltme İstanbul Dördüncü vakıf hanında Tiu'kofis dairesinde top
lanacak satmalma komisyonunca 10 Ağustos Salı günü saat 15 de yapıla
caktır. ' 

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

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

iktisat Vekâletinden: 
Sanat mekteplerinin elektrik kısmından mezun olup askerliğini biti

renlerden İktisad Vekâleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için elektrikçi ayar 
fen memurları alınacaktır. | 

Şeraiti haiz olanların en kısa zamanda evrakı müsbitrlfri ve şimdiye 
kadar çaUştıklan yerlerden aldıkları bonservislerile birlikte Ankarada Ölçü
ler ve Ayar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 02535» (>4944» ! 

Mesud bir nişanlanma 
Gaziantep mektupçusu Vehbi Kah-

raman'm kızı Bülend Kahraman'la Türk 
Armatörlerinden Mustafa Sadık Zade
nin nişan merasimi evvelki gün Şişlide 
Osmanbeydeki köşklerinde bir çok güzi
de davetlilerin huzurunda törenleri ic.ı 
edilmiştir. Genç nişanlılara .«îanrtptlrr te
menni ederiz. 

Öğretmen aranıyor 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Halk dersanelcri ve kurslarJf 

şubesinin orta okul ve lise talebe.si için 
açacağı ikmal kurslarını muhtelif dersler 
gruplarının öğretmenliğini yapmak isti-
yen zevatın âzanü üç gün zarfuulu biK 
mektupla Eminönü Halkevi ^"'- ' !ıgmft 
müracaat etmesi ve iştirak ( ekle
rin bu ilândan giâkadar meskkdaşiarı tOk* 
berdar etmesi rica olunur. ' 
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SİYASİ tCMAL; 

Çin hükümeti harbedecek vaziyette değil 
Şimalî Cinde takviye edümiş Japon 

garnizon kuvvetleri üe turada asayi
şi muhafaza için Japon askerleri 
makamlarmm müsaadesile bulunan 
yirmi dokuzuncu Çin ordusu kıtalan 
ve jandarma kuvvetleri arasında vu
ku bulan muharebelerin arkası alın
dı. Japon kuvvetleri denizden Tien-
çine ve buradan da Pekine kadar o-
lan sahayi tamamüe kendi işgal ve t-
dareleri altına almışlardır. 

Bu muharebeler Japonya ve Çin 
devletleri arasında resmen bir hali 
harb vukuuna sebeb olmadı. Japon
lar muhtelif mahiyette ve anlaşmalar 
ile Mançurinin cenub hududlanntn 
emniyetini muhafaza için garnizon 
kuvvetleri bulundurdukları Hopei 
ayaletindeki son hâdiseleri Çin hü
kümeti merkeziyesine taallûk eden iş
lerden saymamışlardır. Çin hükümeti
nin mezkûr eyaletin cenubunda tah-
şid ettiği iki yüz bin kişiUk kuvvetin 
burada bulunmasını bir tehdid telâk
ki etmemişlerdir. 

Çünkü evvelâ bu kuvvetler Çin 
Başkumandanı ve en büyük şefi bu
lunan mareşal Çonk Kay Şeklin gü
zide fırkaları değildir. Bunları dahil
deki mevkiini ve ortoritesinin muhafor 
za için devlet merkezi Nankin ve ci
varında bulunduruyordu. Şimalde 
toplanan kuvvetler muhtelif umunu 
valiliklerin gönderdikleri ve askeri 

kıymeti şüpheli milisler yahud ko
münistlikten vaz geçerek nedamet e-
den çetecilerdir. Bundan başka Şi
mali Çin ile asü Çini teşkil eden ve 
Nankinin bulunduğu Yangçe Kiang 
havzası arasındaki muvasale vasıta
sının bulunduğu İki demiryolundan 
ibarettir. Şimalden yüklenecek Japon 
ordusu karşına şimal eyaletlerine 
külliyetli imdad kuvvetleri gönder
meğe kâfi değildir. 

Japon Başkumandanlığı bu vaziye
ti bildiğinden Paotingfudaki Çin kuv
vetlerini rahat bırakmış ve bilakis 
Pekinin garbından Kalgana doğru 
ileri hareket devam etmiştir. Bu hOr-
reket Japonların asıl gayesi dahili 
Magolistanın garb eyaletleri ve şarki 
Türkistan olduğunu gösteriyor. 

Bu mevcud vaziyeti Çin hüküme
tinin kabul etmesi ve kendisi için 
mühlik olacak bir harekete sürüklen
memesi için diplomasi müzakerelere 
başlamak üzere Japonyanın Nankin 
büyük elçisi Çine gelmiştir. Bu mü
zakereler neticelenmese bile Çin hü
kümeti harb edecek bir halde değil
dir. Çünkü elinde büyük mülî bir or
du yoktur. Mevcud kuvvetlerinin kıs-
rmâzamt her biri istiklâl davasında 
bulunan eyalet valilerinin ötedenberi 
teşkil ettikleri müislerden ibarettir. 

FeyzuUah Kazan 

İRami otobüsleri 
Sirkeciden hareket etmek 
için belediyeden müsaade 

istediler 

General Asım manevra sahasını tayin 
için lıugün Çorluya gidiyor 

MiımtiMiııtiHiıııııınıııııııııııiHiıınııııııııııııııııtuıııııiHiıııuıımıııumımniHiıııııııınıtıiHiHntuııııı 

İstanbul limanı kömür mmtakası 
(Baş tarafı 1 inci sahilede) 

büyük taşların 45 metre çamura sap
landığı anlaşılmıştır. Binaenaleyh bu 
sahanın kısmen yeni hale ifrağ edü-
mesi mümkün olabilecektir. Bundan 
başka rıhtımlarm Saraybumu sonu
na kadar temdidinden sarfınazar edü-
miştir. . 

Sarayburnunun başındaki eski loş
la binasma kadar rıhtım yapılacaktu:. 
Oradan ileri çok akmtıU olduğundan 
yapılan rüıtunlardan istifade edüfi-
miyeceği cihetle şimdiki şeklinde bı
rakılması münasib görülmüştür. 

Yekpare antrepolar 
Sarayburnunun başından Emıno-

nüne kadar rıhtun sahasında goz» 
batan bugünkü gayri muntazam bma-
lar tamamen yıktınlacak yerine nh-
tımların geri tarafma doğru boydan 
boya yekpare antrepolar yapılacaktır. 
Şehircilik mütehassısı B. Prost şeh
rin manzarasının kapatılmaması için 
bu antrepolarm tek katU olmasmı 
münasib görmüş ve üst kısmının da 
havaî bir yol haline getirilmesini is
temiştir. Mütehassısın bu fikirleri ka
bul edilmiştir. 

Liman işletme idaresi yekpare an
trepoları yaparken üzerindeki uzun 
yolım da ne şekilde olması hakkında 
belediye ile temasa geçecektir. Yolun 
masrafını belediye verecektir. 

Limanın k ö m ü r m m t a k a s ı 
Üç aya kadar tesisat projesi Lon-

dradan gönderilecek olan limanm kö
mür mmtakasındaki inşaata gelince: 
Kömür mmtakası Kuruçeşmede ka
lacaktır. İlk plânda kömür mmtaka-
sının rıhtımlarının yapılmsama baş
lanacaktır. Buraya yapılacak rıhtım
larm uzunluğu 500 metredir. 

(k Beheri 25 şer ton kömür alabUen 
huniler vücuda getirilecektir. Karada 
tahmU şöyle olacaktır: Kamyonlar bu 
hunilerin altma girecek ve hangi cins 
kömür alacaksa bunu bir kaç dakika

da otomatikman yüklenecektir. Bu 
tahmil esnasında tartma ameliyesi de 
otomatik bir şekilde makineler vası-
tasile olacaktır. 

Bü3rük vinçler a l ınacak 
Deniz athmil, tahliyesi için de bir 

çok büyük vinçler ahnacaktır. Bun
ların üçü sabit vinç olacak ve kara
da bulunacaktır. Bunlar çok büyük 
olduklarından denizden alacakları eş
yayı karaya, karadan alacaklarım de
nizdeki vasıtalara tahmü, ve tahliye 
edebileceklerdir. 

Ayrıca iki küçük vinç de denizde 
yapılacak yükleme, boşaltma için ah
nacaktır. Saatte 150 otn kömür ahp 

veren Transformatörler mubayaa edile
cektir. Bu âletler dahi kömürleri var 
purlarm doğrudan doğruya anbarla-
rına tartarak dökeceklerdir. 

Tahmi l v e tah l iyede sürat 
Şimdiki tahmil ve tahliyeler asgarî 

bir, azamî üç gün sürüyor. Yeni ve
saitle on günde yapılan iş bir günde, 
bir günde yapüan iş bir saatte görü
lecektir. Küçük vesait için de kömür 
mmtakasmda yeni bir sistemle tah
mü, tahliye için karadan denize doğ
ru uzun bir şerit kullamlacak, kömür
ler bu şerit üzerinden verihp alınacak
tır. 
Yerl i m a l z e m e ku l lamlacak 

Kömür mmtakasma aid vmçler Av-
rupadan getirtilmekle beraber tesisat-
landırmağa aid inşaatta münhasıren 
yerU malzeme kuUanılacaktu. İngiliz 
mühendisleri bunım için de yeni bir 
sistem göstermişlerdir. Bu suretle ha
riçten malzeme gelmiyeceği için in
şaatta tasarruf da edilmiş olacaktur. 
Kömür mmatkasma aid rıhtımlar ve 
yeniden almacak vinçler dahU olmak 
üzere inşaata bir buçuk milyon Ura 
sarfedUecektir. 

İstanbul limamnm baştan başa te-
sisatlandırma masrafı altı milyon li
rayı bulacaktır 

Rami ile Sultanahmed arasında iş
leyen otobüs sahipleri Belediyeye mü
racaat ederek otobüslerin Sirkeciden 
hareket etmelerine müsaade edilme
sini istemilerdir. Belediyeye vaktile 
de böyle bir müracaat olmuş, fakat 
Bakırköy, Kocamustafapaşa ve diğer 
otobüslerin Sirkeciden hareket ettik
lerine göre Rami otobüsleri için dura
cak müsaid yer olmadığından bu mü
racaat reddedilmişti. Şimdi Belediye 
bu son müracaatı yeniden tetkike baş
lamıştır. 
Beyazıd - Maçka otobüsleri 

Beyazıt ile Maçka arasında iki gün-
denberi işliyen otobüslerde büyük bir 
rağbet görülmektedir. Ancak bu hat 
için dokuz otobüsün işlemesine müsa
ade edildiği halde şimdilik dört araba 
işlemektedir. Halkın gösterdiği rağ
bet karşısında araba adedlerinin artı
rılmasına ihtiyaç görülmüştür'. 

Şehir mütehassıs ının H a l i ç 
sahi l ler inde tedkikleri 

Şehircilik mütehassısı B. ?roste 
dün refaka;tinde belediye imar şubesi 
müdürü B. Ziya olduğu halde şehrin 
Haliç ve Boğaz sahillerini tedkik et
miş, hazırladığı avan projede bu sa
hillerin iman için düşündüğü tedbir
lerin arazi üzerindeki tatbiklerile 
meşgul olmuştur. Bundan başka şeh
rin umumî müna;kalât yollarım da 
- kendi plânmda çizdiği istikamete 
göre - bizzat tedkik etmiştir. 

Şehircilik mütehassısı, pek yakm-
da avan projeyi tamamlamağa mu
vaffak olacaktır. 

Genel kurmay ikinci başkam kor 
general Asım Gündüz dün Ankara-
dan şehrimize gelmiştir. General Asım 
Gündüz bugün trenle Çorluya gide
rek Trakyada yapılacak askerî ma
nevra sahaam ve yapılan hazırlıkla
rı teftiş ettikten sonra şehrimize dö
nerek manevralara hazır bulunmağa 
davet edilmiş olan dost devletler er-
kâm harbiye reis ve heyetlerini şeh
rimizde istikbal edecektir. 

Tahkikatımıza göre manevralarda 
hazır bulunacak olan Yunan genel 
kurmay başkanı general Papagos ile 
ikinci başkam general Melisinos ve 

maiyeti 13 ağustosta cuma günü va
purla, İrak genel kurmay başkanı ge
neral Bekir Sıtkı ve maiyeti 14 ağus
tos cumartesi günü trenle, İran ge
nel kurmay başkanı birinci şube 
müdürü general Rıza Kuli Han ve 
maiyeti 15 ağustos pazar günü Ka-
radenizden vapurla, Rumen genel 
kurmay başkam general Sigityu ve 
maiyeti 17 ağustos salı günü vapurla 
ve Yugoslav genel kurmay başkanı 
general Nediç ve maiyeti ajrm gün 
trenle şehrimize gelecekler ve kor ge
neral Asım Gündüz tarafından istik
bal edüeceklerdir. 

İngiliz - italyan 
mOzakeresi 

Japonlarla harbetmek için 7,000 
Amerikalı Çin ordusuna gönflllfl yazıldı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
hükümeti Çin efkârı umumiyesinde 
hüküm süren şiddetli galeyamn Nan-
^ n hükümetini Japon tekliflerine 
Sarşı menfi bir cevap vermeğe sürük
lemesinden korkuyor. 

Çin parlâmentosu toplandı 
Changhaı 7 — Reuter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Yaz tatiline rağmen Çin parlâmen

tosunun fevkalâde olarak dün içtimaa 
davet edilmesi büyük bir alâka uyan
dırmıştır. 
Japon sefiri Ş a n g h a y a vardı 
Changhaı 7 (A.A.) — Dairen'den ha
reket etmiş olan Japon sefiri Kowagoe 
bugün Changhaı'a gelerek Çin - Ja
pon buhrammn sulhen izalesi için ya-
püacak müzakerelere başhyacaktır. 
Bütün mahfiller, Japon tekliflerinin 
neden ibaret olduğunu biran evvel 
anlamak için sefirin gelmesini bekle
mektedirler. 

EyühB terkos suyu 
Eyübe terkos suyu 

verilmesi kararlaştırıldı 

Eyüp halkı, uzun senelerden beri 
kendi köylerine terkos su tesisatı ya
pılması için belediyeye müracaatta 
bulunuyorlardı. Fakat sular idaresi, 
Eyüpde hiç tesisat yapılmadığı için 
Uk önce bu müracaatı reddetmişti. 

Fakat bu sefer şehrin temizliği için 
her istiyene terkos verilmesi karar
laştırıldığından Eyüpde de tesisat yar 
pılması münasib görülmüş ve bu hu
susta bir kablo projesi hazırlanmıştır. 
Yakında tesisata başlanacak ve ta-
'ib olanlara derhal su verilmeğe baş-
anacaktır. 

Kâflitjöpjtuları 
Tramvay duraklarına 

birer çöp Jçutusu^konacak 
Belediye, halkm yollara kâğıd bi-

let parçası vesaire atarak yollan ür-
lettiğini ve bu suretle çöpçülerin da
imî surette meşgul edildiklerini gere
rek haUan tramvaylardan inekten 
sonra ellerindeki biletleri atmak ıçm 
tramvaym son durak yerierinde birer 
çöp kutusu yaptırmağa karar vermış-

' Yolcular, tramvaylardan indikten 
sonra ellerindeki bilet ve kâğıd par-
çalaıunı bu çöp kutularma atmadık
ları takdirde haklarında polis tara
fından belediye suçu zabtı tutulacak
tır. Kutular, ileride diğer ara istasyon 
larmda da tesis edilecektir. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
kında İtalya Hariciye Nazın Kont Ci-
ano ile, müzakerelere başlıyacaktrr. 

İ ta lya İngi l tere i le niçin 
anlaş ıyor? 

Temps gazetesi, îngilterîf Ue İtalyan 
arasmdaki müzakerelerden bahseder
ken diyor M: 

«Bazı İngiliz mahafilinde son gün
lerde hâdiseler başka bir şekilde tefsir 
edilmektedir. Deyli Telegraf, bu tef
sirlere makes oluyor: Bundan birkaç 
hafta evvel B. Mussolirü B. Hitlere 
hususî bir mektub göndererek İngil
tere tarafından İtalya'ya bir tecavüz 
vukuu takdirindel Almanyanm yar-
dımma güvenip güvenemiyeceğini sor
muştur. 

Alman devlet reisi, ademi müdaha
le komitesinde vaziyet aydınlatü-
mazdan evvel bu hususta beyanatta 
bulımmanm ihtiyatsızca bir hareket 
olacağmı mütaleasmda bulımmuş, 
mamafih B. Mussoliıüye ikinci bir 
mektup göndererek İngilterenin hüs
nüniyet beslediği zannmda bulundu
ğunu ve İngiltere - İtalya mukare-
netine teşebbüs etmenin hayırlı ola
cağım bildirmiştir. 

Bu izah, ne mana ifade eder? Ro
ma hükümetinin vaziyetinde hasıl o-
lan esaslı değişikliğin sebebini bun
da mı aramak icabeder? Her ne olur
sa olsun şimdiki halde ortada ancak 
umumî mahiyette bir İngiliz - İtal
yan mükâlemesi vardır. Bu mükâle-
me, Avrupadaki gerginliği izaleye kâ
fi gelir mi?» 
İtalya Fransaya da anlaşma 

teklif etti 
Paris 7 — Oeuvre gazetesi yazıyor: 

Dünün en mühim hâdisesi İtalyan 
sefirinin Fransız Başvekiline ya'ptığı 
ziyarettir. İtalyan sefiri, kendi hükü
metinin fikrine İngiltere - İtalya 
mükarenetinin Fransız . İtalyan 
mükarenetini de intaç etmesi lâzun 
geldiğini Fransız Başvekiline söyle
miştir. 

Oeuvere gazetesi İtalya ile Fransa 
arasında tavzihi icabeden meseleleri 
şöylece sayıyor: Balear adalarınm 
tahliyesi, Akdenizde İngiliz ve Fran
sız münakale hatlarının serbes bıra
kılması, Tunus ve Hinterlandı hak
kında Laval ile Mussolini tarafından 
mütemadiyen tatbiki geciktirilen iti
lâfın mevkii meriyete vazmı, Fransa-
nm halâ Habeşistanda haiz olduğu 
büyük menfaatler.. 

Japon tebaası kaçıyor 
Tokyo 7 — Domeı ajansımn Chan-

haı'dan bUdirdiğine göre Yangçe va
disinin Menba kısmında oturan Ja
ponlar Tungçeu katliâmı kurbanla-
nmn akıbetine uğrsunak endişesile 
Hanken'i terketmişlerdir. 

Hanken'den alınan bir telgrafta 
vaziyetin burada vahim olduğu, 10,000 
Çinli askerin Japon imtiyaz mıntaka-
sam muhasara ettiği ve Japon eşya
sına karşı boykotaj yapıldığı bildiril
mektedir. 

Çin Müslümanlarının 
beyannamesi 

Changhaı 7 (A.A.) — Nankinden 
öğrenildiğine göre Cinde oturan müs-
lümanlar ecnebi istilâsına karşı dur
mak için bir komite teşkil etmişler
dir. Komite bütün dünya müslüman-
larma hitaben bir beyanname neşre
derek Japonlara karşı zecri tedbirler 
ahnmasmı istemeğe karar vermiştir. 
Bu beyanname muhtelif lisanlarla 
ve bilhassa Türkçe, Arabca ve Farsça 
Usanlarile Hind lisanlarına tercüme 

edilecektir. 
Çin asker v e gönül lü topl ıyor 

Nankin 7 (AJ^.) —̂  18 den 45 ya
şına kadar işe yarayan bütün erkek
lerin orduya gönüllü yazılması için 
hükümet vasî miktarda propaganda 
yapmaktadır. 

Hükümet makamatı tarafından bu 
hususta neşredilen beyannamelerde 
askerliğin kıymetinden, 40 nülyon ki
şilik bir ordu ile Çinin her hangi bir 
düşmam geri püskürtmeğe muvaffak 
olacağından ve vazifeden kaçanların 
şiddetle tecziye edileceğinden bahsd-
dilmektedir. 

Askerî mükellefiyet hakkmdaki son 
kanun mucibince hükümet 20 den 
25 yaşma kadar bütün işe yarayan 
erkekleri silâh altına davet etmekte
dir. 

Japon kuvvetleri Hankowdan 
çekilmişler 

Chaı^^haı 7 (A.A.) — Japon kıtala-
nnın Hankow'dan çekilmelerine as
keri sebebler mi âmil olmuştur? 

Bazı mahfilerde buna ihtimal ve
rilmemekle beraber bu tedbirin Şimali 
Çin hadisesini büyütmemek istiyen 
Tokyonun siyasetine uygım olduğu 
burada temin edilmektedir. 

J a p o n kabinesi müşkül 
v a z i y e t t e 

Tokya 7 (A.A.) — Çin harbi için 
konulan tahsisat ile bu hususta ihti
yar edilen masraflar ve mükellefiyet
lerin taksimi meselesinde müşahade 
edilen fikir mübayen^leri Konoye 
kabinesini müşkül bir mevkie koy
muştur. Çünkü bu mübayenetler or
du ile iktisadî mahfiUer arasmdaki 
ihtilâfm büyümesine sebeb olmuştur, 

îk i J a p o n prensi T o k y o y a 
g id iyor 

Tokyo 7 (A.A.) — Öğrenüdiğin* 
göre prens ve prenses Tchichidu va
ziyetteki vehamet dolayısUe seyahat
lerini kısa keserek Japonyaya avdet* 

1 karar vermişlerdir. 

Adıyamanda âsarıatika tetkikatı 

Adı yamanda Pirim mağaralanndan bir görünüş 

Adıyaman (Akşam) — Malatya Halkevi köycülük ve müze şubelerine men* 
sup kültür direktörü B. Lûtfullah Erdem, Dr. B. Cafer Özelçi, Gazi okulu baş 
Öğretmeni B. İsmail Kotandan mürekkep heyet buraya gelerek eski Asan tetkik 
etmiştir. 

Heyet Pirim raagaralarmı tetküte pek şayan bulmuş ve muhtelif fotoğraf!»-
I nnı aldırmıştu:. 
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Ultra - Violet şuaları bir çok 
hastalıkların önüne geçiyor 

Halsizlik, ener|isizlik, yorgunluk hissedenler, tedavi için 
kendilerini güneşin ışıklarına maruz bırakmalıdırlar 

Güneş ziyasının yaşamak için çok 
lüzumlu olduğımu bütün dünya ka
bul etmiştir. Gece çalışanlann, güneş 
yüzü görmedikleri için datıa genç öl
düklerini istatistikler gösteriyor. Fa
kat büyük şehirlerde oturanlann da 
ayni tehlikeye maruz oldukları kim
senin fikrinden pek geçmez. Niçin 
mi? 

Bunu anlatmak için güneş ziyasını 
terkib eden muhtelif şuaları bilmek 
lâzımdır. Kısaca anlatalım: 

Evvelâ hararet veren şuaları naza-
n itibare almak lâzımdır. Bunları sa
de güneşten değil, gaz ve kömür ate
şinden, bütün radiatör ve kalorifer
lerden de tedarik edebiliriz. Hasılı 
hararet veren bütün şeyler, bu hara
ret şualarını neşrederler. Bu şualar, 
ışık vermezler. Bunlara infra-red di
yorlar. Ateşe yaklaşınca elbisenizden 
nüfuz ederek derhal tesirlerini göste
rirler. 

Bunlardan başka ışık veren şualar 
vardır. Bımlar da bazı sulb maddeler
den nüfuz ederler. Meselâ ince kâğı
dın, sığ su3run, veya cam bardağm 
diğer tarafını görebilirsiniz. 

Üçüncü nevi şualar ise ultra-Violet 
yahut Actinik şua namını taşıyanlar
dır. Bunların nüfuz kudretleri pek za
yıftır. Fakat deride güneş yanığı, vü' 
cude getiren bunlardır. 

Plajda güneş banyosu yapmakla te
min ettiğiniz istifade bımlarm vücut 
ve kammz üzerinde tesiri neticesi hu
sule gelir, büro işlerinde çalışan bir 
çoklarında gördüğünüz donuk yüz
lülük bu şuaların mevcut olmamasm-
dan ileri gelmektedir. 

Ultra - violet şualarımn nüfuz ka
biliyetinin pek zayıf olduğunu söyle
dik, fundan dolayıdır ki şehirliler bu 
ziyalarm yüksek hayatiyet kudretin
den istifade edemezler. Çünkü şehir
den 3mkselen toz ve duman tabakası 
bunlann şehre kadar inmesine mâni 
olur. Hararet ve ziya şuaları indiği 
halde bunlar inemezler. Bımun ne 
kadar mühim olduğu bir müşahade 
neticesi meydana çıkmıştır. Bir İngi
liz sanayi şehrinde oturan amele pa
zar tatilini plajda yıkanmak ve gü
neşlenmekle geçirirmiş. Bir gün ame
leler umumî grev ilân etmişler, fabri
kalar da bu yüzden bir hafta işleme
mişler. Pazar günü güneşlenmeye gi»-
den bütün amelenin vücutleri yanmış, 
derileri soyulmuş. Çünkü fabrikalar 
İşlediği zaman dumandan nüfuz ede-
miyen ultra-vlolet şuaları atmosfer 
dumansız olımca aşağıya kadar ine
bilmişler ve amelenin çıplak vücutle-

KADIN KÖSESt 

Süslü eOdivenfler 

Vltra-Violet fuaile 

Vltra-Violet şuafle başka bir tedavi feUi 

İlkten tedarik edemiyenler Klinikte 
bir nevi elektrik lâmbalarının altm-
da buluyorlar. 

Ultra-vlolet şualanmn başka bü
yük bir faydası da yaralan çabuk ka
patmağa yaramasıdır. Bu şuaa ma
ruz bırakılan bir yara çabucak ijdleş-
mektedir. Hastanesi az olan yerler için 
bu büyük bir faydadır. 

Yazın plajda güneşlenenlerin kışın 
soğuklama ve nezleye karşı kısmen 
muafiyet kazandığmı her doktor bu
gün az çok kabul ediyor. Tam bir 
ultra-violet tedavisi görmüş olamn 
nezleden tamamile kurtulacağı söyle-
nemezse de soğuk almıya şuasız ya-
şıyanlardan daha az müstaid olduğu-

yapdan tedavi 
nu kabul etmek İcab eder. Bundan 
başka bir hastalıktan sonra hissedi-
ri üzerinde tesirlerini göstermişlerdir. 

Doktorlar bu aktüıik şuaların ek-
Bikliği bir çok hast^ıklara sebebiyet 
verdiğini çoktan keşfetmişlerdir. Hat
tâ şimdi verem için en modem teda
vi bunlarla yapılmaktadır. Çahşanla-
nn ve fabrika amelesinin hissettikleri 
daimî yorgunluk, enerjisizliğin, hal
sizliğin bu şualann mevcut bulun
maması neticesi olduğu Isbat edil
miştir. Yorgımluk ve enerjisizlikten 
senelerdenberi kurtulmuş olmıyanlar 
Ultra-Violet şualamun tesirine ma
ruz kalınca ve bu tedavi bir kaç gün 
tevali edince kendilerini bambaşka 
•e dipdiri hissedivermektedirler. 

Ultra-violet şualan elektrik lâmba
ları vasıtasile sunî olarah neşredil
mektedir. Hastalan bu şuaa maruz 
tutuyorlar. Bu suretle vücudun ihti
yacı olan enerji kaynağını güneşsiz-
len dermansızlık ultra-violet tedavisi 
sayesinde çabuk bertaraf edilmekte 
ve eski normal enerji tekrar iktisab 
edilerek insan kısa bir zaman içinde 
arzu ile çahşmağa başhyabilmektedir. 

Ultra-violet şualanmn tatbikattaki 
mühim rolünü şu statistik her şey
den daha iyi ifade eder. Ultra-violet 
gualanndan istifade kolayca kabil ol
duğu bir sanayi müessesesinde sene
de hastalık yüzünden her bir işçinin 
kaybettiği gün vasatî olarak 4,70 gün 
olarak hesaplanmıştır. Halbuki bu 
cihaza malik olmıyan diğer bir mü
essesede her amelenin kaybettiği va
satî gün adedi 9,85 olarak bulımmuş-
tur ki iki mislinden fazladır. 

Eldivenlerin ûst kısmmı süslemek modası başlamıştır. Resimde görülenle
rin birisi krem podösüettir ve lâcivert ile içerisi kaphdır. El üzerinde ince 
lâcivert bir biye vardır. Diğeri beyazdır. Beyaz ve bej kurdelâdan plise yapıla
rak etrafı çevrilmiş, elin üaerine kadar çıkmıştır. 

Bayraklı intilâkında bir amelenin 
daha yanmasından korkuluyor 

Gülistan, kocası Yürük Ibrahimi arıyor, B. 
Ali Meftunun ölümü teessür uyandırdı 

Yanan B. Ali Meftunla cenaıe merasiminden bir görünüş 

Irmir (Akşam) — îzmirin Bay
raklı köyü civannda Anadolu Türk 
Petrol Limited şirketine ait depoda 
çıkan yangın esnasmda vücudunun 
dörtte üçü benzin ve petrol alevleri 
arasmda yanarak yaralanan şirket me
sul müdürü B. Ali Meftun Aksunerin 
de diğer yaralılar gibi öldüğünü bil
dirmiştim. 

Muhitte kendisini çok sevdiren B. 
Ali Meftun Aksunerin ölümü, her ta
rafta umumî teessürle karşılanmış
tır. Hattâ depo içinde çocuklan ya
nan ana ve babalar bile, bu çok şef
katli zat için sıcak göz yaşı dökmüş
lerdir. 

Bornova nahiyesinin Naldöken kö
yünde oturan Gülistan isminde bir 
yürük kansı, müddeiumumîliğe ve 
zabıtaya müracaat ederek kocası İb-
rahimin, beş on para kazanmak için 
yanan depoya işçi olarak girdiğini. 

orada çalışmağa başladığını, fakat 
yangından sonra kendisinden hiç bir 
haber alamadığmı söylemiş; 

— Yaralı ve ölüler arasında onu 
buldunuz mu? diye sormuştur. Fa
kat İbrahimin ne olduğu meçhuldür. 
Depoda çalıştığı tesbit edilmişse de 
yangın esnasında kaçarak kurtulup 
kurtulmadığı anlaşılamamıştır. 

Adliyece facianın mesullerini tes
bit için tahkikata devam edilmekte
dir. Yanan depoda, yangına karşı 
hiç bir cihaz bulunmadığı söyleniyor. 
Bunun tesbiti yakında mümkün ola
caktır. 

K a r a m ü r s e l d e s ı c a k l a r 
Karamürsel (Akşam) — Karamür

selde müthiş sıcaklar hüküm sürmek
tedir. Bir kaç gün hairaret gölgede 
36-37 ye kadar çıkmıştır. Bütün halk 
denize hücum ediyor. 

(AKŞAM) m edebî romanı Tefrika No. 9 

Mektep arkadaşları 
Mektebe giderken daha rahattık. 

Hiç olmazsa her şeyimizi hazırhyan 
olurdu. Akşamları erken erken eve 
dönerdik. Sırtımıza geçirdiğimiz bir 
siyah gömlek her eksiğimizi örterdi. 

Şimdi öyle mi ya. Sabahleyin gözü
müzü açar açmaz yüzümüzün pudra-
smı, dudağımızm boyasmı, elbisemi
zin ütüsünü düşünüyoruz. Yakamız-
daki buruşuk, yüzümüzdekl solukluk 
hemen göze batıyor. Ayda beş altı li
ra boya ve lavanta paraa veriyoruz. 
Tramvay, öğle yemeği masrafmı da 
kattın mı ay sonunda elimize sekiz 
on lira ya kalır ya kalmaz. 

Güzin eldivenlerini giyerken arka
daşının lâkırdısım kesti: 

— Benim öğle yemeği sudan ucuz. 
Üç arkadaş mahallebiciye gidiyoruz. 
Yirmi kuruşla mesele halloluyor. Ama 
sizin bankanın lokantası var değil mi? 

— Var ama küçük memurların İsti
fade ettikleri yok. Daha doğrusu ayın 
on beşine, nihayet yirmisine kadar 
lokanta tıklım tıklımdır. Ayın yirmi-
fi oldu mu yavaş yavaş dökülürler. 
Nihayet ay sonunda lokantada yalnız 
fube müdürleri görünür. 

Burhan Cahid 
Güzin, el aynasma bakarak dudak-

larımn boyasını kuvvetli bir alışkan-
hkla tazelemişti. 

— Erkekleri öyle kıskamyorum ki 
tıraş olmaktan başka zahmetleri yok. 
Bizim tramvayda yolculara, sokakta 
gelip geçenlere, büroda şeflere çirkin, 
biçimsiz görünmemenüz için günde 
elli kere tuvalet tazelememiz lâzım. 

Süheylâ dedi ki: 
— Aman kardeş hepsinin derdi baş

ka. Kışm da sabah karda, ayazda er
ken kalkmak, herkes sıcacık yatağın
da esner, gerinirken yüzünü yıkama
ğa, bir yudum sıcak çay içmeğe vakit 
bulmadan tramvaya yetişmek.. Ak
şam, karanlıklarda çamura, kara ba
ta, çıka eve dönmek, bıktım, usandım 
billahi.. O kış günleri daha uyukuma 
doymadan, adamakıllı bir kahvaltı 
bile etmeden dudağımın boyasını, yü
zümün pudrasını yarım yamalak sü
rüp sokağa fırladığım zaman çok de
fa sıcacık apartmanlara, sıcak ban
yo dairelerine gitmek için hizmetçisi
nin yardımını bekliyen, kahvaltısım 
bile yatağma getiren, öğleye kadar 
pijama ile dolaşıp yemek vakti giyin

mek zahmetine katlanan, o zamana 
kadar telefonla doksan sekiz ahbabi-
le çene çalan, yemekten sonra da çok 
iş yapmış ta yorgun düşmüş gibi tek
rar yatak odasına giren kadınları dü
şünürüm. 

Onlar daha rüyalarmın altm dev
rinde ımşıl mışıl nefes alırken biz ça
murlu kaldırımlarda üç lira verip al
dığımız ipek çorabımıza su, zifoz sıç
ramasın diye taştan taşa sekerek cad
deye çıkarız. Biz işçi, talebe ve esnaf 
tramvaylarmda yer bulmak için bek
leme yerlerinde titreşirken onlar kuş-
tüyü yastıklarda rahatsız olan baş
larına yer değiştirirler. Ve nihayet on
lar şakır şakır sıcak sular akan limon 
çiçeği kokulu banyolannda yıkamr-
ken biz yazı makinesinin başında ya 
karışık bir faiz hesabmı yahut üzerin
den bir kaç şefin tashihi geçmiş, kar
gacık, burgacık bir müsveddeyi elden 
geçirmeğe çalışırız. Daha sonraları., 
saymakla bitir mi? Onlar akaşama 
doğru aynalannm önünde rahat ra
hat boyamp süslenerek ya bir çaya, 
ya bir sinemaya gitmek için kapılan-
nm Önünde bekliyen otomobillerine 
İnerken biz paydos saati haricinde 
Önümüzde biriken dosyalan bitirme
ğe çalışırız ve biz karanlık, ıslak so
kaklarda tramvay parasmı tasarruf 
etmek içm kestirme yoltar ararken 
onlar çiçekler, kokular içinde sıcak 

bir salonda ya poker partisi yapar, 
yahut akşam çayları veren büyük bir 
otelin salonunda sevdiklerile boston, 
vals, oynarlar. Dedim ya bizimki ha
yat değil bir işkence amma ne çare. 

Süheylâ arkadaşmın acı şikâeyet-
lerine âşinâ olduğunu anlatır hare
ketlerle onu tasdik ederken Cevvale-
nin ince kaşları çatıhyor, hendesî şe
killer çiziyor, göz bebekleri büyüyor-
du. O anda kafasmda kaymyan fikir
lerin, zaptedilemediği takdirde bir fır-
tma koparacak kadar ağır olduğu 
hissediliyordu. 

Bereket vakit gelmişti. 
Teyzesi: 
— Haydi çocuklar, geç kalacaksı-

mz! 
Diye onları harekete getirdi 

Yolda iki arkadaş tazelenen derd-
leri üzerinde bir çok konuştular. Cev
vale, kendisi için o kadar geniş bir 
münakaşa mevzuu olan bu bahse ka-
nşmadı. Düşünüyordu. Bu kızlar ne 
yavan düşünüyor ve ne yalınkat çalı
şıyorlardı. Muhakkak ki kendilerine 
el uzatacak ilk erkeğe bugünkü hür
riyetlerini feda edeceklerdi. 

Bayağı bir gönül macerasından baş
ka bir şey olmıyan meşhur filmi sey
rederken iki arkadaşının kendilerini 
kaybedecek kadar heyecana düştük
lerini gören Cevvale fena halde sıkıl

dı. Şöhretleri çöl içlerine kadar yayı
lan, resimleri hizmetçi kızların ve ya
hut bekâr talebelerin yatak odalan-
na kadar asılan artistler bir takım 
cambazlık hünerleri ve salon marifet
leri yaptıktan sonra filim sinema sa
lonuna yalnız olarak gelmeyenlerin 
dudaklarmda alevler ve tek basma 
seyredenlerin gönüllerinde kıvılcım
lar yaratarak bitti. 

Nişantaşına dönmek için son tram
vaya yetişmeğe çahşan üç genç kıa 
kendilerine otomobUle bir tur teklif 
eden sırnaşık kaldınm çapkınlarmın 
takibinden kurtulmak için tesadüf et
tikleri ilk tramvaya atladılar. 

Güzin filimdeki macerayı yaşar gi
bi: 

— Ne güzel, ne güzeli diyordu. 
Biribirine bitişüc olan evlerine g»-

linciye kadar Cevvale yalnız dinledi. 

.... Bu geceden sonra Cevvalenin 
komşu arkadaşlan hakkmdaki fijol 
değişti. ( 

Zaten başka komşuların dedikodu
ları bilhassa Güzin hakkındaki ka
naatini altüst etmişti. Onun stajlyer 
bir mülâzimle münasebetinden bah
sediliyordu. Annesi kızım zengin bir 
adama vermek fikrinde idi. 

(Arkaa far)̂  
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Çeşme p 
Bu sene plajda bütün evler tutul
muştur. Oteller kamilen doludur 

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

Tefrika No. 172. _Yazan: Mustafa Ragfib Es-atlı 

Talât paşa, bavullarını hazırlattı 
ve doğruca arnavudköyüne gitti 

Çeşme plâimdan Te Çejme kasaHasmdan bür görünfls 
İzmir (Akşam) — Çeşme plftj ve kap-

hcalan İzmirin eğlence ve İstirahat 
yeridir. Burası bu sene halkm fazla ; 
rağbetUe karşüaşmıştır. Plajdan her 
gün yüzlerce halk İstifade ediyor. 
Kaplıcalardan sağlık kazanmak İçin 
gelenler daha çoktur. Çeşme Kaphcai 
köyündeki bütün otel ve evler, plaj ve 
kaplıca mevsimini geçirmek üzere 
muhtelif yerlerden gelmiş olanlar ta
rafından tutulmuştur. 

Bu yıl. Çeşmeye İstanbul ve Anka-
radan bile gelenler çoktur. Çeşme 
plajı, manzarasmm güzelliği, îzmire 
yakınlığı ve çok yakmmda bulunan 
kaplıca sularile tabiatin bir sağlık 
kaynağı halindedir. Vaktile bUhassa, 
Yunan p/^i-ç-rmdan ve Mısırdaiı Çeş
meye gelenler pek çoktu. Döviz vazı
yeti sebebile hükümetlerin aldıkları 
muhtelif tedbirler yüzünden seyahat 
zorlaşmış ve yavaş yavaş Çeşme plaj 
ve ıhcalannın müdavimleri yalnız 
Türklerle Türkiyede oturan ecnebiler
den ibaret kalmıştır. 

Vakule Çeşme plaj ve ıhcalannın 
ihyası için İzmir Kızüay kurumu ta
rafından mühim bir proje hazırlan
mıştı. Bu projeye göre Çeşme plaj ye 
kaplıca köyünde bir büyiik park vü
cuda getirilecek, bir sinema tesis olu
nacak, asfalt yollar yaptuılacak, îz-
mirle Çeşme plajı arasmda küçük 
yolcu vapurları işletilecek ve burası 
modern bir istirahat, eğlence ve sağ
lık yeri haline getirilecekti. Şimdi bir 
dosyanm tozları arasında uyuklıyan 
bu proje, acaba bir hakikat haline ge
tirilemez mi? Yahut hiç olmazsa Çeş
me plaj ve üıcalarma daha fazla halk 
çekmek için başkaca mühim inşaat ve 
tesisat yapüamaz mı? 

Vali B. Fazıl Füleç, Çeşme plaj kö
yünün ihyası için yerinde tedbirler al
maktadır. Bunlarm başmda İzmir -
Çeşme büyük asfalt yolunun inşası 
vardır. 

DlUll kazasnnn ÇandarU nahiye
sinde bulunan büyük plajda da bir çok 
inşaat yapüacak ve burası ^ halkm 
İstifade edeceği bir eğlence yeri hali-

Çejme plâjma aK bir kaç enstantane 
ni alacaktır. Şimdiden soyunma bantr 
kalan ve küçük bir gazino yaptırıl
mıştır. Karşıyaka civannda bulunan 
Bostanh plâJı da ihya edilecektir. 

İzmir beynelmilel sergisi yapılıyor Yeni izmir 
limanı 

Yeni limanın bu sene 
İnşasına başlanması 

muhtemeldir 

htattır. mm parfyonlMİa beton jrallarm ünaati «^ü» " ^ 
aTöu »neici «rgi için, pçen yüa nazaran i ^ J ^ ^ \ ' Z ^ ^ ^ 
Vamlmıstır Yuiandaki resimler Fuar sahasında İnşaatı yaiınaa DiteceK 
S l " u a n n inşaat .«aliyetlnl v, yeni lüW«ı pamured» 
bir kısmını gösteriyor. 

İzmir X^Ş^™) ~- Y®^ îzmlr 
Umanının avan projelerini hazırla
mak üzere şehrimize gelen İngiliz 
OU» müessesesi sahibi Sir Aleksandr 
gibs ile refakatindeki mühendisler, 
yeni limanın yapılacağı Alsancak • 
Şehldler mevkilerinde karadan ve de
nizden tedUkler yaparak Istanbula 
dönmüşlerdir. 

Müstakbel İzmir limanı, Ege mm-
taka ı̂ iktisadiyatmı her bakımdan 
yükseltecek büyüklük ev mükemme
liyette olacaktır. 

Yeni liman, modem tesisatla mü
cehhez Olarak İnşa olunacaktır. Bu 
gene limamn inşasına başlanacağı 
kuvvetle tahmin ediliyor ve bunun 
için tktisad Vekâleti bütçesinden yedi 
müvon lira tefrik cdüeceö söyleniyor. 

Cemal paşa bu ara:da bu misafirle-
rile görüşürken, diğer taraftan yalı
rım başka bir odasında mutemedi olan 
diğer bir zata evrakını tasnif ettirdi. 
Ziyaretçiler, bir müddet. Cemal paşa 
ile görüştükten sonra ayrıldılar. Ak
şam üzeri de Sabancalı Baki ve bira
deri Hakkı beyler geldiler. Bu iki bi
rader, paşaların artık Sabancaya git
memeğe karar verdiklerinden -Enver 
paşa vasıtasile- haberdar olmuşlardı. 
Bu arada Sabancalı Baki bey Cemal 
paşaya: 

— Paşam, Talât paşayı motörde 
görmeden binmeyiniz, dışarıdaki ri
vayetlerden size bahsetmiştim! dedi 
ve Hakkı bey de kardeşinin bu fikri
ni teyid etti. Cemal paşa, zaten Talât 
paşaya karşı emniyeti kalmadığı için 
Sabancalı kardeşlerin bu tavsiyesine 
ehemmiyet vermeği doğru buluyordu. 
Maamafih Sabancaya gitmeleri için 
Sabancalı kardeşlerin içinde on mü-
sellâh Lâzdan ibaret olarak getirip 
Kuruçeşme önünde demirlettikleri 
yelkenliyi bir ihtiyat olmak üzere 
uzaklaştırmamağı münasip görmüş
lerdi. Bunu Enver paşa da muvafık 
bulmuştu. 

T a l â t paşa , bavullarını 
hazır latt ı ve . . , 

Talât paşa, Enver paşanın yalısın
dan ayrıldıktan sonra kendi evine gel
di ve hemen yol hazırlıklarına başlı-
yarak çok lüzumlu olan eşyasile 
- kendince mühim gördüğü bazı ev
rakı - muhtevi olan bir kaç bavul ha
zırlattı ve akşamüstü geç vakit, ya
veri Ömer beye vererek Arnavutkö-
yünde İhsan beyin evine gönderdi. 

Ömer bey, Talât paşanın çok itima
dım kazanmış, kendisine son derece 
merbut bir zabitti. Paşanın o akşam, 
Istanbuldan kaçıp gideceğini biliyor
du. Ancak bu hususta hiç kimse
ye hiç bir şey söylememek hususunda 
paşadan talimat almıştı. Hattâ ba
vulları ihsan beyin evine götürüp bı
raktığı zaman ev sahibine de paşa-
nm firanndan bahsetmemişti. Maa
mafih İhsan bey bavullarm gelmesile 
vaziyeti kavramış, Talât paşanın o 
akşam kaçıp gitmeğe karar verdiğini 
anlamıştı. Fakat nasıl, hangi vasıta 
İle Talât paşa kaçacaktı? Bu cihet 
İhsan beyce meçhıüdü. Maamafih o, 
hususta yavere de bir şey sormağı lü
zumsuz ve hattâ ihtiyatsız bir hareket 
olarak telâkki etmişti. Yaver Ömer 
bey, bavulları Arnavutköyüne bırak
tıktan sonra dönüşte Kuruçeşmeye 
uğradı ve doğruca Enver paşanın ya
nma girdi. Enver paşa, Talât paşanm 
yaveriıü bir odaya aldı ve son tertiba
ta göre İstanbul tarafmdan gelecek 
olan motöre binmek üzere saat on 
birde Amavutköy rıhtımında buluş-
malan lâzım geleceğini söyledi. 

[Talât paşa , eski dostunun 
ev ine ge ld i v e k a ç a c a ğ ı n ı 

söy led i 
Ömer bey, Enver paşamn yahşin-

dan ayrıldıktan sonra hemen Ayasot 
yaya geldi ve sabık Harbiye nazırın
dan aldığı malûmatı Talât paşaya an
lattı. Bunun üzerine Talât paşa, aile
sine ve yaver Ömer beye veda etti; 
gece karanhğmda bir otomobüe bine
rek doğruca Arnavutköyüne İhsan 
beyin evine geldi. Ev sahibi, büyük 
bir muhabbet ve rabıta ile Talât pa
şaya merbuttu. Bu sarsılmaz his, «İt-
tihad ve Terakki» nin ta meşrutiyet
ten evvel taazzuv etmiş ideallerhıi Ta
lât paşamn herkesten ziyade temsil 
etmesi, sabık sadrazamın şahsî men
faatlerle mukayyed olmaması gibi se
beplerden ileri geliyordu. 

İhsan bey, uzun bir mazinin 
vicdamnda hâkim kıldığı tesirlerle 
- bir çok İttihatçılar gibi - Talât paşa
dan bir şey ummak, onun nüfuz ve 
mevkiinden istifade etmek gibi kü
çük hislerden uzaktı. Binaenaleyh or
tada ancak müşterek ideal ve gaye
lerin müessir olduğu bu mütekabil 
dostluk, sabık sadrazamın bu en müş
kül, en âciz gününde bile sarsılma
mıştı. Talât paşa da İhsan beyin bu 
temiz ve menfaatlar, tavizler karşı-

I smda değişmiyen hislerini bildiği için 

İstanbulda geçireceği son gecede bu 
çok eski ve samimî dostunun evinde 
bir kaç saat kalmağı münasip göı-
müştü. 

Talât paşa, İhsan bey tarafından 
büyük bir samimiyet ile karşılandı. Sa
bık sadrazam, artık vaziyetin aldığı 
son şekilden sonra bir müddet Türki-
yeden ayrılmak mecburiyetinde kal
dıklarını ve o akşam diğer arkadaşla-
rile beraber İstanbulu terkedeceklerini, 
bu hususta Enver paşanın aldığı ter
tibatı anlattıktan sonra «İttihad ve 
Terakki» kâtibi umumîsi sıfatilc Mi-
tat Şükrü beyin de yarm memlekete 
girecek düşman kuvvetleri tarafından 
mesul edilmesi ihtimalile kendUerile 
beraber gitmesi lâzımgeldiğini, ancak 
Mitat Şükrü bey şahsen mesul olacak 
hiç bir iş yapmadığına göre kendisi
nin bu firara iştirak edemiyeceğinden 
bahsettiğini, fakat kendisinin Mitat 
Şükrü beyi İstanbulda bırakmak iste
mediği için ısrar ettiğini söyledi 

thsan bey , s iyasetini tenkid 
edince . . . 

Yemekten sonra Talât paşa, gün
lerden, hattâ senelerdenberi yaptığı 
didişmelerin yorgunluğunu çıkarma
ğa karar vermiş gibi bir tavırla kane
peye uzandı. Burada biraz istirahat 
etti. Talât paşa, bu arada çok düşün
celi ve çok müteessirdi. Kimbilıi' ka
fasının içinden neler geçiriyordu? Bel
ki bütün yaptıklarına pişimandı? Ijel-
ki omuzlarına yüklenen maddî, mane
vî mesuliyet yükünün ağırlığı altın
dan nasıl kalkabileceğini, yarın tarih 
muvacehesine nasıl çıkacağını düşü- • 
nüyordu? 1908 inkılâbım başarmak
ta en mühim âmil olan bu komiteci 
ruhlu inkılâpçı, kendi iradesi dahilin
de olsun olmasın, son senelerde ka
rıştığı hâdiselerin çoğunda hep men
fi neticeler almış, nihayet hâdiselerin 
amansız ve merhametsiz seyirleri kar
şısında devletle beraber kendisi de, 
«İttihad ve Terakki» siyaseti de mağ
lûp olmuştu. Galip veya mağlûp ol
mak, milletlerin siyasî mukadderatın
da müessir olan şahsiyetler için mu
kadderdi. İhsan bey, Talât paşamn 
bu mağlûbiyetten sonra memlelıette 
artık kalamıyacak vaziyette bulundu
ğunu takdir etmekle beraber, şayed 
bu netice, yalnız harbin makûs neti
celerine inhisar etmiş olaydı, Talât pa
şa ile arkadaşlarının memleketten 
kaçıp gitmelerine ciddî bir sebep teş
kil etmiyeceğini, fakat insanların ga
rezine, intikam almak hislerine vesi
le veren bir çok hâdiseler olduğunu 
düşünerek dedi ki: 

— Bir devlet adamı siyasetinde mu
vaffak olamaz, hattâ bir hükümet 
girdiği bir harbin neticesinde mağlûp 
olur. O hükümet ricali memleketi bı
rakıp firar etmek mecburiyetinde de
ğillerdir. Sizleri buradan kaçırmağa 
sevkeden başlıca sebep, öyle zannedi
yorum ki Ermeni vekayiidir. Bunun 
için buradan gidiyorsunuz, bu da za
rurîdir. Ancak, bu işte çok ölçüsüz, 
çok ifratkârane hareket ettiniz ve bu
günkü husumeti kazandmızl 

Talât paşa müteessirdi 
çünkü.. 

ihsan beyin bu sözlerinde bilhassa 
harp içinde Ermeni işlerinin idaresi 
hususunda tutulan yolu muahaze eden 
bir mâna vardı. O zamana kadar yor
gun, bitkin ve artık bütün kudret ve 
celâdetini kaybetmiş gibi mütevekkil 
bir tavırla muhatabını dinliyen Talât 
paşa, arkadaşımn bu son sözleri kar
şısında birdenbire değişti. •'>HII%-

Ve, artık bu mevzu etrafında hiç 
bir münakaşa kabul etmediğini sert 
ve katî bir lisanla söyledi. 

Bu arada Mithat Şükrü bey de re-
fikasile beraber İhsan beyin evine gel
di. «İttihad ve Terakki» kâtibi umu
mîsi, odadan içeri girdiği zaman Ta
lât paşa, nihayet bu eski arkadaşının 
artık kendisine iltihak etmeğe razı 
olduğunu sandı. Çünkü Talât paşa, 
Almanlann daveti üzerine memleke
ti terketmeğe diğer arkadaşlarile be-

1 raber karar verdiği zaman Mithat 
Şükrü beyi de birlikte götürmek iste
miş ve bu hususta çok İsrar etmişti. 

(Arkası var^ 
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Dünkü yüzme yarışları 
çok güzel oldu 

ii««21 

Otomatik telefon 
köşkleri 

Izmîrde hırsızlık iddiası 
hakkında tahkikat 

yapıhyor 

1500 metre mukavemet yangı baslarken 
İstanbul Denizcilik ajanlığı tara

fından tertip edilen mıntaka yüzme 
şampiyonasının seçme müsabakala
rına cuma günü Moda yüzme havu
zunda başlanmış ve iki gün devam 
eden bu tasfiye müsabakaları dün ni
hayet bulmuştur. 

Dün ve evelki gün yapılan müsaba
kalarda yüzücülerimiz ümidli yarışlar 
yapmışlar ve bir çok müsabakalarda 
iyi dereceler elde etmişlerdir. Bilhas
sa genç yüzücülerden Efdal, Vedad, 
Kâzım ve Mustafa pek yakında şam
piyon ağabeylerini aratımyacak ka
biliyetlerde olduklarını yaptıklan gü
zel derecelerle göstermişlerdir. 

Günün en güzel yanşlarmı yapaa 
yüzücü Galatasaraylı Hallidir. 100, 
200, 400 ve 1500 gibi en heyecanlı mü
sabakaları ardı ardına rahat ve ko
lay bir yüzüşle kazanan Halilin yap
tığı dereceler bizim için çok kıymetll-
dr. Halil yüzüş istilini biraz daha dü
zelttiği ve bilhassa ayak vuruşlannı 
daha muntazam yaparak çalıştığı 
gün Balkanlarda büyük bir favori 
olacaktır. İk hafta sonra gelecek olan 
Macar yüzücüleri karşısmda sıkı bir 
imtihan geçirecek olan Halilin haJdkl 
kabiliyeti hakkında o zaman daha 
kati bir fikir edinmiş olacağız. 

Yapılan tasfiye yanşlannda şu de
receler tesbit olunmuştur: 

100 metre serbes: Halil (G. S.) bi
rinci derece 1.4.2, Orhan (G. S.) ikin
ci, Mahmud (G. S.) üçüncü. 

200 metre serbes: Halil (G. S.) bi
rinci 2.27.4 , Mahmud (Q. S.) ikinci, 
Orhan (G. S.) üçüncü. 

400 metre serbes: Halil (G. S.) bi
rinci derece 5.29, Mahmud (G. S.)' 
ikinci, İsmail (Beykoz) üçüncü. 

1500 metre serbes:: Halil (G. S.) bi
rinci derece 22.48, Mahmud (G. S.)' 
ikinci, Fikret (Beykoz) üçüncü. 

200 metre kurbalama: Mekin (Bey
koz) birinci derece 3.14.1, Efdal (G.-
S.) ikinci. Şamil (G. S.) üçüncü. 

100 metre sırtüstü: Fuat (Beykoz)" 
birinci derece 1.27.2, Şamil (G. S.); 
ikinci, Niko (Beykoz) üçüncü. 

100 metre serbes küçükler arasın
da: Vedad (G. S.) birinci derece 1.16, 
Kâzım (G. S.) ikinci, Memduh (Bey
koz) üçüncü. 

100 metre korbalama küçükler ara
sında: Efdal (G. S.) birinci derece 
1,33,8, Şamü ^G. S.X üdnd, TetM 

Günün kalıramanı Halil 
(Beykoz) üçüncü. 

50 metre en küçükler arasmda: Ke
mal (G. S.) birinci derece 37,1, Tur-
gud (Beykoz) ikinci, Kemal (O. S.) 
üçüncü. 

Türk bayrak yansı: Beykozun Fuad, 
Mekin ve Fikretten mürekkeb ekibi 
birinci, derece 6.01.8 Galatasaraym 
Şamil, Semih, Orhandan mürekkeb 
ekibi ikinci derece 6.15.9. 

Küçükler arasında 3X100 bajrrak: 
Kâzım, Efdal, Vedaddan mürekkeb 
Galatasaray takımı birinci, derece 
4.37.6. Kemal, Fethi, Memduhtan mü
rekkeb Beykoz takımı ikinci. 

Bu müsabakaların finalleri 13 ağus
tos cuma günü gene Modada yapıla
caktır. Galatasaray - Beykoz yüzücü
lerinin çetin mücadelelerine sahne 
olacak olan final müsabakalarının 
çok heyecanlı olacağına şüphe yok
tur. 

Cuma günü Modada yüzme şampi
yonası neticelendikten sonra eretsi 
gün Hisar - Bebek mukavemet yarışı 
yapılacaktır. Bu müsabaka cumartesi 
günü sabah saat onda Bebekten bağ
lıyacak ve Hisarda nihayetlenecektir. 
Pazar günü de sabahleyin Boğazı yü
zerek geçme mukavemet yan§ı var
dır. Aym gün öğleden sonra su topu 
maçlan ve atlama müsabakalan ya
pılacaktır. Bımdan bir hafta sonra 
yam 21 ağustosta Macarlann meşhur 
yüzücüleri şehrimize gelerek şampi
yonlarımızla iki maç yapacaklardır. 

Şu hale göre önümüzdeki iki hafta 
denia sporumuzda canlı bir faaliyete 
sahne olacak demektir. 

Bu işleri hazırlıyan federasyon baş
kanı Celâlle mmtaka ajanı Beluada 
muvaüakıyetler dileria. 

IKmkü yarışlarda iyi dereceler yapan Galatasaray yûriicüleri bir arada 

tzmirde otomatik telefon 
köşklerinden biri 

îmıir (Akşam) — İzmirde umuma 
mahsus otomatik telefon köşklerinde 
yapılmakta olan hırsızlık hakkmdai 
zabıtaca yapüan tahkikat sona ermiş
tir. Telefon şirketi işçilerinden B. Sü-
le3rman zan altındadır. Bu işçinin ida
resinde bulunan otomatik telefraı köş
künden evvelce on beş günde 13 lira 
hasılat elde ediliyordu. Altı gün için
de ayni köşkten 13 liradan fazla ha
sılat elde edildiği yapılan kontrolda 
görülmüştür. Şirket müdür ve mu
hasebecisi, hırsızlık yapıldığı iddia 
edUen telefon köşkünü bizzat kontrol 
etmektedirler. 

İzmir Karşıyalca otomatik telefon 
kablosu, kış mevsiminde kopmuştu. 
Tamir işinde fazla amçle istihdam 
edilmek suretile tediyat işlerinde yol
suzluk yapüdığı ve şirkete aid bazı 
evrakm imha edildiği hakkmda ih
barlar vuku bulmuştur. Bu ihbarlar 
üzerinde talıkikata devam edilmek
tedir. 

S o v y e t g ü z e l s a n a t l a r 
t i y a t r o s u 

Moskova 7 (A.A.) — Sovyetler bir
liği Güzel sanaltlar komitesi reisi mu
avini B. Boiarski, halen Pariste tur
nede bulunan Güzel sanatlar tiyat
rosu direktörlüğüne tayin edilmiştir. 
Eski direktör B. Arakidef bu turnenin 
programı hakkında verilen yalan har 
herlerden dolayı haziranda azledil
miştir. 

Fransada bir tren kazası 
Paris 7 (AA.) -— Bercy Ue CMıaren-

ton istasyonlan arasmda bir tren 
MarsUya trenine çarpmıştır. On ka
dar yolcu hafif surette yaralanmışlar 
ise de Parise Parise avdet edebilmiş
lerdir. 

Bir tek yolcu ağır surette yaralan
mış ve hastaneye götürülmüştür. 
Münakalât tekrar tesis edilmiştir. 
Şebekenin mühendisleri tahkikat ya|>-
maktadırlar. 

... ^ 
Tenis seçme turnuvasînm 

neticeleri 
Bugün Dağcılık klübünde yapılaa 

tenis seçme turnuvasından şu netice
ler tespit edilmiştir. 

Dömifinal: Suad • Caflriyı (M), 6-3 
gaUb, MeUh-Krise8-6, 4 - 6 , 9 - 7 
galU). Baldbü - MeUhe 4 - 6 , 6 - 4 , 
6 - 4 galib. Gardeski - Teransklye 6-0, 
6 - O galib. Levi - Gindörfa 6 - 2, 6 - 8 
galib. Bayan Gorodeski ve Kxia - Ba» 
yan Kortelli ve Muhiddine 2 - 6, 6 • 2 
6 - 2 galib. Suad ve Bambino - Vedad 
ye Melihe 6 - 2, 6 - 4 galib. Bay Levt 
ve Melihe - Gindorf ve Vedad 6 - 8, 
6-3galib, Baldinl Jafe-Krla ve 
Arevyana 8 - 6, 6 - 4 gallb. 

Bugün yapılacalc müsabaklar: Saat 
14 tek erkek, 15 buçukta tek bayan» 
16 buçukta çift erkak 18 da kadın er
kek. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZO 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ IRTEM — Tercüme iktibas iıaklcı mahfuzdur. 
- Tefrika No. 930 ^ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ 

Abdülhamld Erzurumda intikam a lmak 
İstedi, fakat halk galib çıktı 

Erzurum vilâyeti ahalisinin alenen 
göstermekten çekinmedikleri bu hoş
nutsuzluk hariçteki Jön Türklere 
ümid verecek bir hal gibi göründü. 
Rusya hududundan gizli vasıtalarla 
Erzuruma zaten sevkedilmekte olan 
gazete ve risalelerin miktarı artırıldı. 

Menfiler halkı teşebbüslerinde teş
vik ve teşci ediyorlardı. Zabitlerden, 
ümeradan bir çoğu da hakh gördük
leri ahalinin kalblerine kuvvet veri
yorlardı. 

Abdülhamld bu hudud halkı üze
rinde müessir ve şiddetli tedbirler it
tihaz olunmîisını emretmeğe cüret 
edemiyordu. Vali Nâzım paşanm ta
yin ettiği mlad geçtiği halde İstan-
buldan vergilerin ilgasına dair bir ce
vap almama:yışı dedikoduları arttı-
rıyordu. Mesele uzayıp gidiyordu. 

Nihayet cesaret ve gayretUe halk 
arasmda maruf bulunan Hacı Akif 
ağa vergi meselesüe en ziyade alâka
dar tüccardan ve hayvan ahm satı-
mile uğraşanlardan on beş kadarını 
Erzurumda Tebriz kapısında Topha- ^ 
neU hanma davet etti. Bunlar (12 
mart 322 - 25 mart 1906) tarihinde 
akdettikleri içtimada vaziyet hakkın
da yapılan müzakere neticesinde pa
dişaha telgrafla müracat edilmesine 
karar verdiler. 

Bu telgrafta kısaca (memleketimiz 
bir kaç defa düşman mühacemeleri-
ne maruz olmuş, ziraat ve ticareti
miz rahneye uğramıştır. Erzurum 
ehalisinin fakrü zarureti son dere
ceye varmıştır. Vüâyetimizde kış sü
reklidir. Hayvanat rüsumuna ve şah
sî vergiye istitaatımız yoktur. Affımı-
n düerir). 

Denildi. 
Saray hayli telâş ile valİ3rl taz3^k 

etti. Vali endişeye mahal olmadığım 
temin ediyordu. 

Telgarfı yazanlar haklannda hü
kümetçe tertip edüebilecek cezayı 
tahfif ettirmek maksadUe eşrafı, ule
mayı da telgrafhaneye celbeylemiş-
lerdl. 

Telgrafhane içtimaını menetmek 
ve müteşebbisleri yakalamak üzere 
vali bir tabur asker sevk ettirdi. 

Askerin kendilerine karşı silâh kul-
lanmıyacağına emin olan cemiyet 
elebaşılan derhal çarşılarda münadi-
1er çıkardılar; dükkânlarm kapan
masını ilân ettiler. 

Halk akm, akın telgrafhane etra
fında toplanmağa başladı. 

Vali müftü Hacı Lûtfullah efendi 
vasıtasile halka dağümalarmı «mus
lihane» tebliğ etti. Fakat müftü 
efendi de mikdan beş, altı bine varan 
ehaliye iltihak ediverlnce vali paşa 
konağma kapandı. 

Halk İstanbuldan cevaba intizar 
ediyordu. 

Telgrafhanedeküer orada geceledi
ler. Halk ta sabaha kadar ayakta 
kaldı. 

Erzurum ehalisi valinin Infisalini 
istiyorlardı. Bunn İçin yazılan tel 
graflar otuzu bulmuştu. 

Cevap alınmadıkça gale3ran artı
yordu. 

Telgrafhaneden vali konağma tel 
temdid edümiştl. 

Vali ehalinin çektikleri telgraflar
dan haberdar oluyor, mabeylne yaz
dığı telgraflarda toplananların fib-
ren Ittihadlarmı ve ısrarlarım giz
lemeğe çalışıyor ve uzun sürmeyip 
dağılacaklanm, kendisinin bu hadiM 
üzerine inflsali vaki olursa büsbütün 
şımaracaklannı arzedlyordu. Saray 
da buna ihtimal verdiği için işi sü
kût ile geçiştirmeğe bakıyordu. 

Bir hafta geçtiği halde vaki olan 
istirhamlann bir tesiri görülemlyoıv 
du. Nihayet başmüdür Suphi bey el 
altından hail elebaplara anlattı. 
Ehali vali konağmdakl telgraf makl-
nesüe irtibatı kestiler ve valİTİ konar 
ğında hapsettiler. 

Resmen valiyi himayı «diyor gibi 
görünen asker ümeran alt perdeden 
ehaliye zahir oluyorlardı. 

On gün süren muhabereler netice
sinde işin «hakimane bir surette ta»* 
viyesi» dördüncü ordu müçürü ZeU 
pT^ava havale olundn. 

Zeki paşanm Erzuruma geleceği 
duyuldu. Fakat bu şayiamn aslı çık
madı. Saray nihayet Nâzım paşayı 
Erzurumdan Kastamonuya kaldırma
ğa muvafakat etti. 

Vergi meselesi yüzüstü bırakıldL 
Ne af ve ilga, ne de tahsU! 

Yeni vali Ata bey gelinceye kadar 
Erzincanda dördüncü ordu topçu mü
fettişi Şevket paşa vali vekâletile Er
zuruma gönderüdi. 

Ata bey işe başlayınca seleflerinin 
yapmadığı bazı işler gördü, müs-
tebdel efradın müterakim maaşlairım 
defaten verdi. Hükümet memurlarm-
dan mürtekipleri azletti. Askere 
muntazam maaş vermeğe başladı. 
Bir hükümet konağı yaptırmağa kal
kışarak bunu da az zamanda başardı. 
Artık herkesin kalbine emniyet gel
mişti. 

Fakat saray bir türlü Erzurum ha
disesini unutamıyordu. «İhtilâlcile
rin» tedibi lâzımdı. 

İstanbuldan şûrayı devlet âzasın
dan Mustafa beyle esbak Muş muta-
sarnfı Hüsnü bey bu meseleyi tah
kike memur edildiler. Heyet Erzuru
ma gelince ehali tarafından mufas
sal bir lâyiha hazırlandı; şahsî vergi 
ile hayvanat rüsumunun Erzurum-
ca tatbiki kabil olamıyacağı gösteril
di. Eşraf, ulema, esnaf bunu hep im
zaladılar. 

Heyet bu lâyiha münderecatı hak
kında dahi tahkikatta bulunduktan 
ve bir hafta Erzurumda kaldıktan 
sonra! İstanbula döndü. 

Artık Abdülhamidin istediği olu
yordu. Vakit geçtikçe Erzurum eha-
lisindeki ittihad da tezelzüle, inhilâle 
uğruyordu. 

Zenginler hükümeti iltizama baş
lıyorlardı. Ulema kendilerini bitaraf 
gösteriyor, fakat hakikatte hüküme
te müzaheret ediyordu. Bir takım 
münafıklar da işe karışıyorlardı. 

Nihayet vali Ata bey bir gün isti
naf reisi Tahir efendiyi nezdine celbe-
derek ihtilâl hareketinde zimedhal 
olanlann bir listesini tertip etmesini 
söyledi. 

Tahir efendi vilâyet başkomiseri 
Sabri efendi ile bir defter yaparak va
liye takdim etti. 

Bu defter mucibince (müebbed 
nefi) cezasına müstahak görülenler 
şunlardı: 

Durak ve Abdi bey zade Tahsin 
beyler. Hacı Akif ağa, müftü Lûtful
lah efendi. Hacı Şamî zade Şeyh efen* 
di. Hacı Şevket. Kirli zade Yusuf, 
avukat SeyfuUah, Mevlûd zade MeH-
med efendiler, Ragip zade Fazıl, Ha
san ağa zade Faruk beyler, koyun ta
cirlerinden Mevlûd ağa, kasap Fehmi 
usta. 

Bir çokları da ikinci derecede mu
vakkat nefi ve üçüncü derecede mu
vakkat hapis cezalanna lâyik görülü
yordu. 

Bu defter ramazanın ilk günü tel
grafla mabeyine arzedildi. 

Kırk sekiz saat sonra iradesi de 
çıktı. 

Ramazanın dördüncü gecesi jan
darma kumandanı Sürmeli Meh-
med paşa oğlu Ahmed paşa, valinin 
emrile sokak başlarma noktalar koy
du. 

Zabıtaca tertlbatm ikmal edildiği
ni bUdirdi. 

Ancak bir hadise çıkarsa asker jrar-
dım edecek miydi? 

Vali Ata bey nizamiye askerinin 
icabında «erbabı isyana!» ateş edip 
edemiyeceğini anlamak için kuman
dan ferik Münir paşayı konağma da
vet etti. (6 teşrinievvel -322 — 19 teş
rinievvel 1906). 

Münir paşa ramazan günü müs-
lümanlan nefi gibi bir harekete te
şebbüs etmenin makul olamıyacağı 
gibi zuhuru melhuz şurlşln önünü al
mak için de silâh kullanmak emrini 
kendisi askere veremiyeceğinden mü-
şüriyet makamından tallmak alınca
ya kadar işin tehiri lüzumunu bü-
dirdi. 

Fakat iradenin hükmü bir saat bi
le tehir edilemiyecek kadar katî idil 
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HER AKŞAM 
BİR HİKÂTE Kaybolan düğme... 

r Bok'ak kapısının açüdığını işitince, 
Bayan Hatice hemen tenceresine koş
tu Ve çorbayı ısıtmağa başladı. 
I *- Hele şükür, gelebildin, Ali! Saat 
itidzi geçiyor. Gene o kızla sürttün, 
Beğil mi? 

Bayan Hatice hem sualler soruyor, 
fiem de gözlerini çorba tenceresinden 
ayırmıyordu. 

Oğlunun cevap vermemesi üzeri
ne başını çevirdi. 

Delikanlmm bitkin bir halde duva
ra dayanmış, yüzü gözü perişan şap
kası bir yana yıkık durduğunu gö
rünce kalbi çarpmağa başladı. 

Felâketli bir macera geçtiğini anla
ttı. Yaklaştı. 

— Neye oturmuyorsun? - diyerek, 
kendi elile delikanlmm şapkasını çı
kardı ve onu masaya doğru yürüttü. 

Çorba tabağım oğlvmım önüne koy-
ttağu zaman kendi kendine: 

«— Ceketinin bir düğmesi eksik. Al
lah vere de dövüşmüş olmasın!» dedi, 

Genç adam tabağım iterek, boğuk 
bir sesle homurdandı: 

— Karnım tok! Yemek yemiyece-
ğim. 

— Ne demek? Bu kız yüzünden aç 
mı kalacaksm? Yapma yavrum, vaz
geç! Bu şırfıntı sebebile bu hallere 
girmen doğru değil. 

Anne! Rica ederim sus! 
— Ah oğlum ah! Sana varacak mı 

sanıyorsun? Aldamyorsun öyleyse al-
danıyorsun. O namuslu bir erkek ara
mıyor, para arıyor. Para! 

Delikanlı inledi: 
— Sus, anne! 
_ Köşedeki bakkala göz attı o... 

Ona kancayı taktı. 
Genç adam yerinden fırladı. Anne

sini iterek kapıyı açtı, sokağa çıktı. 
Bayan Hatice uzun müddet, afal 

afal, oğlunun arkasından baktı. Yir
mi senelik ömründe, ilk defa olarak, 
Ali ona bu muameleyi yapıyordu. Ev
lâdı çocukluğundanberi gayet munis 
ve çalışkandı. Mektepte hoca, onu 
daima misal olarak göstermişti. Ame
lelik hayatında da ustaları onu pek 
beğenirlerdi. Bu kız nereden karşıla
tma çıkmıştı? 

Saatler geçti. Hatice, yorgunluğu
na rağmen yatmadı. Oğlunu bekliyor
du. On ikiye doğru, Alinin ayak sesi
ni işitti. Oğlan sendeliyor! Sokak ka
pısını, küfürler savurarak zahmetle 
tçtı. İskemleleri devire devire odasma 
girdi. 

Ertesi sabah bayan Hatice, çarşı
dan ekmek ahnak için dışarı çıkmıştı 
ki, komşu Zeynep kadm seslendi: 

— Nine! Haberin var mı? Hani o kız 
yok mu: Afife!... İşte onu dün gece 
odasında boğmuşlar... 

Ve bir çok izahata girişti. 
Bayan Hatice önüne bakıyor ve 

kendi kendine: 
«— Aman titremiyeyim! Aman ha-

lecan göstermiyeyim! Renk vermiye-
yim! Yoksa şüphelenecekler!» diyor
du. 

Soğuk kanlılığım toplıyarak: 
— Eve döneyim... Vaktim yok... Ye

mek ateşte! - dedi. 
İçeriye girer girmez, kendini yalnız 

hissedince, sapır sapır titreyerek, bir 
İskemleye oturdu. 

Mütemadiyen: 
«— Ah, Ali bana bunu mu yapacak

tı? Ali katil mi olacaktı?..» diye söy
leniyordu. 

Oğlunun dün geceki halini gözönü-
ûe getiriyor, perişanlığının mânasını 
Sündi anhyordu. Fakat birdenbire an
nelik hissi galebe etti. Aliyi kurtar
mak lâzımdı. Bunun için de vesikaları 
yok etmeü! 

İşte o düğme mutlaka o işi yaptığı 
«aman kopmuş olacak... Kendini top
ladı. Yavaş yavaş Alinin odasına gir
di. Delikanlı, ağır bir uykuyla uyu
yordu. 

İhtiyar kadın evlâdının üstüne iğil-
^, baktı. Çocuk gibi uyuyor. Hattâ 
uykusu arasında gülüyor bile... 

Bayan Hatice, Almin ellerine de bir 
8ÖZ attı. Hayır! Kan yok... Ama, niçin 
kan olacaktı zaten... Cinayet, boğmak 
Buretile işlenmiş değil miydi? Sonra 
yere atılmış olan ceketi aldı. Birer bi
rer, bütün düğmeleri söktü. Sandı-
ğındaki çıkını açtı. Yerine başka düğ
meler dikti. Şayet polisler orada, ci
nayet yerinde, düğmenin tekini bu
lurlarsa Alinin ceketinde onun eşi ol
madığını görürlerdi. 

Eski düğmelerin hepsini ateşe aUp 

yaktı. Bunları yaparken gözlüğü, göz
lerinden akan yaşlarla ıslanıyordu. 
Bayan Hatice, camları siliyor, gene 
işine kojruluyordu. 

Dikişini bitirdikten sonra, cepleri 
muayene etti. Bir şey bulmadı. Ceke
ti götürüp oğlamn odasma astı. 

Tam o sırada, sokak kapısı hızh hız
lı çalındı. Kadm sapsarı kesildi. 

— Aman Allahım! İşte geldiler. 
Oğlunun kulağına iğilerek, boğuk 

bir sesle: 
— Ali! Ali! Sakın itiraf etme! Ben, 

ben düğmeleri değiştirdim. - dedi. 
Oğlan ona boş nazarla bakıyor. O 

kadar boş ki, kadm bir türlü mâna çı
karamadı. 

Sokak kapısı hızla çalınmakta de
vam ediyordu. 

Bayan Hatice, bütün cesaretini top
lıyarak gitti, açtı. 

Bir polisle bir sivil kapıda duruyor. 
— Bayan Hatice siz misiniz? 
— Evet efendim. 
— Oğlunuz burada mı? 
— Evet... Fakat buyrun, oturun, 

uyuyor. 
İki erkek, davete icabet etmediler. 
İçeriye doğru baktılar ve sordular: 
— Ne zaman eve geldi? 
— Dün akşam benimle beraber ye

mek yemeğe geldi. Sonra... Sokağa 
biraz dolaşmağa çıktı. Malûm ya: Cu
martesi akşamı... Genç çocuk... Eğle
necek! 

— Pek âlâ, pek âlâ... Siz gidin, onu 
uyandmn. Karakoldan çağırıyorlar. 

— Neye çağırıyorlar? Ne var? Fab
rikada kaza mı oldu? 

Polis: 
— Ne olacak? - dedi. - Köşedeki bak

kal Afifeyi boğmuş. Cinayetini itiraf 
etti. Oğlunuz kavgalarının başlangı-
ema şahitmiş. Haydi, ne oluyorsunuz? 
Çabuk! Acele işimiz var. 

İhtiyar kadın bir kaç kere kekeledi: 
— Köşedeki bakkal... Köşedeki bak

kal... Çok şükür... Aman yarabbi... 
Ve bayılarak yere yığıldı. Veli Nuri 
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istanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Bey
oğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan bir 
temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Plakla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Ordu saylavı 
Selim Sırrı Tarcan (Parisde Envalid sa
rayı ve yüksek mühendis mektebi), 20: 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: OmeE 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: Mu
zaffer ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: 
ORKESTRA: 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan. 
23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap programı 

Strasburg (saat 11,05> - 349 - Mozartın 
eserlerinden. Prag (saat 17,50) - 470 -
Beethovenin 6. senfonisi, Breslav (saat 
7Q İM 316 - Schumannm piyano musıkı-
îf Saarbruck (saat 19,00 )- 240 - Grieg: 
Ryano konseri, Hilversum (saat 20.10) 
^ M ? - Geinka - Borodin - Çaykovskı. 
irüksel (saat 20,30) - 484 - Schumann 1. 
fenfoni Bern (saat 20,30) - 443 - Beet-

KITBİLİlir HikN 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 135 

Rahip, vezirin kulağına eğildi: "Tiyen-Fo, 
Terlanr seviyor... Terlan idann 

edilmiyecek. Bana inanınız, Semga!,, 

GRIP IN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

G R i P i N 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRİP İN 
Kırıklığı, nezleyi soğuk als-ınhklanndan 

mûtevcllid bütün ağrı, sızı ve 
sancıları geçirir. 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşam> gazetesine abone 
olanlai'a hususî tenzilât yapılır. 

hoven 5. senfoni, Strasburg (saat 20,30) 
- 349 - Mozart - Hayden - Brahms, Var-
|ova (saat 22,00) - 1339 - Beethoven -
Schubert pij^no musikisi, Frankfurt 
(saat 0,15) - 251 - Bach - Hendel. 

Dans musikisi 
Ly(m (saat 23,00) - 463 -, Paris (saat 
15,30) - 432 -, Strasburg (saat 23,05 - 349 -, 
Toulouse (saat 23,00) - 386 -, Belgrad 
(saat 23,10) - 437 -, Posen (saat 23,00) 
- 346 -, Milano (saat 23,55) - 369 -, Roma 
(saat 23,15) - 421 -. 
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İstanbul — 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: Afrika av hatıraları: S. 
Salâhaddin Cihanoğlu tarafmdan, 20: 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafından Türk musisiki ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: OR
KESTRA, 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçaları, 23: SON. 

Dişler mikropların ve ha^talıklanıı 
vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
aâzm ifrazatı ve yemek artıkları ^ 
dişleri alındırır, çürütui'. 

Çürük dişlerin, diş etlerindekiil-
tihaplann çıkardığı irinlerle ve mu-
tfaifin havalarm ise, mide kansermm 

de dahil olduğu birçok hastalıklara 
yol açtığı sabit olmuştur. 

BU sebeple medenî cemiyet için
de yasıyan herkes çocukluğundan 
iti J r e n dişlerine azamî itina göster-
' l e T v e her gün en az 3 defa dış ma-
cunile fırçalamağa mecburdur. 

RADYO LiH 
Sıhhatinizi garanti eden en nfiüessir, en saf 

ve en ucuz diş macunudur. 

Niçin lıer yemekten sonra Radyolln ? 
Cünl̂ ü mütemadiyen ve muntazaman temiz-

lenmiyen dişler çûrümeğe mahkûmdur 

Panta tekrar gözlerini kapadı. 
Kendi âlemine daldı. 
Kubilây çok hiddetliydi. 
Karanlık hücreden çıktı. Mabede 

geçti. Rahipler hakanın etrafını sar
dılar. 

Herkes merakten çatlıyordu. 
— Hakan acaba ihtiyar rahiple ne 

konuştu? 
Kubilây mabede girince âyin baş

lamıştı. 
Semga bahadır, Buda heykelinin 

önünde hakanı bekliyordu. 
Kubilây han, Semga bahadınn ya

nma gitti. 
Heykelin önünde durdu. 
Fantanın sözleri hâlâ kulaklarında 

çmhyordu: 
«— Tiyen - Fonun yıldızı sönecek... 

Terlana itimadınız artacak...» 
Kubilây bu sözleri bir kaç kere tek

rarladı. 
Ellerini açarak Budaya yalvardı: 
— Gözlerim beni aldatıyorsa, bana 

bu gözleri niçin verdin, ey mabud! 
Terlan kanmın boynuna sanlmıştı. 
Bu rezaleti gözlerimle gördüm ve ku
laklarımla: (Seni seviyorum!) dedi
ğini işittim. Atımın dizginlerini Ti
yen - Fodan alıp Terlana vermenle, 
ona nasıl itimad edebilirim? Kanma 
göz diken bir adamı idama karar ver
dim. Bu suretle adaletin yerini bu-
lacağma kaniim. Ecdadımın yasası 
da senin kanunların kadar bence mu
kaddestir. Sen beni effet, Ulu ma
bud! Eğer onu idam etmezsem, şere
fim yere düşer. Onun başını yere dü
şürmekle şerefimi kurtaracağım. 

Semga, hakanın dileklerini duyun
ca titremeğe başlamıştı. Kubilâym 
kararından dönmediği görülüyordu. 

Büyüler, rüyalar, entrikalar... Sar
sılmaz bir imanla yaşıyan bu demir 
iradeli hüküdarın seciyesini boza
mamıştı. 

Kubilâym gözile gördüğü ve kula-
ğile işittiği şeyler «hakikat» in en 
büyüğü idi. Bu hakikatin iç yüzü ne 
olursa olsun, o, hadiseler karşısında 
gözünden ve kulağından daha kuv
vetli şahidler aramağa lüzum gör
mezdi. 

Semga bir rahibin yanına sokuldu: 
— Hakan, Panta ile ne görüştü., 

duydun mu? 
—I Hayır, duymadım. Ben de me

rak ediyorum. 
— Pantanm çilesi ne zaman bite

cek? 
— Bu akşam... 
— O halde onu hücresinden çıkar 

çıkmaz saraya getiriniz! 
Rahip merakını yenemedi: 
— Hakan, Budanm önünde bir 

idam kararından bahsediyor... Gene 
kimin başında kara bulutlar dolaşı
yor acaba?... 

— Sen de bir şey duymamışsın gi
bi konuşuyorsun! Terlan zindana 
atıldı. Haberin yok mu? 

— Ne diyorsunuz... Tiyen - Foyu 
meydana çıkaran, onu tekrar salta
nata kavuşturan bir adam idam edi
lir mi hiç? 

— Suçu büyük... Hakan gözile gör
müş, affettirmek kabil değil. 

— Buna inanamıyorum, Semga! 
Terlan idam edilemez. Çünkü... 

— Biz de öyle umuyorduk. Fakat, 
hakan karannda ısrar ediyor. Ter
lan idam edilecek. 

— Kabil değil, Semga! Çünkü... 
Söylemeğe dilim varmıyor. Şeytanlar 
duyar diye korkuyorum. 

— Mabedde şeytanın işi yoktur. Ne 
biliyorsan söyle bana! Terlan hak
kında yeni bir duyduğun mu var? 

— Sadece duyduğum değil, gör
düklerim de var. 

Rahip titremeğe başladı. 
İhtiyar vezir, rahibin yakasına ya

pışmıştı. 
— Benden mi korkuyorsun? Bilir

sin ki ben seni elli yıldır sever ve ta
nırım. 

— Tiyen-Fo, Terlanı çıldırasıya se-
Tİyor; mabud huzurunda bunları ko
nuşmak günahtır amma sizi başka 
bir fırsatla görmeme imkân yoktur. 
Buda bizi affetsin... Tiyen - Fo, Ter-

lanı ölümle tehdid ediyor, Semga! O, 
Terlandan ayrılamaz. Onun duaları
nı geçen gün, burada, ulu mabud'' 
önünde kulağımla dinledim. 

Semga bahadır şaşırdı, ihtiyar 
vezir, eğer itidal sahibi bir adam ol» 
masaydı, birdenbire: 

— Ne diyorsun? diye bağıracaktı? 
Rahip, vezire neler anlatıyordu? 
«Tiyen - Fo, Terlanı seviyor!...» 
O, Terlanı ölümle tehdid ediyor!...» 
«Tiyen - Fo, Terlandan ayrıla

maz!...» 
Semga bu sözleri düşündükçe ak-

hnı oynatacaktı. 
Vezir, rahibe başını uzattı. 
— O halde bu meselede bana yar

dım et... Terlanı birlikte kurtaralım! 
Rahip önüne bakarak gülümsedi: 
— Terlamn yardıma ihtiyacı yok. 

O vaziyetini bilse, zindanda hoı-ul 
horul uyurdu. 

— Fakat hakan cellâdlara emir 
verdi, palalarım bilediler, Belki bu
gün, belki yarın sabah güneş doğ
madan bu iş bitecek. Lama! 

— Merak etme dedim ya! Cinde 
emniyet altında bulunan bir adam 
varsa, o da Terlandır. 

Hakan duasını bitirdi. 
Geri döndü. 
Kubilây, mabedden hiç kimse dı

şarı çıkmadan, tahtırevanına bindi. 
Saraya döndü. 
Semga bahadır, hakanın yanından 

ayrılmıyordu. 
Zaten Kubilây han, daha bir hafta 

önce: 
— Semga bugünlerde beni yalnız 

bırakma! 
Demişti. Semga evinin semtine uğ-

ramıyor, gece gündüz sarayda bulu
nuyor ve hakan yatmcaya kadar ya-
mndan ayrılmıyordu. 

K u b i l â y m m a b e d d e n d ö n ü ş ü . . 
Sarayın taraçasmda... 
Semga ayakta duruyor. 
Kubilây bir sedire uzanmış, teri

ni siliyor. Hava sıcak. Konuşuyorlar: 
— Panta bu akşam hücresinden çı

kacakmış... Mabedden ayrılır ayıü-
maz buraya gelmesini tembih ettim 
rahiplere. Panta gelince Terlana 
göndereceğim. Son defa bir arzusu ve 
diyeceği olup olmadığını sorsun. İs
tersen sen de Fantanın yanında bu
lun! 

— Başüstüne hakanım! Panta ge
lir gelmez zindana ineriz. 

— Bugün mabedde Budanm *Bin 
bir elli heykel» i önünde aklıma bir 
şey geldi, Semga! Bu heykele neden 
bu kadar çok el yapmışlar?... 

— Mabudun bin bir eli olmasa, in
sanların işlerine nasıl yetişebilir, ha
kanım! Buda, dünyadan başka bir 
âleme çekilirken, müridlerine böyle 
emretmiş... Mabudun her memleket
te bir büyük heykeli vardır. Onun 
eli her yere uzanır. Her müşkülü çar
çabuk halleder. En büyük yangın
ları bir parmağının ucile söndürür. 
Ve isterse, gene bir parmağının ucile 
bir memleketi baştanbaşa ateşe sa
lar. Dünyayı altüst etmeğe bir eli 
yeter. 

— O halde ben istiyorum ki, her 
hafta önünde eğildiğim mabud, şu 
Kanton isyanını bir parmağının uci
le bastırıversin, düşman donanması 
yansın. Hasımlarımız denizin coşkun 
dalgalan arasında boğulsun. Biz de 
bu gaileden kurtulalım. 

Semga bahadır müşkül vaziyette 
kalmıştı. 

Kubilâya cevap verirken ihtiyata 
elden bırakmamakla beraber, olduk
ça da asabîleşmişti. İhtiyar vezirin 
dinî inanışlannda kendisini hiç bir 
suretle fedakârlığa sevk etmiyen ta
assupları vardı. 

— Hakanım! dedi. İnsan iradesi, 
bütün bu söylediklerinizi yapabilecek 
kadar kuvvetlidir. Kanton isyanını 
mabudun parmağından önce, sizin 
bileğiniz bastırabilir! Düşman donan-
masını bir emlinizle yanıp tutuslu-
Y\ix, (Arkr.şı var) 
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KüC 
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 
İNŞAAT RESSAMI — İngilizce ve F ran -

sızcaya aşina büyük müesseselerde çalış
mış tecrübeli bir inşaat ressamı iş aryıor. 
Adres: Galata Nazlı han bay Şefik vası-
ta&iie. — 2 

RlÜTERCİM — ingilizce tecümeye 
muktedir Fransızca ve Almancaya vakıf 
bir genç tercüme veya lisana müteallik iş
lerde çalışabilir. Galata Nazlı Han No. 3 
bay Şefik vasıtaaile. — 1 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR •— Türkçe ve 
Fransızcayı gayet iyi bilen elinde diplo
ması olan ve iyi bir aile nezdinde yalnız 
iki çocuğa kadar mürebbiyelik işi arıyor. 
Taşraya da gidebilir. Akşamda M K ru
muzuna mektupla müracaat . — 3 

MUHASİB — Daktilo, Fransızca, Al
manca bilen çok tecrübeli bir muhasib iş 
arıyor. Günde birkaç saat için defterinizi 
ve muhaberatınızı temin eder. Akşamda 
«Kâtip» rümuzile mektupla müracaat .— 7 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
ANKARADA AİLE İÇİN — Fransızca, 

İngilizce bilen bir bayan aranıyor. Ayaz-
paşa Sarayarkası No. 30 Göknüe yazma
lıdır^ — ^ 

HASTABAKICI ARANIYOR — Orta-
köy Şifa Yurdu için hastabakıcı bayanla
ra ihtiyaç vardır. İsteklilerin her gün öğ
leden sonra direktörlüğe müracaat lar ı . 
Ortaköy t ramvay yolu Muallim Naci cad. 
115. — 2 

BAYAN ARANIYOR — Nezdinde mek
tep çağında iki kız çocuğu bulunan bir 
erkeğin ev işlerine nezaret edecek bir ba 
yan aranmaktadır . Akşam' da C. C. ru 
muzuna mektupla müracaa t olunması. 

— 1 

MEMUR VE DİPLOMALI ECZACI ARA
NIYOR — Biri taşrada diğeri İs tanbulda 
istihdam edilmek üzere iki memura ih t i 
yaç vardır. Her ikisinin de muhasebe iş
lerine blhakkin vâkıf olması lâzımdır. İ s 
tanbulda kalacak memurun Almanca bil
mesi istenir. Eczacı yakın bir yerde m a 
dende çalışacaktır. Galata Billur sokak 
Güneş han üst kata müracaat . — 1 

8ARKÎ ANADOLUDA — Mühim bir m a 
den şirket i bekâr memurlar kantinine n e 
zaret edecek bir Bayan arıyor. Ev işlerine 
t amamen vakıf olması, yaşmın 40 dan 
yukarı bulunması lâzımdır. Bundan evvel 
bu gibi vazife almış olanlar tercih olu
nur. İsteklilerin tercümei hallerini ne ka-
^a r ücret istediklerini gösterir bir mek
tupla (Maden) rumuzlle İst. 176 posta ku
tusu adresine müracaat lar ı . — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK MOTOSİKLET — ARİEL m a r 

ka ucuz fiatle, Su l t anhamam Yeşlldlrek 
Sivaciyan Han Raptiye fabrikasında bay 
Jaka müracaat — 1 

SATILIK KOPYA VE PLÂN MAKİNE
Sİ — Her nevi plân ve kopya teksir eder, 
flat çok ucuzdur. Almak Istlyen Bahçeka-
pı Sadıkiye han 11 bay Süleyman — 1 

SATILIK EŞYA — Saraçhanebaşında 
Horhor caddesinde Hayriye lisesi karşısın
da derdesti tarfılr bulunan hanede perde, 
kanape, lâvha, konsol, ayna, bardak, t a 
bak gibi bir çok eşya satılıktır. Cuma, 

' cumartesi, pazar günleri müracaat . 

SATILIK PİYANO — Pek az kullanıl
mış alman markalı mükemmel bir piyano 
acele ucuz satılıktır. Müracaat : Beyoğlu, 
Aynalıçeşme Emin cami caddesi Emin 
cami Apart ımanmda 63/3. 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA

KIN KAGİR HANELER — Havası güzel 
ittisali yok metin, müfrez 20/2 20/3 t apu 
numaralı ikişer kat dörder oda, yerler mu-
şambalı kapı pencereler boyalı beş bin 
liradır. Glfa 20 numaraya öğleden sonra. 

2 - Moda caddesi 9 numara t amam ka
gir İki kat üzerine iki apar t ıman iki dük-
kâula beraber beş bin liradır. — 15 

SATILIK EV — YenlmahaUe, Aziziye 
sokak No. 39, 3 kat, bodrum ve 10 oda, 
sarnıç, kuyu, bahçe, mükemmel manzara , 
çok havadar satılık ehven fiatle. Müra
caat; İstanbul Sobuncu Han caddesi 90 
No. Nalbur bav V. Areve. — 2 

SATILIK DÜKKÂN - Galata, Yenişehir 
sokak 44 No. dükkân üstünde 2 kat oda
larla ehven fiatle satılıktır. Müracaat: 
istanbul Sabuncu han caddesi 90 No. Nal
bur bay V. Areve. _ 9 

FEVKALÂDE İSTİFADELİ ARSA ~ 
Göztepede nezaretli kuyuları Terkos elek
trik mevcut 25 dönüm arsa sarfibesinin 
mecburi azimeti dolayıslle kuyuları pa ra 
sına kelepir acele satıUktır. Göztepede 
berber bay Ahmede ve a rap Kerime mü
racaat _ 7 

2,800 LİRAYA SATILIK MÜLK EV -
Pangaltı hamamında BUezikçi sokağında 
«5 numara kagir yedi oda, üç mutfak ala
turka hamam, elektrik, terkos, havag;azı. 
Maçkapalas N. 11 de Rıza. - , 2 

KİRALIK ODA VE SALON — Şişlide 
mobilyalı, kaloriierli aile yanmda. Mü-
tacaat; Fahir Sami, Telef. 24542. — t I 

SATILIK VE KİRALIK MANDIRA — 
Asri mandıra ve ev. Adres Vellefendi, Al
man mandırası. — 2 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN — î s t a n -
bulun merkezi bir yerinde ve t ramvay is-
tasyonunöa işlek bir tü tüncü ve kurukah-
veci dükkânı devren satılıktır. İstiyenler, 
Balıkpazar Taşçılar caddesi Paşa sokak-
da peynirci Filartosa müracaat . — 3 

KİRALIK EV — 2 oda müstakil bir 
daire havadar , elektrik, Terkos mevcut 
bir, bir buçuk ay kadar muvakkat kiraya 
verilecektir. Beyazıd Emlnbey mahaUesi 
Cami sokak 17 No. ya müracaat . — 2 

SAHİBİ TAŞRAYA GİDECEĞİNDEN 
ACELE SATILIK HANE — İçi yağlı boyalı 
dört oda bir mutfak iki hela bir hamam 
su kuyusu ve elektrikli ve her tarafa n a 
zır taraça ve balkonlu ahşap. Aksarayda 
Yusufpaşada Kafesçl İsmail sokağında 16 
No. ya müracaat . — 2 

KİRALIK APARTIMANLAR — Orta-
köyde, vapur iskelesinde Galatasaray, K a 
bataş liselerine yakın. Terkors elektrik, 
havagazı, banyo. Müracaat : Galata Nur 
Han No. 13. Saat 1-3. Telefon: 43265. — 3 

KELEPİR BİN LİRAYA SATILIK EV — 
Fat ihte Çırçırda Hacıhasan mahalle ve 
sokağında 17/21 No. lı 6 oda kiler ve mu t 
fak ve kuyu ve tulumba ve bahçeyi müş-
temil ahşap ev acele satılıktır. — 4 

SATILIK EV ARANIYOR — Usküdarda 
iskele veya tramvaya yakın bahçesi ge
niş bir ev satın almak istiyoruz. Pendik 
Bağdad caddesi 95 No. ya mektupla bay 
Hayrl Akkoyunluya müracaat . — 1 

DEVREN PEK KARLI BİR İŞ — Is tan-
bulun en lyl bir yerinde büyük, m u n t a 
zam, işlek ve çok kâr temin eden bir lo
kan ta sahibinin mazereti dolayıslle dev
ren satılıktır. İsteklilerin adresle görüş
me saatlerini mektupla Akşamda Ş. A. 
Kârlı adresine müracaat . 

KİRALIK YAZIHANE VE MUAYENE
HANE — Beyoğlu İstiklâl caddesinde İpek 
sineması karşısmda 193 numaral ı Somec 
apar t ımanınm birinci ka tmda yazıhane 
ve muayenehaneye elverişli dört odalı ka 
loriferli bir daire kiralıktır. Görmek için 
kapıcıya müracaat . — 2 

ACELE SATILIK EV — Altı oda içi 
dışı boyalı bahçeli tat l ı kuyusu trene ya
kın iki taraf ı cadde. Bakırköy Yenima
halle İkinsl sokak No. 26, içindelulere mü
racaat . — 1 

TOPTAN KİRALIK VE SATILIK APAR
TIMAN VE DÜKKÂNLAR VE HANE — Oa-
la tada Bereketzade mahallesinin Kemer-
altı caddesinde 29/1 No. apar t ıman ve 
alt ındaki dükkânlarile Şehremlninde Ar-
paeminl mahallesinin Odalar çıkmazı so
kağında 2 No. İl hane kiralık ve satıhktır. 
İstiyenler Kocamustafapaşada Vakıflar 

memurluğunda Hüseyine müracaat . — 5 
SATILIK ARSA — Boğaziçinde Paşa-

bahçeslnde vapur iskelesi yanında önü de
niz arkası cadde, etrafı sağlam duvarla, 
içinde yemişli yemlşsiz bir çok yetişmiş 
ağacı ve iki masura akar tat l ı memba su
yu, aynca üç büyük kuyusu, r ıht ımı ve 
inşaat yapacak kadar taşı, elli tonluk sağ
lam havuzu, ayrıca sandal ve motor için 
dalgakıranlı deniz havuzu bulunan 5 nu 
maral ı bahçe birden veya parça parça 
olarak satılıktır. Galatasaray lisesinde 
Said Özçelik adresine müracaa t edilmesi. 

— 2 
ACELE SATILIK EV — Usküdarda, va

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

KARAKÖYDE — Bahçeli kahve olmağa, 
matbaa, ardiye, fabrika ve her türlü in 
şaat ve ticarete elverişli, iki caddeye yüzü 
olan arsa ve dükkânlar satılık ve biralık
tır. Çok ucuz. Menfaatiniz İçin bir defa 
görmek ve doğruca mal sahlbile görüşmek 
lâzımdır. Topçular t ramvay caddesi 108, 
110, 112, 112/1, 114, 116 No. ya müracaat . 

— 7 
VİLLÂ — Boğaziçinde Çengelköyünde 

iskele yanında yeni yalı. Betonarme 934 
modeli, kübik, cadde ve deniz ta rafmda 
muntazam bahçeler, havuz, yüzlerce renkli 
balık, nadide meyva ağaçları, yediveren 
Avrupa gülleri, kayıkhane veplâjı, kame
riye, bahçede tenvirat , yalıda Terkos, t e 
lefon, gaz, elektrik, geniş oda ve salonları, 
çift mutfak, çift banyo, sığınak ve bütün 
ist irahatı havi Boğazın en güzel villâsı sa 
tılıktır. Taliplerin içindekilere ve yahut 
38-98 numaraya telefonla müracaat lar ı . 

— 7 
SATILIK ARSA — Ayaspaşada Gümüş-

suyunda Bağ odaları sokağmda cami kar 
şısında denize hâlisiz manzaral ı ve beledi
yece ilci katlı ve sıgmaldı bahçeli küçük 
bir ev yapmağa müsaadeli 20 metre derin
liği ve 5 metre 3rüzü olan bir arsa mak-
tuan 600 liraya satılıktır. İçinde oturan 
Osman ustaya müracaat , 

SATILIK APARTIMAN - Lâlelide Genç 
Türk caddesinde Suna apartımanı satı
lıktır. Beş daire bütün konforu haizdir. 
Görüşmek istiyenlerin Vezneciler Üniver
site Eczanesi sahibi Hüseyin Kâmil 0 t a -
ya müracaa t edilmesi. — 8 

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

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Kar lman karşısında Nur 
Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri her 
gün (12 - 14), (17 - 21) pazardan maada 
Profesör Panosyan. — H 

SERMAYEDAR, İŞ ADAMI ARIYOR — 
İstanbulda odun ve kömür depoculuğu 
yapmak istlyen bir sermayedar işten an 
lar kendisine namuskâr bir ortak arıyor. 
Yapacakların Pendik Bağdad caddesi 95 
No. da bay Hayrl Akkoyunluya mektupla 
müracaat lar ı . — I 

ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejellğlne malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususi veya grup hal in
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat . — 14 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızça ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan on üçüncü sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanlar ı hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apar t ımanı No. 7 Beyoğlu. — 9 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 

Moto A K IŞ C C 
namlarına gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

KANZUK 
NASIR İLACI 

D O K T O R J E M S İ N 
A M E R İ K A D A U Z U N TET-

K t K A T N E T İ C E S İ O L A R A K 
B U L D U Ğ U B İ R F O R M Ü L 
D Ü R . K A N Z U K N A S I R İLÂ
C I e n esk i n a s ı r l a n b i le k ö k ü n 
d e n ç ı k a r ı r . C idd î v e ş a y a n ı i t i 
m a t b i r n a s ı r i l âc ıd ı r . 

İ N G İ L İ Z K A N Z U K ECZAIVESt 
B E Y O Ğ L U — İ S T A N B U L 

İstanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

idareleri İst. levazım amirli
ğine bağlı müessesat için yüz bin kilo 
yoğurdun pazarlığı 10/8/937 Salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede Satmal-
ma; komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli on yedi bin liradır 
İlk teminatı bin iki yüz yetmiş beş 
liradır. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanunî vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelme
leri. (70) (5022) 

• 
Tophape fırınının elektrik tesisatının 

tamiri 9/8/937 pazartesi günü saat 
15,30 da Tophanede satmalma komis
yonunda pazarlığı yapılacaktır. Keşif 
bedeli 195 lira 88 kuruştur. 

İlk teminatı 14 lira 69 kuruştur. 
Şartname ve keşfi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin Belli saatte komis
yona gelmeleri (64) (4872) 

• 
İdareleri İstanbul levazım amirli

ğine bağlı müessesat için müteahhit 
nam ve hesabına 32 bin kilo kırmızı 
domates, 80 bin kilo pathcan, on bin 
kilo bamya, 1300 kilo yeşil ince biber 
4000 kilo dolmahk biber 11500 de
met maydanoz 9 Ağustos 937 Pazar
tesi günü saat 14,30 da Tophanede 
satmalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 6774 lira 75 kuruştur. İlk temi
natı 508 lira 10 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. (71) (5002) 

II İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Aşağıda cins ve miktarları ve şekü yazıU kuru odunlar kapalı zarf ilo 

satın almacağmdan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkalo 
Müstahkem Mevki satmalma komisyonuna lâzımgelen vesaikle birlikte gel
meleri. <(199)> ((4610.) 

Kilo Muhammen Teminat İhale T. S&sA 
Fi. Kruş Lira K. 

Ahnacak odunlar 

Grelibolu Birlikleri için 
Kilitbahir Birlikleri iğin 
Ç. Kale ve Erenköy için 
Ezine ve Geyikli için 

378000 
711000 

1518000 
1321000 

• 
Bir metresine tahmin edilen fiyatı-

300 kuruş olan 180,000 : 213.805 metre 
kaputluk kumaş ile bir metresine tah
min edilen fiyatı 275 kuruş olan 200,000 
273.050 metre kışlık elbiselik kumaş 
ayrı ayrı kapah zarfla alınacaktır. Ka-
putuluğun şartnamesini 3208 ve elbi
selik kumaşın şartnamesini 3686 kuru
şa almak ve örneklerini görmek iste
yenlerin her gün komisyona gelmele
ri. Kaputluk kumaşın ilk teminatı 
29406 lira 60 kuruş ve elbiselik kuma
şın ilk teminatı 33239 lira 40 kuruş
tur. Kaputluk kumaşın ihalesi 12,'8/ 
937 perşembe günü saat 11 de ve el
biselik kumaşın ihalesi 12/8/937 per
şembe günü saat 18 dedir. Mü
nakaşalara gireceklerin 2490 sa5alı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(181) (4511) 
• 

Ankarada yapılacak bir kışla kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif tu
t a n 690507 lira 76 kuruştur. Keşif pro
je ve şartnameleri 34 lira 53 kuruşa in
şaat şubesinden aünacaktır. İhalesi 
12/Ağustos/937 perşembe günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 31370 lira 31 ku
ruştur. EkSütmeye gireceklerden ilgili 
bıüunanlar 2490 sayılı kanunim 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte teminat ve teklif mektuplarım 
havi zarflar ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna versinler. 

(182) (4512) 

* 
Klırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 

için kapalı zarfla 1327 ton un satın alı
nacaktır. Muhammen fiyatı (14) ku
ruş olup tu tan 185780 liradır. İlk te
minatı 10539 liradır. Şartnamesi her 
gün Tümen satmalma komisyonunda 
görülebiUr. İhalesi 20/8 '937 cuma gü
nü saat 16 dadır. Şartname ve evsaf 
950 kuruş mukabilinde isteklilere ve
rilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesika ve teminat mek
tuplarım havi zarflannı belli gün ve 
saatinden en az bir saat evveline ka
dar Tümen satmalma komisyonuna 
vermeleri. (219) (4835) 

• 
Her bir kilosıma tahmin edilen fi

yatı 145 kuruş olan 30000 : 40500 kilo 
pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alı
nacaktır. Şartnamesini 295 kuruşa al
mak ve örneklerini görmek isteyenle
rin her gün komisyona gelmeleri. İlk 
teminat miktarı 4186 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 14/8/937 cumartesi günü saat 
11 dedir. Münakaşaya girmek isteyen
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıh vesikaları ilk temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. satmalma komis
yonuna vermeleri. (179) (4510) 

• 
Kütahyada meydan tesviye işi ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 61796 Ura 99 kuruştur. 
Eksiltmesi 16/Ağustos/1937 Pazartesi 
günü saat 15 dedir. İlk teminat 4339 
lira 85 kuruştur. Şartname keşif ve 
projeler 309 kuruşa M. M. V. satmal
ma komisyonundan alimi-. Eksiltme
ye girecekler kanunî teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgeleriyle idarî şartna
menin 4 üncü maddesinin f fıkrasın
da yazılı vesikalarla birlikte ihale sa
atinden behemehal bir saat evvel An
karada M. M. V. satmalma komisyo
nuna vermeleri. (201) (4662) 

• 
İzmir Müstahkem mevki kıtaatı için 

kapalı eksiltmede olan 110200 kilo 
sığır eti yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Ve ihalesi 24/8/ 
937 Salı günü saat 16 da Kışlada sa
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 30305 lira olup mu
vakkat teminatı î?!?73 liradır. Şartna
mesi 152 kuru^ mulıabilinde alınır ve 

1 
1 
1 
1 

283 
534 
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19/8/937 llPerşemb» 
19/8/937 11 » 
19/8/937 16 » 
19/6/937 16 » 

arzu edenler her gün komisyonda gö
rebilirler. İsteklilerin Ticaret odasm-
da kayıtlı bulunmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazüı vesikalan 
muvakkat teminat makbuzu ve tek
lif mektuplarmı ihale saatinden an az 
bir saat evvel komisyona vermiş bu-
lunmalan. (248) (5033) 

• 
İzmir Mst. Mv. Kıtaatı için kapalı 

zarfla münakaşada olan 128 ton un 
yeniden münakaşaya konulmuştur. 
Ve ihalesi 24/8/937 Sah günü saat 
17 de Kışlada satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. Muham
men bedeli 16 bin lira olup ilk temi
natı 1200 liradır. İsteklilerin Ticaret 
odasında kayıtlı bulunmaları şart ol
makla beraber 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikalariyle ilk teminat makbuz veya 
Banka mektuplariple ihale saatinden 
en az bir saat evvel Komisyona ver
meleri. (249) (5034) 

• 
Karaköse ve Kağızman için 200 bi

ner, İğdır ve Surliahan için 300 biner 
kilo askerî evsafta fabrika ımu kapalı 
zarfla eksiltemeye konulmuş. Kara-
köseye aid vmun tahmin bedeli yirmi 
sekiz bin lira, ilk teminatı 2100 Ura, 
ihalesi 25/8/937 Çarşamba günü ssr. 
at 10 da. Kağızman ununun tahmin 
bedeli 30 bin lira, ilk teminatı 2250 
lira, ihalesi 25/8/937 Çarşamba günü 
saat 11 dedir. İğdır ununun tahmin 
bedeli 51 bin lira, ilk teminatı 3800 li
ra, ihalesi 25 8/937 Çarşamba günü 
saat 15 tedir. Surhahan ununun tah
min bedeli 51 bin liradır. İlk teminatı 
3800 Ura, ihalesi 25/8 937 Çarşamba 
günü saat 16 da. İhaleleri Karaköse-
de Askerî Satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameleri yirmi ku
ruş mukabilinde Karakösede Satmal
ma komisyonunda verilîr. Teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden bir saat 
evvel Karakösede Komisyon Başkanlı
ğına verilmişveya posta ile gönderil
miş bulunacaktır. (250) (5035) 

• 
Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için 

30 bin kilo Sade yağı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme 25 
ağustos 1937 Çarşamba günü saat 11 
de Sarıkamışta Askerî Satınalmak ko-
miyon binasında yapılacaktır. Tah
min bedeli 19800 lira, ilk teminatı da 
1485 liradır. İşbu eksiltmenin evsaf 
ve şartlarını görmek istiyenler her 
gün ve ihaleye iştirak edeceklerin do 
belli saatte komisyona müracaat ede
ceklerdir. Eksiltmenin şartnameleri 
komisyondan parasız olarak veriUr. 
Eksiltmeye iştirak edecekler teklif 
mektuplariyle birlikte yeni sene Tica
ret vesikalarını ve bu işe yeter ilk te
minat makbuzlarını veya banka mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklar
dır. (251) (5036) 

Zayi ve i t ibardan düşmüş pasaport 
İstanbul İ ran General Konsolatosun-

dan 2 şahrivar 1310 ve 25 ağustos 1931 t a 
rih ve umumi 34445 ve hususî 363 n u m a 
ralı Mehmed Taghl oğlu Mehmed Ali n a 
mına verilen pasaport başka bir klmae 
taraf ından kullanılacak olursa hakkında 
takibatı kanuniye İcra olunacaktır. 

Bayan daktilografi aranıyor 
Osmanlı Bankasmdan: 
Osmanlı bankasında daktilograf olarak 

İstihdam edilmek üzere iyi türkçe ve fran-
sızca bilen türk müslüman bir bayana 
ihtiyaç vardır. 

Bu vazifeye namzedliklcrlni koymak is
tlyen bayanlar hüviyetlerini müsblt ev
rak ile sertiflklannı hamilen ve müstace-
len sabah saat 9 İle 10 arasmda banka
nın Voyvoda caddesinde kâin Galata mer
kezinde Kişi İşleri Servisine müracaa t 
etmelidirler. 

Dr. FAHRİ CELÂL. 
Sinir hastalıkları ve 
kekeleme tedavisi 

hereün üçten sonra 
I CaJalojlu. Halk Fırkası karcısı, Zorlu | 

apartıman No. 2 Td. 207851 
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BüGİİNklYMEIlİ...YABINKlYMiT BİÇİLMEZ 

Çocuğunuzun büyüdüğünü, 
reş'eli eğlencelerinizi, sey-
yahatlannızı. . . hep bun
ları hareketli ve canlı ola-
rrk tespit edüp senelerce 
saklayabilirsiniz. Bu kadar 
kıymetti hatıraları bu gün 
SİNE KODAK SEKİZ saye
sinde çok ucuza maledebi' 
l irsiniz. S İ N E K O D A K 
SEKİZ ve çektiği harikula
de resimleri görünüz. 

KODAK ŞİRKETİ arzu edenlere prolekslyon yapmağa daima hazır 0ır. 

KODAK ŞİRKETİ — İstanbul • Beyoğlu. TOnei. Ensiz Sokak No. 3 

Bakırköy Bez ve Pamuklu mensucat 
Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: 

^ , -̂4-.î«^« irâin iPftbrikamızda mevcud demir ve aşyalar sa-
Balurköyünde ^-"^l^"^^^^^, .^"fhurda demir ve e^yalan gönnek ve 

I. K A R O N T B E Y O Ğ L U . TUNELMhYüANI 
. l l ^ e r s Mode für alle> mecmualarının »atı» yen. 

• ^ - • • • — Galata - Kartçınar sokak , • " • • • " • " • • 
.̂ ».M 4j>(>hizatı muhtevi Leyli ve nehan Bütita mo«.m r . :nhU U ç t o t . _ ve yüksek tica-

Erkek A V U S T U R Y A L l S E S l ret mektebi 
^ ,,„vt^hi Almanca öğrenmek için ihzarî sımf. Tam devreü lise - Ticaret Mektebi almanca g 

Derslere ^'^^'^^.^'^iT^^O dan 12 ye kadar 
Kayıd muamelesi 1 Eylüjden itibaren n^ B ̂ ^^^^^^^ ^^ ^^^^^ tesdikna-
ntifus tezkeresi, aşı kâğıdı, sınnaı ^^i' mektebe müracaat veya 
me veya diploması ile yapıUr. Fazla tafsilât ıçm m 
42095 e telefon edilmesi. 

Tophanede 2 No. lu dikimevi erat 
hamamının tamiri açık eksiltme ile 
ihalesi 16/'Ağustos/1937 pazartesi gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 322 lira 30 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 25 
liralık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile ihale gününden evvel inşa
at şubesinden alacakları vesikaları ile 
ihale günü vakti muayyeninde Fmdık-
hda komutanlık satmalma komsiyo-
nuna gelmeleri. (4724) 

• 
Tophanede 2 No. lu Dikimevi bina

sındaki yaptırılacak tadilât ve tamira
tın açık eksiltme ile ihalesi 16/Ağus
tos/1937 pazartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
1907 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin 143 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale gü
nünden evvel komutanlık inşaat şube
sinden alacakları vesikalar ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (4725) 

• 
Tophanede 2 No. lu dikimevi bina-

smda yaptırılacak tamiratın açık ek
siltme ile ihalesi 16/Ağustos/1937 pa
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 1502 lira 55 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 113 liralık ilK teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale gününden evvel 
komutanlık inşaat şubesinden alacak-
lan vesikalarla İseraber ihale günü vak
ti muayyeninde (Fındıklıda komutan
lık satmalma kcşnisyonuna gelmeleri. 

i (4723) 

î r ^ T ^ ^ T ? ! m f f A Matbaası Müdürlüğünden: Darphane ve Damga Maıoa ^^^ ^^^ ^^^^^^^ .̂ ^ 
Kapah zarf usullle satm alınacağı uan ^^ ^^^^^ ^^^^ .̂ ^ 

katod bakınnm kleringe tâbi memleketler man 
ispat edilmesi meşruttur. 

Keyfiyet üâveten ilân olunur. «5050» 
İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğündem ^^ ^̂ ^̂  ^^ ^̂  ̂ ^̂ ^ 
Saraybumu 4 sayüı satış ^^^f'^^f; ^^^ yağı ile 2 sayılı satış amba-

numarah 194 lira 20 kuruş değerinde a nçı K^^ ^^^ ^g ^^^^^ değerinde 21 
rmda bulunan S H K J markalı numaras ^^^ ^^ ^^ Sirkecideki satış mü-
sandık eritihniş sade yağ 10/8/937 günün tezkeresi ve yüzde yedi 
dürlüğü salonunda satılacaktır. Isteklüerden un 
buçuk teminat akçesi aramr. (5046) 

k t a n b u l C M ü d d e i u m u m î l i ğ i n d e n . 
ı s t a n D U i ^ . i v ı u ı ^ . 31/5/938 akşamına kadar 
İstanbul Ceza ve Tevkif evlen hasta v^ ^^^^ yoğurdu ayrı ayrı açık 

satm ahnacak 4300 kilo et, 4940 kilo sut, " ^ ^g^g ^^^.^ olup muvakkat te-
eksiltmeye konmuştur. Etin muhammen De ^̂ ^̂ _̂ ^^^ .̂̂ ^ ^^^p muvakkat 
mlnatı 138 lira 68 kuruştur. Sütün "^^^^"J"\ ^ bedeli 688 lira olup muvak-
teminatı 37 Ura 5 kuruştur. Yoğurdun "J".^^"!^. 23/8/937 Pazartesi saat 14 de 
kat teminatı 51 lira 60 kuruştur. Etm eksıi ^^^^^^^ eksiltmesi yine aynı 
ve sütün eksiltmesi aynı günde saat 15 de ^^ ^^ İstanbul Adüye levazım 
günde saat 16 da Sirkecide Aşırefendı sokaJc dünlerinden maada her gün 
dairesinde yapılacaktır. İstekliler Şartnaınep tam ^ 
İstanbul Adliye levazım dairesindegörebıhrle^ «4952 > 

B E Y A N N A M E N U M U N E S İ 

Müstahzarı adı 
Ruhsatname 

Tarihi Numarası 
CUt Varak 

Perakende Fi. 
Lira K. 

i 

Faturasında ma
liyet f iatı 

Ecnebi parası 

Yabancı Tıbbî Müstahzarlar Reprezan-
tanlarının Nazarı Dikkatine: 
İstanbul Sıhhat ve Içlinnaî 

Muavenet nnüdür lüğünden : 
20/11/936 tarih ve 2/5605 sayılı genel İthalât rejimi kararnamesinin 

lağvı hasebile serbestçe getirilmesi icabeden ruhsatnameyi haiz yabancı tıb
bi müstahzarların gümrüklerden serbest olarak geçirümeleri için Türkiye 
Vekilleri tarafmdan numunesi yukarda yazılı beyannameye göre müstah-
zarlarmın adlannı alfabetik olarak işbu beyanname numunesine göre iki
şer nüsha beyanname tanzim ve ziri reprezantanları tarafmdan 15 kuruş
luk bir pul ilsakı suretUe imza edilerek gümrüklere bildirilmek üzere acele 
Müdürlüğümüz yazı işlerine getirmeleri ve işbu beyannameyi vaktinde ver-
miyenlerin ilâçları memleketimize ithal edilemiyeceği ilân olımur. (4943) 

I Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları | 
Millî Müdafaa Vekâleti Deniz Merkez Satmalma komisyonundan: 
1 — 28/Temmuz/937 Çarşamba günü yapılan eksiltmesine talibi çıkmı-

yan 3000 ton kardif kömürünün pazarlıkla eksiltmesi 20/8/937 Cuma günü 
saat 14 de Millî Müdafaa Vekâleti binasında müteşekkil komisyonumuzca ya
pılacaktır. 

a — Muhammen bedeli 66.600 ve ilk teminatı 4995 lira olan İşbu kömürün 
eksiltmesine girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminat-
lan İle beraber tesbit olunan günde komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

3 — Şartnamesinin îstanbulda Kasımpaşa Deniz levazım satmalma 
komisyonunda ve Ankarada komisyonumuzda 333 kuruş mukabilinde veril
mekte olduğu. 

4 — Muayyen saatten sonraki müracaatların kabul olunmıyacağı. u4976» 

İstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: 
Cinsi Evsafı 

Malteoe Belediyesinden: 
m a l l C p C •-»*'• ' Ajalaı-ye İstanbula nezareti 

Maltepede Deniz üzerinde yemden yap _ j^jy^^s 937 Pazartesi günü 
fevkalâdeyi haiz Maltepe Belediye P " ,",, .jju, jeraiti anlamak ttzeıe 9 
açık arttırma ile kiraya verileceğinden B P ,^5(lj,„ 
A U O S 937 den itibaren Belediyeye m u r a c a a U a ı u m n ^ 

İnhisarlar U. Mndiirlügûnden: 
I. : çanaKkalede In^ c^-ecek ^araba^ t d e p - ^ j ^ ^ j , ^ ; ; ^ 

to^as. ve eiraftU tel örgülerle çevrümesr .|Ier «S* ^ f . j j ; ,i,ad,r. 
n . - Keşli bedeli (5697.25) lir., •""'»**» J*™"fe„ak (28) kuruş mu-
in. - şartname, keşifname, proje ve « " ' " / " ^ ^ ^ k a l İnhiLrlar 

tabilindc Îstanbulda İnhisarlar injaat şubesinden ve çana 
müstakil müdürlüpnden alınabilir. ^ ^^ ^ j 

. d f K r b a r " . « s ^ 1 a : = r i b a y a a t U i n d e « ahm komisyo-

nundayapdao^aktm ^ eksiltme gün ve saatinde 7. W güvenme paralariyle 

.özü seçen na gelmeleri ilân olunur. (4999) 

Fenerbahçe aktarma anbarmda bu-
lıman 3 tane Şeyrole şasesine sıhhiye 
karoserisi açık eksiltme ile yaptırıla
caktır. İhalesi l3/Ağustos/937 Cuma 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutan 3000 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 225 liralık 
ilk teiıinat makbuz veya mektuplari-
le beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fındıklıda Komutanlık satmal
ma komisyonuna gelmeleri. «4561» 

• 
Çatalca Müstahkem mevki komu

tanlığı kıtaatı için 7100 kilo sabun açık 
eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 13/ 
Ağustos/937 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutan 2840 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 213 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda Ko
mutanlık satmalma komisyonuna gel
meleri. «4562» 

• 
Demir kapıdaki M. M. Vekâleti yok

lama heyetinin işgal ettiği bina tamir 
ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 
20/Ağustos 1937 cuma günü saat 
15,30 da yapüacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 297 lira 65 kuruştur. Şart
namesi hergün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 23 lira
lık ilk etminat makbuz veya mektup
ları ile ihale gününden evvel inşaat 
şubesinden alacakları vesikaları ile be
raber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (4866) 

Çatalca Mst. MV. komutanhğı kıta-
tınm senelik ihtiyacı olan 47000 kilo 
sığır eti satın alınacaktır. KapaU zarf
la ihalesi 23/Ağustos/1937 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men tutan 13630 liradır. Şartnamesi 
hergün öğleden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 1022 liralık ilk te
minat makbuz veya mektupları ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde yazılı vesaikle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu
tanlık satmalma komisyonuna verme
leri. (4867) 

Mangal kömürü Sineklî ve- 20400 
ya Çerkesköy 

Kok kömürü Dolmabahçe 70 
veya Yedikule gaz
haneleri malı. 

Semikok Yerü 10 

Miktan Muhammen Muvakkait Eksiltmenin 
bedeli tenünatı gün ve saati ve 

miktan 
Lira Kr. Lira Kr. nerede yapılacağı 

kilo 714 00 54 00 13/8/937 cuma gü
nü saat 14,30 da mü

zeler arttırma ve 
ton 1365 00 102 38 eksiltme komis

yonunda 

ton 
245 
60 

00 
00 

18 
4 

38 
50 

Odun Rumeli meşesi 50 kental 
İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. İstek

lilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek olanlann da ek
siltme günü Ticaret Odasından aldıkları vesika ve teminat makbuzlarile İs
tanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat etmeleri. (4718) 

Gümrük IVluhafaza Genel Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

1 — Gümrük Muhafaza örgüdü için 2945 tane matranın 16/8/937 pazar-
ted günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Tasınlanan tutan 3975 lira 75 kuruştur. 
3 Şartname ve evsaf komsiyondadır. Görülebüir. 

4 — IsteklUerin ilk teminat olarak «299» liralık vezne makbuzu veya ban
ka mektuplan ve kanımî vesikalarile birlikte o gün Galatada eski İthalât 
Gümrüğü binasmdaki Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. (4682) 

Hariciye Velcâletinden: 
26 Temmuz 1937 tarihinde kapah zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce ilân 

olunan 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli Hariciye Köşkü Müdür evi garaj ve ser
lerin kalorifer tesisatı ile sair inşaata aid münakaşası talip zuhur etmediğinden 
9 Ağustos 1937 pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) (4712) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 — Açık eksiltme suretiyle bir cenaze nakliye otomobili satm alınacak* 

tu: 
2 — Muhammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3 — Muvakkat teminatı (1829) liradır. 
4 — İhalesi Ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beşte belediye eı> 

cümeninde yapılacaktır. 
5 — Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
İsteyenler oradan parasız alabilirler. 
6 — İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile birlik

te belediye encümenine müracaatları ilân olunur. (4596) 

Süleymaniye askerî matbaanın bir 
kısmına yeniden bir oda yaptırılacak
tır. Açık eksiltme ile ihalesi 20/Agus-
tos/1937 cuma günü saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 300 
liradır. 

Şartnamesi hev gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 23 

İs tanbul l i m a n Işletnne İdares inden: 
Galata rıhtım üzerinden eski mumhane antreposvmun bulunduğu mahal

de yeniden inşası mukarrer antrepo binası açık pazarhğa konulmuştur. 
1 — Pazarlık 25/8/937 çarşamba günü saat 10 da şefler encümeninde icra 

edilecektir. 

2 — Pazarlıfea girmek için (17.000) liralık teminatın encümene tevdii meş
ruttur. 

3 — Taliplerin (150,000) liralık bir işe aid inşaat yaptıklarını tevsik etme
leri lâzımdır. 

4 — Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler (10) lira mukabn.n-
de Fen servisi şefliğinden alınacaktır. (5000) . Düşkün le r evi D i rek tö r lüğünden : 

Sütnine aranıyor 
Düşkünlerevi kreşi için 35 liraya kadar aylıklı sütuinelere ihtiy&ç 
Pazardan maada günlerde öğleden evvel müracaat edilme^' 

lDlllllllIllllUll!lllll«llllllUIIUIlll!!!!ni!ll'l!IIIllll!î!lll!"'''î«!l!'' 
liralık ilk teminat makbuz veya mek- beraber ihale günü vakti mu; 
tuplan ile ihale gününden evvel inşa- de Fındıklıda komutanlık s; 
at şubesinden alacakları vesikalariyle komisyonuna gelmeleri. ,(4tv. 
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Pire, Tahtakurusu, Sinek, Sivrisinek ve 
bütün haşaratı 

FAYDA 
"B(JT(JN tlMARÂTL 

ÖLDÜRÜR 
•Hıû-SAN û£POSO 

Adi gazı boya il** karıştırarak palancı ecnebi markab kutulara dolduru
yorlar Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar. 

FAYDA İSMİNE ve MARKASINA DİKKAT 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Kutusu 17i, orta 25, büjrük 45, 

bir iitre'ik 65, beş litrelik; 300, büyük tenekelerde 900 kuruştur. Büyük 
fıçıl.ırda tam kilosu 30 kumştui". 

H A S A N D E P O S U 

S E F A L i N 
Tifo Aşısından Hiç Korkmayınız I 
Aşıdan sonra husule gelen KIRIKLIK, 
BAŞ AĞRISI ve ATEŞE karşı derhal 

b!r kaşe 

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

dikkat tesirini isbata kâfidir. 

Baş ve diş ağrıları, GRiP, NEZLE 
_! - • • 

Günde lüzumunda 3 kaşe alınabilir 

1^ (if^âcJO kMKn;^ 

I 

N DE BÖYLE: 
^ E V Î N M & k 
I^TEB-TEN 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARINVAN AL 

^gg_- OpeıatOr- Ürolog 
I Dr. Mehmed 

İdrar yolları 

V i ROZA P A T I 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş 

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en eriten ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari Lâboratuvan, İSTANBUL 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tablet'eri H H I H ^ I Her eczanede arayınız. 
• Posta kutusu 1255 Hormobirı ) Galatı İSTANBUL • 

PROFÎLÂKSÎN 
Belsoğuklüğu ve Frengiden korur. 

Her aksan» 
Harbiye'de 

Mısır film yıldızı. 
ve meşhur rakkasesi 

Alaturka 
kısmmda BELVU 

TAHJyyE MUHAMMED 
ve Paris sergisinden avdet eden meşhur rakkase 

M E L l K E C E M A L seanslarma başlamıştır. 

Ayrıca Bayan M U A L L A ve ANADOLU ve ZEYBEK REVÜLERt 

«IHHIINIIIIIIIIIinilllllMIIIIIIIIIMHHIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIU. 

Sahibi Nccmeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 

AKŞAM Matbaası 

MİNE DİŞ macununu kullanınız. 
DİŞ hekimleri kontrolü 

altındadır. 
Umumi saüş yeri : Asri Di) deposu, Ta^ Han, Utaubul 


