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KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 
AK 

uev ıe t Nüshası 

M Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 
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Japonlarla Çinliler arasında büyük bir 
meydan muharebesi vuituu bekleniyor 
Japonlar cenuptan gelen 50,000 kişi
lik Çin kuvveti üzerine yürüyorlar 

Japon Harbiye Nazırı: "Mevcud bütün meseleleri 
hal için askerî bir hareket icrasına hazırım,, diyor 

istanbul, Zonguldak, izmir 
limanlarının projeleri 
ingiliz Gibs müessesesile avan 

projeleri yapmak için anlaşma oldu 

Tokio 31 (AA.) Gazeteler, Japon 
ordusunun, merkezî Çin hükümetine 
mensub olup şimale doğru ilerliyen 
50,000 kişiUk bir Çin ordusile karşı
laşmak üzere yürümekte olduğunu 
bUdiriyorlar. 

J a p o n Harb iye Nazır ının 
beyanat ı 

Tokio 31 (AA.) — Dün Diyette, Ge
neral Sugiyaina şu beyanatta bulun
muştur: 

Halen mevcud meseleleri toptan 
hal için askerî bir hareket icrasmı 
derpiş etmeğe hazırım. 

Gazeteler, İmperatorun BaşvekUl 
kabul edişine fevkalâde ehemmiyet at
fetmektedirler. 

İmperatorun Şimalî Cindeki vazıye
tin inkişafları hakkmda derin endişe-
lerini bildirdiği ve vaziyet hakkmda 
tafsilâtlı bir rapor istediği rivayet e-
dUmektedir. 
İki taraf kuvvei kül l iyesinin 

piştarları biribirine 
yaklaşmış lar 

Londra 31 - Mareşal Çan Kay Se
kin emrile şimale hareket eden Çın 
orduları, Paotingfounun şimahne yu-
rüyüşlerine devam ediyorlar. Bu kuv
vetler, şimdiye kadar Hopeinin cenu-

Taku limanmda Japon bahriye silâhendazlan Çinlilerin bir 
hücumunu püskürtüyorlar 

B. Gibs ve ingiliz mühendisleri liman işletmesi müdürü B. Raufi ile 
projeleri tetkik ediyorlar 

İktisad Vekâleti deniz müsteşarı B. 
Sadullah Günejrin refakatinde Zon-
guldağa giden B. Gibs ile İngiliz mü
hendisleri dün sabah şehrimize dön
müşlerdir. 

İngiliz mühendis heyeti kömür hav-

zasım gezmiş, bilhassa Zonguldak li
manında uzun tedkiklerde bulunmuf» 
1ar neticede Gibs müessesesi Zongul
dak limanının da tesisatlandvnlma 
projesini yapmayi kabul etmiştir. Ted-

(Devanu 4 üncü sahif ede) 

bunda tahaşşüd etmişlerdi, bu Çin 
ordusunun piştarlan, Japon Ueri mev
zilerine 30 İdlometre kadar yaklaş
mışlardır. 

T i y e n Çinin bombardımanı 
Tokio 31 — Japon topçusu, Tiyen 

Çin etrafında Çin mevzilerini ve ka-
(Devamı 5 inci sahif ede) 

Bûffük manevra arifesinde 

Büyük Trakyâlnânevrasında 
davetli olanların l istesi 
Manevraları takib edecek ecnebi 

erkânıharbiye reisleri nasıl karşılanacak 
Ankara 31 (A.A.) — Trakyada ya-

püacak olan ordu manevralarını ta-
kibetmek üzere davet edümiş olan 
askerî heyetleri teşkil eden zevat ile 
diğer devletler kara ve hava ataşemi-
literlerinin isimleri aşağıdadır: ^ 

Afgan askerî heyeti 
Heyet başkam: General EsaduUah 

han. Sahi tümeni komutanı. 

Heyet âzası: General AbduUahad 
han. Herat tümeni komutanı.^ 

İran askerî heyet i 
Heyet başkanı: General Rıza Kulu 

Kerim. Genel kurmay başkanhğı bi
rinci şube müdürü. 

Heyet azalan: Albay Ahmed Rifat. 
Kuvaniı 3. tümen kurmay başkam, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Teisiztelgrat, telefon ve radyolardan 
alınacak ücret tarifesi 

VekillerlTeyetinin tasdiKine iktiran 
eden yeni_tarifeyi_neşredıyoruz 

cu vapurlarının salon veya güvertele
rine mevzu tesisattan 30 lira, 

5 — Nüfusu on binden az olan yer
lerde, umuma mahsus kahvehane, 
kıraethane, pastahane, lokanta, bira
hane, gazino,' sinema, tiyatro, dans 
salonu ve barlarda, otellerin umumi 
salon ve bahçelerine mevzu tesisattan 
10 lira, 

6 — 10 ilâ 100 bin nüfuslu şehir
lerde 5 numaralı fıkrada sayılan umu
ma mahsus mahalde mevzu tesUat-
tan birinci sımf için 20, ikinci sınıf 
için 10 lira, 

7 — 100 ilâ 250 bin nüfuslu şehir
lerde gene 5 numaralı fıkrada sayı-

(Devanu 4 üncü sahifede) 

Hariciye vekilimiz Ankaraya 
gitti 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Araş dün akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Galatasaray bayramı 
Dün başhyan Galatasaray bay-

ranuna aid yazılarımız ve resim
lerimiz 8 inci sahifemizdedir. 

Neredesin Şemseddin 
Sami? 

Büyûkderede kıskançlık 
yüzünden bîr cinayet oldu 

Ferhad, metresi Salihagı bıçakla 
ağır surette yaraladı 

Büyükdere civarında Ferhad adın
da bir gençle Saliha adında bir kadın 
tanışarak berabeı yaşamağa başla
mışlardır. Fakat son zamanlarda Sali-

hanın bauı hareketleri Ferhadı şüpheye 
düşürmüş ve iki sevgili arasında kıs
kançlık yüzünden geçimsizlik ve sık 
sık kavgalar başlamıştır. 

Dün sabah Salihanm gene haber
sizce sokağa çıkmasından fena halde 
hiddetlenen Ferhad, kavgaya başla
mış ve kadım dövmüştür. Kadm evi 
bırakıp çıkmak isteyince Ferhad büs

bütün hiddetlenmiş ve bıçağım çekerek 

Salihayı vücudunun muhtelif yerle
rinden tehlikeli surette yaralamıştır. 
Vaka zabıtaya ve müddeiumumîliğe 
bildirilmiş, ağır yaralı Saliha baygın 
bir halde Beyoğlu hastanesine kaldı
rılmıştır. Vakayı müteakıb kaçan 
Ferhad da bir müddet sonra yakala
narak adliyeye tesüm edilmiştir. Fer
had sorgu hâkimi tarafından tevkif 
edilmiştir. 

Yarah Saliha dün öğle üzeri adli
ye doktoru B. Enver Karan tarafın
dan hastanede muayene edilmiştir. 
Kadınm yaralan çok ağırdır. 
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Ankara 31 (Telefonla) — Nafia Ve
kâletince hazırianan telsiz ücret ta
rifesi Vekiller heyetinin tasdikine ik
tiran etmiştir. Bu tarifeye göre, umu
mî telsiz telefon neşriyatmı almağa 
mahsus tesisattan her malî sene için 
aşağıdaki ücretler alınacaktır. 

1 — Yalnız kulaklıkla dinliyebilen 
kristal dedektörlü lâmbasız ve hopar-
lörsüz ahizelerden 2 lira, 

2 — Meskenlerden, nüfusu on bin
den az olan yerlerde 5 ve nüfusu on 
binden çok olan şehirlerde 10 lira, 

3 — Kara ve su nakil vasıtalarile 
liman dahilinde çalışan deniz nakil 
Vûsıtalarındaki tesisattan 10 lira, 

4 — Liman haricinde çalışan yol-

Şark kültüründen çıktık, Garp kül
türüne girdik. Eskiden «Tulâytule» 
deniyordu, şimdi beynelmilel tabir 
«Toledo» dur. Keyhüsrev, Dara, Buh-
tunnasar diye ismi haslara eski kitap
larda rastlıyoruz. Bir kısmını, arap 
harflerinin saitsizliği yüzünden doğru 
okuyamıyoruz. Bir takım isimler de 
Nabükodonozor, vesaire diye beynel
milel şekillerinde kullanılmağa baş
ladı. 

Ömrünü yazı yazmakla, okumakla 
geçiren münevver, bu kargaşalık için
de şaşırmaktadır. İnsanın: tiNeredesin 
ey Şemseddin Sami! Mezarından diril 
de bize Ur yeni kamus yap!* diyeceği 
geliyor. 

Hakikaten yeni ve eski şekilde ismi 
haşlan cemeden yeni bir kamusu âlâ
ma ihtiyaç vardır. Öyle bir eser ki, 
arap harflerile yazılmış şeklini kayde
dip karşısına hem telâffuzunu, hem 
de beynelmilel şeklini kaydetsin. Bir 

de bunun aksi olsun: «Beynelmilel
ce* den orap harjlerine. 

Yoksa, eski kitapları yeni kafayla 
okuyabilmek başka türlü imkansızla
şacak... 

C9w>~oJt'V'tos^^--'* 

•lalıorniPHJaiE 
ANKA»; _ 

— Baban imtihana mı hazırlamyor?.. 
— Hayır, sokağa çıkmıya hazırlamyor! „ 
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Ademi müdahalede iki 
nokta itilâfa manidir 

Fransız gazeteleri iki tez arasındaki 
derin uçurumdan bahsediyorlar 

Londra 31 (A.A.) — Ademi müda
hale komitesinin dünkü toplantısm-
da hiç bir anlaşma elde edilemediği 
teeyyüd etmektedir. Buna sebep ola
rak iki esaslı ihtilâf gösterilmektedir 
ki bunlar İspanyadaki bütün gönül
lülerin geri çekilmesinden evvel asi
lerin muharip hakkı tanınmasma 
muhalefet eden Sovyet noktai naza-
rile İngiliz plânımn bu husustaki 
hükümlerine cevap vermiyen Alman 
Ve İtalyan hattı hareketidir. 

Komite ne zaman 
toplanacak? 

Londra 31 (A.A.) — Ademi müda
hale tâli komitesinin ağustosun be
şinci perşembe günü saat 11 de Ha
riciye Nezaretinde içtima edeceği sa
nılmaktadır. 

Fransız gazeteleri ne 
diyorlar? 

Paris 31 (A.A.) — Matbuat Londra 
komitesindeki girift vaziyeti mevzuu-
bahis etmektedir. Petit Parisien gaze
tesi şöyle yazıyor: 

— Moskova hükümeti Berlin ve Ro
manın karanlık tasavvurlarına kör 
bir âlet olarak telâkki ettiği Salaman-
ca hükümetine muharib sıfatının ta
nınmasına karşı derin bir nefret his
setmektedir. Sovyet hükümeti böyle 
hareket etmekle mesuliyetlerden ka-
çmmak hususunda İtalyanlarla Al
manlara kolay bir vesile temin etmek
te ve bu suretle gerek Franco ve ge
rek İtalya ile Almanyanm fazlaca is
tifade ettikleri kararsız bir vaziyetin 
devamına sebep olmaktadır. Esasen 

Ribbentrop ile Grandi gönüllülerin 
çekilme meselesinin diğer meselelere 
takdimen müzakeresini kabul etmek
ten çekinmişlerdir. Londra yarı res
mî mahfelleri dün akşam haklı olarak 
ademi müdahale işini kurtarmak im-
kânlan üzerinde oldukça bedbin gö
rünüyorlardı. 

Echo de Paris gazetesi şöyle yazı
yor: 

«Fransız - İngiliz tezi ile İtalyan -
Alman tezi arasındaki çukur o kadar 
derindir ki ağlebi ihtimal doldurula-
mıyacaktır.» 

Exelsior, gazetesi diyor ki: 
«Ademi müdahale komitesinin ge

lecek perşembe günü toplanacağı söy
leniyor. O vakte kadar Fransız Hari
ciye Nezaretinin yardımı ile İngüiz 
Hariciyesi mevcud ihtilâflan hafiflet
meğe ve görüşler arasındaki ayrılığı 
ortadan kaldırmağa çalışacaktır. Bu 
gayretlerin tamamile akim kalması 
ve sekiz gün sonraya talik edilen me
selenin ilânihaye talike uğraması pek 
mümkündür. 

«Figaro» gazetesinden: Almanya ve 
İtalya hükümetleri belki de İngiltere 
ve Fransanın İspanya ve Sovyetlere 
karşı serbest bir siyaset takibi saha-
smda müşkül mevkide kalacaklanm 
farzetmektedirler. Fakat aldanıyorlar, 
îngütere ve Fransa hükümetleri her 
zamandan daha müttehid ve müte-
sanid olarak taraflann patırtılarma 
kulak asmaksızın İspanyol muharip-
lerile kendi münasebetlerini tanzim 
edeceklerdir. 

Suriye fevkalâde 
komiseri Adanada 

Kont de Martel Pârîse 
gidiyor 

Adana (Hususî) — Suriye fevkalâde 
komiseri Kont de Martel bugün Suri-
yeden Adanaya gelecektir. Kont de 
Martel burada kalmıyacak memleke
timizden Parise müteveccihen hareket 
edecektir. 

Dük de Kent Varşovada 
Varşova 31 (A.A.) — Dük ve Düşes 

Dü Kent buraya gelmişlerdir. 

Amerikanın deniz teslihatı 
Vaşlngton 31 (A.A.) —Reuter- B. 

Roosevelt bedellerinin yekûnu en faz
la 50 milyon dolar tutacak olan 6 
muavin harb gemisinin inşasına sa
lâhiyet veren kanun lâyüıasım imza 
etmiştir. 

Kurnaz dolandırıcı 
Yeni bir usulle dükkân

cıları dolandırıyormuş 
Emniyet müdürlüğü, yeni usul bir 

dolandırıcılık yapan bir adamı yaka
lamıştır. 

Asıl ismi Savik olan, bazan da Said 
ismile dolaşan bu adam, bazı lüks eş
ya ve mücevheratçı dükkânlarından 
eşya satın almakta, bu mubayaa es
nasında; üst ve altında bir kaç lira 
bulunan ve para biçiminde kesilmiş 
olan bir paketi veznede bırakıp savuş
maktadır. 

Savik bu şekilde, maruf bir kaç ye
ri dolandırmış, en nihayet, Beyoğlun-
ösi bir mağazaya daha bunu tatbik 
ederken yakalanmıştır. Bu adam hak
kındaki tahkikat zabıtaca derinleşti-
rilmektedir. ^ ^ ^ ^ ^ 

Berlinde dört idam 
Berlin 81 (A.A.) — Adliye Nezare

tinin bir tebliğine göre hiyaneti vata
niye suçundan dolayı verilmiş olan 
dört idam hükmü bu sabah Berlinde 
İnfaz edilmiştü'. 

İngiliz Başveiıilinin 
Mussoliniye meldulıu 
ingiliz mahafili ne teyid 
ne de tekzib ediyorlar 
Londra 31 (A.A.) — Resmî mahfil

ler, B. Grandinin yakında, B. NeviUe 
Chamberlâınin B. Mussoliniye bir me
sajını götüreceği hakkında Komadan 
gelen haberleri ne tejdd ne de tekzib 
edebileceklerini, zira bizzat alâkadar-
lann son görüşmelerinin mevzuu üze
rinde büyük bir ketumiyet muhafaza 
etmekte olduklarını beyan etmekte
dirler. 

Belfasta bir bomba patladı 
Belfast 31 (A.A.) — Devonshıre 

Street'de boş bir evin kaldırımı altı
na konulan bir bomba bu sabah saat 
ikide patlamıştır. 

İnsanca zayiat yoksa da bir duvar 
3nkılmış ve civar evlerin camlan kırıl
mıştır. 

Liman tarifesi 
Yeni tarifelerin 15 ağus

tostan itibaren tatbiki 
muhtemeldir 

îktisad Vekâleti tarife komisyonu
nun liman ücretlerini tesbit ettiğini 
yazmıştık. Tedkik ve tasdik edilmek 
tizere Ankaraya gönderilen tarife 15 
aiğustosa kadar Liman işletme İdare
sine gönderilecektir. 

Tarifelerin 15 ağustostan itibaren 
tatbikine başlanması kuvvetle muh
temeldir. Yolcu salonu zatî eşya taşı
ma tarifesi çok güzel bir şekilde hazır
lanmıştır. Yüz kiloya kadar eşyalar 
cinslerine göre, yüz kilodan yukarısı 
da ağırlıklarına göre tasnif edilmiş ve 
ucuz bir tarifeye tabi tutulmuştur. 

Sekteden ölüm 
Kadıköyünde Kurbağalıderede bak

kallık eden Hüseyin, dün Cibalide bir 
akrabasının yanma gelmiş ve burada 
sıcaklardan üzerine gelen ânı bir fe
nalıkla düşüp sekteden ölmüştür. 

Cesed, doktor tarafından muayene 
edilmiş ve gömülmesine ruhsat veril
miştir. 

IMarkiz de Marltoni 
tarafından Atatürlte 

te$el(ltilr telgrafı 
B. Mussolininin tsmet 

Inönüne mukabelesi 
istanbul 31 (A.A.) — Büyük âlim 

Marconinin vefatı dolayısile Atatürk 
tarafından çekilmiş olan taziyet tel-
grafma Markiz de Marconi tarafından 
aşağıdaki telgrafla mukabele ve te
şekkür edilmiştir:. 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisi Cumhuru 

İstanbul 
Aziz eşimin ziyaı münasebetile iz

har buyurduğımuz tazizkâr teessür
den ve pek büyük kederime iştiraki
nizden dolayı, siz ekselansa, en hara
retli teşekkürlerimi arzederim. 

Maria Cristina Marconi 
İstanbul 31 (A.A.) — Büyük İtal-

3ran âlimi Marconinin vefatı dolayısi
le Başvekil İsmet İnönü tarafından 
İtalyan hükümeti reisine çekilen tazi
yet telgrafma B. Mussolini, aşağıdaki 
telgrafla mukabele etmiştir:. 
İsmet İnönü 

Başvekil 
İstanbul 

Ayan âzasından Marconinin elim 
ziyaı münasebetile Cumhuriyet hükü
meti namına ekselansmızn izhar et
tikleri teessürden pek mütehassis ola
rak ekselansımzdan şükran hislerimin 
kabulünü cira ederim. 

Mussolini 

Emniyet teşkilâtı 
Yeni kanun bugünden 

itibaren meriyete 
girecek 

Yeni Emniyet teşkilâtı kanunu bu
günden itibaren mevkii meriyete gir
mektedir. 

Yeni teşkilâta nazaran şimdiye ka
dar merkez memuru ünvanile vazife 
görenlerin bu ünvanlan kalkmış ola
cak ve her polis merkezi âmiri başko-
miser olacaktır. 

Mevcud merkez memurları da kı
demlerine göre. Emniyet memurlukla-
nna tayin edileceklerdir. 

İstanbul kazalarında bulunan mer
kez memurlarından Emniyet memu
ru derecesinde bulunanlar Emniyet 
memuru olarak kalacaklardır. Bun
dan başka bazı zabıta âmirleri arasın
da umumî nakil ve tebeddüller de ya-
püacaktır. 

_J 
Asiler Terriente 

kasabasını da aldılar 
Hükümet milisleri bir muharebeden 

sonra çekilmeğe devam ediyorlar 
Temel 31 A.A.) — «Havas ajansı 

bildiriyor» Beşinci kolordu kıtaları, 
dün sabah Terriente kasabasını işgal 
etmişlerdir. 

Nasyonalistler ajnu zamanda hü
kümet kıtaatı hatlan içine giren üç 
vadiye hâkim olan Saldon kasabası
na doğru da bir kol göndermişlerdir. 
Hükûmetçilerin mukavemeti, bu de
fa ciddî olmuştur. 

Milisler acele kazılmış bir siper hat
tına yerleşmeğe çahşmışlarsa da bir 
ihata hareketi ve topçu ile hava kuv
vetlerinin faaliyeti karşısında çekil
meğe mecbur olmuşlardır. Hükümet 
kuvvetlerinin dümdarlannm hattı 
ricatları kesilmiş ve nasyonalistlerin 
eline elli kadar esir bırakmışlardır. 

Akşam üstü nasyonalistler kendi
lerine tayin edilmiş olan hedeflere va-

Yeni buğdaylar 
Bu sene mahsul kalite 

itibarile çok iyidir 
Yeni mahsul buğdaym kalite iti

barile çok güzel olduğu haberleri pi
yasada hareket uyandırmıştır. Do
ğum zamanı henüz başlamanuş olma-
sma rağmen yeni mahsul buğdaydan 
az mikdarda gelmekte ve derhal pi
yasaya arzedilmektedir. 

Diğer taraftan son günlerde mü-
varidatm da çoğaldığı görülmektedir. 
Evvelki gün 24 vagon buğday gelmiş
tir. Bu malların içinde az miktarda yeni 
mahsul de vardır. Grerek müvareda-
tm çokluğu ve gerek yeni mahsulün 
âz da olsa; gelmeğe başlaması buğday 
fiatlerini beş para kadar düşürmüş
tür. Ekstra mallar 7,15 - 7,22, birinci 
yumuşaklar 6,25 - 6,27 sıra mallar da 
6,02 kuruştur. îhracat yapılmadığı 
için sert mallar üzerine muamele 
durmuş gibidir. Dolayısile fiatler â& 
düşüktür. 

Kalp gümüş liralar 
tzmir (Akşam) — Son zamanda 

îzmirde kalp gümüş liralıklar sürme 
teşebbüslerile karşılaşılmıştır. İnhi
sarlar İdaresinin müskirat ve sigara 
deposuna iki kalp gümüş liralık sü
rülmüş ve zabıtaya haber verilerek 
paralan sürmek istiyenler yakalattı-
nlmıştır. Zabitaca kalp para sürü
mü tahkikatına ehemmiyetle devam 
ediliyor. 

sil olmuş bulunuyorlardı. Ve mUislef 
de cenuba doğru çekilmeğe devam^ 
ediyorlardı. 

Tifo basilleri neşreden 
casuslar 

Salamanca 31 (A.A.) — «Havas 
ajansı muhabirinden» Pampolun 
harp divanı, dün nasyonalist hatlari 
arkasında uyku hastalığı ve tifo ba-
sUleri neşretmek teşebbüsü ve casus
luk cürmile iki Fransızı idama mah
kûm etmiştir. Mahkûmların merkezi 
Londrada bulunan bir teşkilâttan al-' 
dıkları emir üzerine hai'eket ettikleıl 
söylenmektedir. 

Bildirildiğine göre Burgos hükü
meti, bu meseleden Milletler cemiye
ti sekreterliği ile Avrupa başvekâlet
lerini haberdar edecektir. 

^ 

İpekli kumaş standardı 
nizamnamesi 

Tayin edilen nizamname 
15 ağustostan itibaren 

meriyete giriyor 
Ankara 31 (Telefon) — Îktisad Ve

kâletince hazırlanan yeni ipekli ku
maş standardı nizamnamesi Vekiller 
heyetince tasdik olunmuştur. 10 ağus
tostan itibaren meriyete girecek plan 
bu nizamnamede Türkiyede dokunan 
ipekli kumaşların şarj ve apre dahil 
olmamak şartUe uygım olacakları 
standardlar ayrı ayrı gösterilmekte
dir. 

Jakarlı, işlemeli ve fantazi gibi kla
sik zümresine girmiyen moda kumaş
lar Standard haricinde bırakılmıştır. 

Bursa krepdöşeni, krepdöşen» 
krepmaroken, krepsaten, ve bilumum 
% 100 tabiî ipekten mamul kumaşlara 
«ipek», % 100 sunî ipekten mamul ku- ı 
maşlara» sunî ipek» ve her nisbette i-
pekten mamul kumaşlara da «karışık 
ipek» ibaresinin silinmiyecek bir tarz
da konması mecburi olacaktır. 

Damga vazı mecburiyetine riayet 
etmemekten ve nizamnamede yazılı 
hükümlere aykırı kumaş dokumaktan 
veya kumaşlara yanlış damga vur
maktan fabrika sahipleri mesul ola
caklardır. 

Stokların tasfiyesi 
Fabrika ve mağazalardaki stokların 

tasfiyesi için nizanmamenin meriyete 
gireceği 15 ağustos tarihinden itiba
ren üç ay mühlet bırakılmıştır. 

Eünde nizamname hükümlerine ay
kırı ipekli kumaş bulunan fabrika ve 
mağaza sahipleri bu müddetin hita-
mmdan evvel bu kumaşlarm cinsini, 
vaziyetini tafsilâtüe göstermek üzere 
kaç top bulunduğunu ve her topun 
kaç metreden ibaret olduğunu bildi
ren bir beyannaine tanzim ederek bu 
beyannameleri fabrika ve mağazanın 
mühürile tasdik edilerek mahallinde
ki ticaret odasma ve ticaret odası bu-
lunmıyan yerlerde mahalli belediye
sine verecek ve beyanamede yazılı ku
maşları damgalattıracaktır. 

Yunan muhripleri 
Ingiltereye ısmarlanan iki 

muhrib ilkbaharda 
teslim edilecek 

Atina 31 — Bahriye nezaretinin 
tebliğine göre, İngiltereye Yunan hü
kümetince ısmarlanmış olan iki tor
pido muhribi önümüzdeki ilkbahar
da teslim edilecektir. Yunanistandaki 
bahriye tezgâhlarında iki torpido 
muhribi daha' inşa olunacaktır. 

Atinada müthiş sıcaklar 
Atina 1 — Atinada müthiş bir sı

cak dalgası hüküm sürüyor. Dün sı
caklık 39,5 dereceye çıkmıştır. 

Leyli meccani 
talebe imtihanları 

imtihanların yapılacağı 
yerler tesbit edildi 

Ankara (Akşam) — Bu sene lise 
ve orta mekteplere alınacak parasız 
yatılı talebe arasında açılacak seçme 
imtihanlarının iki eylülde başlanacağı 
yazılmıştı. İmtihanlar üç gün sürecek
tir. Türkçe edebiyat imtihanı 2, riya
ziye imtihanı 3, tarih ve coğrafya im
tihanı da dört eylülde yapılacaktır. 

İmtihanlarda kazanma dereceleri 
bir olanlardan şehid çocukları tercih 
olunacaktır. İmtihanlar aşağıda gös« 
terilen yerlerde yapılacaktır: 

Afyon, Ankaı-a erkek, Antalya, Bar 
lıkesir, Bursa, Denizli, Diyai-ıbekJr, 
Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gazian
tep, İzmir erkek, Kars, Kastamonu, 
Kayseri, Konya, Malatya, Adana er
kek, Sivas, Samsun, Trabzon liseleri. 

Karaköse, Amasya, Aydın, Bilecik, 
Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanak
kale, Artvin, Erzincan, Giresun, Mer
sin, İsparta, Kırklareli, Kırşehir, Ma
nisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Or-' 
du, Sürt, Sinop, Tekirdağı, Tokat, 
El aziz, Ur fa, Van ve Zonguldak orta 
okulları. Bingöl, Hakan Kültür direk
törlükleri, îstanbulda kızlar için kıa 
ve erkekler için de erkek liseleri. 

Ağustos seyyah vapuru bîr 
arızaya uğradı 

Limanımıza gelen malûmata göre 
geçenlerde 1200 seyyahla İstanbula 
gelen Ağustos seyyah vapuru, Çanak
kale boğazından çıktıktan biraz son
ra mazotla işliyen makineleri bozul
duğundan 16 saat kadar bulunduğu 
yerde kalmağa mecbur olmuş ve ma
kineleri tamir dildikten sonra yoluna 
devam etmiştir. 

Yolcular, biraz heyecan geçirmiş
lerse de ciddi bir tehlike olmadığı ge
mi süvarisi tarafından temin edil
miştir. 

Merkeple nakliyat 
Bugünden itibaren Beyoğlu 

ve Eminönü kazalannda 
yasaktır 

Şehir meclisince verilen karara 
göre ağustosun birinden itibaren Be
yoğlu ve Eminönü kazalan içinde 
merkeple nakliyat yapılması menedil-
diği için bu kararın bugünden itiba
ren tatbikine başlanmıştır. Bu karar, 
evvelce merkeple nakliyat yapan es
nafa tebliğ edilmiştir. Belediye zabı
ta memurları Beyoğlu ve Eminönü 
belediye şubeleri hududlan içinde 
merkeple yapılan nakliyata tesadüf 
ettikleri takdirde derhal menedecfk-
lerdir. 

İstanbulun diğer kazalannda mer
keple nakliyatın men'i karan 938 şu-
bdtmda tatbik edilecektir. 

I»' 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Kimimiz "gak„, kimimiz 

**guk„ eliyoruz I 
Eski nesiller şu Türkçeyi nasıl ih

mal etmiş, yarabbi! Meselâ Mektebi 
Sultanide yalnız Arabcanın tecvidi 
değil, Fransızcanın «diction» u da, 
daha on beşini doldurmamış çocuk
lara öğretilirdi. Lâkin kendi ana dili
mizin telâffuz şekU o zaman bu za
mandır hâlâ zabıt ve rabıt altına ko-
nuhnamıştır; henüz malûm değUdir. 
O da imlâmız gibi muğlâk ve müşev-
yeştir. 

Softalar, kendi devirlerinin moda
sı mucibince, Türkçede «ha» ve «hı», 
«zel» ve «ze» mahreçlerini mükâleme-
lerinde gösterirlerdi. Şimdi o moda 
geçti, başkası başladı: 

BUmem radyoyu dinliyor musu
nuz? Eğer kelimeleri ayn ayn tefrik 
etmeseniz, uzaktan ses dalgasına ku
lak verince tereddüdde kalacak, diye
ceksiniz ki: 

— Hayır! Bu konuşulan Türkçe 
değildir! Amma ne dildir, nere dili
dir acaba? 

Fakat maalesef, bu, yamnltılmış, 
yumrultulmuşlar bir «monşer» yahud 
«maynfroynd» Türkçesidir. 

Mektepteyken bir sivri akıllı arka
daşımız vardı. Evvelâ Fransızca ko
nuşurken «r» lan «ğ» okumağa dilini 
ahştırdı. Bu da kâfi gelmedi; Türk
çede de ayni usulü tatbika başladı. 

— Canım! Niçin böyle yapıyorsun? 
diye çıkışırdık. 

— Anadan doğma böyleyim. Esa
sen ecdadımın kanında da bir frenk 
karışıklığı vardır! - diye bir acayip 
iftiharda bulunurdu. 

Lâkin bazan sinirlenip hızlı hızü 
konuşurken «r», «r» demeğe başla
yınca: . w 

— Aman, dikkat! Ecdadım mkâg 
ediyoğsun! - derdik. 

Bizim radyoda sanatlarını göste
renlerde de ayni vaziyet. Telâffuzla
rında bir kusur olarak yanlış söyle
seler neyse, fakat bunu marifet sanı
yorlar. En fecii budur. 

I SOHBET: 

*** 
MİUÎ kütüphanemizin nice noksan

ları var. Bunlar arasında bir de « ec-
vid - diksion.. işi durup duruyor. Türk-
cenin diksion'u tespit edilip butım 
mekteb, sanat ve hitabet ehline og-
retihnelidir. Yoksa kimimİ2 gak, la-
min^iz guk diyoruz! Bülbül şakmıast 
gibi camm Türkçeyi mahvü penşan 
etmiyelim... 

* * • 

«Ben ve Türkiye» neymiş meğer. 
Geçen gün, Karabük fabrikası mü

teahhidi B. Hopkinson'a aid iki fık
ra nakletmiştim. Bir tanesi Türkiye-
de tayyare seferleri hakkında hakh 
bir tenkidi idi. Öbürü: İngUterede 
«Ben ve Türkiye» diye bir konferans 
verdiği için: «Bu ne tevazu! Kendini 
Türkiyeden bile evvel getiriyor!» di
ye takılmıştım. I ^ 

Müşterek dostlarımız beni B. Hop-
kinson'la tanıştırdılar. Meğer o, böy
le bir pot kıracaklardan değilmiş, tn* 
gilterede, 17 nci ve 18 inci asırlarda 
debdebeyle yaşıyan Duc de Marlbo-
tough hakkında o zamanın komikle
rinden biri bir şakacı numara hazır
lamış, adını «Ben ve Marlborough» 
koymuş. O zamandanberi, bu şekil, 
hatib veya muharririn kendi kendisi
ce alayı ve âdeta aczini itirafı manası
mla gelirmiş. Meselâ, kayıkla seyahate 
çıkan bir adam «Ben ve Umman» diye, 

Tifo vakaları 
13 e düştü 

Belediye, sıhhî tedbirlerin 
tatbikine sıkı bir surette 

devam edecek 
Son yirmi dört saat içinde şehrimiz

de 13 tifo vakası tesbit edilmiştir. Va
kaların birdenbire azalması, dün de 
yazdığımız gibi, artık hastalık şiddeti

ni kaybetmeğe başladığına kuvvetli bir 
delildir. Alâkadarlardan aldığımız ma
lûmata göre bu 13 vakadan bir kısmı 
şimdiye kadar gizli kalan tlfolular ol
duğu gibi bir kısmı da son 24 saat ı-
çinde tesbit edüenlerdir. Umumiyet
le tifo vakaları, aşı olmıyanlar arasm-
ıda zuhur etmektedir. 

Belediye tifonun azalmasına rağ
men aldığı sıhhi tedbirlerin tatbikine 
sıkı bir surette devam edecektir. Dun 
de muhtelif aşı istasyonlarma bir çok 
kimseler müracaat ederek birinci ve 
ikinci aşılarını yaptırmışlardır. 
E v l e r d e v e h a n l a r d a y i y e c e k 

h a z ı r l a y ı p s a t a n l a r 
Son zamanlarda hususi evlerle han 

ve bekâr odalannda kurabiye, çörek 
vesaire gibi maddelerin hazırlanması 
menedilmisti. Fakat belediyece alınan 
malûmata göre bu husustaki mem-
nuiyete tamamen riayet edilmediği 
anlaşıldığından sıhhate ve temizliğe 
mugayir olarak bu gibi yerlerde her 
nevi yiyecek ve içeceklerin hazırlamp 
pişirilmesinin katî surette menedU-
mesi tekrar emredilmiştir. 

Meçhul iki 
cesedin hüviyeti 
Zabıtanm tahkikatma 

rağmen henüz anlaşılamadı 
Bundan bir müddet evvel, Halicin 

Eminönü tarafmda denizde iplerle 
bağlı bulunan ve hıristiyan olduğu 
ihtimalleri kuvvetU olan cesedle, 
birkaç gün evvel Sarayburnunda üze
rinde mayosu ile bulunan 30 yaşlarm-
daki cesedin hüviyetlerinin tesbiti için 
zabıtaca yapdan tahkikat henüz neti-
lenmemiştir. 

Gaib eşhas üzerinde ve ayrıca bü
tün polis merkezleri tarafından yapı
lan araştırmalar, bu iki ölünün de hü
viyetini meydana koyamamıştır. 

Mayolu cesedin, her hangi bir yerde 
yüzmek için denize girip boğulan biri 
olacağı, fakat ailesi efradmdan kimse' 
nin zabıtaya müracaat etmeyişinin de 
calibi şüphe bulımduğu göz önünde 
tutulmaktadır. 

Eminönünde bulunan ve iplerle 
bağU olan cesede gelince, bir cinayet 
eseri olduğu kuvvetle tahmin edUen 
bu işin de deniz üzerinde herhangi bir 
gemide işlenmiş olduğuna kuvvette 
ihtimal verilmektedir. 

.,„„...««»•••• •»• "• "••<••••••"• . . . . ."~-
dünyayi dolaşan bir genç «ben ve dün
ya» diye nutuklar filân söylermiş. Bu 
da İngilizlerde tebessümler yaratırmış. 

Karabük fabrikasının yalnız muk
tedir değil ayni zamanda nükteli bir 
zat tarafmdan yapıldığına memnun 
oluyoruz. Türkiyenin teknik kadar 
neşeye de ihtiyacı vardır. Akşamcı 

Haklı şikâyetler 
Napolyon ve istanbul 

sokakları 
Sami N. Sırmalı isminde bir karii-

miz, şöyle yazıyor: 
İstanbulun yeni kurulan ve bi

nalarının asrîliği, sokaklarının 
düzgünlüğü itibarile diğer emsa
line faik bulunan mahallelerinden 
biri de şüphesiz ki Taksim Talim
hane meydanıdır. Bu mahalledeki 
yeni yapılan apartımanlann kapı 
yanların a zarif lâmbalar ko
nulmaktadır. Fakat bu nesneler 
süs olmaktan başka hiç bir şeye 
yaramamakta ve yahut yaratû-
mamaktadır. 

Milli bayram geceleri müstesna 
olmak üzere akşam üzerleri orta
lık karardıktan sonra bir saat ka
dar kısmen yanmakta ve ondan 
sonra tamamen söndürülmekte
dir. 

Apartımanlann sahiplerinin 
kendi sokaklarını aydınlık bulun
durmak suretile vukua gelecek 
pek cüz'i masrafları bile şehrin 
güzelliği ve kiracılarının ve ora
dan geçen halkın istirahatı namı
na feda etmekten çekindiklerine 
ve bu işi de Belediyeden bekledik
lerine hayret ve teessüf ettim. Ev
velki sene her hangi bir emir ile 
bu lâmbalar bir müddet sabaha 
kadar yanmış ve bekçilerin daimi 
kontrolüne tabi tutulmuştu. Fa
kat her nedense bilâhare bu da 
tavsamış ve yine her taraf mezar
lık gibi karanlık bir hale getiril
miştir. 

Uzak mesafelere kadar sokak 
içlerine ışık veren Taksim meyda
nındaki Belediye lâmbaları olma
sa yoldan geçenlerin düşmesi veya 
her hangi bir kazaya uğraması 
işten bile değil. 

* 
—^Napolyon Mısıra girdiği vakit, so
kakların geceleri kapkaranlık oldu
ğunu görmüş. Evleri, asker usulile 
tblr, iki, üç, dört» diye sayarak, bir 
numaralılara o gece, iki numaralıla
ra ertesi gece, ilh, kapılannm önün
de lâmba yaktırmağa mecbur etmiş. 
Hem dört gecede bir lâmba yak
maktan Kahire halkı mutazarrır ol
mamış, hem de, bütün şehir, o gece
den itibaren pırıl pırıl nura boğul
muş. 

«Bizde de buna yakm bir usul tat
bik edilse, İstanbulda karanlık so
kak 'kalmaz! Dört gecede bir han
gi apartıman bir küçük ampul yaka
maz?...» diyeceğiz amma, zaten bele
diyeye tenvirat vergisi vermekte bu
lunmasak... 

Maamafih- lüks apartımanlann 
bulunduğu caddelerde buna yakm 
anlaşmalar yapılabilir. 

NOT 
Bugün 9 oncu sahifemizde karile

rimizin diğer şikâyet ve temennileri 
vardır. 

Z i f t k a z a n ı p a t l a d ı 
Osmanbeyde Ahmedbey sokağında 

yapılmakta olan bir apartımanın iç 
inşaatmda kullanmak üzere hazırla-
natı bir zift kazanı dün akşam üzeri 
parlamış, ve ateş etrafa sirayet etmek 
üzere iken haberdar edilen Beyoğlu it
faiyesi tarafmdan söndürülmüştür. 

Plajlarda alınan 
sıhhî tedbirler 

Köpekler plajlara gire-
miyecek, karasinekle 

mücadele edilecek 
Belediye, plajlarda halkın sıhhatile 

alâkadair çok yerinde bazı tedbirler 
almış ve derhal tatbikine başlamıştır. 
İnsanların yıkandığı plajlara köpek ve 
diğer hayvanların sokulması ve ora
larda' yıkatılması sureti katiyede me-
nedilmiş, plaj sahiplerine bu hususta 
lâzım gelen emirler verilmiştir. 

Bundan başka plajlarda karasinek
lerin üremesine ve çoğalmasına mani 
olmak için sıhhî tedbirler alınması ve 
temizliğe dikkat edilmesi ka;rarlaştınl-
mıştır. Plâjlardaki büfeler ve bakkal 
dükkânları daimî surette sıkı bir kon
trol altında bulundurulacaktır. 

Belediye başhekimleri kendi mınta-
kalannda bulunan plajlarda' müfettiş
lik vazifesini görecek ve yukarıdaki 
tedbirlerin tatbikine ve münasib gö
recekleri sıhhî tedbirlerin alınmasına 
nezaret edeceklerdir. 

Belediye, karasinekle müca;deleyi 
yalnız plajlara inhisar ettirmiyecek, 
şehre de teşmil edecektir. 

Bu karasinek mücadelesinde halkm 
da Belediyeye yardım etmesi icab eder. 
Bunun için sinekle mücadelede halkın 
riayet etmesi lâzım gelen sıhhî vesa-
ya hasırlanmaktadır. Belediye, bu sıh
hî vesayayı halka bildirecektir. 

Deli rolünü 
yapan suçlu 

Sultanahmed sulh ceza 
mahkemesince 62 gün 
hapse mahkûm edildi 
Sultanahmed üçüncü sulh ceza 

mahkemesinde Hasan adında bir ada-
mm muhakemesi yapılmıştır. Hasan 
bir ev ankazı satışı meselesinden Ah-
med adında ihtiyar bir adamla kızı 
Fatmayı dövmek ve sövmek suçundan 
mahkemeye verilmiştir. Yapüan mu
hakemede Hasan suçunu katiyyen in
kâr ettiği gibi vaziyeti de şüpheli gö
rüldüğünden deli olup olmadığımn 
tesbiti için müşahade altına ahnmıştı. 

Dün muhakemeye devam edilmiş ve 
Tıbbı adlî raporu okunmuştur. Rapo
ra nazaran Hasan Tıbbı Adlide müşa
hede altmda bulunduğu sırada yemek 
yememiş ve: «Bir çok kimseler bana 
düşmanlık ediyorlar» diye saçma sa
pan iddialarda bulunmuştur. Fakat 
yapılan müşahede neticesinde kendi
sinin zekâ ve dikkatinin yerinde oldu
ğu, aklî bir maluliyeti bulunmadığı 
tesbit edilmiştir. 

Rapor okunduktan sonra hâkim B. 
KâmU bir diyeceği olup olmadığım 
sorunca Hasan garib bir tavırla: 

— Hiç bir diyeceğim yok. Benim 
hakkımda delidir, diye rapor yazmış
lar. Beni deli yapmışlar, işte o adam
lardan davacıyım... cevabım vermiş
tir. Muhakeme neticesinde Hasana is-
nad olunan suçlar sabit olduğundan 
iki ay iki gün müddetle hapse mah
kûm edilmiştir. 

Not defterinden 
— 1 — 

«Sanat, derdi, geçip giden, bir da-
ha dönmiyecek olan bir ânın, o an
dan aldığımız intibaın tesbitidir. 
Kendimiz gibi her şeyin de fani oldu
ğunu bilmemiz bizi ürpertiyor; bu 
hale isyan ediyoruz. Sanat işte bu is
yanın ifadesidir; yani ölüme karşı 
koymak, kendimizi de, hislerimizi de 
ölümden, unutulmaktan kurtarmak 
arzusudur. Bir sudan iki kere içile-
mezmiş... Doğru; fakat sanatkâr bir 
kere içilen suyu, hiç olmazsa onun 
verdiği intibaı ebedîleştirmek istiyea 
adamdır.» 

Bazan da derdi ki: 
«Sanat kafanın, fani, değişen ka-

hblar altmda değişmiyen, ebedi olan 
şeyi bulup tesbit etmek istiyen faali
yetidir. Bundan asırlarca evvel, baş
ka iklimlerde gelmiş insanlarm şür-
lerini, masallarını okurken sadece 
onlarm nasıl hissedip neler düşün
düklerini mi merak ediyoruz?... Gerçi 
eski eserleri sırf böyle tedkik gözü ile 
okuyanlar var. Biz onlardan değiliz, 
olmak da istemeyiz. Biz asırların mi

rası eserleri içlerinde dünün, bugünün 
ve yannm insanmı bulduğumuz için 
okuyoruz. Yoksa onlarda, kendUerinl 
bize sevdirebilecek ne gibi bir hassa 
olabUirdi ki?...» 

İki iddiası arasında bir tezad bu
lunduğunu, onlarm birbirlerini nak-
zetiğini söyledik mi, gülümser ve: 

«Ne yapayım? derdi, ikisi de doğru; 
iki doğru arasmda, görünüşteki bü
tün tezadlara rağmen bulunması mit* 
kaddcr olan birUği göremiyor, his-
sedemiyorsanız, ben ne yapayım?...» 

— 2 — 
Hiç bir nazariyenin sanate fenahğl 

dokunduğu iddia olunamaz; çünktt 
hakikî sanatkâr her türlü malzeme 
ile güzel eser vücude getirmesini bi
lir. O, ne yaparsa yapsın, eserinde na
zariye ikinci plânda, bazan farkedil-
miyecek kadar gerilerde kalır. An
cak zayıf, sahte sanatkârların eserle
rinde - dikişleri gözüken bir elbise 
gibi -, tatbik etmek istedikleri naza
riye meydana çıkar. 

Bunun içindir ki asıl büyük eser
lerde, bazan birbirine tamamile ha
sım nazariyelerin mahsulü olmaları
na rağmen birbirlerini itmam eden, 
hep bir kaynaktan çıktıklarını iddia 
ettirecek bir hal vardır. 

Her nazariye, hakikî sanatkâr için 
bir vesUeden başka bir şey değildir. 

—. 3 — 
Yakub Nasrullah bir zamanlar şiir

ler yazardı; bugün onları hatırlıyan 
kimse kalmamış gibidir. Şimdi ken
disi faydah neşriyat ile uğraşıyor. Be
nim hangi şairleri sevdiğimi bilir; 
nerede rasgelsem hemen onların sft-
zünü açar ve benim ancak garib 
şairlerden hoşlandığımı iddia eder. 
VaktUe yazdığı satırları şiir samp 
coştuğu gibi şimdiki sözlerinin de za
rafetine, tuhaflığma kanidir, güler. 

Ona hak veriyorum; edebiyat âle
mi yalnız onun anhyabildiği, beğene
bildiği şairlerle dolu olsaydı kendisi
nin de hâlâ şair geçinmesine, şöhret 
kazanmasma hiç bir mâni olmazdı. 

— 4 — 
Hoş - sohbet, nekre diye şöhret bul

mak, insanı alçaltıyor. Çünkü her 
yerde g^dürmek sevdasma düşüyor; 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Nurullah Ataç 

Daimî Fotoğraf müsabakamız 
Amatörlere mahsus daimî fotoğraf müsabakamızm bu haftaki seçiminde (üçer liralık kitap) hediyemizi kazananlar: 1 - Büyükada tapu müdür 

muavini İrfan. 2 - Bandırma Halkevinde Kâzım Umut. S - Tramvay şirketinde ressam bay Kumer. 4 - izmit demiryolu 252 Fahri Se^eL 
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Büyük Trakya manevrasında 
davetli olanların l istesi 
'(Baş tarafı 1 inci salıifede) 

Süvari binbaşı Bani, Tayyareci yüz
başı Âlâ, Topçu teğmen Vefa, Piyade 
teğmen Nizam. 

Irak askerî heyeti 
Heyet başkanı: General Bekir Sıt

kı. Genal kurmay başkanı. 
Heyet azalan: General Hüseyin 

Fevzi, Binbaşı Nurettin Mahmut, Ön-
yüzbaşı Refik Arif, Teğmen Cemil. 

Romanya askerî heyeti 
Heyet başkanı: General Şikityu. 

Ctenel kurmay başkam. 
Heyet azalan: General Lâkobici. 

Genel kurmay ikinci başkam, Albay 
Ştefles, Yarbay Çemianu, Yarbay 
Leon Jorj. Romanyanm Ankara ata-
femiliteri. 

Yugoslavya askerî heyeti 
H^et başkanı: General Nediç. Ge

nel kurmay başkanı. 
Heyet azalan: General Braşiç. Ge

nel kurmay ikinci başkanı, Kurmay 
önyüzbaşı Milovan Gllgoriyoviç, Al
bay Novotiza Rakochevitch Yugoslav-
yamn Ankara ataşemiliteri. 

Yunanistan askerî heyeti 
Heyet başkanı: General Papagos. 

Genel kurmay başkanı. 
Heyet azaları: General Melisinos. 

Genel kurmay ikinci başkanı, Topçu 
yarbay Manidakis, Süvari binbaşı 
K|orozls, Yarbay Hergül Zoumboula-
kls. Yunanistanm Ankara ataşemili
teri. 

Dadetli kara ve hava 
ataşemiliterleri 

Kara: 
Almanya: Albay Hans Rhode. 
Amerika: Binbaşı Royden William-

son. 
Bulgaristan: Yarbay Kiril Pobojilof. 
Çekoslovakya: Yüzbaşı B. Otokar 

Buda. 
Fransa: Albay de Courson de La 

Ville-Neuve. 
Fransa: Yüzbaşı Leleu. 

Muavin: 
ingiltere: Binbaşı Alexander Ross. 
İspanya: Binbaşı Manuel Villega. 
İtalya: Yarbay Cabriele Boglione. 
Japonya: Binbaşı Takasuke İso-

mura. 
Macaristan: Yarbay Oscar Boitz de 

Beodra. 
S. S. C. B.: Albay Emilyanof Sori 

Alexandre Vasiloviç. 
Hava: 

ingiltere: Yarbay T. W. Elmhirst. 
İtalya: Albay Raoul Ferrero Rog-

noni. 
Ankara 31 (A.A.) — Trakya ordu 

manevrasını takibe davetli Balkan 
antantı ve Saadabad paktına dahil 
devletler askerî heyetlerinin İstanbu-
la gelişlerinin ve memleketimizde ika
metlerine aid olarak tanzim edilen 
programa göre: 

Irak genel kurmay başkanı gene
ral Bekir Sıtkı, Romanya genel kur
may başkanı, general Şikityu, Yuna
nistan genel kurmay başkanı gene
ral Papagos, Yugoslavya genel kur

may Başkanı general Nediç, İstanbu-
la muvasalatlannda, genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak na
mına genelkurmay ikinci başkanı 
korgeneral Asım Gündüz, İstanbul 
mevki komutan vekili korgeneral Ce
mil Cahit Toydemir, genel kurmay 
yarbaşkanı tümgeneral Veysel Üni-
var. İstanbul merkçz komutanı tüm
general İhsan İlgaz ve refakatlanna 
meur edilen mihmandarlar tarafın
dan istikbal edileceklerdir. Afgan as
kerî heyeti başkanı general Sadullah 
han, İran askerî heyeti başkanı gene
ral Rıza Kulu Kerim, İstanbul mevki 
komutan Vekili Cemil Cahit Toyde
mir, genel kurmayyanbaşkanı tüm
general Veysel Ünivar, İstanbul Mer
kez komutanı tuğgeneral İhsan İlgaz 

ye refakatlerine memur edilen mihman. 
dariar tarafından karşılanacaktır. 
Misafir heyetlerin hini istikbalinde 
resmi selâmı ifa etmek üzere bando-
lu bir ihtiram bölüğü bulundurula
caktır. Resmi selâm esnasında misa
firlerin millî marşlarile İstiklâl mar
şı çalınacaktır. Misafir heyetlerin 
mensup olduklan memleketlerin ata
şemiliterleri istikbal merasiminde ha
zır bulunabileceklerdir. İstikbal me
rasiminde heyetler gündelik elbisele
rini lâbis olacaklardır. 

istikbal merasimini müteakib he
yetler rükûplanna tahsis edilen oto
lara binerek Perapalas oteline gide
cekler ve ikametleri için hazırlanmış 
olan dairelere yerleşeceklerdir. Mü
teakiben heyet başkanları mihman-
darlarile birlikte Dolmabahçe sarayı
na giderek defteri mahsusa kayde-
düeceklerdir. Heyet başkanlan müı-
mandarlan tarafından tespit edile
cek saatte genel kurmay ikinci baş
kanı korgeneral Asım Gündüzü ziya
ret edecekler ve İstanbul vali ve Be
lediye reisi ve mevki komutanı ile 
Merkez komutanına birer kart tevdi 
edeceklerdir. 

Ağustosun 17 "nci salı günü saat 
20,30 da genel kurmay ikinci başkam 
korgeneral Asım Gündüz tarafından 
misafirler şerefine Perapalas otelinde 
bir akşam yemeği verilecektir. Bu ye
meğe misafir heyetlerin ataşamiliter-
leri mihmandarlarile birlikte davet 
edileceklerdir. Vakit müsaid bulun
duğu takdirde misafirler mihmandar
ların delâletile İstanbulda gezintüer 
yapacaklar ve şehrin müzelerile tari
hî âbidelerini gezeceklerdir. 

Misafirler ağustosun 18 inci çar
şamba günü saat 16 da İzmir vapuru
na rakiben saat 17 de İstanbuldan 
Tekirdağına müfarakat edeceklerdir. 

Misafir heyetler başkanlan vapur
da genel kurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmak ve orgeneral Fahred-
din Altay tarafından kabul edilecek
lerdir. Saat 20,30 da misafirler şere
fine vapurda mareşal tarafından bir 
akşam yemeği verilecektir. 

Misafirler manevrayı aşağıda yazıl
dığı veçhile takib edeceklerdir: 

19 ağustos perşembe: Sabah kah
valtısı alındıktan sonra saat 8 de oto
mobillerle Muratlı üzerinden Saray 
mmtakasına gidilecek, manevra ara
zisi ve muharebeye hazırlanmakta 
olan iki taraf kıtaları görülecek ve 
öğle yemeği sandoviç olarak verile
cektir. Akşam Tekirdağına gidilecek 
ve yemek vapurda yenilecektir. 

20 ağustos cuma: Saat beş buçuk
ta Tekirdağmdan otomobillerle ma
nevra sahasına hareket olunacak ve 
iki taraf hareketleri takib edilecek
tir. Öğle ve akşam yemekleri gemide 
verilecektir. 

21 ağustos cumartesi: Kıtaatın is
tirahat günüdür. Bugün saat sekiz
de otomobillerle Tekirdağ - Muratlı -
Babaeski - Havza - Edime yolile Edir-
neye gelinecek öğle yemeği 2 inci 
umumî müfettiş general Kâzım Di
rik tarafından verilecektir. Müşarün
ileyh Trakya hakkında bir söylev ve
recek, müteakiben şehir gezdirilecek 
saat 16 da otolarla Edlmeden Tekir
dağına avdet olunacak ve bu sırada 
Alpullu şeker fabrikası da vakit mü
sait olduğu takdirde görülecek, ak
şam yemeği vapurda alınacaktır. 

22 ağustos pazar günü geçit res
mi ve kritiktir. Orgeneral bir kır 
yemeği verecektir. Akşam otolarla 
geçit resmi sahasından Tekirdağına 

vapura dönülecektir. Akşam yemeği vâ -r 
purda alınacaktır. Bu akşam vapur 
Tekirdağmdan hareketle 23 ağustos 
pazartesi sabahı saat 9 da Galata 
nhtımma yanaşmış bulunacak ve 
misafir ataşemiliterlere burada veda 
edilecektir. 

Misafirler Galata rıhtımından oto
lara rakiben Perapalas oteline azimet 
edeckler ve otellerinde istirahat ede
rek öğle yemeğini otelde yiyecekler
dir. 

Öğleden sonra saat 14 den itibaren 
misafirler Aşari atika müzesini. Aske
rî müzeyi. Vakıf müzesini, Topkapı 
saraymı vesair müessesatı tarlhiyeyi 
gezeceklerdir. Akşam misafirler ser-
bes olacaklardır. 

Ağustosun 24 üncü salı günü saba
hı misafirler saat 9 da hareket edecek 
oaln Akay idaresinin hususî bir vapu
runa rakip olacaklardır. Vaupr Ana
dolu sahilini takiben Büyükadaya gi
decek ve öğle yemeği Yat klübünde 
yenUecektir. 

Büyükadadan saat 16 da hareketle 
Florya civan görülerek sahili takiben 
köprüye avdet edilecek ve akşam ye
meği Perapalasta yenilecektir. 

Ağustosun 25 inci çarşamba günü 
misafirler saat 10 da Köprüde rükûp
lanna tahsis edilecek olan bir Şirketi 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahîfede 

etrafta gülen olmazsa şöhretini kay
bedeceğini sanıyor. Hemen onların 
hoşuna gidecek, haklı bulacakları 
sözler söylemeğe kalkıyor ve bunun 
için de haksızlık etmeği göze ahyor. 
Pascal: «Nekreler kötü seciyeli olur» 
der. (Diseur de bons mots, mauvais 
caractere). Eskiden bu sözü ukalâh-
ğa hamlederdim; gün geçtikçe doğ
ruluğunu anlıyorum. 

Nurullah Ataç 

Çocukları kurtarma yurdu 
kampı 

Çocuklan kurtarma yurdu kampı 
bugünlerde Heybelide açılacaktır. 
Üç seneden beri yurdda terbiye ve hi
maye görerek ıslahı hal ettikleri için 
kendilerine birer iş bulunan 16 çocu
ğun yerlerine diğerleri ahnacaktır. 

B O R S A 
31 Temmuz 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı dahili 94 
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» II 14,55 
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» 
» 

Türkiye Cum- 91,75 
hurlyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
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7,— 
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Madrid 
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1,96,34 
13,73 

34,28,57 
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İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 
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F t A T L A R 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 
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Arpa çuvallı 
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4 25 

16 — 
135 — 
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Arpa 
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1/4 Ton 
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Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
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Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık G. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

6,45 Kr. 
5,50 > 
6,52 B 
5,19 > 
3,83 X, 
8.13 » 

94,72 » 
94.72 .̂ 

Bu akşam 
HALK OPERETİ 

Üsküdar İnşirah Bahçesinde 
Ş İ R İ N T E Y Z E 

2 A. pazartesi akşamı 
Beşiktaş Suat parkta 

E N A i L E R 
3 Ağustos SALI günü akşamı 
Beylerbeyi İskele Tiyatrosunda 

T A R L A K U Ş U 
•mnitlIlllllltlIlllllllllHIlllllllllllllllllllllllMlllllillllllllllllllllllIHMIllHİ 

Hayriye vapurile Rumeli sahilini ta
kiben Boğazın methaline kadar bir 
tenezzüh icra edecekler ve öğle yeme
ğini Tarabyada kâin Tokatlıyan ote
linde tenavül eyliyeceklerdir. Misafir
ler saat 16 da vapura rakiben ve Ana
dolu sahilini takiben Köprüye gele
cekler ve oradan otomobillerine bine
rek Perapalas- oteline avdet edecek
lerdir. 

Akşam misafirler seıbestir. 
Trakyada cereyan eden ordu ma

nevrasını takibe davet edilen misafir 
heyetlerin memleketimizde ikametleri 
hakkında tanzim edilen resmî prog
rama ağustosun 25 inci çarşama günü 
akşamı hitam bulmaktadır. 

Misafir heyet Başkanları istikbalde 
olduğu gibi merasimle teşyi edilecek
tir. 

İstanbul, Zonguldak, İzmir 
limanlarının projeleri 

(Baş tarafı 1 inci. sahîfede) 
kikler, Zonguldak limanının ıslaâha 
muhtaç olduğunu göstermiştir. Bil
hassa fırtmalı havalarda kömür tah
mil ve tahliyesinin kolaylıkla yapılma
sı temin edilecektir. 

Bu işin süratle görülmesi için li
mana asri tesisat konulması da karar
laştırılmıştır. Bu suretle kömür .almak 
için vapurların Zonguldakta sıra bek
lemek gibi mahzurlar ortadan kalka
caktır. 

İngüiz miüıendisleri dün sabah va
purdan çıkar çıkmaz Trabyaya gide
rek Tokatlıyan oletinde istirahate çe
kilmişlerdir. Saat 011 dörtte otelden 
ayrılan mühendisler 15 de hareket e-
den vapurla İzmire müteveccihen ha
reket etmişlerdir . 

İngiliz iş adamlarile yapılan görüş
meler neticesinde İstanbul, İzmir ve 
Zonguldak limanlarının tesisatlandı-
nlmalan üzerinde kendilerile muta
bık kalınmıştır. Bu anlaşma Londra-
ya telgrafla bildirilmiştir. 

Gibs müessesesi limanların yalnız 
projelerini yapacak, inşaat işlerile 
meşgul olmıyacaktır. Esasen müesse
se proje müessesesi olması hasebile 
kendilerine inşaat hususunda bir tek
lif de yapılmış değildir. Mühendisler 

İzmirdeki tedkiklerini iki günde biti
recekler, salı günü tekrar şehrimize 
döneceklerdir. Bu seyahatlerinde de
niz ve hava müsteşarı B. Sadullah İn
gilizlere refakat edecektir. 
istanbul l îmanmda kömür 

mıntakası 
İngüiz mühendisler İstanbul lima-

mnda bir senedenberi tedkikatta bu
lundukları cihetle önce limammızm 

tesisatlandırma projesini hazırlıyacak-
lardır. Bu münasebetle İzmirden dö
nüşte limanımızdaki tedkiklerine de
vam edeceklerdir. Kömür mmtakası-
mn avan projesi hazırlandığmdan pro
jeye kısa zamanda esas şekli verilecek 
ve iki aya kadar da tatbikatma geçi
lecektir. 

Limanın kömür mmtakasında kö
mür tahmil ve tahliyesinin kolayca 
ve süratle yapılmasını temin gayesile 
Avrupadan son sistem vinçler getirtil
mesi kararlaştırılmıştır. Bunun için 
tanınmış, belli başlı müesseseler ara
sında bir müsabaka açüacaktır. Asrî 
kömür depolannm inşaasma da ayni 
zamanda başlanacaktır. 

Vinçlerin tevsii, antrepolar ve İs
tanbul limanımn tesisatlandınlması-
na aid ikinci projenin tatbikine 938 
senesi ilkbaharında başlanacaktır. 

Telsiztelgraf, telefon ve radyolar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

lan umuma mahsus mahallerde mev
zu tesisattan birinci sınıf için 30, ikin
ci smıf için 20, üçüncü sınıf için 10 
lira, 

8 — Nüfusu 250 binden fazla olan 
şehirlerde 5 numaralı fıkrada sayılan 
umuma mahsus mahallerde mevzu 
tesisattan birinci sınıf İçin 50, ikinci 
sınıf için 30, üçüncü sınıf için 20, 
dördüncü smıf için 10 lira, 

9 — Halkevleri, spor klüpleri, as
kerî klüp ve mahfiller, hastaneler, 
mektebler ile belediyelerin menafii 
umumiyeye hadim tesisatından 5 
lira, 

10 — Spor klüplerile askerî klüp ve 
mahfillerden gayri klüplere, banka
lara ve telsiz alıcısı satan müessese
ler, mevzu tesisattan nüfusu on bin
den az olan yerlerde 10, on ilâ yüz 
bin nüfuslu şehirlerde 30, iki yüz elli 
binden fazla nüfuslu şehirlerde 50 
lira . 

11 — Yukarıdaki fıkralarda sözü 
geçmiyen bilumum tesisattan 10 lira, 

Yukarıda yazılı ücretten beher tesi
satın yalnız bir hoparlörü mevcud ol
duğuna göre tespit edilmiş olup bu 
tesisattaki hoparlör adedi birden faz
la olduğu takdirde her fazla hoparlör 

için yüzde 25 nisbetinde fazla ücret 
alınacaktır. 

5 numaralı fıkrada sayılan umumJ 
mahaller, mahallî belediyelerce tas
nif edilmemiş ise birinci sınıf ücrete 
tabi tutulacaktır. 

Hususî tesisat 
Miatbuat, borsa gibi müesseselerde 

haberleri almağa yanyan hususî tesi
sattan keza beher malî sene için 10 ilâ 
100 bin nüfuslu şehirlerde 50 ve yüz 
binden fazla nüfuslu şehirlerde 100 
lira ücret alınacaktır. 
İlân, reklâm ve Transmisyon 

Bu sene, telgraf ve telefon idaresi
nin telsiz postalannm biri vasıtasile 
ilân ve reklâmlardan beher defası 
için kelime başına bir günlük ilân
lardan 30, üç günlüğünden 25, 12 
günlüğünden 20, bir ayhğmdan 15 
ve üç ayhğmdan da 10 kuruş ücret 
almcakatır. 

Transmisyonlardan beher saat ve 
kesri için altmış lira ücret alınacak
tır. Ancak, gerek devlet müessesele
rinin gerek hususî müesseselerin yap
tıracakları bu transmisyonlar için 
stüdyo ile transmisyon yapılacak mev
kiler arasındaki tesisat alâkadar 
müesseselere aid olacaktır. 

Üsküdar çöpleri 
Yapılan şikâyetlerin aslı 

olmadığı anlaşıldı 
Üsküdar ve civarındaki çöpler, Kı

sıklıya yakın Tunuslubağ çifliğinin 
pek yakınlarına; dökülmektedir. Bu 
yüzden bu havalide fazla taaffün ve 
sinek peyda olduğuna dair Belediyeye 
baizı şikâyetler yapılmıştır. Salâhi-
yettar bir makamdan öğrendiğimize 
göre. Belediye bu şikâyetleri yerinde 
tedkik etmiş ve müretteb oldukları ne
ticesine varmıştır. Çöplerin imha edil
dikleri yerlerde sinek üremediği gibi 
taaffün de yoktur. 

Üsküdar mıntakası, İstanbulun en 
temiz mmtakalarından biri olduğu te
min edilmektedir. Üsküdar kaymaka
mı ve temizlik memurları, o taraflann 
temizliğine azamî dikkat göstermekte 
ve bu hususta hiç yorulmadan çalış
maktadırlar. 

Köpekler de toplattırılacak 
Belediye kedilerin toplanmasından 

sonra köpeklerin de toplatılmasına ka
rar vermiştir. Köpekler de tıpkı kedi
ler gibi belediye temizlik memurları 
tarafından toplatılarak fennî surette 
imha edilmek üzere Himayei Hayva
nat Cemiyetine teslim edileceklerdir. 

Belediye, Köpeklerin imhası için ga
yet esaslı tedbirler aldığından yakın 
zamanda yalnız şehir içinde değil, 
köylerde de serseri köpeklerden eser 
kalmıyacaktır. Ancak sahipli av ve ev 
köpeklerine dokunulmıyacaktır. 

DoluİMba kampı 
Kampta, gidenlerin 

ihtiyaçlarını tatmin edecek 
tertibat alındı 

Bursa (Akşam) —̂  Dolubabada 
her yıl kurulan aile kampı, bu yıl da 
başlamıştır. Uludağın bu güzel ve 
mutedil yeri, çadırlarla dolmuştur. 
Bazı aileler bu sene portatif evler de 
yaptırmışlardır. 

Kampta her ihtiyaca cevap verecek 
tertibat alınmaktadır. Dün bir elek
trik motörü ile havaî hat tesisatı ya
pılmış, bu suretle fener ve lâmba 
külfeti de ortadan kaldmlmıştır. 

Başta vali olmak üzere bir çok me
murlar da kampa rağbet ettiklerin
den, bunların vazifeye tabi olmıyacak 
bir şekilde dağa çıkıp inmelerini ko
laylaştırmak üzere o cviarda, sabah 
akşam için muntazaman işliyen oto
büs seferlerinin yapılmasına da ka
rar verilmiştir. 

Beşiktaş Kızılay şubesi 
eğlencesi 

Kızılay Beşiktaş şubesi her sene ol
duğu gibi bu sene de Küçükçiftlik par
kında zengin programlı bir gece ha
zırlamıştır. Eğlenceler sabaha kadar 
devam edecektir. Bu eğlence 7 ağus
tos cumartesi akşamı verilecektir. 

Kalitarya köyünde mekteb 
Bakırköy kazasına tabi Kalitarya 

köyünde yeni bir ilk mekteb yapılma
sına karar verilmiş ve mektebin inşa* 
sına hemen başlanmıştır. 
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SİYASİ tCMAL: 
Şimalî Cinde Japon askerî harekâtı 

Şimalî Cinde mahallî hükümete 
tabi olarak asayişi muhafaza eden ve 
bu vazifeyi yapmasına vaktile Japon 
mahallî kumandanlığı tarafından da 
müsaade edilen yirmi dokuzuncu Çm 
ordusunun tazı kıtalarının temmu
zun başında ihtimal (Nankin) den ge
len tesir ve teşvik eseri olarak, gece 
manevrasındakı Japon garinzon kuv
vetleri ile çarpışmış olmaları bida
yette pek mühim bir hadise olarak 
karşılanmamıştı. 

Mahallî Japon kumandanı memle
keti idare eden siyasî meclisin reisi ve 
Şimalî Çin kumandanı general Sung-
dan hadiseye sebebiyet verenlerin tec
ziyesini, tarziye verilmesini ve Çinli 
kıtaların Tientsinden elli ve Pekin
den 25 kilometre uzağa nakledilmesi
ni bir ülitumatom vererek istemişti. 
Çinli general bu ülitumatomu kabul 
ettiği halde askerinin bir kısmı üzeri
ne sözünü geçirememişti. İki fırkayı 
Japonların istedikleri hatta çektiği 
halde diğer fırkalar Pekinden Tient-
sin ve sahildeki Takuda tahkimat ya
parak yerleşmişler ve yeni gelen kuv
vetleri takviye edilen Japon garni
zon kuvvetlerile çarpışmışlardır. Di
ğer taraftan Nankin hükümeti Şimali^ 
Cindeki lüzumu halinde gayrı askerî 
bulundurulacak mıntakanm c^Ji' 

bunda Paotingfuda 200,000 kişilik bir 
kuvvet tahşid ederek Şimalî Çinin iş
lerine müdahaleye hazırlanmıştı. 

Japonya dahi Nankin hükümetini 
arkadan sıkıştırabilmek için Cenubî 
Çin sahillerine kuvvetli bir donanma 
göndermiş ve Orta Çinin başlıca bel
desi ve limanı Şanghaya asker çıkar
mıştır. Şimalî Cindeki Japon kuman
danı yirmi dokuzuncu Çin ordusunun 
asi kuvvetlerine söz anlatamıyacağı-
na kanaat getirdikten sonra Pekin ve 
Tientsin üzerine yürüyüş ve hücum 
yapılmasını emretmiştir. Ayni zaman
da bir Japon filosu her iki şehrin de
niz sahilindeki iskelesi Takuyu bom
bardıman eylemiştir. 

Neticede Japon kuvvetleri her üç 
beldeyi zapt ve işgal etmişlerdir. Kıta
larından bir kısmına sözünü geçire-
miyen general Sung dahi ordusunun 
kısmı küllisi ile Japonların tarafına 
geçmiştir. Artık Şimalî Çinin en mü
him noktalan Japonların eline geç
miş bulunuyor. Bu vaziyeti değiştir
mek için Çin hükümetinin elinde 
harpten başka bir çare yoktur. Fakat 
bu çareye Çin hükümetinin başvur
ması şüphelidir. Başvurduğu takdirde 
sonunu getireceği ise daha şüpheli ve 
belki de imkânsızdır. 

Feyzullah Kazan 
„,„^„„„ HHiııııuııııımıııımıi""""""""»"""""»"" 
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Japonlarla Çinliler arasında buyuk bir 
meydan muharebesi vukuu bekleniyor 

Bir Amerkalı şairi 
şeiırimize geldi 

Atatürke ve Türk inkilâ-
bma hayranım diyor 

Amerika sair-
lerinden B. Ro-
bert Mac Go-
wan, vapurla 
şehrimize gel
miştir. Ameri
kan şairi, ken-
disile görüşen 
bir muharriri
mize demiştir ki; 

Atatürke ve 
Türk inkılâbı
na hayranım. 

Türk şairlerile 
yakından gö
rüşmek ve tanış
mak isterdim, fakat vapurum İstan-
bulda çok kalmadığı cihetle, bu eme
lime muvaffak olamadah hareket et
tiğime müteessirim, demiştir. 

Amerikalı şair, sonunda muharri
rimize demiştir ki: 

— İstanbul, dünyanm en güzel şeh
ridir. Bu şehirde insan şair olmaz da 
ne olur? 

İstanbul festivaline gece Parkotellnde 
ver i len z i y a f e t l e başlandı 

Vali ziyafette nutuk irad etti. Köprü, yangfin 
kuleleri. Taksim meydanı tenvir edildi 

B. Robert 
Macgowan 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rargâhuu yeniden şiddetle bombardı
mana başlamıştır. 

A s k e r î h a r e k â t h a k k ı n d a 
J a p o n t e b l i ğ i 

Tokio 31 (A.A.) — 30 temmuz ak
şamı şimalî Cindeki harekâtı harbiye 
sahnesinde vaziyet aşağıdaki şeküde 
görülmekte idi:. _ 

Pekinde bulunan Çin kıtalaıı 29 
temmuz gecesi şehri boşaltmışlardı. 
Yalnız Pekinin şimal smırlannda bir
kaç müfreze kalmıştı. Bombardıman 
tayyarelerUe takviye edUen Japon or
dusu 30 temmuz günü Pekmin şima
linde hücuma geçmiştir. Saat 15 te 
-maham saat- Çin askerleri sılahlan-
m bırakarak esir edilmişlerdu:. 

30 temmuz günü saat 15 te bir Ja
pon livası Lioukouchao civarını ve m 
mevkün yakininde bulunan tepeyi ı§-
gal etmiştü-. . 

Tiyen Cinde 29 temmuz gecesi şehir 
dahüinde sabaha kadar küçük muda-
demeler olmuş, fakat 30 temmuz sa
bahı Çin kıtaları Tiyen Çini boşalta
rak cenuba doğru çekilmişlerdu*. 

Bahriye silâhendazlarüe takviye &• 
düen Japon kıtaları Tangkou istih
kâmını saat 15 te hücumla zabdetmiş-
lerdir. 

30 temmuz akşamı muharebe vazi
yeti aşağıdaki şekilde idi: 

Japon ordusunun en büyük kısmı 
Yung-Tmg-Ho nehrinin sol sahilinde 
bulunmakta ve yapacağı taarruzu ha-
zu-lamakta idi. Japon ordusunun di
ğer kısmı da Tankou, Tientsini işgal 
etmektedir. 

29 uncu Çin ordusunun başlıca kuv
vetleri Paotıngfouya doğru ricat et
mektedir. 

J a p o n z a y i a t ı n e k a d a r ? , 
Tokio 31 (A.A.) — Harbiye Nezare

ti, çarşaunba ve perşembe günleri vu
ku bulan Japon zayiatı yekûnunun 
78 ölü 190 yarahdan ibaret olduğunu 
bildirmektedir. 
B o m b a l a r d a n ö l e n Ç i n l i l e r 

Şanghay 31 (A.A.) — Tiyen Cinde 
Japon tajryarelerinin bombardımanı 
neticesi olarak sivil ahaliden birçok ki-
Si ölmüştür. 

[Tiyen Cinden Çin polisleri 
çekildiler 

Vaşington 31 (A.A.) — Tiyen Cinden 
Hariciye Nezaretine gelen bir telgraf
ta, Çin zabıtasımn şehri terkettiği bil
dirilmektedir. 

A m e r i k a t a v a s s u t t a 
b u l u n m u y o r 

Vaşington 31 (A.A.) — B. HuU, A-
merika hükümetinin Cindeki muha-
£ematı tatil etmek maksadile herhan
gi bir hükümetle müzakerelerde, bu
lunduğu hakkında habeirleri tekzip et
miştir. 

Japon sefirinin teminatı 
Vaşington 31 — Japon sefiri, Japon 

kıtaatmm Pekin şehrinin cenubunda' 
ki şimendifer hat tmm 32 inci küo-
metreden üeriye gitmiyecekleri bak
landa Amerika hükümetine teminat 
vermiştir. 

B i r İ t a l y a n g a z e t e s i n i n 
m ü t a l e a s ı 

Roma 31 — Stampa gazetesi Şima
lî Çin hâdiselerirü ve bilhassa Japonla-
n n Pekine girişini fevkalâde ehemmi
yeti haiz tarihî bir hadise olarak 
telakki ediyor ve diyor ki: 

— İhtimalki yeni müzakereler, yeni 
anlaşmalar olacak, fakat neticesi Ja
pon işgalinin genişlemesi olacaktu:. 
Beynelmilel sahada esash bir mukave
mete intizar edilemez. Artık diploma
tik silâhların ehemmiyeti yoktur. 

1 0 0 0 Ç i n j a n d a r m a s m m 
s i l â h l a n a l m d ı 

Tokyo 31 (A.A. )— Domei ajansı 
Pekinden istihbar ediyor: 

Japon kıtaatı. Pekine girmeğe te
şebbüs eden şarkî Hopei hükümetine 
mensub bin jandarmayı silâhtan tec-
rid etmişlerdir. 

J a p o n t a y y a r e l e r i a s k e r i 
g ö t ü r e n 3 t r e n i b o m b a r d ı m a n 

ettiler 
Tokyo 31 (A.A.) — Japon tayyare

leri bugün öğleden sonra ikisi Cho-
chow mevkünde, biri Hsushui'nin ce
nubunda biri de Paotingfou'da; olmak 
üzere Çin kıtalannı nakleden dört 
treni bombardıman etmişlerdir, 

Paotingfou istasyonu alevler içinde
dir. Japon tayyareleri Paotinfaw ile 
Pekin'in 30 kilometre cenubunda 
vaki Liangsaîıg mevkii arasında Çin 
kıtalan ile yüklü yirmi kadar tren 
müşahade etmişlerdir. Bütün bu tren
ler şünale doğru gitmekte idi. 

Tokyo 31 (A.A.) — Nichinichi ga
zetesinin verdiği malûmata göre Ja
pon hükümeti Şimalî Cindeki hadise
ler dolayısile" Diyet meclisinden yeni 
bir munzam tahsisat istemeğe karar 
vermiştir. Bu tahsisat 300 milyon yen 
olacaktır. 

Fransızlar da yaralandı 
Pekin 31 (A.A.) — Tientsin muha

rebesi, Japonların lehine olarak ni-
hayetlenmiştir. 

Çarpışmalar esnasında Tientsin İs
tasyonundaki Fransız muhafaza kıtası 
binasına da ate§ açılmış ve bir ça
vuş ile iki nefer yaraJanmıştur. 

Japon takviye kıtalarınm vürudu 
üzerine, Tung-Çen'deM isyan bastuıl-
mıştır. 

Patoting'de bulunan general Sung-
Çe-Yuan, Çin merkezî hükümet kuy-
vetlerinin şimale doğru yürümemeleri 
için emir verdiğini bildirmiştir. 

Japonlar, Pekin ve Tientsin'de va
ziyete tamamile hâkim gibi görün
mektedir. • ^ 

Hapishaneleri teftiş 
150 mahkûm Zonguldak 
ocaklarında ve inşaatta 

çalıştırılıyor 
Evvelce Bursa müddeiumumisi iken 

bir müddet evvel terfien adliye müfet
tişi olan B. Cemil muhtelif vilâyetler-
deki hapishaneleri teftişe başlamıştır. 
B. Cemil bu arada İstanbula da gel
miş ve müddeiumumi B. Hikmet Onat 
ile görüşmüştür. 

Aldığımız malûmata nazaran İmralı, 
Edime ve Zonguldaktdki yeni yapılan 

üç hapishanedeki mahkûmlarm yekûnu 
sekiz yüze baliğ olmuştur. Bunlardan 
yüz elli tanesi Zonguldakta bulımmak-
tadır. Mahkûmların Zonguldakta ma
den işlerinde çalıştırılmaları için Ad
liye vekâletile kömür şirketleri ara
sında müzakereler yapılmakta oldu
ğunu yazmıştık. Bu müzakereler neti
cesinde Kömüriş şirketile mutabık ka
lınmış ve mahkûmların bu şirkete ait 
maden ocaklarında çaUştırılmalan 
kararlaştırılarak faaliyete geçilmiştir. 

Halen Zonguldakta bulunan mah
kûmların bir kısmı yevmiye üe kömür 
madenlerinde çalışmaktadırlar. Bun-
lann bütün ihtiyaçları ve sarfedecek-
leri mesaiye mukabil istirahatleri te
min edilmiştir. 

Mahkûm amele adedinin arttınlma-
sı için Zonguldakta yeniden mahkûm
lara mahsus binalar inşa edilmesine 
lüzvım görüldüğünden oradaki mah
kûmlarm bir kısmı da inşaat işlerin
de çalışmaktadırlar. Diğer taraftan g&-
ne bu işlerde çalıştırılmak üzere muh
telif vilâyetler hapishanelerinden se
çilen elli mahkûm daha Zonguldağa 
gönderileceklerdir. İnşaat işleri ik
mal edüdikten sonra bu mahkûmlar 
da madenlerde çalıştınlacaklardır. 

B. Cemil bu faaliyeti gözden geçir
mek üzere bir kaç güne kadar Zon
guldağa gidecektir. 

F i r a r i k a t i l y a k a l a n d ı 
Adana (Akşam) — İki ay kadar ev-

vd Kadirlinin Kara Ömerli köyünden 
Ömer Kıdılış admda bir sabıkah eski 
bir iğbirardan dolayı Kozanlı demir
ci İbrahime pusu kurarak onu öldür
müş, bununla da hmcmı alamiyaiak 
öldürdükten sonra kafasma yedi kur-
şım sıkımştL 

Kıdılış Ömer sıkı bir takipten sonra 
bir kaç gün evvel Maraşta gizlendiği 
bir bağda jandarmalaHmız tarafm-
dan yakalanarak Kadirliye getirilmiş
tir. 

Dün geceU festiTal 

Dün akşam Park Otelinde vali ve 
belediye reis vekili B. Şükrü tarafın
dan verilen 200 kişüUc ziyafet ile İs
tanbul festivaline başlanmiştır. Festi
valde şehrimizin bir çok tanınmış şah-
siyetlerile matbuat erkâm hazır bu
lunmuşlardır. Bu münasebetle - dün 
de yazdığımız gibi - köprü, yangın ku

leleri ve Taksim Cumhuriyet meydanı 
tenvir edilmiş, şehrin muhtelif yerle
rinden havai fişekleri atılmıştır. 
Ziyafetten sonra bin kişilik bir su-

vare verilmiştir. 
V a l i v e b e l e d i y e r e i s v e k i l i n i n 

n u t k u 
Park otelinde verilen ziyafetin so 

nunda vali ve belediye reis vekili B. 
Şükrü ayağa kalkarak davetlilere bu 
toplantıya şeref verdiklerinden dola
yı beyam teşekkür ettikten sonra nut
kuna devamla demiştir ki: 

Biz Atatürkün çocukları vazife a-
şıkıyız. Bu aşkımızı neşe ile kemale er

diririz. Neşe çahşan insanlarm hakkıdır, 
sağlığın, kuvvetin başarıcılığm en ba
riz tezahürüdür. 
İstanbul tarihî âbideleri içinde en bü-

yük değerini Türkün ruhmıdan al
mıştır. İstanbul, zinetini Türkün ku
cağında bulmuş, biz Cumhuriyet ço-
cuklan da Istanbulun bu güzellikleri
ni ve bu zengin varlıklarım ancak 
Atatürk devrinde duymuş ve anlarm-
şızdır. 

Hiç bir zaman inkâr edilemez ki İs
tanbul; güzelliğe ve mamurluğa doğru 
en büjrük adımlarım Cumhuriyet dev
rinde atmıştır. Çünkü Türk neşe do
lu varlığım ancak bu devirde kazan
mıştır. 

İstanbul ayni zamanda dünyanm 
en sıhhatli şehridir. İstanbul en sıh
hatli bir şehirdir sözümü belki tifo-
nvm bahis mevzuu olduğu bir zaman
da garib görenler olabilir. Fakat bü
tün vatandaşlarım ve bütün cUıan bil
sin ki bu sözü söyliyen; bir 
beldenin mesuliyetini omuzlarında 
taşıyan, onun maddî ve mane
vî bütün mesuliyetlerini seve se
ve kabule amade bir insandır. E-
vet tifo karşısında alarm yaptık. Bu 
alarm İstanbulda tifonım mevcudiye
tinden dolayı değU; biz Atatürk ço-
cuklanmn vatandaşlarm umumî men
faatlerine teallûk eden her işte o 1̂  
ne kadar küçük ve basit olsa da ft-
zamî derece hassasiyet göstermeyi va-
Bife bildiklerinden dolayıdır. 

Şuna da dikkat etmek lâzımdır M, 
dünyanm hiç bir yerinde hakikatler 
gizlenmeden ve korkulmadan bizde 
olduğu kadar serbestçe ortaya atüa-
maz. Bizde millet ve vatan işlerinde 
en geniç mikyasta tenkidler yapmak 
hürriyeti hududsuzdur. Bu da Ata
türk devrinin şıaıdır. 

riyaf etinden bir intiba 

kımn belediye nizamlarına ve çalış* 
malarına gösterdiği riayet ve yardıma 
işaret ederek demiştir ki: 

— İstanbul valisine vekâletimin aM 
günleri içinde İstûrbul halkının; be
lediyenin çalışmalarına gösterdiği 
yardımı ve belediye nizamlarına olan 
bağlıhğım şükran ve minnetle anma
ğı en büjmk borç bilirim. Bu kadar 
faziletli, bu kadar temiz, bu ksıdar in
tizamı sever, bu kadar neşeli bir halk 
kütlesine malik olan şehirlere ne mut
lu. 

Saym arkadaşlar; şirin îstanbulUf 
muza tabiatın bahşettiği güzellikler 
arasmda Türk zekâsımn yükselttiği 
muazzam âbideleri, Türk emeğinin vf 
zevkinin yarattığı güzellikleri bütün 
dünyaya tanıtmak ve hatırlatmak için 
yaratüan İstanbul festivalinin üçün
cüsünü neşe ve şevk içinde açarken 
bizi bu mesud günlere kavuşturan A-
tatürkümüzün, onunla daima b»* 
raber yürüyen arkadaşlanmn, Ata
türkün izinden hiç bir zaman ayrümw 
yan ve asla aynlmıyacak olan çok sa
ym İstanbul halkınm saadeti, rfeahı 
adma kadehimi kaldırıyorum.» 

B u g ^ ü n k ü f e s t i v a l p r o g r a m ı 
Bugün Modada yelken müsabaka* 

lan yapüacak. Dağcılık klübünde te
nis turnuvasına başlanacak, Naşld 
grupu tarafından Büyükderede bir 
temsil verilecektir. 

VIYANA ŞEHİR TİYATROSU 
Meşhur şantörü 

Bat FORAEST 
NOVOTNi'de 

Herifaıı ölleden 14,80 a kadar mizik. 
Tenzüâtlı »yatlar, tabldot (4 Ubak) 

Krf. 75 
DAİRE . TEFEBİ8I 

Davetsiz misafir 
Sarhoş Alinin bıçağile 

Hasanın parmaklan kesildi 
Salih oğlu Ali admda biri dün gece 

sarhoş olarak îskenderpaşa civarmdu 
arabaa hanmm önünden geçerken 
hanın içinde çalgı sesleri duymuş v« 
kendisi de hana girmiştir. 

Ali hamn bir odasında bir kaç kişi^ 
nin çalgı çalıp eğlenmekte olduklan-
m görünce o da araya girerek avazı 
çıktığı kadar bağıra çağıra şarkı söy
lemeğe başlamıştır. Sarhoşun bu mü
nasebetsizliği yüzünden eğlenceleri 
bozulan oda sahipleri çalgıyı kesmiş
ler ve odadan çıkıp gitmek istemişler
dir. Sarhoş Ali bu defa hiddetlenerek 
zorla eğlenceyi devam ettirmek iste
miş ve bıçağım çekerek bağırıp çağır
mağa başlamıştır. Sarhoşım bıçakla 
bir kaza çıkarmaması için orada bur 
limanlardan Hasan admda biri araya 
girerek Alinin elinden bıçağını almak 
istemiştir. Bu sırada Hasamn par
maklan kesUmiştir. 

Sarhoş Ali nihayet yakalanarak ad
liyeye teslim edilmiştir. Dün sulh ce
za mahkemesinde yapüan muhakemi 
neticesinde Alinin sarhoşluk yüzün-

MüteaMben B. Şükrü İstanbul hal- den üç gün hapsine karar verilmiştir. 

r S A A Ü V R Ü S İ vs >Vi 

mevsim sonu satışı 
büyük tenzilât 
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I a i': 

Kastamonuda bir halkevi 
ve bir hastane yapıhyor 

Şehrin etrafındaki çıplalc tepelere 
binlerce fidan dikildi 

Tukanda Hastamonu Halkevlnin temeli atılırken, aşağıda 
Doğantepeyi ağaçlandırmak ifin çift sürülürken 

Kastamonu (Akşam) — Kastamo-
nunun çok kıymetli bir valisi vardır. 
İşe başlıyalı az bir za:man olduğu hal
de Kastamonuyu Kastamonululardan 
fazla tanımış memleketin en müb-
rem ihtiyaçlarmı tedkik ederek sıra
ya koymuş olan vali B. Avni Doğanı 
her Kastamonulu içten doğan sevgi 
ile yad ediyor. 

B. Avni Doğan; Belediye, maarif, 
spor, ziraat, ağaiç dikimi, meyvacılık 
gibi muhtelif sahalarda alâkadarları 
faaliyete sevketmiştir. Şehir içinde ve
kâletten gönderilen plân mucibince 
40 bin liraya 17 odayı ve 1000 kişilik bir 
salonu havi mükemmel bir Halkevi 
binası inşa etmektedir. İnşaat önü
müzdeki teşrinievvelde ikmal edile
cektir. Muhtelif yerlerde dağınık bu-
lıman hayır müesseseleri bu bina da
hilinde toplanacaktır. 

Bundan başka Araç ve Safranbolu 
yolu üzerinde şehrin garbine düşen 
havadar bir yerinde sıhhiye vekâleti
nin gönderdiği plân dairesinde 40 
yataklı modern bir Memleket hastam 
nesi inşa edilmektedir. Hastanenin 
inşaatı çok ilerlemiştir. 

Vali, halkı, Kastamonu vilâyet mer
kezinin etrafmı çevreliyen çıplak tepe
lere davet ederek ağaç dikme bayramı 
yapmış ve bu davete köylüler sevine 
sevine iştirak ederek çıplak tepeler

de sürülmedik ve ağaç dikilmedik 
yer bırakılmamıştır. 

Şehrin garbinde iptidaî şekilde bu
lunan spor sahası asri bir şekle if
rağ edilmiş ve memleket gençliğinde 
spora karşı derin bir aşk uyandınl-
mıştır. Bay Hadi Şenin nezareti al-
tmda memleket çevresi dahilinde 
mükemmel bir avcılık teşkilâtı da 
mevcuddur. Üçyüz kişilik bir avcı 
kafilesi muntazam kıyafetlerile spor 
ba3rramına iştirak etmiş ve halk ta-
rafmdan şiddetle alkışlanmıştır. 
Kastamonuda maarif işleri 

Biraz da vilâyetin kültür faaliye
tinden bahsedeyim: 

Kastamonuda 1 kız orta mektebi 
1 muhtelit orta' ve lise 1 sanat mek
tebi ve vilâyet çevresi dahilinde de 
139 ilk okul vardır. Kaza merkezle
rindeki ilk okulların biri iki sımfh 
ikisi üç sınıflı üçü dört sınıflı ve 14 ü 
de beş smıflıdır. 

Köylerde bir smıflı 3, iki sınıflı 4, 
üç sınıflı 99, dört smıfh 8, beş smıflı 
dört mekteb vardır. Bunlardan baş
ka Daday, Taşköprü, Cide kaza mer-
kezlerile Araç ve Merküze nahiye 
merkezinde dört yatılı okul mevcud
dur. Bunlarm 300 talebesi vardır. 

Vilâyet merkezinde 16,329 u erkek 
19,839 u kız olmak üzere tahsil ça-
ğmda 39,162 çocuk mevcud olup 

Izmirde yumurtacıhk 
kursu dersleri bitti 

Kursa devam devam edenler valinin lıuzurunda 
imtllıan vererelc muvaffak oldular 

KADIN KÖŞESI 

Plaj elbisesi 

Yukanda: Yumurtacılık kursu talebesi muallimleri ile beraber. Aşağıda: 
Talebe derste tefrik lâmbalarile yumurtaları ayırıyorlar 

îzmir 31 (Akşam) — VUâyet dahi
lindeki tavukçuluk ve yumurtacılık 
kooperatifleri memuflan için İzmir 
ticaret odasmda açılan yumurtacıhk 
kursunda derslere son verilmiştir. Ta
lebeler vali B. Fazlı Gülecin riyase
tinde İktisad Vekâleti standardizas-
yon mütehassısı Dr. B. Bade, vilâ
yet ziraat ve baytar müdürlerinden 
teşekkül eden imtihan komisyonu 
önünde imtihan vermişler ve muvaf
fak olarak hepsi de diploma almış
lardır. 

Kurs müdavimlerine taze ve ba

yat yumurtalan, yumurta lâmbasile 
ayırd etmenin usulleri, gıda olarak 
kullamlacak yumurtalarla sanayide 
kullanılması lâzımgelen yumurtala
rın tefriki için ne yapmak lâzımgel-
diği, iyi ambalaj şekilleri öğretil
miştir. 

Yeni kurulacak tavukçuluk ve yu
murtacılık kooperatifleri sayesinde 
İzmirden yumurta ihracatınm fazla-
laşacağı kuvvetle ümit ediliyor. Yuka-
ndaki resimler, yumurtacıhk kursu
nu takip eden talebeleri, yumurta 
lâmbalarile ders ahrken ve imtihan 
edilirken gösteriyor. 

UHIIIIIIIIHIIIininnniMlliaiinnHillUIIIIHIIIIIIUIiniHIIIIIUIIIIIIIIIIIinilllllUIIIIUIIHIIIIIIUIItlUllIlUllIlllUllinUtlHHliIllUNHIllllUIIIIHII 

8,834 ü erkek ve 3,257 si kız olmak 
üzere 12,091 çocuk okullara devam 
etmektedir. 

Bu yıl vilâyet merkezinde 136 sı 
kız 454 ü erkek olmak üzere 590 ço
cuk ilk tahsillerini bitirmişlerdir. 

Vilâyet kültür direktörü B. İrfan 
Alıcıoğlu mevcud mekteplere ihti
yacı karşüamak için Daday, Araç, 
Taşköprüde 150 şer yataklı üç yatı 
mektebi daha inşası için vekâlett«ı 

emir ve müsaade ve 29 bin lira tah
sisat almış ve işe başlanııştır. 

Kültür direktörünün bu mesaisi
ne hususî muvazene ve halkın yar
dımı da büyük bir hız vermiştir. Ya
pılmakta olan yatı mektep binalan 
sıhhî ve fennî bütün şeraiti haizdir 
ve Vekâletin gönderdiği plânlar dai
resinde inşa edilmektedir. Bu me-
yanda bilhassa s^ıat mektebinin 
tesviyecilik, mihanik ve fizik atölye
leri çok mükemmeldir. 

Plajda giyilecek yeşil ketenden elbi
se: Sırtı kamilen açıktır. Şapkası ve 
eşarpı yeşil ile kırmızı yolludur. 

^ııiHiıımııııııınııııııııııııııııiHiıııııııııııııiMiııııııınııımmiMHr 

Bergamada cinayet 
Karısile münasebette 

bulunmasından şüphelen
diği amcazadesini öldürdü 

İzmir (Akşam) — Bergamanın 
Yoğurtdöğen köyünde bir cinayet ol
muştur. Köy delikanlılanndan 28 
yaşmda Salim, köy civarında omu-
zundan aldığı bir kurşun yarasile ölü 
olarak bulunmuştur. 

Yapılan tahkikatta cinayetin, 
amcazadesi Hamza tarafından ika 
edildiği tesbit edilmiştir. Hamza, vafe-
tile bir cinayet suçundan hapse düş
müştü. O vakit, kansmm, maktul 
Salimle münasebette bulunduğun^ 
den şüphe ediyormuş. Cinayetin se
bebi, bu şüphedir. 

Urla iskelesinde boğulma 
İzmir 31 (Akşam) — Urla iskele

sinde oturan Halil oğlu 28 yaşında 
Muharrem, iskele önünde denizdo 
banyo alırken yüzme bilmemek yü
zünden boğulmuştur. 

(AKŞAM) in edebî romanı Terfika No. 2 

Mektep arkadaşları 
— Dünkü tefrikamn hulâsası — 
[Âsûde, her yıl imtihandan sonra sınıî 

arkadaşlarına İzmirde, denize n£ızır evi
nin geniş taraçasında bir ziyafet verme
ği &det edinmiştir. Bu yıl da verdiği zi
yafet davetlileri arasında Nilüfer, Leylâ, 
Feriha, Canan, Elvan ve nişanUsı genç 
hukukçu Faruktan başka doktor olmağa 
hazırlanan Cevvale de vardı. Genç kızlar, 
aralarmda cıvıldaşıyorlar. 

Cevvale güzel bir kız olmasına rağmen 
evlenmek fikrinde değil, hattâ IstlkbaU 
parlak genç bir banka memurunun tale
bini bUe reddetmiş.. 

İ9te genç kızlar afalannda bu reddln 
dedikodusunu yaparlarken Cevvale bah
çenin güzel tarhları arasından yürüyerek 
geldi.] 

— Haydi gel, onu karşıhyalım. 
* 

Yeni gelen arkadaşına nişanUsım 
tanıtan Asude gülerek ilâve etti: 

— Ama münakaşa etmek yok. Cid-
idî şeylerden konuşmak yok. Bugün 
her şeye güleceğiz. 

Ve ikisinin arasına girerek taraşa 
yükselen yokuşa doğru onları sürük-
ledi: 

— Hepsi geldiler. Biraz dalıa gecik-
«eydin... 

Cevvale sordu: 
— Ne olacaktı? 

Burhan Cahid 
Faruk gülümsedi: 
— Sizi çekiştirmekte devam edecek

lerdi. 
Kojru yeşil gözleri pembe, az çilli yü

zünde iri birer zümrüd parçası gibi 
görünen genç kız durdu. Arkadaşma 
döndü: 

— Ya., demek! 
O izah etmeğe çalıştı: 
— VaUahi çekiştirmek değil. Geç 

kaldın diye kızdık. Gelmezsin diye üzü
lüyorduk. Bilirsin ya, bizimkiler geve
zeliği severler. 

Onların konuşması bitmeden daha 
fazla beklemiye tahammül edemiye-
rek taraştan inen ötekilerle karşılaş
tılar. Artık kadro tamamlanmıştı. 
Hepsi birden söylüyor, hepsi birden 
gülüyor ve gene hepsi birden susuyor
lardı. 

Biraz evvel tatlı tatlı onu çekiştü*en-
1er şimdi Cevvalenin etrafında, ona 
bin bir şey sorarak fıkırdaşıyorlardı. 

Kimi tayörünün biçimini pek be
ğendiğini, kimi bluzunun rengine ba
yıldığını, kimi yeni beresinin saçlarmı 
çok açtığını söylüyor, fakat hiç biri 
iddiacılığından, ukalâlığından bahset

miyordu. 
Taraştaki yerlerini buldukları za

man Asude sordu: 
— Ne dersiniz çocuklar. Yemeği bu

rada mı yersiniz. Yoksa içeride, salon
da mı? Burası hem daha serin, hem 
manzarası var. Nasıl istersiniz. 

Hepsi birden cevap verdiler: 
— Burada, burada! 
— O halde bir dakika sizi yalnız bı

rakacağım. Köşke kadar gideyim, I *• 
Sonra nişanlısma dönerek seslendi: 
— Faruk, ben gelinciye kadar ar

kadaşlarımla meşgul ol. 
Ve bir kaç adım sonra tekrar dönüp 

ilâve etti: 
— Bilhassa Cevvaleyi ihmal etme! 
Onlar gülüşürlerken o ağaçlar ara-

smda kayboldu. 
Şimdi hepsi bir köşede toplanmışlar 

konuşuyorlardı. İlk defa Nilüfer Ce
mal sordu: 

— Fakülte işi ne halde Cevvale? 
Yeni gelen arkadaşları ağu: bir baş 

hareketi ile cevap verdi: 
— Perşembe günü Istanbula gidi

yorum. Müsabaka imtihanlarmdan 
evvel îstanbulda bulunmak istiyorum. 

— Liseden çıkanlar için imtihan var 
mı? 

— Hafif bir şey ve ben tatili de îs
tanbulda geçirmek istiyorum. Teyzem 
yalnız. Onun da bir kızı vardı. Geçen 
sene evlendi. Malatyaya gitti. O za-
mandanberi beni bekleyip duruyor. 

— Artık doktor olmayı aklma koy-
dım! 

— Tabiî. Ben ne olursa olsım kadm-
ların da bir meslek sahibi olmaları ta
raftarıyım. 

O zamana kadar lâkırdıya iştirak 
etmiyen Faruk hasır koltuktan biraz 
doğruldu ve yavaşça sordu: 

— Fakat bu meslek biraz ağır de
ğil mi hanımefendi? 

Genç kız birdenbire doğruldu ve 
döndü, biraz arkadan gelen bu erkek 
sesi onu daha fazla alâkadar etmiş gi
biydi. Mühim bir münakaşaya hazır-
lamr gibi koltuğımu biraz çevirerek 
cevap verdi: 

— Niçin ağır olsun beyefendi. Tar
lada çapa yapan, çift süren kadımn 
vazifesi mi ağırdır, bir hastanede ça-
hşan ve yahut kabinesinde hastalan-
m tedavi eden kadımn vazifesi mi ağır
dır. 

Faruk biraz duraladı. 
Ötekiler sinsi sinsi bakışıyor. Nilü

fer, Ferihanm kulâğma iğilmiş: 
— Zavallı çocuk çattı. Artık Cevva

lenin dilinden kurtulabilirse aşk ol
sun. 

Diye fısıldaşıyorlardı. 
Fakat delikanlı onu cevapsız bırak

madı. 
— Meslek ağırlığını o mânada al

madım efendim. İzah edemedim zan
nederim. Demek istiyorum ki sizin gi

bi kadınlık cephesinde daha sakin ve 
daha yakm saadetler ve meşguliyetler 
varken doktorluk gibi çetin bir mes
lekten istikbal beklemek doğru mu
dur. Sonra bu mesleği yapmak ve ih
tisas kazanmak için geçecek yıllar ha-
yatımzdan çalınmış olmıyacak mı? 

Pembe yüzünde iri yeşil gözleri bir 
tehlike işareti gibi fırıl fırıl dönen. 
Cevvale söylemek, cevap vermek, için-
dekini dökmek için âdeta sabırsızla-
myor, heyecandan dudakları titriyor
du. 

Uzım bacaklarım biribiri üzerine 
atmış, ileriye doğru hafifçe belirmiş 
göğsü ve geniş omuzları ile düzgün bir 
vücudu olan genç kız yalnız o canlı 
gözleri ve pembe yüzünü çerçeveliyen 
parlak ve dalgah siyah saçları ile; bu 
biribirine zıd renk parçaları ile ilk ba
kışta göz ahyordu. Fakat yavaş yavaş 
konuştukça bu parlak ve zıd renkle
rin resmettiği çehrenin biraz çiğ ve 
daha ziyade ifadesiz bir tabiî boya 
ahenginden ibaret olduğu hissini veri
yordu. Ona ıpektepte arkadaşları Tas
vir adım vermişlerdi. Eski güzellik te
lâkkisine göre hiç bir kusuru yoktu. 
Gürbüz ve muntazam bir vücudu var
dı. Yüzünün renkleri pembe, yeşil va 
siyah bir arad^ kaynaşmamakla be
raber ilk bakışta kendine takılıp ka^ 
lacak kadar göz alıyordu. 

(Arkası var) 
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Yeşil Bursada bir dolaşma 

Bursa ılıcalarına girip hastalan
mamak için neler yapmalı? 

Bursada kadınlı erkekli girilen umumî havuzlar 
ve açık havada sıcak su pissin de yapıldı 

Adamın biri «hamama gidiyorum!» 
diye evden çıkıp Bursaya gitmiş. Ben
se Bursaya gittim; hamamlardan bah-
setmesem ayıp olur. 

Bursa, cidden hem yerU müşterileri, 
hem de ecnebileri artık tamamile tat
min edecek, memnun bırakacak dere
cede lâtif bir su şehri haline gelmiştir. 
Geçen senelerde ancak alaturka terti
bat vardı. Halbuki, Bursa Ue Çekirge 
araşma, yeni asfaltlanan, tozsuz, mü
kemmel yol üzerine, bir de asrî kaph-
ca yapümıştır. Odalanna kadar, ala
franga banyolar içine sıcak kablıca 
suyu akıyor. 

Adedi bir düzineden faalaya çıkan 
diğer oteUerin de dereceleri ayrı ayn-
dır. Adam basma yatağı bir liraya 
olanlar var. Fakat vasatî ve umumi 
fiat şöyledir: Adam basma, yatak, iki 
yemek, bir kahaltı 3 lira. En bahalı 
otlde bir tek kişi yemek, yatmak, hu
susi banyoda yıkarunak günde beş bu
çuk Ura. îki kişiye - yani kadm er
kek bir odada - ayni şeylerle dokuz 
buçuk liraya. 

•*« 
Evliya Çelebi, Bursa hamamlarmı 

şöyle anlatıyor: 
Bir su kükürt madenine ^Srana 

hükema kavlince ateşte kaynar firtö* 
kasvnayıp adamı pişirir, heldk eder. 
Lâkin bu sıcak sulara soğuk su karı
larak mutedmeştirüir. İnsan sonra 
yıkanır. Bu takdirde faydası buy^ 
tür. Eskl hakimler ! / * « J f ^ f "I 
va^m^lar. Bunlar Ufiir de... Lâkin çoK 
içenin dişleri döJcûliir, 

'için de o derece mmrdır. Bursa kaph-
calarmm en nafii Hüdavendigûr ûtca-
sıdtr. 

Çekirge Sultan kaplıcası dahi bir kir 
bar evliyanın nazargâhıdtr. Suyu uyu
za ve cüzzama gayet nafidir. Suyun
dan kırk gün içen cüzzanüı Allahın 
emrüe ktrk yıUtk metinden kurtulur. 
Nefesi de davudi nefes olur. Zira cüz-
zam metine yakalananların kaşı, kir
piği dökülür, nefesi darlaşır. 

Kükürtlünün suyu gayet acıdtr. 
Halvetine girip yanm saat sabredene 
aşkolsun. Vyuüar bir gün bir gecede 
acayip sun'ı Hudayt görürler. Vütut-
lannm derisi kara kara soğan zan gi
bi soyulup slminten olurUır. Su içUse 
yinti nafidir. Burada ûç yüz kadar bağ 

Bursada Od kaphca 
de kaplıcaları semi kâfurla aydınlatır. 
Herkes yûranüe havuza girer, kimi 
tavus, kimi kebuter taklası atar! 

^ yüzme havuzu 
ve boTiçcZi evler vardır ki her birinde FühaJdka kükürtlü ve civalı hap 

kullananların dişleri dökülmüştür. 
Bursada yüzlerce üıca vardır. Eski 
zamanda kefere bunların hassasından 
gafil olup üzerine bir eser bina etme
mişler. Eski kaplıca gazi Hüdavendi-
kânn binastdır ki büyük bir kubbenin 
ortasında bir havuzdur. Dört yanla
rında sunî kurnaları vardır. îki hal
veti var. Adam girince taze hayat bu
lur. Vücudu kulak memesi gibi yumur 
şar. El, vücudun üzerinde sal)un gibi 
kayar. Suyu, soğuk su katılmayınca 
kullanılamaz. Hafakana, yürek oynar 
masına gayet nafidir. Bu iUcaya gir
menin şartını büip giren şifa bulur. 
Bilmeyip giren zatülcenb {İletine uğ
rar. 

Şart odur ki evvelâ havuz kenarına 
vanp apdest almalı. Sonra başını haj/U 
sıcak su ile yıkamalı. Sonra vücuduna 
tu döküp haberdar etmeli ve nihayei 
ayaklanm havuz içine sokup, cüml9 
vücudile havuza girip sefa etmeli. Fa-
kat çok kalmayıp dışan cam^kâna 
çıkmak lâzımdır. Çıplak oturmayvp 
örtünmeğe acele etmeli. Çünkü vücut 
havuzda gayet yumuşamış olduğundan 
soğuk çarptığı takdirde muhtelif has
talıklar husule geleceği takdir. Bir. 
miktar eğleşildiktan sonra vücuduna 
sardığı peştemalt, havluyu, süecekleri 
çıkarıp esvabını giyer, taze can Mut' 

iun! 
Bu üsluba riayet etrrüyenler, canla

rından bıkıp peşinmn olurlar. Gayet 
dikkat lâzımdır. Şartlarına dikkat 
olunursa nekadar nafi'se, bümiyenkr 

birer günâ kaynar üıcalar vardtr. 
Kadın, erkek, çoluk, çocuk i^n hep 

ayn ayn yerler vardır. 
Teni kapbca şehre yakın bir kapalı 

yerdedir. Evvelce binası küçükmüş, Sü
leyman han buraya gidip nikris has
talığından şifa bulunca veziri San 
Rüstem paşaya osunda binayı azim 
bir hamam bina eyle!» diye ferman 
buyurmuş. Camekânı bin adam altr. 

Camekânm ortasında ham mermer-
f̂ en bir havuz, havuzun içinde şadir-
van bbr fevvare vardır. Havuza altı 
ayak merdivenle inilir. Dört Icöşede, 
ffiermer aslan başlanndan sıcak su 
akar. Soğukluk denilen yerin şadirva>-
mndan su kubbeye kadar çıkar. 
Sonbahar Momam âfiklar şebi yMar 

Evliya Çelebinin anlattığı vaziyet, 
şimdi, üç yüz hbsusî evdeki hamam-
lann kalkmasife ve bunlarm suyu
nun otellere akmasile değişmiştir. 
Dr. L. Hn., büyük ansiklopedide, Bur
sa sulan hakkında şu malûmatı veri
yor: 

Bursa kaplıcalannın sulan sekiz 
membadan akar. Bunlann verimi 1855 
zelzelesinden sonra arimıştır. 

Sular üç kışıma ayrılmıştır: 
1 — SiUfüreuses'ler 
2 — Chlorurie ve sulfatâe sodiqe'ler. 
3 — Bicarbonatûe sodiguCler. 
Bursa hamamlan Şarklılığın bütün 

ihtişamile kurulmuştur. Hamamlar, 
en fakirlere büe açıktır. 

Beş membanm suyu 44 üe 82 Hyper-
thermal arasında tehalüf eder. Roma
tizma ve herpeti hususunda, sulann 
şifa vericüiği itiraz kabul etmez dere
ce mücerrebdir. Bazı nevroz vakala-
nnda da keza, şifa vakidir. Merribalar-
dan biri, çok eski devirlerdenberi, müz
min göz hastalıklanna karşı iyidir di
ye şöhret almıştır. Büyük ve küçük 
kükürtlünün kükürtlü sulan en fada 
rağbet Jcazandilar. Vaktile burası hris-
tiyanlar zamanında Saint Patrice'in 
mukaddes makamiydi. 

*** 
îşte, yeni eski, ŞarkU Garplı herkes, 

Bursa ıhcalannm kıymetini tanıyor, 
tasdik ediyor. Onun içindir ki, Bur
salım bu âbı hayat fışkıran Çekirgesi, 
bilhassa ilkbahar ve sonbahar ayla-
rmda, yerli ve ecnebi halkla dolup ta
şar... 

Her bacağı ağrıyan Bursaya;! 
Hem eğlence, hem tedavi, hem zi

yaret, hem ticaret! 
Hele şimdi, Bursada, talihli bir zat, 

- mebus bay Muhiddin Baha - aldığı 
arsalîCrda yeni bir memba bulmuş, 
bütün fışkıran suları yaptırdığı mu
azzam bir havuzun içine akıtmağa 
başlamıştır. Clvarmda da park yaptı
rıyor. Bu alçık hava sıcak havuzu 
plajlar gibi, kadınlı erkekli girilen bir 
pissindir. Asrî kaplıcamn umumî bü
yük havuzuna da - bu, tabiî tepesi 
kubbeli bir havuzdur - gene kadınlı 
erkekli giriliyor. 

Yürük Çelebi 

^ __ m 

SARAY ve BABIAUNIN İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl IRTEM — Tercüme iktibas hakkı mahfuzdur. 
^ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ Tefrika Na 926 _ , . 

Trablustan bir Umana asker sevkı, 
bu suretle Abdülhamidin yola 

getirilmesi plânı 

Hürriyetperverlerin Cenevrede çekflen iesmi 
Otuiranlar: Ortada ve soldaki seraskec yaveri kaymakam Şefik, onun solundaki Dr. 
profesör Akil Muhtar, Lârisalı Halil Muvaffak, sağmdaki Selanikli bilâhare intihar 
eden bir genç, onun sağmdaki Ömer Lûtfi, Mitat Şükrü bey (eski İttihad ve Terakki 
kâtibi umumîsi). Ayaktakiler: B. Şefik ile müntehir Selâniklinin arasmdaki Sara-
ceddin (ahrardan Hacı Ahmed beyin oğlu), Âkil Muhtar ile Halil Muvaffak arasmda 

Nuri (Mitat paganm kerimesinin damadi ahrardan uzun müddet İngilterede 
OsmanU gazetesini neşreden, şimdi Ankarada varidat müdürü). 

Bunlara sebebiyet veren Muhiddin 
beyin en ağır ceza ile tecrimi icab edi
yor. (1) 

Meşrutiyetten sonra teşekkül eden 
Hürriyet ve İtilâf fırkasmca neşrolu
nan (Filozof Rıza Tevfik) risalesinde 
görüldüğüne göre: 

(Avukat Manyalsi zade Refik beyin 
dostlarmdan avukat Baha bey İstan-
bulda bir İttihad ve Terakki şubesinin 
başında bulunuyordu. 

Filozof Rıza Tevfik bey de Manyasi 
Kide Refik ve Baha beylerin delâletle-
rile ve meşrutiyetin ilârundan sekiz 
ay evvel cemiyetin bu şubesine kaydo-
lunmuştu.) Bu şube payitahtta gizli
ce çalışıyordu. 

Mithat paşa muhakemesinde avu
katlık eden, Mitat paşa İzmirde vali 
iken gidip kendisile görüşen, Namık 
Kemal ve arkadaşlarile münasebette 
bulunan Manyası zade Refik bey Ab-
dülhamid hükümetinin daima şüpheli 
nazarlarla takib ettiği adamlardandı. 

Istanbulda muhtelif heyetlerin hu
kuk müşavirliklerinde bulunuyor, hu
kuk ve mülkiye mekteplerinde mual
limlik ediyordu. Hükümetin şüphesi 
üzerine derslerinden ayrılmağa mecbur 
kalmca avukatlık etmek için Kavala-
ya, oradan Selâniğe nakletmiş, Selâ-
nikte Ittihadcılarm gizli faaliyetine 
vakfı nefsedercesine iştirak eylemişti. 
Avukatlık işlerini takib vesilesüe İstan-
bula geldikçe cemiyetin efradını payi
tahtta dahi çoğaltmağı kendisine va
zife edinmişti. 

Bir gün cemiyete mensup muharrir 
Mahmud Sadık bey Vefa idadisi mü
dürü Hüseyin Cahid beyi bulmuş mü
him bir iş konuşmak ve Manyasi zade 
Refik beyle buluşmak için cuma günü 
Şehzadebaşında bir eve gidileceğini 
söylemişti. Perşembe akşamı bir kaç 
arkadaş Hüseyin Cahid beyin Aksa-
raydaki evinde toplanmışlardı. 

Maarif nezaretinde muhasebe kale
minde memur olup Vefa idadisinde 
fransızca muallimi bulunan Lûtfi bey: 

— Selânikte bir gizli cemiyet teşek
kül etmiş; meşrutiyet için uğraşıyor
muş; Şehzade Reşad efendi de bu ce
miyette dahil imiş. Abdülhamidi indi
rip Reşad efendiyi tahta çıkaracak-
larmış; o da kanunu esasiyi ilân ede
cekmiş. Bu cemiyetten bir kaç kişi îs-
tanbula gelmişler. 

Havadisini verdi. Bu haber arkadaş
lar arasında hayli tenkid ve münaka
şayı celbetti. 

Ertesi günü Hüseyin Cahid ve Mah
mud Sadık beyler Şehzadebaşında 
doktor Şükrü Kâmil beyin evine git
tiler. Burada ev sahibinden başka 
Manyasi zade Refik ve Talât beyler 
bulunuyordu. Cahid ve Talât beyler 
tanışmıyorlardı. Manyasi zade takdim 
etti: 

— Bizim Talât bey. 
Ve uzun mukaddemelere lüzum gör

meden davetin esasım anlattı: 
Meşrutiyet uğrunda çalışmak üzere 

bir cemiyet teşkil edilmişti. Selanik 
muhiti bu türlü gayretlere pek müsa-
iddi. Teşkilâtın memleketin her tarafı
na yayılması ile uğraşılacaktı. Avru-
padakilerle münasebet tesis olunmuş
tu. Cemiyetin nizamnamesi hazırla-
mrken Makedonya Bulgar komitele
rinin teşkilâtından ilham alınmış, is
tifade edilmişti. Cemiyete girenler t£ 
banca ve kuran üzerine yemin ediyor 
lardı. Cemiyete yeni girenler yalm: 
rehberlerini tanıyorlardı. Cemiyete hi 
yanet eden, cemiyetin emirlerini yap 
mıyan cemiyetçe idama mahkûm olur 
du. Bu zamana kadar bir çok hürri 
yet hülyaperestlerinin başlarına geleı 
felâketler, İstanbulda yayılan hafiye 
lik, ahlâk bozukluğu Hüseyin Cahic 
beyde İstanbulda ciddî, esaslı bir gizli 
cemiyet yapüabileceğine, bundan am
il bir netice elde edilebileceğine bütüı. 
ümidi kırmıştı. Onun fikrince Selânik
te kurulan bu gizli cemiyetin İstanbul
da teşkilât yapmağa kalkmakla bir fe
lâkete doğru gideceği şüphesizdi. 

Hüsejdn Cahid bey bu düşüncesini 
açıkça söyledi: 

— İstanbulda böyle bir gizli cemi
yet yapmağa imkân yoktur. Bu cemi
yet az, çok yakın bir zaman içinde 
mutlaka meydana çıkar. Selanik mu
hiti müsaid ise orada çalışınız; kabil
se bütün memlekete teşkilâtı teşmil 
ediniz. Fakat îstanbuldan kaçınız. İs
tanbul o kadar boşboğazdır ki siz bu
raya geleli bir, iki gün olduğu halde 
cemiyetinizden ve maksadınızdan ber 
haber aldım. 

(Lûtfi beyden duyduklarını anlat
tıktan sonra) bugün ahlâk o kadaı 
bozulmuştur ki en yakın bir arkadaşa 
bile güç itimad edilebilir. Yarın bir 
boşboğazlık neticesinde tevkif edilir
siniz. Bana bu kadar emniyet ettiği
niz halde «acaba bizi o mu ele verdi?» 
diye şüpheye düşebilirsiniz. 

Bunun için İstanbulda hiç durma
dan dönüp gidiniz; kimse ile konuş
mayınız. Eğer esaslı bir şey yapmağa, 
fiiliyata geçmeğe teşebbüs eder de İs
tanbulda bir harekete, bir nümayişe 
ihtiyacınız olursa ben hazırım. Mek
tepte sekiz yüz kadar talebe var. Onlar 
alır, sokağa çıkarır, istediğiniz yerdt, 
istediğiniz nümayişi yaptırırım. Fa
kat İstanbulda esash bir teşkilât kur
mağa kalkarsanız işi berbad etmiş 
olursunuz. (Arkası var) 

Bursada edd kaplıca 

İTİZAR 

(1) Bu mazbata aynen Taninin 191 nu
maralı te 11 şubat 1909 tarihli nüshasm-
da neşrolunmuştur. 

Münderecatunızm çokluğu do-
layıslie «İttihad ve Terakki» tef-
rikamu bugün dercedilemedi. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 
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O A K S A S P O R oH 
t 

Galatasarayın bayramı dün başladı 
Yunanlıların Iştiraklle atletizm 

ve güreş maçları yapıldı 
Kenanla Çoban Mehmed hasımlarını tuşla yendiler 

Galatasarayın yıldönümü bayraan 
dün Taksim stadında yapılan atletizm 
ve güreş müsabakalarile başladı. 

Programda saat 15,15 de başlamaK 
üzere 100, 800, 110 ve 5000 metre ko-

< sularla uzun atlama, gülle atma, sı
rıkla atlama müsabakalan, saat 16 da 
da güreş maçlan vardı. 

Beş altı yüz seyirci önünde atletizm 
saat tam on altıda Halkevine mensup 
on iki genç kız arasında 100 metre 
seçmelerle başlandı. 

1 0 0 m e t r e [ k ı z l a r ] 
Kızlar arasındaki seçme yanşlan 

üç seri üzerine yapıldı. Birinci seride 
Vecihe 15,9, ikinci seride Malike 17, 
üçüncü seride Sayyad 16,9 ile birinci 
oldular. 

A ç ı l ı ş n u t k u 
Bu koşudan sonra beş Yunan atle

ti: Lanıbru, Yorgakopulos, Skiadis, 
Ksudis ve Sevastikoğlu ile Türk at
letler dizildiler ve atletizm federasyo
nu reisi Vildan Aşıra takdim edildi
ler. 

Federasyon reisi kısa bir söylevle 
memleket sporuna en fazla hizmet 
etmiş en emekli klübün bayramım 
bütün sporlann temeli olan atletizm
le açmaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyduğunu söyledi ve muvaffakiyet-. 
1er dUedi. 

8 0 0 m e t r e 
Bir taraftan atlama havuzunda 

uzun atlama müsabakasına devam 
edilirken diğer tarafta pist üstünde 
sekiz yüz metreye başlandı. Bu koşu
ya Yunanlılardan Yorgakoplos, îstan-
bulspordan Cevdetle Mehmed, Gala-
tasaraydan Galip girdiler. 

Galip bir müddet önde gittikten 
sonra Yorgakopulos başa geçti ve ken
dini fazla sıkmadan yansı birincilik
le bitirdi: 

1 — Yorgakoplos 2. 4, 4 
2 — Galip 2. 5,1 
3 — Cevdet 

Uzun atlama 
Uzun atlamada son zamanlarda gü

zel bir istidad gösteren atletlerden 
Galatasaraylı Paikle Vasfi, Fenerbah
çeli Enver sırasile derece aldılar. Yu-
nanlılaı-dan kimse iştirak etmedi. 

1 — Faik 6,60 metre 
2 _ Vasfi 6,25 metre 
3 —I Enver 5,90 metre 

110 metre manialı 
Bu manialı koşuya yalnız iki atlet 

girdi: Yunanlı Skiadis ile Galatasar 
raylı Faik. 
: Son maniaya kadar Faik yanm 
jpaetre İleride iken mükemmel bir fi-

Dünktt Galatasaray 
bayrammdaki spoı; 
faaliyetinden birka; 

enstantane 

niş yapan Yunanlı yansı kazandı. 
1 — Skiadis 15,9 
2 — Faik 16,— 

5000 metre 
Bu mukavemet yansına beş atlet 

iştirak etti. Fakat yanş Yunanlı Ksu
dis ile BeşiktaşU Artin ve Galatasa
raylı İbrahim arasında cereyan etti. 

Yarış başlar başlamaz Artin ileri 
atıldı ve yavaş yavaş kendisile Yunan-
h arasında yanm tur bir açıklık ha
sıl etti. Fakat teennî ve hesapla mun
tazam koşan Yunanlı aradaki farkı 
altıncı turda beş, sekizincide on iM, 
dokuzuncuda yirmi beş metre kapı-
yarak onuncuda öne geçti ve gittik
çe açarak yanm tur farkla birinci 
geldi. 

1 — Ksudis 16, 42, 2 
2 — Artin 17, 27 -^ 
3 — İbrahim 

100 metre 
Programdaki güUe atma, sırıkla 

atlama müsabakalan bırakılarak son 
atletizm müsabakası olarak Yunanlı 
Lambru, Balıkesirden Raif, Bursadan 
Nazmi, Galatasaraydan Haluk ve Kâ
zım arasında 100 metre sürat koşusu 
yapıldı. 

Birkaç yanlış çıkıştan sonra niha
yet Raif ön olarak yanşa başlandı. 
Lambru onu yakından kovalıyordu. 
Fakat finişde Raif biraz daha açarak 
birinciliği aldı. 

1 — Raif 11,1 
2 — Lambru 11,9 

. 3 — Kâzım 

Güreş maçları 
Saat 18 de Galatasaray forması 

altında çıkan Galatasaray ve Kasımr 
paşalı güreşçilerle Yunanlı güreşçi
ler arasmdaki maçlara başlandı. Gü
reşçiler birer birer halka takdim edil
dikten sonra ilk olarak Kenanla BI-
ris tutuştular. ' ' 

K e n a n t u ş l a g a l i b 
56 kilo — Kenan 56, Biris 5,70. Or

ta hakemi Yunanlı Vekusis, yan ha
kemleri SaduUah ve Seyfi. 

Güreş başladıktan pek az sonra 
Biris kafa kol kapmak isterken Ke
nan daha evvel kafa kol kaptı ve bir 
dakika 41 saniyede tuşla gallb geldi. 

Sallis - Baıri 
61 kilo -1 Basri 61.05, Sallis 81 ki

lo. Orla hakemi Sadullah, yan t a -
kemleri Vekusis ile Seyfi. 

İlk on dakikayı Yunanü hükmen, 
galib bitirdi İkinci on dakikada dar 
ha bariz bir hakimiyet gösteren Sal
lis sayı hesabüe kazandı. 

F a i k - M i t r o p u j o s 
66 kilo — Faik 64,05, Mitroplos 68 

kilo. Orta hakemi Vekusis, yan ha
kemleri Sadullah ve küçük Hüseyin. 

Faik başından sonuna kadar hâkim 
güreşerek sayı hesabüe galib geldi. 

Kandemir - Marku 
72 kilo — Kandemir 71,05, Marku 

72,05 kilo. Orta hakemi Vekusis, yan 
hakemleri Sadullah ve Kemal. 

Bu maçta iki güreşçi hemen hemen 
müsavi bir maç yaptılar, fakat Kan
demir ekseriyetle ve sayı hesabüe gar 
lib ilân edildi. 

A d n a n - K o m p o f l i s 
79 kilo — Adnan 78,08, Kompoflla 

79 kilo. Orta hakemi Kemal, yan har 
kemleri Sadullah ve Vekusis. 

Adnan ilk dakikadan son dakika-
3ra kadar hâkim güreşti ve Yımanlı 
bir çok tehlikeler atlattı. Fakat Yur 
nanlı bir düziye kaçarak Adnana tuş
la galib gelmek imkâm vermedi. Ne
ticede Adnan sayı hesabile kazandı. 

Ç o b a n t u ş l a g a l i b 
Son maç Çoban Mehmedl» Çardis 

arasmda yapıldı. Biraz sonra Ytman» 
lıyı altına alan Mehmed dördüned 
dakikada hasminin sırtım yere getiıv 
di ve çok alkışlandı. Bu suretle dün
kü altı maçtan yalnız birini Yunana 
lılar sayı hesabüe kazandılar; ikisini 
tuşla, üçünü de puanla kaybettiler. 

S. Galip 

25 kilometrelik koşu 
Ankara 31 (Akşam) — Atletizm 

ajanhğı tarafmdan tertib edilen 2S 
kilometrelik koşu Orman çifligi yolu 
üzerinde yapılmıştır. Koşuya şehit 
stadından başlanmıştı. Maraton ko-
şulanna hazurlık maksadüe yapılan 
bu koşuyu Ankaragücü atletlerinden 
B. küçük Şevki 3 dakika rekor kır
mak suretile 1 saat 57 dakika 52 sar 
niyede kazanmıştu". tklnciligl B. Ali 
ve üçüncülüğü de B. Hüseyin almış
lardır. 

Galatasarajan Bebekteki 
deniz bayramı 

Galatasaray - Beykoz su topu maçında kavga 
çıktı, lıakem Galatasaraylı Halili oyıindan çıkardı 

Dün Taksimde güreş ve atletizm 
müsabakaları yapılırken Bebekte de 
Galatasaray denizcileri müsabakalar 
yapmışlardır. Saat 16 da bütün spor-
cularm iştiraküe İstiklâl marşı söylen
dikten sonra Galatasaray klübü ikinci 
reisi bay Suad 'S.a.jA güzel ve kısa bir 
söylevle Galatasaraym 33 senelik de
niz hayatım anlatmıştır. Bundan son
ra müsabakalara başlanmış ve şu ne
ticeler tesbit edilmiştir: 

Dinküer: Mümtaz (G. S.) 
ŞarpUer: Burhan (G. S.) 
Bayanlar arasmda kürek: Kırmızı

lar: İffet, Sinyora, Ema, Nevin, Neşide 
(dümen) 

Küçükler arasmda yüzme 80 metre 
serbes: Yılmaz (G. S.) 

14 yaşındakiler 80 metre seıbes: 
Mehmed (G. S.) 

14 yaşmdakiler 80 metre kurbağa
lama: Efdal (G. S.) 

Galatasaray - Beykoz küçükleri 
arasmda su topu: Galatasaray 9 - 0 
galip. 

Erkekler arasında iki çifte klâsik: 
Kemal, Fethi, Muzaffer (dümen) 

Erkekler arasında tek çifte klâsik: 
Ffethi. 

Erkekler arasında dört tek klâsik: 
Fahameddin, Tevfik, Feridun, Ertuğ-
rul, Selâhaddin (dümen) 

Günün en mühim spor numarası 
Galatasaray - Beykoz birinci takım
ları arasmda su topu müsabakası idi. 

Galatasaray: Uğuz - Orhan, Ke
mal - Halil - Mahmud, Suad, Semih. 

Beykoz: Vedat - Niko, Bülend-
Mekin - İskender, Saffan, Ali. 

Oyun başlar başlamaz Galatasaraylı 
Semih ilk golü yaptı. Fakat biraz son
ra bu müsabakaya v^i hazırlanmadık-
lan görünen Galatasaraylüarm yo-
rulduklan ve Beykozun tamamile hâr 
kimiyeti aldığı görüldü. Netekim Bey-
kozlular arka arkaya üç gol atıverdi-
1er. 

Yedi dakikalık Uk devre böylece 3-1 
Beykoz lehine bitti. İkinci devre baş
ladığı zaman Beykozlulann gene hâ

kim olduklan görülüyordu. Üçüncü dar 
kikada Galatasarayh Halil ile Beykozlu 

Alinin yumruklaşmağa başlamaları 
üzerine hakem Bahriye yüzbaşisi Sıd-
kı Halüi oyundan çıkardı. Fakat bu 

esnada kenarda oturan Beykoz kaptam 
Fahrinin îtyağa kalkarak Beykoz ta-
kımımn çekilmesini söylemesi üzeri
ne ortalık karıştı, deniz ve karada bir 
curcunadan koptu. Biraa sonra Bey- ' 
kozlular oyunu terkettiler ve Galatâr 
saray hükmen galip sayıldL 

Bu^rün 

Galatasaray - Admira 
ilk maçı bugün Taksim stadmda: 

Galatasaray futbolcüierile yapa
cak olan Admira takımı dün şeh
rimize gelmiştir. 

Galatasaray takımımn nasıl 
çıkacağını kati olarak bilmiyo
ruz. Fakat müdafaa hattında 
Lütfi. ve Reşadm cezalı olmaları 
dolayısüe bu hatta Ankaradan 
gelen eski müdafi Midhatla Be
şiktaşU Farugun oynatılacağı, 
hücum hattmda da gene Beşik-
taştan Şerefin yer alacağı söylen
mektedir.. 

Bundan başka maçtan evvel 
gene Yunanlı atletlerin iştiraküe 
atletizm müsabakalan yapılacak
tır. 

Bugfün saat on beşten itibaren 
Veliefendide at koşularmm ikin
cisi yapılacaktır. 

Bu yarışlara girecek tay, at ve 
kısraklar şunlardır: Ünlü, Rakih, 
Sankuş, Lâle, Bulut, Can, Doğan, 
Dafya, Bozbenli, Vural, Novis, Be
kâr, Taşpmar, Girgin, Moda, 
Nansuk, Başkan, Şahap, Şada III, 
Ülker, Sevim, Bayart, BucagüzelL 

Dünkü tenis 
maçları 

Dün Dağcılık klübünde festival seç
melerine başlandı. Neticeleri aşağıya 
yazıyoruz: 
Suad Ahmed, Tandoğana 6-1, 6-1 galip 
Celâl, Ciciciyana 
Necmi, Kanbere 
Muhiddin, G. Paton,a 
Arevyan, Faruğa 
Necdet, Fehmiye 
A. Paton, Lemm'e 
Jaf fe, Vedad Cemala 
Telyan, Necdete 

6-2, 6-2 » 
6.-4, 6-3 » 
6-4, 6-3 > 
8-6, 6-0 > 
6-1, 6-3 » 
6-0, 7-5 » 
6-2, 8-6 > 
6-?, 6-3 » 

Kris, Leftetiye galip 6-4, 4-6, 4-1 

Stepan, Ahmede 
Ciras, Acimana galip 

Nişan, Faruğa 
Melih, Nazarete 
Vedad Abut, Koçifiye 

Abandon 
6-3, 6-4 galip 

B-4 ikinci sette 
Abandon 

6-4, 6-2 galip 
6-1, 6-2 galip 
6-2, 6-1 galip 

İzmir 28 (Akşam) — 1 Ağustostan itibaren işe bağlıyacak olan yeni borsa 
idare lıeyeti seçimi yapılnuf ve eski idare heyeti tekrar Intüıab edilmiştir. 
Seçim münasebetüe borsa salonu bayraklarımızla çok güzel süslenmişti. Bir 
gün içinde reyler kullanılmış ve tasnif edilm§İtir. Yeni idare heyeti B. Maa-
har îzmiroğlu, Kâzım Taner, Halim Alanyalı, Hıfzı Menemenli, Şükrü Ceva
hirci, Slmaar Sabri Mentê , ve Mustafa Çömezoğludan teşekkül etmiştir. Yeni 
idare heyeti, Ticaret Odasından seçüecek iki âza dahU olduğu halde toplana
rak vazife taksimi yapacak, reis ve reis vekilini seçeceklerdir. Yukarıdaki resim, 
yeni borsa idare heyeti üyelerini ve borsa komiserini pö^tı 
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Pazar 

Sıcak bir temmuz gecesi... Hafif bir 
Bİehtab altmdal sahUe doğru uzanan 
•plda yürüyorum. Bir de baktım. İlende 

bir kadın gölgesi., o da deniz kenaıına 
doğru yürüyor. İçimden: «Her halde 
sayfiye tanıdıkla-nndan biri olacak!» 
dedim. Biraz adunlanmı sıklaştırdun. 
Kadın gölgesine adamaküU yaklaştım 
ve derhal tanıdım: Ferhunda... 

Şeytan beni dürttü, aklıma bir mu
ziplik geldi. Ferhunde ile çocukluktan-
beri arkadaştık. Samimî idik. O ikide 
bir bana cesaretinden bahsederdi. 

yHattâ o kadar ki beni beğenmez, za-
ınan zaman: • 

— Sen de erkek misin? Erkek dedi
ğin son derecede cesur olur. Ben ka-
dmlığımla senden cesurum... Der du-
urdu. Şimdi şuna müthiş bir muzıp-
•k yapacak, kendisini adamaküU kor-
lutacaktım. 

Yavaş yavaş geniş adımlarla ona 
yaklaştım. Ayak sesimi duymuş ola
caktı ki hızlı hızlı ileriliyordu. Kork
tuğu daha şimdiden belli idi. Hem öy
lesine korkuyordu ki arkasına bUe 
bakmağa cesaret edemiyordu. 

20-30 adım kadar yanma yaklaşınca 
esimi kalmlaştırarak ve değiştirerek: 

— Nereye gidiyorsunuz güzelim!... 
Diye söylendim. O büsbütün koşma

ğa başladı. Ben de koştum, yine aynı 
değişik sesle: 
. — Kaçma, kaçma., öyle keklik gi
bi sıçnyarak kaçma... Dedim. 

O, artık iyice tabanları kaldırmış
tı. Aramızda yine 20-30 adım var. Bir 
kerecik olsun kafasını çevirip bakmı
yor bile... Yalnız koşuyor. 

Nihayet ona iyiden iyiye yaklaşıp 
bir kolundan yakaladım: 

ne kadar zamandanben Sana vurgunum.... Nereye gidiyorsun?.. Dı-
ve çektim. Bir de yüzünü dondu- Do
ğ a l d ı m . Felâketi... Karşımdaki ka-
dmm yüzünü hafif bir mehtabıçmde 
iyice seçemiyorum amma., her haıae 
bu Ferhunde değildi... 

Karanlıkta arkadan ona çok b e n z ^ 
mem, bana bu müthiş yanhşlıgı yap
tırmıştı. Ne söyliyeceğimi şaşırdım. 

Karanlıktaki kadm tath bir sesle: 
_ A... Siz misiniz bay Mecdü... De

yince büsbütün şaşaladım. 
BU sesi gayet iyi tanıyordum. Bu, 

köyün en nefis kadmı Pak ı^ ıdi-
onun arkasmdan ne ^amandanberı 
koşuyordum. Lâkin katiyen bana yuz 
vermiyordu. 

Sanki şaşkınlıktan dUim tutulmuş
tu Bir sey söylemeden yanında yürü
yordum". Bir havagazı feneri yanına 
gelince yüzüne baktım. Evet, Pakize... 

Şimdi o benim kabalığum unutmuş 
gibi gülüyor: 

_ Aşkolsun doğrusu, diyordu, ne
rede ise beni dağa kaldıracaktınız.... 
Bu ne cesaret böyle.... 

Kekeledim: 
— Vallahi efendim., dedim, hareke

timi af buyurunuz... 
O durdu, havagazı ışığı altında göz

lerimin içine bakarak: 
— Peki., dedi, siz her zaman bu de

rece fazla ateşli misiniz?.. 
Pakizenin garib, anormal, tuhaf ar-

zuları olan bir kadm olduğunu büır-
dim Hem bu gece bana birdenbire 
muameleleri değişmişti. Onun için 
ben de ağzımı değiştirdim: 

— Yok, dedim, her zaman değil... 
Fakat bazı öyle şiddetli arzulat olu
yor ki., insan âdeta buhran geçiriyor... 

Pakize biraz daha bana sokularak: 
— Mübalâğa ediyorsunuz... Diye mı-

nldandı. 
Baktım, işler son derece iyi gidi

yor: 
— Hayır, katiyen mübalâğa değil... 

Bilâkis hislerimi mümkün olduğu ka-
dai' olduğundan az göstermeğe çalışı
yorum. Yoksa kafamdan esenleri yap
sam... 

Dedim ve durdum. O, adetâ sarhoş 
olmuş gibi : 

— Evet, devam ediniz... Başınızın 
içinde geçenleri yapsanız ne olur?... 

— Bu gecekinden çok daha müthiş 
Çilgmlıklar yaparım... 

Pakize artık bana adamakıllı soku
larak: 

— Oooo.. dedi, sizden korkmalı.... 
Ben de artık tamamile kahraman 

kesilmiştim: 

— Ne yapayım... Beni o derece bü-
yülediniz, öyle gözümü kararttınız ki 
ne yaptığımı bilmedim ve bu geceki 
müthiş cüreti size gösterdim... 

Pakize koluma yaslandı: 
— Peki., size aldınş etmeseydim de 

geçip gitseydim ne yapardınız?.. 
Birdenbire boş bulundum. Az daha 

«Ben de evime giderdim.» diyecektim. 
Fakat kendimi derhal topalladım: 

— Ne mi yapardun? Ne mi yapar
dım?... Muhakkak elimden bir kaza çı
kardı., belki de.... 

Pakize bayağı sabırsızlanmıştı: 
— Evet, belki de?... Ne yapardınız?.. 
— Belki de sizi öldürecektim. 
Pakize heyecan içinde: 
— Müthiş, müthiş!... Dedi, sizden 

hakikaten korkmalı... 
Yavaşça onun koluna girdim. Hiç 

kaçmmadı. Yürüdük. Sahilde şairane 
bir kaya vardır. Onun üstüne oturduk. 
Paketimi çıkardım. Bir sigara ona ver
dim, bir tane de ben yaktım. Diz dize 
oturuyorduk. 

Elimi arkasından beline doladım. 
Hiç sesini çıkarmadı. 

— Fakat siz, dedi, ne kadar ateşli 
bir erkeksiniz.... Hayretler içinde kal
dım doğrusu.... 

Yine ayni esrarengiz ses ve tavırla: 
— Çok seven erkek böyle olur... de

dim. 
— Tıpkı romanlardaki gibi kurunu 

vusta şövalyelerine benziyorsunuz. 
Aşkı uğrunda her şeyi yapan şövalye
lere... 

Eğüdim: 
— Sizin gözleriniz bana her çılgın

lığı yaptırabilir... Dedim. Hattâ bu çıl-
gmlık beni ölümlere kadar sürükliye-
büir. 

Söylediğim bu cümleye kendim gül
memek için ne kadar sıkmtı çekiyor
dum. 

O, başını omuzuma dayıyarak: 
— Demek beni öldürecek kadar se

viyorsunuz ha?... 
— DeUlini biraz evvel size karşı gös

terdiğim müthiş cüretten de anlama-
dmız mı?... Dedim. 

Yanm saat sonra biribirimizi yal-
mz ismimizle çağırıyor, gayet samimî 
konuşuyorduk. Sordum: 

— Peki Pakize... şimdiye kadar sana 
ne kadar yalvardım. Arkandan koş
tum. Bana hiç ehemmiyet vermedin... 
Sebep? 

O, çıplak güzel koUannı boynuma' 
dolayarak: 

— Senin bu kadar cesur olduğunu 
nereden bilecektim., ancak onu bu ge
ce öğrendim. Ben cesur erkekleri seve
rim... Dedi. 

(Bir yıldız) 

RAD YOLiN 

tsUnbnl — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Beyoğlu 
Halkevi gösterit kolu tarafından bir tem
sil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 14: Galatarasay Klü-
bünün 33 üncü yıldönümü münasebetile 
Taksim stadında yapılacak merasim ve 
Admira - Galatasaray futbol maçı, 18,30: 
Plâkla dans musikisi, 19,30: Konferans: 
Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan (Parisde 
bir gezinti), 20: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 20,45: Muzaffer ve arkadaşları ta-
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntebap programı 

Paris (saat 15,30) - 432 - «Casino de 
Vichy» den konser, Paris - Radio (saat 
19,30) - 1648 - Çigan koarteti ve Gitar, 
Toulouse (saat 20,30) - 329 - Madame 
Butterflay, Toulouse (saat 21,10) - 329 -
Gounodun eserlerinden, Londra (saat 
18,25) - 296 - Mendelsonun eserlerinden, 

Milano (saat 17,15) - 369 - Senfoni kon
seri , Bromünster (saat 12,40) - 540 -
Rlchard Straussun Don Juanı, Varşova 
(saat 12,03) - 1339 - Vagnerden orkestra 
konseri. 

Dans musikisi 
Liyon (saat 23,05) - 463 -, Paris - Radio 

(saat 23,00) - 1648 - Toulouse (saat 23,05) 
- 385 -, Strasburg (saat 23,05) - 34î|^-, Ro
ma (saat 21,00) - 421 -, Prag (saat 22,25) 
- 470 -, Budapeşte (saat 22,50) - 550 -. 

2 Ağustos 937 Pazartesi 
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 tarafından, 20: Rı
fat ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 23: SON. 

Halkın şikâyet 
ve temennileri 

KUBÎLAV HAN 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 128 

Tiyen - Fo, bir erkek oğlu oinnadığı için 
İstikbalini karanlık görüyordu. Yarın 

gençliği ve güzelliği sönüp 
giderse ne yapacaktı? 

Demişti. Kubilây, aradan zaman 
geçince - Tiyen-Fonun telkini ile ola
cak - bu zehirlenme hadisesinin de 
Tiyen-Foyu gözden düşürmek için 
hazırlanmış bir tuzak olduğuna hük
metmişti. 

Hasılı Kubilây, Tiyen-Fo hakkında 
söylenen sözlerin altında birer mak-
sad ve garaz arardı. 

Gerçi Tiyen-Fojru gözden düşür
mek için, Pekin sarayında akıl ve ha
yale sığmıyacak kadar müthiş tuzak
lar kurulmuş, sihirbazların bir çoğu 
bu yüzden zengin olmuştu. KubUây 
bunları bildiği için: 

«— Tiyen-Foyu kıskanıyorlar!» 
Demekten kendini 
bu imanla yaşardı. 

alamaz ve daima 

Dişlerin abıhayı 
ANCAK 

Her sabah ve akşarUf her 
yemekten sonra mutlaka 
fırçalamak şarttır. Bu usu
lü şaşmadan, muntazam 
bir metodla takip edenle
rin dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhafaza 
edilmiş olur, paslanmak
tan ve çürümekten kurtu
lur. Her zaman temiz, par
lak ve güzel olarak kalır. 

M ü h ü r d a r d a b e l e d i y e 
Mühürdarlı bir karümiz yazıyor: 
I — Evimize çöpçü üç günde bir gelir, 

o da levsle dolu arabasmın bütün mikrop
larını sokaklara saçar. 

II — Köyümüzde kanalizasyon olmadı
ğı için her gece lâğım çukurları açılır ve 
benzin bombasmdan yapılmış bir araba
ya konulur ve bu kazurat arabanın sar
sıntısından sokaklara dökülür ve bu ara
banın muhteviyatı da en güzel apartı-
manların önü olan Zaharof iskelesinden 
denize dökülür ve ayni iskelede ertesi 
sabah bir çok halk oradan denize girer. 

T a b a k y u n u s m a h a l l e s i 
Ben Fener nahiyesinin Tabakyu

nus mahallesinde oturuyorum. Bu
rası tifonun en fazla salgın ol
duğu semtlerden biri olduğu halde temiz
lik bakımından çok ihmal edilen bir yer
dir. Bu mahalleye çöpçü on, hattâ on beş 
günde bir geUr. Bir çok kimseler çöpleri
ni metruk arsalara döküyorlar. Bazı ev
lerin çirkef suları hattâ lâğımları sokağa 
akmaktadır. 

Sultanselim camisinden bu mahalleye 
inen bir merdiven ve bu merdivenin orta 
yerinde bir hela vardır. Burası kullanıl
masın diye bir zam.an kapısı duvarla örül
müştü. Şimdi bu taşlar yıkılmış ve açı
lan kapıdan gelen geçen istifade etmeğe 
başlamıştır. Suyu olmıyan bu hela ctraf-
takileri rahatsız edecek derecede pis kok
maktadır. 

Bir de bu mahallede iki evde dericilik 
yapılmakta pis deriler sokaklara ve bu 
evlerden birinin karşısında bulunan (Mol-
labey) arsası denilen yere serilmek su-
retile kurutulmaktadır. Derilerle bu ev
lerde bu iş için yapılmış olan havuzlar
dan çıkan taaffün ve bu pislikten hasıl 
olan sinek sıhhatimizi tehdit etmeğe baş
lamıştır. 

Semtimizin bu pislikten kurtarılması ve 
evlerimizden çöplerin hiç olmazsa üç gün
de bir alınması hususunda alâkadarları 
vazifeye davet etmenizi muhterem gaze
tenizden insanlık nanuna rica ediyorum. 

i. Kâmil 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nlzameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Daire
de Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Müeyyed, 
Eminönü: Yemişte Bensason, Heybe-
liada: Halk, Büyükada: Halk, Fatih: 
Veznecilerde Üniversite, Karagümrük: 
Mehmed Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer; Osman, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihisanndaki eczaneler, Ak
saray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: 
Süleyman Recep, Kadıköy: İskele cad
desinde Sotiryadis, Yeldeğirmeninde 
Üçler, Üsküdar: Ömer Kenan, Fenar: 
Halatta Merkez, Beyazıd: Cemil, Kü-
çükpazar: Yorgi, Samatya: Kocamus-
tafapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali Rı
za, Şehremini: Ahmed Hamdi, Has-
köy: Nişim Aseo. 

Tiyen-Foya gelince: Bu kadın ko-
casmı seviyor miydi? Yoksa gizli 
emellerinin tahakkuku için mi haka
nın yüzüne gülüyordu? 

Bunu Kubilâydan maada herkesin 
anlaması mümkündü. 

Tiyen - Fo eskidenberi Kora pren
sini seviyor, onunla evlenemediği için, 
prensin aşkını kalbinde yaşatıyordu. 
Ölüm tehlikesi geçirdikten sonra Ko
ra prensile muhaberesini kesmişti. 
Ve hakanın sır kâtibi Şansi ölünce, 
kendi aleyhindeki bütün vesikaların 
onun tarafından uydurulduğunu id
dia etmiş, hakanı da böylece kandır
mıştı. 

Tiyen-Fo güzel olduğu kadar da 
heyecanlı bir kadındı. Çocuğu olmu
yordu. Bu yüzden saltanata tevarüs 
etmek imkânını göremiyor ve kendi 
kendine: 

— Kubilây ölürse, ben açıkta kala
cağım. 

Diyordu. Tiyen - Fonun bir erkek 
evlâdı olsaydı, belki de Kubilâya kar
şı tam mânasile sadakat gösterecekti. 
Fakat, ne yapsın ki o buna muvaf
fak olamamıştı. 

İşte bu sebeple gizli emeller peşin
de koşmaktan kendini alamıyordu. 

Sihirbazlardan biri ona: 
— Gençliğin sönmeden bir çocuk 

yapmağa çalış! 
Demişti. 
Çocuk yapmak... Bu, o kadar ko

lay bir iş değildi. Kubilây ondan bir 
erkek çocuğu olmasını ne kadar is
temişti. Bir gün bu sihirbaz, Tiyen -
Foya dokuz ay haremde kapanabilir-
sen, sana bir çocuk bulurum! 

Dedi. Tiyen-Fo kendine güvenemi-
yordu. Sahiden gebe olmıyan böyle 
civa gibi bir kadın dokuz ay harem
de nasıl kapanıp kalabilirdi? 

Tiyen-Fo son günlerde bu mesele 
etrafında fazlaca düşünmeğe başla
mıştı. 

Acaba kendisinin gebeliğini ileri sü
rerek odasına kapansa, dokuz ay 
kimseye görünmeden oturabilecek 
miydi? 

Tiyen-Fo Kubüâydan aynlmak ni
yetinde değildi. 

O, dünyamn en maruf, en kudretli 
bir hükümdan olan Kubilâym zevce
si olarak kalmağa mecburdu. Onun 
gururu, Kubüâydan daha küçük İ3ir 
adamla yaşamasına mânidi. 

Tiyen - Foyu düşündüren bir nok
ta vardı. Güzel imparatoriçenin genç
liği yavaş yavaş sönüyordu. Ve gü
nün birinde çirkinleşirse, onun yüzü
ne kim bakacaktı? 

Hakanm yüzlerce cariyesi, gözde
leri vardı. Tiyen-Fo çirkinleşip göz
den düşerse, hakan onun yerine yüz 
tanesini, bin tanesini bulabilirdi. 

İşte Tiyen-Fo bunu düşünerek: 
«—^Ben de aşkımı tatmin etmek is

terim. Ben de sevmek ihtiyacım du
yuyorum. Sade sevilmek insana ne 
zevk verir?» 

Diyordu. Tiyen-Fonun sevilmek 
kadar, sevmeğe de ihtiyacı vardı. O, 
damarlarında tutuşan ve kendisini 
zaman zaman ümitsizliğe düşüren bu 
ateşi yenemiyor, söndüremiyordu. 
Kalbini dolduracak, ve sinirlerini ya
tıştıracak bir erkek; genç ve ateşli 
bir erkek arıyordu. 

Tiyen - Fonun bütün sırlarını ve 
emellerini bilen sihirbazı bir sabah 
ona: 

— Siz, Terlandan daha uygun bir 
erkek bulamazsınız! 

Demişti. İşte Tiyen - Fo, bundan 
sonra Terlana gönül vermiş, Terlanı 
elde ederek, gizliden gizliye onunla 
gönlünü eğlendirmeğe karar vermişti. 

Terlan, sarayda, bütün genç ka
dınların kalbinde yaşıyan yakışıklı 
ve sevimli bir erkekti. Gençti, güzel
di, manalı bakışlan vardı. 

Tiyen - Fo onu biraz bön ve tec
rübesiz bulmuştu. Eğer Terlan biraz 
pişkin bir erkek olsaydı, bu güzel ve 
haris imparatoriçeyi rencide eder 
miydi? 

Terlan, Gülçinin kaybolduğu gün-
denberi odasmda ağlıyordu. 

Ve Tiyen-Fo, onun ağladığını duy
dukça: 

— Bu kadar çirkin bir kızın ar
kasından günlerce göz yaşı döken 
bu erkeğe aptal mı, yahut deli mi de
meli?! diyerek hiddetinden dişlerini 
gıcırdatıyordu. 

Tiyen-Fo, Terlanı bir kere de tat
lılıkla avlamağa karar verdi. Düşün
cesini sihirbazına anlattı: 

— Sen ne dersin? dedi. Ben onu 
içki ile elde edebilir miyim? 

Sihirbaz: 
— Ben varken, içkiden yardım mı 

umuyorsunuz? diye cevap verdi. Ben 
onu, istersem, çarçabuk sizin ayağı
nıza düşürebilirim. 

— Haydi öyleyse... Ne duruyorsun?, 

« B e n G ü l ç i n s i z y a ş ı m a m . . » 
Gülçini bulmak kabil olamıyordu. 
Kubilây han, Terlana: 
— Kızımı sen kaçırmışsm diyorlar! 

Bana hakikati söyle... Böyle bir şey 
yapmışsan, seni effedeceğim... 

Dedi. Terlan hakanın ayaklarına 
kapandı: 

— İsterseniz başımı vurdurunuz, 
hakanım! Benim bir şeyden haberim 
yok. Bunlann hepsi iftiradır. Gülçi
ni kaçırmış olsaydım, ben de beraber 
kaçardım. 

— Onu sevdiğini duydum., doğru 
mu? 

Terlan önüne bakarak: 
— Evet, hakanım! dedi, seviyo

rum. Fakat, ne yazık ki talihim bana 
yâr olmadı. Felek onu benden ayırdı. 

Semga bahadır, Gülçin kaçtığı za
man, Terlanm odasında yattığını ha
kana söylememiş olsaydı, Terlan da 
tehlikeye düşecekti. Bereket versin 
ki, üıtiyar vezir hiç kimsenin ha t ın 
ve keyfi için yalan söylemezdi. 

Kubilây o gündenberi muhafızım 
kabul etmiyordu. Terlan odasından 
dışarıya çıkmıyordu. 

Terlan ihtiyatlı hareket etmeğe 
mecburdu. Tiyen - Fonun tehdidi hâ
lâ kulaklarında çınlıyordu: 

«— Ben, icap ederse senin de ba
şını cellâda vurdururum!» 

Bu sözü hatırldıkç Terlanm tüyle
ri ürperiyordu. Bir kere saraydan dı
şarıya çıkabilse, ilk gideceği yer Tar-
han Şanganm evi olacaktı. O, Gülçi
nin Tarhan tarafından kaçırıldığını 
tahmm ediyordu. 

Bu işi sarayda Tarhandan başka 
kim yapabilirdi? 

Bir akşam Kubilây dostlarından 
bir kaçını saraya davet etmişti. 

İçki, müzik, raks... Salonda kı
yamet kopuyordu. Kubilây o gece 
saraya yeni alman bir rekkasenin 
rakıslannı seyrediyordu. 

Terlan gene kendi dairesinde yal
nızdı. • 

Bir aralık kapıdan bir kadın başı 
göründü. 

Terlan yerinden kalktı: 
— Sim... 
Diye bağırdı. 
Bu, Tiyen - Fonun cariyelerinden 

Terlanm çok hoşuna giden bir kızdı. 
Ergun İrandan Pekine gelirken ha
kana on iki cariye getirmişti. Sim 
bunlardan biri idi. 

(Arkası var) 



Sahife 10 A K S A M 1 Ağustos 193Î 

KUC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Öalı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

2 — İŞÇÎ ARIYANLAR 
BİR MUALLİM ARANIYOR — Lisenin 

birinci sınıfındaki bir talebe için fizik me
selelerini halletmeğe muktedir bir mual 
lim aranıyor. Adres: T. G. Posta kutusu 
No. 79 . — 1 

KADIN — Hastabakıcı ve hademe 
aranıyor. Telefon: 20107. 

ESKİ TÜRKÇEYİ İYİ BİLEN — Bir bayan 
daktilo alınacaktır. Saat 10 dan (11) e 
kadar Dördüncü vakıf han (I) inci ka t 
(19) No. ya müracaat . 

AMBAR MEMURU ARANILIYOR — 
Anadoluda çalışmak üzere hırdavatiye ve 
elektrik malzemesi sanatını bilen öz Türk 
muktedir bir ambar memunma ihtiyaç 
vardır. İngilizce okur yazar olacaktır. Mü
racaat her gün saat 15 - 17 ye Galata, 
Tünel caddesi No. 48. Telefon: 40308. — 1 

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

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

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Pek az kullanıl

mış alman markalı mükemmel bir piyano 
acele ucuz satılıktır. Müracaat : Beyoğlu, 
Aynalıçeşme Emin cami caddesi Emin 
cami Apart ımanında 63/3. — 3 

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

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK EV — Büyük 2 oda, mutfak, 

hamam, müstakil bir daire bir, bir buçuk ay 
İçin kiralıktır. Kiralamak istlyenlerin sa
b a h ve akşam Beyazıd Eminbey mahal le
si Cami sokak 17 No. ya müracaat lar ı — 2 

DEVREN PEK KARLI BİR İŞ — Is tan-
bulun en iyi bir yerinde büyük, m u n t a 
zam, işlek ve çok kâr temin eden bir lo
kan ta sahibinin mazereti dolayısile dev
ren satılıktır. İsteklilerin adresle görüş
me saatlerini mektupla Akşamda ş . A. 
Kârlı adresine müracaat . — 3 

SATILIK FEVKALÂDE MANZARALI 
MUHTEŞEM YALI — Büyükdere Piyasada 
«Beyaz Park» karşısında 20 oda, muazzam 
salonları, hamam, bahçede memba suyu, 
rarnıç, Terkos suları, denize karşı beş 
adet duvarlı «havuzlu» büyük sedler, iki 
dönüm üzüm bağı, ayrıca bahçede iki oda 
bir salonu havi bahçe köşkü olan ve Bo
ğazın en kıyme.ttar mevkiinde bulunan 
dalyancı merhum bay Dede Yusufun yalı
sı 20,000 liraya satılıktır. Pazar günleri 
içindekilere müracaat . — 2 

SATILIK HANE — Kadıköy iskelesine 
beş dakika mesafede altı odalı Fayans çi
nilerle döşeli hamamı, biri alafranga üç 
halâyı, bahçeyi, elektrik, su, havagazı 
tesisatını havi kagir ve yeni bir hane 
mak tuan 4500 liraya satılıktır. Kadıköy 
Moda caddesi Tellâl Zade sokak No. 13/26. 
Bitişik 11 numaraya müracaa t olunmstsı. 

— 2 
SATILIK YALI — Boğaziçinde Vani-

köyde 26 No. lı yedi oda, iki büyük salon, 
üç aptesane, bir hamam, bir gusulha-
ne, bir mutfak, bir ahır , bir kayıkhane, 
tSir dönüm bahçe, içerisinde kumpanya 
suyu, elektriği, ayrıca havagazı bulunan 
yalı acele satılıktır. Müracaat yeri: Vani-
köy imamı bay Cemaleddine. — 2 

KİRALIK YAZIHANE VE MUAYENE
HANE — Beyoğlu İstiklâl caddesinde İpek 
sineması karşısmda 193 numaral ı Somer 
apar t ımanının birinci kat ında yazıhane 
ve muayenehaneye elverişli dört odalı ka 
loriferli bir daire kiralıktır. Görmek için 
kapıcıya müracaat . — 5 

SATILIK APARTIMAN — Lâlelide Genç 
Türk caddesinde Suna apar t ımanı sa t ı 
lıktır. Beş daire bütün konforu haizdir. 
Görüşmek istlyenlerin Vezneciler Üniver
site Eczanesi sahibi Hüseyin Kâmil 0 t a -
ya müracaat edilmesi. — 11 

FENERBAHÇEDE - Deniz kenarında 
ve tramvay caddesindeki müfrez arsalar
dan ikişer parça kalmıştır. Her gün flati 
yükselmekte olan ve zene denize hâkim 
bir mevkide kuyulu muIk erazi dönümü 
beş yüz lira ki toptan 2,700 liraya satüık-
t ı r . Adres: Kalamış Dalyan sokak No. 18. 

— 2 
MAÇKADA — Teşvikiyede denize nazır 

bir mevkide dört bin metre murabbaı a r 
sa toptan acele 10,000 liraya satılıktır. 
Tahriren tafsilât ve harita istenebilir. Ad
res: Kalamış Dalyan sokak No. 18. — 2 

FENER rOLUNDA - Bostancı tramvay 
hattı üzerinde Marmaraya Adalara nazır 
sırf mülk kagir iki odalı bir ev iki dönüm 
bahçesile acele satılıktır. Adres; Kalamış 
Dalyatı sok»k No< 18. — 2 

PANSİYONER OLMAK İSTİ YEN KIZ 
TALEBELERİN — Aksaray Mustafa Kemal 
caddesi 39 numaraya müracaatları . — 2 

KİRALIK APARTIMAN — Bebek İnşi
rah sokağında tramvaya bir dakika me
safede 6 oda, bir salon, banyo, havagazı, 
elektrik, su tesisatmı ve her türlü konforu 
havi 38 No. lı apar t ımanm bir dairesi m ü 
sait fiatle kiralıktır. İçindekilere müra 
caat. — 1 

SATILIK EV ARANIYOR — Rumeli ci
hetinde deniz kenarı veya mükemmel 
manzaral ı ufak bir eve ihtiyaç vardır. Be
şiktaş Küçük Hamam 17 No. bay Naciye 
mektupla acele müracaat . — 1 

6000 L I R A Y A SATILIK EV — Gedik-
paşa, Eminsinan, Dağhan sokak No. 8. 
Her ka tmdan deniz görür, elektrik, Ter
kos, havagazı vardır. Apart ıman yapma
ğa da çok elverişlidir. İçindekilere veya 
(22117) telefon No. sına müracaa t — 2 

KİRALIK BİNA — Feriköy Kasımpaşa 
caddesinde fabrika yahut imalâ thane için 
kullanılmağa münasip, 34 No. lı bina kira
lıktır. İstiyenler Feriköy Rum kilisesine 
müracaa t etsinler. — 1 

S.\TILIK MÜFREZ ARSA — Feneryo-
lunda Bağdad caddesinde Konak tramvay 
duragmda 146 No. lı, yeni duvar ve demir 
kapılı yemiş ve ıhlamur ağaçları ve bir 
kuyuyu havi iki dönümü mütecaviz arsa 
satılıktır. Müracaat : Tel. 43249. 

SATILIK ARSA — Yüzü 5,5 derinliği 22 
metre, denize nazır, önü park olan arsa 
ucuz satüıktır. Yanmda Sul tanahmet Üç
ler mahallesi Asmalıçeşme sokağında 4 
No. ya müracaat . — 2 

ACELE SATILIK EV — Altı oda içi 
dışı boyalı bahçeli tatl ı kuyusu trene ya
kın iki tarafı cadde. Bakırköy Yenima
halle İkinsi sokak No. 26, içindekilere mü
racaat . — 4 

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 Şehremininde Ar-
paemini mahallesinin Odalar çıkmazı so-
kağmda 2 No. lı hane kiralık ve satılıktır. 
İstiyenler Kocamustafapaşada Vakıflar 

memurluğunda Hüseyine müracaat . — 8 

SATILIK ARSA, BİR DEPO. İKİ DÜK
KÂN — Amavutköy Birinci caddede 60 
ve 62 numaral ı , senede 168 lira getiren 
dükkân ve depo arsasile beraber satılıyor. 
Ayni caddede 27 No. lı hanede bay İstefa-
nosa sabahları müracaat . — 1 

SATILIK ARSA — Üsküdar Vapur iske-
kelesine iki dakika mesafede t ramvay cad
desi üzerinde, Kireçhaneye muttasıl ve Sui-
tantepeye çıkan küçük yokuşun köşe ba
şındaki 232 metre murabbaı arsa satılık
tır. Fat ih Belediyesi baş mühendisine mü
racaat . Telefon 23648 

ACELE SATILIK EV — 5 oda, gusul-
hane , elektrik, havagazı, Terkos, bahçesi 
havadar, çarşıya yakm, iyi bir mevkide 
ucuz fiatle satılıktır. Kadıköy Moda Ba-
demaltı sokak 10 No. görmek için köşede 
bakkal Yordana müracaat . — 1 

SATILIK ARSA — Boğaziçinde Paşa-
bahçesinde vapur iskelesi yanmda önü de
niz arkası cadde, etrafı sağlam duvarla, 
içinde yemişli yemişsiz bir çok yetişmiş 
ağacı ve iki masura akar tat l ı memba su
yu, ayrıca üç büyük kuyusu, r ıhtımı ve 
inşaat yapacak kadar taşı, elli tonluk sağ
lam havuzu, ayrıca sandal ve motor için 
dalgakıranlı deniz havuzu bulunan 5 n u -
marah bahçe birden veya parça parça 
olarak satılıktır. Galatasaray lisesinde 
Said Özçelik adresine müracaa t edilmesi. 

— 5 

SATILIK APARTIMAN — Kasımpaşa 
Camiikeblr Dereboyu Dörtkuyu cadde
sinde 18/1 numaral ı apar t ıman. 3 katU, 
her ka t ta 4 oda 1 mutfak 1 gusulhane 
mevcuttur. Büyük bir bahçe önünde bal
konları vardır. Elektrik Terkos tert ibatı 
mükemmeldir. Mürcaat: Karşısında 23 
numaral ı eve. — 2 

FIRSAT — Hissedarlar a rasmda tasfi
ye münasebetile İstanbul, Kadıköy, Bo-
ğaziçinin güzel yerlerinde iyi kira getiren 
mağaza, ev, satılıktır. Müracaat : İst. Bah-
çekapı Cermanya han No. 41. Telefon 
20162. — 1 

SATILIK ARSA — Maçkada Nişantaşı 
caddesinde üç büyük apar t ıman inşasma 
müsait takriben bin beş yüz metrelik bir 
arsa maa konak satılıktır. Taliplerin sa
bah saat ondan on ikiye kadar 41287 n u 
maraya telefonla müracaa t edilmesi. 

ACELE SATILIK EV — Üsküdarda, va
pur iskelesine beş dakika mesafede fev
kalâde güzel ve nezaretli yağlı boyalı ye
di odalı bir ev ehven fiatle satılıktır. Ara
ba vapur iskelesinde dellâl Adile m ü r a 
caat. — 9 

KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA
KIN KAGİR HANELER — Havasi güzel 
güneşi bol ittisali yok metin, müfrez 
20/2 20/3 tapu numaral ı ikişer ka t dör
der oda, yerler muşambalı kapı pencere
ler boyalı beş bin liradır. Şifada 20 nu 
maraya müracaat . 2 - Moda caddesi 9 
numara t amam kagir iki kat üzerine iki 
apar t ıman iki dükkânla beraber beş bin 
liradır. — 6 

5 — MÜTEFERRİK 
TAHSİLİNİ FRANSIZ MEKTEPLERİN

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

— 2 

MÜSTAHDEM ARIYANLAR — Muha
sip kâtip muallim mürebbiye daktilo ve 
makinist ariyan ve hususi lisan dersi a l 
mak istiyenlerle bu hizmetlere talip olan-
larm aşağıdaki adrese müracaat lar ı : İst. 
Yeni Postane arkasında Aşir Ef. cad. İ h -
saniye han No. 5. — 2 

ALnttVNCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus t icaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup hal in
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzlle (Akşam) a 
mektupla müracaat . — 17 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
t an on üçüncü smıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanlar ı hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apar t ımanı No. 7 Beyoğlu. — 12 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 

İŞ — T R — Moto 
namlarma gelen mektupları İdareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Zayi — 1354 No. lı şahsıma alt l iman 
cüzdanımı Çeşmemeydanile Kasımpaşa 
arasında cebimden düşürmek suretile kay
bettiğimden, yenisini alacağımdan bu 
kaybolan cüzdanımm hükmü olmıyacagı 
ilân olunur. 

Kasımpaşada Kışla karşısmda 26 No. lı 
kahvede Nafi oğlu Rasim^ 

Askerlik işleri 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
1 — 936 - 937 ders yılında mezun olan 

ve fakat daha yüksek okulun tahsiline 
devam etmiyecek lise ve muadil okurlarla 
yüksek tahsil mezunu olanların son yok
lamaları 1 ağustos 937 den 15 ağustos 
937 tarihine kadar Beşiktaşta Askerlik şu
besindeki askerlik meclisinde yapılacaktır. 
2 — Kadıköy As. Ş. sinde yerli ve yabancı 
olarak yazılı olan ve birinci maddede 
gösterilen okul mezunları, adı geçen As
kerlik şubesine gönderilmek üzere mezun 
ve As. ehliyetnamelerile birlikte pazar
dan maada her gün 9 dan 12 ye kadar 
Kadıköy As. Ş. sine gelmeleri 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Müzeler arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin cinsi Keşif bedeli 
ve mahiyeti Lira K. 

Eksiltmenin nerede ve 
hangi tarih ve saatte 

yapılacağı 

Arşiv istasyonu ittihaz 
edilecek olan Sultanah-
med medresesinin esasli 
tamiratı 

11786 66 

Muvakkat 
teminat 
miktan 

Lira K. 
884 00 Asan atika! müzeleri genel 

direktörlüğünde 16/8/937 
tarihinde Pazartesi günü 
saat 15 te. 

Arşiv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahmet medresesinde bermu-
cibi keşif yaptmlacak esaslı tamirat yukarıda yazıh gün ve saatte kapalı zarf 
usulile ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapılacak tamiratı mahallen 
görmek isteyenlerin Müzeler mimarlığına talip olanların da teklif mektuplan 
ve en az «11000» lirahk bu işe benzer iş yaptılcianna dair Nafia vekâletinden 
almış olduklan müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalan ve muvakkat teminat 
makbuzlanm havi mühürlü zarflarmı 16/8/937 tarih Pazartesi günü saat 
13,30 a kadar komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. «4793» 

I ' I istanbul belediyesi İlânları | * j 
istanbul belediyesi hududu dahilinde mevcut binek ve yük hayvanatı kazft 

ve nahiye itibarile aşağıda yazıh gün ve mahallerde kayıt ve tescil edilerek 
numaraU marka verileceğinden sahiplerinin mevcut ise (yedlerindeM vesaik 
ile birlikte) gösterilen yerlere müracaatlan ve gelmiyenlerin de cezalandmlar 
caklan ilân olunur. 

ADALAR KAZASI 
1 ve 2 Eylül 937 Çarşamba ve perşembe günleri Büyükada belediyesinde. 
3 Eylül 937 Cuma günü Heybeliada. 

BAKIRKÖY 
7 ve 8 Eylül 937 Sah ve Çarşamba günleri Bakırköy belediyesinde. 
9 Eylül 937 Perşembe günü Yeşilköyde. 

SARIYER 
13, 14 Eylül 937 Pazartesi, sah günleri Sarıyerde. 
15 Eylül 937 Çarşamba günü Emirgânda Çınardibi mevkiinde. 

BEYKOZ 
17, 18 Eylül 937 Cuma, Cumartesi Beykoz belediyesinde. 
20, 21 Eylül 937 Pazartesi, sah Kanlıca iskele,yanında. 

ÜSKÜDAR 
23 Eylül 937 Perşembe Beylerbeyi nahiye müdürlüğünde. 
24 Eylül 937 Cuma Üsküdar belediyesinde. 
25 Eylül 937 Cumartesi Kısıklı nahiye müdürlüğünde. 

KADIKÖY 
28 Eylül 937 Sah Kadıköy belediyesinde. 
29 Eylül 937 Çarşamba Kızıltoprak nahiye müdürlüğünde. 
30 Eylül 937 Perşmebe Erenköy nahiye müdürlüğünde. 

BEŞİKTAŞ 
5 1. Teşrin 937 Salı Beşiktaş belediye tahsil şubesinde. 
6 1. Teşrin 937 Çarşamba Amavutköy nahiye müdürlüğünde. 
7 1. Teşrin 937 Perşembe Bebek polis karakolu yanında. 

BEYOĞLU 
11 1. Teşrin 937 Pazartesi Şişli civarı polis karakolu yamnda. 
12 1. Teşrin Sah Kurtuluşta. 
13 1. Teşrin 937 Çarşamba Şişhane itfaiye binası yanında. 

EMİNÖNÜ 
18 1. Teşrin 937 Pazartesi Küçükpazar nahiye müdürlüğünde. 
19 1. Teşrin 937 Sah Sultanahmet Ayasofya meydamnda. 
20 1. Teşrin 937 Çarşamba Kumkapı Cinci meydanında. 
21 1. Teşrhı 937 Perşembe Beyazıt nahiye müdürlüğünde. 

FATİH 
25 1. Teşrin 937 Pazartesi Fatih belediyesinde. 
26 1. Teşrin 937 Salı Edirnekapı kale dışında. 
2 2. Teşrin 937 Sah Topkapı kale dışında. 
3 2. Teşrin 937 Çarşamba Yedikule kapısında. 

EYÜP 
8 2. Teşrin 937 Pazartesi Eyüp belediye mevkiinde. (B.) (4815)° 

Motorlu Tayyare Mektebinin mefruşatı 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

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

2 — Eksiltme 3 Ağustos 937 sah günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 — Mefruşatın tahmini bedeli, ((32,643» uradır. 
4 — Muvakkat teminat <(2448» liradır. 
5 — EksUtme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez bmasmda yapılacak-

tu:, 
6 — Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden, İstanbulda 

Hava Kurumu İstanbul şubesinden (dO» liraya ahnacaktır. (4334) 

Baş Vekâlet İstatistik Umum Müdürlüğünden 
1 — istatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İstatistik umum 

müdürlüğünde istihdam edilmek üzere âli mektep mezunu iki kişi üç sene 
müddetle Avrupaya tahsile gönderilecektir. 

2 — Taliplerin yaşları 20 den küçük ve 35 den büyük olmıyacaktır. 
3 — Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilişikleri olma

dığım müsbit evrak ibraz eyliyecekler veya üç senelik tahsil esnasında asker
lik hizmetlerinden müeccel bulımduklarım tevsik edeceklerdir. 

4 — Talipler arasında İstatistik umum müdürlüğü ile İstanbıüda Kültür 
direktörlüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahrirî imtihan yapılacaktır. 

A — Riyaziye (hesap ve cebir) 
B — İktisat (umumî malûmat) 
C — İlmî maU 
Ç — Umumî coğrafya 
D — Lisan (fransızca, ingilizce, almanca, italyanca lisanlanndan birin

den) . 
5 — İmtihan 1 Eylül 1937 Çarşamba günü yapılacaktır. 
6 — Taliplerin nüfus tezkereleri ile mektep şehadetnamesi resmî bir heye

ti sıhhiye tarafından verilmiş rapor, muhtasar tercümei hal varakası iki adet 
vesika fotoğraf ile 31 Ağustos 1937 salı gününe kadar umumî müdürlüğe mü
racaat eylemeleri lâzımdır. (2292) (4637) 

Marmara Bölgesi ölçüler ve ayar 
Baş müfettişliğinden: 

Şöferlere ilân 
Eski tarife taksitlerin yeni tarife üzerine tadili için Belediye Daimî Encü

meninin 30/6/937 tarihli karariyle üç ay mühlet verilmişti. Bu mühletin bir 
ayı geçtiği halde şimdiye kadar mevcut taksi otomobillerinin cüzi bir kısmı 
taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişlerdir. Günde muayyen bir mik
tardan fazla taksimetrenin ayarına imkân olmadığından mühletin hitanım
da vukua gelecek fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısUe çahşmamak 
mecburiyetinde kalacaklardır. Ayrıca, bu iki ayhk mühlet zarfmda tarifede 
yeni bir değişiklik olmıyacağmı ve mühletin uzatılmasının da mevzuu bahsol-
madığmı ehemmiyetle dikkatinize vazederiz. (4795) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname, keşifname ve plânları mucibince Erzurumda yapılacak 

(58814,47) lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı yeniden pa-
zarhkla eksiltmeye konulmuştur. 

II — Pazarlık, 9/VIII) 1937 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 11 d0 
İstanbulda Kabataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüğü blna-
^mdaki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde İniıisariar inşaat 
şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakkat teminat (4190,75) liradır. 
V — Taliplerin Nafia vekâletinden verilmiş müteaiıhitlik vesikalarım 

hsiz bulunmalın ve mimar ve müiıendis değillerse bu smıftan bir meslek 
adamının iştirakini tjmin etnuş olmaları lâzımdır. (4808) 
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BİR DOKTORUN 
şayanı hayret keşfi: 

Buruşmuş ve ihtiyarlamış 
bir cilde 

GENÇLİĞİNİ 
iade ediyor. 

Viyanada bir tıb mecmuası, îennin en 
•on «aferini İlân ediyor: Buruşuklukların 
pOnız sebebi zuhuru değil, ayni zamanda 
IBlann İzale çaresini de bulmuşlardır. AX-
Hk anneler ve hattâ büyük anneler genç-
•K senelerindeki ter ve taze tenlerini ve 
M - 60 yaşlarındaki kadmlar, gençliklerin-
U U buruşuksuz ve yumuşak cildlerini 
temin edebilirler. 

Burşoklukların sebebi 
thtiyarladıgunızda yüzümüz bur^'Jl-

taklarla dolar. Cild, besleyici ve canlandı 
neı unsurunu kaybeder. Bu «nsuru^im-
m kemali İtina Ue seçUmis «enç hayvan 
krdan istihsale muvaffakiyet h a s ü o i 
muBtur. CUd bunmıla beklendikte yeniden 
gjçleşir ve tazeleşir. Viyana ^^^^ersıtes 

Kesörü Doktor Stejskal'ln bu ^ ^ ^ 
ret keşfinin istimal ba»"^^^"°Sü. 

• n n Totolon müessesesi tarfmdan bu-
îttmİlfedakârlıklarla temin edümıştil. 

Hastahanelerde tecrübeler 
P«fesör tarafmdan hayvanlardan J -

tthaal edUen ve Biocel ««bü:̂  eduen BU 
M«h*r vahıız (Penûe rengmdekı) Toka 
S T S e S S »««uttur. Hastah"i«ler-
dT W yaşlanndaki kadmlaS uzermde ya-
SJ°J^?übelerd. alU -^a«a z^rfı^da bu 
nifukluklarm wU old"8^ JJ ^ ^ ^ 
Her ak,am yatma*d^ ^I^Jalon kremini 
olan penbe rengindeki Tokaıon *̂  
kullanmız. Siz uyurken, cUdlaizı besler 
Imruşukluklan serian İzale fder_ Bir, kaç 
hSte zarfmda bir çok seneler daha genç 
JSünmüş olacaksmız. Gunduz İçta de 
^ ^ " b e y a z rengindeki Tokalon Memi-
2kullanmız. Siyah nokUları erlt^ *" 
S r t ^ çirkin bir cUdi yumuşatıp guzel-
legtirlr. 

"TTtanbul komutanlığı 
ilânları 

İstanbul komutanlığına bağlı olan 
ye olmayan birlikler nanuna binek ko
lum ve mekkâri hayvanı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Hayvan sahiplerinin 
hayvanları ile Fındıklıda komutanlık 
»tmalma komsiyonuna müracaatla
rı. (4485) 

• 
Çatalcada gösterilecek mahalde bir 

pavyonun kapah zarfla ihalesi 18/ 
Ağustos/937 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif be-
deU 30424 lira 64 kuruştur. Şartname
si her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin 2282 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplanle 
2490 No. lu kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde yazılı vesikaları ile beraber 
İhale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarım Fındıkhda 
Komutanhk Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (4680) 

istanbul Haricî Askerî 
kıtaatı ilânları 

Manisa kıtaatı için 441 ton un ka
palı zarf usulile münakaşaya konul
muştur. Şartnamesi 276 kuruş muka
bilinde Manisada tümen satınalma ko
misyonundan alınabilir. 

Münakaşası 16/8/937 pazartesi gü
nü saat 17 de Manisada tümen satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kilosunun muhammen bedeli 12 ku
ruş 50 santim olup tutan 55125 lira
dır. Muvakkat teminatı 4006 lira 25 
kuruştur. İstekliler Ticaret odasında 
mukayyet olduklarına dair vesika gös
termeleri lâzımdır. Muvakkat teminat-
lârile birlikte teklif mektuplan müna
kaşanın yapılacağı saatten en az bir 
saat evvel komisyona verilmiş olacak
tır. (4661) 

M i ı v ı ^ i e ^ A I « Anerllan KIÎ'Koleji gm. 
K I X İ V İ 5 H İ Î Anuvııtkfty. Tel. 36.160 ff/j/f 

vv _ _ 
Robert Kolej 
Bebek. Tel. 36...S ERKEK KISMI 

[jlektep, ingilizceyi en iyi dğreten bir müessesedir. Almanca veya FransızcıT ihtiyari olarak mOtehassıs'ınnallinıler 
larafından öğretilir.' Milli terbiye je^kflltfire'son gerece ehemmiyet verllir.:Aile bayatryaşatılır. Kfltflphaneleri 
^flkemmeldir. Kız ve erkek beden^terbiyesi ve sporlar'talebenin bedeni tekemmfllflnt temin jtdcrr lise kısmı 

derslerine'munzam', olarak'^ ticaret dersleri gfisterilır.» 

MÜHENDIS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik,*^ makine ve Nafıa mühendisi Jyeiiştirir. 

VÂ¥lt"GONTİlRT? Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9 dan İZ ye kadar leylûlden sonra hergün 

Yedek subay okuluna gönde
rileceklerin yoklaması 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
Daha yüksek okul tahsiline devam ede-

mlyecek olan erlerden 937 yüı lise ve 
muadili okullarla yüksek tahsil mezunu 
olanlardan yedek subay okuluna gönderil
mek üzere yoklamaları yapılarak sıhh! 
durumlarına göre askerliklerine karar ve
rileceğinden 1/8/937 de Beşiktaş askerlik 
gubesinde 15 gün devam etmek üzere baş-
Uyacak olan askerî meclisine gönderile
ceklerdir. Bu gibilerin okul vesaiki ve nü
fus cüzdanile tez şubeye gelmeleri ll&n 
rtunur. 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata Ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

Müsabaka imtihanı: 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1 — Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet 
derecesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş nam
zedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 — Bu müsabakaya girebilmek için siyaısal bilgiler veya Yüksek Ticaret 
ve İktisat okulundan veyahut hukuk fakültesinden veya bunlarm yabancı 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 — Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Ban
kalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paralan verilecek Ankaraya ge
tirtilip, Eylül zarfmda sözlü bir imtihana tâbi tutulacaktu:. 

4 — Yeni kanımumuz mucibince tekaütlük haklarım da haiz olmak şar-
tlyle müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 ar lira ayhk verilecek
tir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra Müfottişlik imtihanına 
girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bir 
senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa şefhğe 
terfi ettirileceklerdir. 

5 — İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara İstan
bul ve İzmir Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6 — İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Teftiş hey'eti reisliğine vermek veya göndermek suretüe 
müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10/Ağustos/ 
937 tarihinde ele değmiş olması şarttır. (2166) (4345) 

istanbul İcra Memurluğundan: 
Evvelce Anadoluhisarmda Bekçi mahal

lesinde Nişantaşı yahut Nif&nca yoku
şunda 64/56 numarada oturmakta iken el-
yevm İkametgâhı meçhul kalan Hasan 
Huni ve Beylerbeyi caddesinde 32 numa
ralı Beyaz Kuleli yahda mukim iken hâ
len ikametgâhı meçhul kalan Nazim ve 
keza Beylerbeyinde Kalvan yalısında mü-
jclm iken hâlen ikametgâhı meçhul kalan 
Hüfleyine: Yukarıda yazılı yerlerinize sa
tış tarzı duruşmasına gelmeniz için çı
karılan davetiyeler bulunamadığınızdan 
ve yeni yeriniz bilinemediğinden tebliğsiz 
gelmiştir. Merci makamınca duruşma 23/ 
8/937 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 10,30 a bırakılmış olduğundan mez-
kûı gün ve saatte duruşmada hazır bu
lunmaları merci kararı ile ilânen tebliğ 
olunur. M. 1188 

Akba müesseseleri 
Ankareda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
lar'ak AKBA müesseselerinde bu-

Ubiiirsiniz. Her dilde kitap, mec-
mua «parişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he-
wp makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
•ati} yeridir. Telefon: 3377. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden; 

1 — Mektep lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı v6 parasızdır. 
Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 

Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından temin 
edilir. 

2 — Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta mek
tebi bitirmiş ve yaşları on beşden küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları 
şarttır. 

3 — Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe müra
caat edilmelidir. 

4 — İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları istidanamelerine: 
A — Hüviyet cüzdanlannı 
B — Aşı Kâğıtlannı 
C — Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamele

rini 
D — Polisçe musaddak iyi hal kâğıtlarını 
E — Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 
F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını, raptetmeleri lâ

zımdır. 
5 — Yazüma işi 31/Ağustos/937 Salı gününe kadardır. İstekliler 

muayenci Sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmahdırlar. 
6 — Fazla tafsilât almak isteyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 

Muhaberatta posta pulu irsali lâzımdır. (3619) 

Scandinavian Near 
East Agceny 

Gslatada Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

STetuka Orient Linien Gothenbor; 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Odynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanları arasında 15 günde bir azimet 
ve avdet İçin mtmtazam postalar. 

Odynia - Dantzig - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Bardaland vapuru 28 Temmuza doğru 
Salmaa vapuru 9 Ağustosa doğru 

Vikingland vapuru 10 Ağustosa doğru 
Takında İstanbuldan Hamburg Roter* 

dam - Kopenhag, Odynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
ICİn hareket edecek vapurlar. 

Bardaland vapuru 28 Temmuza doğru 
Salmaa vapuru 9 Ağustosa doğru 

Vikingland vapuru 10 Ağustosa doğru 
Fazla tafsilât İçin Oalata'da Tahir han 

3 üncü katta kâin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

48 SAAT 
havalandırılmış 

ve terkibinde altın 

kremi bulunan 

l*ıııl rtt — 
_ VENÜS 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi
liz kimyagerleri tarafmdan en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VEJ^ÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sansın, 
kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid-
lerinden sakınmız. 

istanbul Levazım 
amirliği ilânları. 

II 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mezunları arasında yapılacak seçme sınavın

da kazananlardan 65 i meccani leylî ve 35 i niharî olmak üzere bu yıl 100 tale
be alınacaktır. 

Ücretli leylî talebe alınmıyacaktır. Namzet kaydı l5/Agustos/937 den 18 
Eylüle kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler okulunda, İstan-
bulda Yüksek Öğretmen okulunda yapılacaktu:. Fazla izahat için bu okullara 
müracaat olunması. «2240» «4642)) 

İdareleri İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı müessesat için yüz bin kilo 
yoğurdım kapalı zat^a eksiltmesinde 
verilen teklif mektubu usulüne uygun 
olmadığından reddedilmiştir. Pazarlı
ğı 3/8/937 salı günü saat 15 de Top
hanede Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin 
liraldır. İlk teminatı bin ikiyüz yetmiş 
beş liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklUerin kanunî ve i-
kalarile beraber belli saatte komisyon» 
gelmeleri. (58) (4736) 

• 
Ordu irin sekiz adet alay sancağı 

4 8/937 çarşamba günü saat 15,30 da 
Tophanede satınalma komisyonunda 
pa7arhkla alınacaktır. Tahmin beddi 
760 liradır. İlk teminatı 57 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belU saatte komisyona gci-
meleri. (63) (4773). I 
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GÖZÜNÜ SEVDİĞİM ZEYTİNYAĞI 
Bununla pilâv mı? TatH mı? Mayonez mi? 

Patlıcan dolması mı? pişirsem, Salatamı yapsam 
Piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilâth yeni fiatler: 
Tam 1-4 Litre Şi$e 40 1 Kilo Tenekesile Kutu 90 

1-2 » » 60 3 » » » 225 
1 » » 100 5 » > » 3 7 5 

» » 525 

» 
» » 

» 200 7 

» 
» 
» 

Dünyada birinciliği kazanan 

SAATLERİDİR 
H e r yerde arayınız. 

155 birinci mükâfat 

Operatör- Ürolog 
Dr. Mehmed Al 

idrar yolları 
hattalıkları mütehassısı. KOprûbaı 

• • Eminöntt haa Tel: 21916 

H A S A N D E P O S U 

KODAK RETİNA, haeıa 
da ufak, kullanıcı kolay, 
•flr'alla parlak reslnlar 
çeker. NegailflsrlntİM 
çak gazal agrandiMnan-
iar yapılır. 

Minyatür makinelerden ne bek» 
lerseniz, hepsini KODAK RE
TİNA makinelerinde bulabi
lirsiniz. Bütün yüksek kabiliye

tine rağmen hayret verecek kadar 
ucuz, Ksenar f 3.3; Ektar f 3.S ve 
Zeiss-Tessar f 3.5 objektiflerle ve 
1/500 enstantaneli Kompur optüra-
törle mücehhez muhtelif modeller. 
Her çê it tafsilat KODAK satıcıla> 
nndan alınabilir. 

KODAK ŞIRKETI 
İstanbul - Beyoğlu, Tünel, 

Ensiz Sokak No. 3 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28 Eylülde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir 
Türkçe, ingilizce, fransızca okımur. Ticaret dersleri vardır. 

Leylî ücret 230 lira, nehari ücret 50 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
(İzmir Enternasyonal Fuan 

izmir Enternasyonal Fuarında inşa.edilen Ticaret Odaları pavyonunda 
İstanbul Ticaret odasına tahsis edilen yere fuarda pavyon tutmamış olan İs
tanbul firmalarının mamûlât ve eşyasınm kabulü kararlaştırılmıştır. Bu kı
sımda satış yapılmamak üzere numuneler teşhir olunacaktır. Gönderilecek eş
ya etiketli ve fabrika ilânlarile sandıklı olarak 8 Ağustosa kadar İstanbul Ti
caret ve Sanayi Odasına teslim olunmalıdır. (4759) 

KANZUK 
NASİP İLACI 

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

KtKAT NETİCESİ OLARAK 
BULDUĞU B İ R FORMÜL
DÜR. KANZUK NASIR İLÂ
CI en eski nasırlan bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı iti
mat bir nasır ilâcıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 

AKŞAM Matbaası 

Tek, fakat kat'i çare r 

Seı 

Tecrübe edenlerden sorunuzl 
Baş, diş,adele ağrılarile üşütmekten mütevellid bü
tün ıstırablara karşı yegâne müessir tedbir bir kaşe 

D 

almaktır. 
[Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz] 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

Her akşam 
Harbiyede 

Alaturka 
kısmında BELVÜ 

Mısır film yıldızı ve meşhur rakkasesi 

TAHİYYE MUHAMMET 
seanslarına devam ediyor. 

Aynca solist Bayan 

M U A L L A 
Zeybek ve Anadolu revüleri memleketin en 

yüksek musiki sanatkârlarından müteşekkil 
j H tanınmış saz heyeti 
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Askerî Matbaa Direktör lüğünden: 
Askerî Matbaada mevcut olan ve kırk ton kadar tahmin edilen kırmtı V9 

kenar ince kâğıtlar açık arttırma usulile satılacaktır. Müzayede ve ihlesi 2 / 
Ağustos/937 pazartesi günü saat 15 de Askerî Matbaada yapılacaktır. Tah
min bedeli beher tonu 10 liradır, İlk teminatı 30 liradır. İsteklilerin teminat 
akçelerile birlikte muayyen gün ve saatte Askerî Matbaada bulunmalan ve 
görmek isteyenlerin her gün Askerî Matbaaya müracaatlan. (42) (4294)_ 
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Kumbârâi biri 
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TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ znuuniBfiNim 


