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Izmirde Bayraklı - Bornova benzin 
deposunda j n O t h ^ iştial oldu 

Depoda çalışârTsO kişiden 9 u yaralı 
20 - 21 kişirıirı_mindığı söyleniyor 

Bu müthiş iştial ve yangının söndürülmesi hakkında 
muhabirimizin bu sabah bildirdiği mütemmim malumat 

İzmir 3 (Hususî muhabirimizden) -
Dün gece saat yirmi birde İzmir civa-
nnda, Bayraklı ile Bornova arasmda 
•mrk petrol şirketine ait petrol ve ben
zin deposunda şiddetli bir infilâk ol
muş ve İzmir şehri halkını endişeye 
düşürdüğü gibi, bir çok kişinin öl
mesi ve yaralanmasile neticelenmiş
tir. 

İştial ve yangın vuku bulur bulmaz 
ateşin civardaki diğer depolara sira
yet etmemesi ve büyümemesi içm der
hal lâzımgelen tedbirler alınmış, yan
gın mmtakası, kordon altına alınmış
tır. Yangının söndürülmesine ciheti 
askeriye de bütün vesaitile itfaiyeye 
yardım ediyor. 

İnfilâkın vuku bulduğu petrol ve 
benzin deposu cehennemi bir manzara 
arzediyor. Ateşin ve alevlenn şidde
timden, yangına yaklaşmak imkansız
dır. Sarfedilen bütün gayretlere rağ
men sabaha karşı ateş söndüjuleme-
mişti. Tutuşan ve parlıyan depolan 
söndürmek imkânsızdır. Yalnız ateşm 
büyümesini menedecek tedbrlıer alın-
maktadır. , 

vali B. Fazlı Güleç, müddeiumumi, 
emniyet müdürü ve sair alaj^^^^^ zat
lar, yangın mahallinde bulunmakta-
dır. 

ö l e n l e r v e y a r a l a n a n l a r 
n e k a d a r ? 

BU faciada ölenlerm miktan h e n ^ 
katiyetle tesbit edilememiştir. Şımdı-

Civanndaki benzin deposunun iştial ettiği Bomovadan bir manzara 

lik tesbit edilen vaziyete göre 20 kişi 
kayıptır. Aynca kendilerini tutuşan 
depolardan dışan atabilen 9 kişi muh
telif yerlerinden yandıkları ve yara
landıkları cihetle hastanelere kaldı
rılmışlardır. Bu yaralılardan ikisinin 
vaziyeti çok ağır ve tehlikelidir. Ya-
rahlar arasında depo sahiplerinden B. 
Ali Meftun, gümrük kolcusu Zühtü, 
işçi Mehmed, Osman, İsmail ve Ah-
med vardır. Depoda 30 dan fazla me
mur ve amele vardı. 

Yukarıda bUdirdiğim 9 yaraUdan 
başka diğerlerinin akıbeti meçhuldür. 
Fakat iştial esnasında deponun için
de çalışanlardan Tank, Osman, Ce

mil, Toni ve tenekeci Hasan nammda 
beş kişinin yandıklarma muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. Ölenlerin 
miktarı yangın tamamile söndükten 
sonra belli olacaktır. 

İştial nasıl oldu? 
Depoda iştialin nasıl vuku bulduğu 

henüz katî surette tesbit edilememiş
tir. Yapılan ilk isticvaplarda, aUnan 
ifadeler arasında tenakuzlar görül
mekte ve bu hal tahkikatın derinleş
tirilmesine lüzum göstermektedir. 
Yalmz muhakkak olarak tesbit edilen 
bir nokta vardır ki o da iştialin 
birdenbire vuku bulduğudur. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

İtfaiye günü 
Bu sene geçid resminden başka 

birçok mühim müsa" 
bakalar yapılacak 

4« irXdii ve bir mahalle tulumbası Geçen seneki itfaiye bayramında koşiu ve vu 

Samsunda bir kamyon 
parçalandı 

9 yolcudan altısı öldü 
üçü ağır yaralı 

Samsun 2 (Akşam) — Bu sabah 
Merzifondan gelen şoför Kâzımm 
idaresindeki 10 numaraU kamyon 
Yenikarakolun önüne geldiği zaman 
fren yapmak istemiş, fakat frenleri 
tutmadığından Yenikarakolım duva
rım yıkmış ve buradan B. Turşunun 
evine tosüyarak parçalanmıştır. 

Kamyonun içinde bulunan 9 yol
cudan altısı derhal ölmüşlerdir. Yol
culardan üçü ağır yaralıdır. Zabıta 
tahkikata başlamıştır. 

' • Avrupada büyük şehirler itfaiyeleri 
her sene merasim yaparlar, itfaiye
nin bir sene içindeki terakkisini gös
terirler. Bu merasim büyük alâka u-
yandınr, binlerce halk seyre gider. 

İstanbulda ilk defa olarak geçen 
sene böyle merasim yapılmıştı. Bu 
merasim daha ziyade itfaiyenin geçir
diği safhalan gösteriyordu. Halk bu
na büyük alâka gösterdi, Taksim 
stadyomunu dolduran binlerce in
san geçid resmini zevkle seyretti. 

Bu alâka ve rağbet üzerine Su se
ne de 14 ağustos cumartesi günü 
Taksim stadyomunda merasim yapıl
ması kararlaştırılmıştır. Bu seneki 

program daha büyük bir itina ile ha
zırlanmıştır. 

Merasime o gün saat 15,5 da istik
lâl marşile başlanacak ve bir nutuk 
söylendikten sonra itfaiye efradı bir 
geçid resmi yapacaktır. Bundan son
ra 1718 senesindeki tarihî kıyafetile 
yeniçeri tulumba takımı, 1869 dan 
1923 yılına kadar şehre yangın ha
beri veren kule nöbetçileri ve yine bu 
tarihler arasında halka yangın ha
beri veren mahalle bekçileri, mahalle 
tulumbacıları tarihî ve orijinal kıya-
fetlerile görülecekler bunları mütea-
kib 1847 de ihdas edilen askerî niza-

(Devanu 4 üncü sahifede) 

Japonya şimalî Cinde 
bir hükümet kuruyor 
Çinliler sonuna kadar harbetmek için yemin 
'ettiler, Nankinde büyük bir toplaniı yapıldı 

r:Jİİi*SV.-.J'"' -'^a,-

Japonlar tarafından işgal edilen Wanping^ Çin şehrinin kapısı ve teslim 
şartlan bildirilirken 

Tokyo 2 — Assahi gazetesi diyor ki: 
Şimalî Cindeki hareketlerin ilk safha
sı bitmek üzeredir. Şimdi burada yeni 
bir hükümet kurulacaktır. Bu hükü
met tam bir muhtariyete malik ola
caktır. Çin kuvvetleri yeni bir hareke 
te teşebbüs etmezse bir müddet kıtalar 
istirahate çekileceklerdir. 

Hankovdan alman haberlere göre 
Çin ve Japon tacirleri arasında alış 
veriş tamamen durmuştur. Çinliler 
Japon eşyası almıyorlar. 

Şank Kay Şek'in bîr nutku 
Paris 2 — Nankinden bildirildiğine 

göre mareşal Şang-Kay-Şek'in kansı, 
Çin başkumandam büyük bir kalaba
lık huzurunda bir nutuk irad etmiş ve 
Çmlileri Japonların memleketlerini 
parçalamalanm menetmek için, ni

hayete kadar çarpışmağa davet et
miştir. 

ÇinlUer, alkışlar arasmda zalim ve 
aç gözlü müstevliye karşı kendi mem
leketlerini müdafaa etmek için son ne
ferlerine kadar ölmeğe and içmişler
dir. 

Muhtelif mmtakaların mümessilleri, 
200 milyon müstevliyi zabıt ve rabıt al
tında bulunan muharipler dalgalan 
içinde boğmak için müttehiden hare
kete hazır bulımduklarmı beyan et
miştir. 
Ş a n g K a y Ş e k ' e b ü y ü k sa - • 

l â h i y e t v e r i l d i 
Tokyo 2 — Nankinde hükümet, or

du ve Kuomintag partisinin mümessil
leri arasmda yapılan müzakereler ne-

(Devamı 8 inci sahifede) 

L 

Yugoslavlara yine 3 • 1 yenildik 
Galatasaray güreşçileri 4 - 2 
Yunanlılara mağlûb oldular 

Yugoslav maçının ve Galatasaray güreşlerinin 
tafsilâtını sekizinci sahifemizde bulacaksınız. 

Derhal tamiri 
Meşhur hikâyedir: 
Atın nalından bir çivi düşmüş; ku

mandan bunu Jarketmiş amma:. 
üAdam sen de! Bir çividen ne çıkar?» 
demiş. Çivisizlik yüzünden nal düş
müş, hayvanın ayağı örselenmiş. Vak
tinde hedeje yetişilemediği için mu
harebe kaybedilmiş. 

Otomobilin lâstiğinde, tekerleğinde 
ayni ihmali yapan şoför de kendi sa
hasında ayni netice ile karşûaştr. 

Peki, yollar? Yollar da ayni değü 
mi? Meselâ işte şu Florya asfaltı... Bir 
ufacık delik deliniyor. Hemen tamir 
edilmiyor. Delik çukur olmuş. Yakın
da hendek olacak. 

Mütemadi tamir, en küçük Ur on* 
zayi derhal tamir usûllerini kabul 
edersek büyük anzalann, büyük mas
rafların, büyük ziyanların önüne geç
miş olmaz mıyız?. |1I"|U:Î KÜTÜPHAIIE 

ANJKARA 

Fotoğraf tahlilleri /.. (33) 
Nizameddin Ncaif 

Volkanik bir karakter!.. Bir vol
kan, sarsıntı ve gümbürtülerle, indi-
faını nasıl evvelden haber verirse 
onun bir yere teşrifi de o şekilde ma<-
lûmolur!... 

Çok mütevazıdır. Meselâ Tepede-
lenli sülâlesinden olmak gibi nesebi 
bir asaletle öğünmektense bizatihi 
tepedelen olup kendi asaletini kendi 
tesis etmeyi tercih eder!... 

Aklına geleni söylemek gibi kuş 
dilinden daha zor dillere fevkal&dfl 
kabiliyeti vardır!... 

Görünüşte sabırsız, acelecidir. Fa« 
kat gazete ıslahatçılığma girişmeK 
gibi bazı hareketleri vardır ki kendi* 
sinde Hazreti Eyip sabn olduğuna 
gösterir!... 

Talih çizgilerinde parlak ve müs-
bet bir istikbale ait işaretler yoktur. 
Bu da, onun gazeteleri ıslah edeyim 
derken gazetelerin onu ıslah ediver-
mesi gibi hayırU bir akıbet olsa ge
rektir!... 

& " 

1 ^ , 

<3?v>.*<aJrvv'^ ••*• 
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IHlıı Geceki ve Bu SabaHki Haberler 
Son dakika 

Izmirdeki iştialin 
etrafa sirayetinin 

önüne geçiidi 
Kömür olmuş 3 cesed bulundu, 9 yaralıdan ikisi 

öldü, dumanlar ve alevler hâlâ fışkırıyor 
tzmir 3 (Hususî muhabirimizden) -

Yangın biraz evvel bildirdiğim gibi 
sabaha karşı hafifledi ve etrafa sira
yetinin önüne geçildi. Maamafih infi
lâk eden depodaki petrol ve benzin 
döküntüleri hâlâ yanmaktadır. Depo
da 20 ton petrol, altı ton benzin var
dı. Deponun bir tarafında kömür ol
muş üç cesede raslanmıştır. Yarala
nan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 
ikisi ölmüştür. 

Yaralılar, deponun kapısı önünde 
iken iştialin şiddetinden 40 - 50 met
re öteye fırlatıldıklarını söylüyorlar. 

Depo içinde bulunan memur ve işçi
lerin maalesef kurtulamadıkları ta
hakkuk ediyor. 

İştialin gaz ve benzin yüklü vapur
dan benzinlerin boşaltılması ve tene
kelere konarak lehimlenmesi esnasın
da dikkatsizlikten vuku bulduğu an
laşılmıştır. İştial esnasmda yarala
nanlardan gümrük muhafaza memu
ra Zühtü, kendisini çamurlar içine 
atmak suretile yanmaktan kurtul
muştur. 

Yanan depodan elan kesif duman
lar ve alevler fışkırıyor. 

İzmir civarında benzin 
deposunda iştial 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Sorguya çekilen alâkadarlardan 

bazılan iştial ve yangının şu şekilde 
çıktığını söylemişlerdir: Tenekeci 
Hasanın, tenekeleri lehimlemeğe mah
sus havya denilen aleti ateşte kızdı
rarak depoya girmesile, iştialin vuku 
bulması bir olmuş ve her tarafı ko
yu dumanlar ve alevler sarmıştır. İşti
al vuku bulur bulmaz depo içinde ça
lışanların derhal havaya uçtukları ve 
yananların 15-20 kişi olduğu söylen-
mektedir-

Yangını söndürmek için 
Yangım söndürmek için itfaiye, as

kerler, denizciler fedakârane çalış
makta ve ateş mıntakası içinde ve ci-
.varında bulunan arazide teneke, va
ril ve saireyi taşımakta, ateşin yanın
daki diğer depoya sirayetine mâni 
olmak için tedbirler almaktadır. İz

mir halkı ateş sahasından uzak yük
sek yerlerde toplanarak bu müthiş 
yangının safhalannı derin bir yürek 
acısile seyrediyorlar. Depo içinde ça
lışanların ve akıbetleri meçhul bulu
nanların aileleri ateş sahasına koşa
rak babaları, kardeşleri ve kocaları-
mn akıbetini soruşturmakta ve ağlaş
maktadır. 

Adliye ve polis erkânı, BayrakU po
lis merkezinde tahkikata deponım sa
hiplerini, infilâkın ne suretle vuku 
bulduğunu gören şahitleri ve diğer 
alâkadarları isticvaba başlamışlardır. 
Nazillide de bir yangın çıktı 

izmir 2 (Telefonla) — Nazillide hü-
hûmet konağı arkasında bir yangın 
çıktı, bir han, bir otel, müskirat ima
lâthanesi ve bir kaç dükkân yandığı 
haberi geldi. Nazilliden tafsilât alına
madı. 

B. Mussolini ingiliz 
başvekiline cevap verdi 
italya, Roma ile Londra arasında 

eski teşrikiniesaigi ihya etmek istiyor 
Londra 3 (Akşam) — İtalyan Baş

vekili B. Mussolini, İngiliz Başvekili 
B. Nevil Çemberlâynin mektubuna 
dün cevap vermiştir. 

İtalyan sefiri B. Grandi, dün saat 
15 de B. Çemberlâyni ziyaret ederek 
B. Mussolininin tahrirî cevabını biz
zat vermiştir. B. Grandi, İngiliz Baş
vekilinin yanında 40 dakika kadar 
kalarak görüşmüştür. 

Deyli Telgraf gazetesine göre B. 
Mussolininin bu cevabı, îtalyanm 

1925 - 1935 seneleri arasında Roma ile 
Londra arasında mevcut olan sami
mi teşriki mesaiyi ihya etmek husu
sundaki samimî arzusunu sarahatle 
isbat ediyor. 

Komadaki İngiliz sefiri de dün 
Kont Cianoyu ziyaret ederek samimî 
bir mülakatta bulunmuştur. İtalyan 
matbuatı, B. Mussolini tarafından ve
rilen cevabın İngiliz - İtalyan müna-
sebatını iyileştireceğini yazıyor. 

Fransada bir seçim P i r e d e ç a r p ı ş m a 
Doriot'nun yerine bir B»'' yelkenli batb 30 

komünist intihab edildi yolcu boğuldu 
Atina 3 — Dün gece Pirenin dış 

limanında Hidra vapurile Anastasio 
namındaki yelkenli çarpışmışlardır. 
Yelkenli batmış ve içindeki 60 yolcu
dan 30 u boğulmuştur. Boğulanların 
cesedlerini çıkarmak için limanda 
araştırmalar yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar 15 cesed çıkanlmıştır, 

Cibali tütün fabrikası 
Ankara 2 (Telefon) — Samsun İn

hisarlar mmtakası muhasebe müdü
rü ve Türkspor kurumu Samsun ve 
Denizli başkanı İbrahim Köstem İs
tanbul Cibali tütün fabrikası mu
hasebe müdürlüğüne terfian tayin 
edilmiştir. 

Saint-Denis 2 (A.A.) — Yapüan 
kısmî intihabatta komünist Gremir, 
9.522 reyle mebus intihap edilmiştir. 
Rakibi Fransız halk partisinin nam
zedi Malo ancak 4.563 rey alabilmiş
tir. 

İntihabat, istifa eden Fransız halk 
partisi reisi Doriot'nun yerine bir me
bus seçmek için yapılmıştır. 

Fotoğraf sergisi 
Bugün Festival programına dahil 

olaiı fotoğraf sergisi, Beyoğlunda İs
tiklâl caddesinde Mısır apartımam 
karşısında bir dairede açılacaktır. 

Gediz mıntakası 
sulama işleri 

Nafia Vekâleti hazırlanan 
raporu tedkike başladı 

Ankara 2 (Telefon) — Gediz mm-
takasımn sulama işlerirü tedkik et
mekte olan su mühendisleri tetkikle
rini bitirmişler, hazırladıkları raporu 
Nafia Vekâletine vermişlerdir. Vekâ
letin alâkadar dairesi rapor üzerinde 
tetkiklere başlalmş bulunuyor. 

Bu tetkikler bittikten sonra Gediz 
mmtakasının sulanması için bir plân 
yapılacaktır. Gediz sulama işleri dört 
mmtakadan etüt edilmektedir. Bun
lar Gediz mmtakasının sulanması, 
Gediz yaitağmm temizlenmesi, Mene
men ovasının sulanması, Bakırçayının 
temizlenmesidir. 

Gediz mmtakasının sulanması için 
evvelce yapılması düşünülen baraj in
şaatından vazgeçilmiştir. Ancak su-
yım seviyesini araziyi sulayacak nis-
bette yükseltmek için regülâtörler vü-
cude getirilecektir. 

Salihli civarmda göl sularmdan is
tifade edilerek bir baraj kurulması 
muvafık görülmüştür. Bu baraja aid 
tetkikler ikmal edilmek üzeredir. 

kadın kuyuya 
düşerek boğuldu 
Şahende kuyudan su 

çekerken kazaya uğradı 
Dün tJsküdarda feci bir kaza ol

muş, bir kadıncağız kuyuya düşerek 
boğulmuştur. Üsküdarda İnadiye ma
hallesi Şeftali sokağında oturan 35 
yaşlarında bayan Şahende kova ile 
evinin civarındaki bir kuyudan su çe
kerken birdenbire muvazenesini kay
bederek kuyuya yuvarlanmıştır. 

O sırada etrafta da kimse bulım-
madığmdan kadıncağızın feryadlan-
m duyan olmamıştır. Bir müddet son
ra hâdise haber alınmış ve cesed ku
yudan çıkarılmıştır. Kuyunun iptal 
edilmesi kararlaştınlmıştır. 

Son 48 saat içinde 12 
tifo vakası görüldü 

Aşıya ve temizlik mücadelesine 
faaliyetle devam ediliyor 

Normandie Queen Mariyi 
yine yendi 

Paris 3 (Akşam) — Kırmızı kurde
leyi kazanmış olan Normandie vapu
ru, Queen Marinin elinde bulunan 
Avrupadan Nevyorka gidiş rökorunu 
da kazanmıştır. Normandie Avrupa
dan Nevyorka 95 saatte gitmiştir 

Almanya ve Italyaya 
zecrî tedbir? 

ispanya hükümeti milletler 
cemiyetine müracaat 

edecekmiş 
Londra 2 (A.A.) — Milletler Cemi

yetinin gelecek içtima devresinde İs
panya hükümetinin Almanya ve Ital
yaya karşı zecrî tedbirler tatbik edil
mesini istiyeceği hakmda gazetelerde 
çıkan haberler henüz teeyyüd etme
miştir. 

Bununla beraber îyi haber alan 
mahfiller teknik sahada duçar oldu
ğu müşkilâta rağmen ademi müda
hale komitesinin İspanya meselesini 
tedkik edecek vaziyette bulunduğuna 
Londrada kanaat getirilmiş olduğu
nu söylemektedirler. Filhakika ademi 
müdahale komitesinde bütün alâka
dar devletler temsil edilmektedirler. 
Halbuki Milletler Cemiyetinde vazi-
vekil Chautemps bakacaktır. 

Yeni gümrük baş 
memurlukları 

Ankara 2 (Telefon) — Ankara 
gümrük müdürlüğne bağlı olmak 
üzere Karabükte ikinci sınıf bir güm
rük başmemurluğu kurulmuştur. İz
mir gümrükler başmüdürlüğüne bağ
lı olmak üzere İzmirde de bir güm
rük yolcu salonu başmemurluğu ih-
da3 edilmiştir. 

Son günlerde tifo azalmağa yüz 
tutmu.ştur. Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre son 48 saat içinde, yani 
geçen cumartesi günü öğle vaktinden 
dün öğle vaktine kadar 12 tifo vaka
sı kaydedilmiştir. 48 saiat içinde 7791 
kişiye birinci, 8548 kişiye de ikinci ol
mak üzere 16339 kişiye tifo aşısı ya
pılmıştır. 

Tifo vakalarının azalmasına taşlıca 
sebeb temizlik mücadelesinin verdiği 
ijri neticeler ve halkın aşılanmak hu
susunda' gösterdiği büyük alâkadır. 
Belediye temizlik işine en büyük 
ehemmiyeti vermekte devam edecek
tir. Bu hususta yapılan sıkı kontrol 
devam edecektir. 

Kırkçeşme sulannda yapılan tahlil 
neticesinde barsaklarda ve midede 
mühim tahribat yapan kolifaasil bu-
lımduğu görüldüğü için bu çeşmele
rin kapatılarak yerine Terkos çeşme
si açılması kararlaştırılmıştı. Sıhhiye 
müdürlüğünün gösterdiği lüzum ü-
zerine Belediye sular idaresi, gece 

gündüz çalışmak suretile Kırkçeşme 
suyunun bulunduğu mmtakalarda 88 
çeşme tesis etmiştir. Kırkçeşme su
yunun bulunduğu mahalde 400 met
relik bir sahanın ortasında bir çeşme 
tesis edilmiştir. Sular idaresinin yap
tırdığı bu çeşmelere iki gündenberi 
su akıtılmış ve bu sahalardaki Kırk
çeşme sularının suyu kesilmiştir. ^ 
Hamamcıların bir müracaatı 

Belediye tifo vakalarının çoğalma
ması için Kırkçeşme ve Halkalı çeş
melerini kapatıyordu. Bu karar ha
mamlara da teşmil edilmiş ve gerek 
Kırkçeşme, gerek Halkalı suyu kulla
nan 25 hamam kapatılmıştır. 

Bunun üzerine hamamcılar toplu 
olarak dün ticaret odasına müracaat 
etmiş, hamamlara yatırdıkları ser
mayenin akamete uğratıldığı ve sıhhi 
düşüncelerle yapılan bu hareketle 
halkın yıkanmaktan mahrum kaldı
ğı iddiasile belediyeyi protesto etmiş
lerdir. 

ispanyada ihtilâlciler bir 
mikdar daha ilerlediler 

Hükümet kuvvetlerinin Asturi cephesinde 
yaptıkları taarruz neticesiz kaldı 

Salamank 2 — İhtilâlci karargâhı
nın resmî tebliği şudur: Şimal cephe
si — Asturiede hükümet kuvvetleri 
Guers ve Trepezano'daki mevzilerimize 
şiddetli bir hücum yapmıştır. Bu, hü-
kûmetçiler için yeni bir hezimet vesi
lesi olmuştur. Kendilerine 1000 den 
fazla zayiat verdirilmiştir. 200 cesed 
telörgüleri arasında takılı kalmışlar
dır. Hava bataryalarımız, bir düşman 
tajryaresini düşürmüşlerdir. Diğer cep
helerde kayde şayan birşey yoktur. 

Merkez cephesi — Aragon cephesin
de askerlerimiz, ileri hareketlerine de
vam ederek Sierra, Carbonera, Vertice 
Mina, Fornoguede ve Bezas köyünde 
mühim mevziler işgal etmişlerdir. Düş
man tarafından birçok cesedler ve ga-
naim terkedilmiştir. Birkaç esir yaka
ladık. 54 milis batlarımıza dehalet 
etmişlerdir. Diğer cephelerde bildiril
meğe değer birşey yoktur. 

Cenup cephesi — Yeni birşey yok
tur. Sadece tayyare faaliyeti vardır. 
Katalonya sahilleri boyunca bir tay
yaremiz 3000 tonluk bir ticaret gemi
sini tahrip ederek karaya oturmağa 
mecbur etmiştir. Ayni mıntakada bir 
hükümet tayyaresi düşürülmüştür. 

İhtilâlcilerin ileri hareketleri 
Temel 2 (A.A.) — İhtilâlciler, dün 

ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 
Bilhassa şark istikametinde ilerliyen 
ihtilâlciler, Bezas'a yaklaşmaktadır
lar. Düşmanın bu mıntakadaki muka
vemeti pek zayıf olmuştur. İhtilâlciler 
evvelâ Sierra de Carbonera'da sonra 
da Saldonn'da mühim mevziler işgal 
etmişlerdir. 

Mina ve Ouaque sırtlan da ihtilâl
cilerin ellerine geçmiştir. 

Dün beşinci kolordu 90 kilometre ka
dar ilerlemiştir. 
Neticesiz kalan bir taarruz 

Asturie cephesi 2 (A.A.) — Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: Hükü
met ordularının kumanda heyeti Ovi-
edo'nun cenubu şarkîsinde kâin Cuero 
şehrine hü6um edilmesi için kıtalara 
emir vermiştir. 

İhtilâlciler burada kuvvetli siperler 
inşa etmişlerdi. Hükûmetçilerin Cue-
ro'ya karşı yaptıkları tarruz da yeni 
bir muvaffakıyetsizlikle neticelenmiş
tir. Bu muharebeye takriben 8,000 mi
lis iştirak etmiştir. Hükûmetçiler 1,000 
kişi kadar zayiat vermişlerdir. Telör-
gülere takılı 200 düşman cesedi bulun
muştur. 

Uman mütehassıslarının 
Izmirdeki tedkikleri 

İzmirde bîr dalga kıran ve 
doklar inşa edilecek 

izmir 2 (Telefon) — Deniz müs
teşarı B. SaduUah, mütehassıs Gibs 
ile refakatindeki mühendisler Alsan-
cakta müstakbel limanm inşa edile
ceği yerde tetkikat yaptılar. Heyet 

. avan projeyi hazırlıyarak İktisad Ve
kâletine verecektir. 

Heyet limanı hem karadan, hemde 
denizden tetkik etmiştir. Öğrendiği
mize göre, limanda büyük bir dalgakı
ran ve doklar inşa edilecek, Melez ça-
ymm teressübatı temizlenecektir. Bu
radaki tetkiklerde İktisad Vekâleti 
siyasî müsteşan B. Ali Rıza da bulun
muştur. Heyet İzmir vapurile İstan-
bula hareket etti. 

Gümrük muhafaza 
kumandanı Istanbula geliyor 

izmir 2 (Telefon) — Gümrük mu
hafaza komutanı B. Seyfi îstanbula 
hareket etti. 

Yunanistanda yani 
rejimden sonra 

Bir çok sahalarda bir 
gelişme oldu 

Atina 2 (A.A.) — Atina ajansı bil
diriyor: Gazeteler, yeni rejimin tesi
si tarihi olan 4 ağustos 1936 den bu
güne kadar millî faaliyetin her saha-
smda elde edilen neticeler hakkında 
istatistikler neşreylemektedir. 

Sürülen arazi, 683,746 strema azal
mıştır. Buğday istihsali yüde 73 art
mıştır, ihracat ticareti yüzde 23,88 
fazlalaşmıştır. 4 ağustos 1936 da 2 
milyar 573 milyon drahmi olan millî 
banka altın stoku, 1937 nisanı sonun
da 3,285,000,000 drahmiye çıkmıştır. 

Altın olarak ödenecek istikrazlara 
yüzde 18,41 drahmi ile ödenecek istik
razlara yüzde 18,04 kıymet tezayüdü 
vardır. Muhacirlere yapılan yardım 
23,046,000 altın drahmi fazlalaşmıştır, 

Tasarruf sandıklanndaki hesablar-
da 450,000,000 drahmi tezayüd kaydo-
lunmuştur. 

Endüstri istihsalindeki tezayüd ise 
yüzde 10,88 nisbelindedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Aksi ihtiyar 

Genç adamın bir ismi de «Delikan-
lı»dJT; çünkü o delişmendir; Isam kay
nar; sağa sola saldmp olmadık şeyler 
yapar. İhtiyarlığın diğer adı ise «Kâ-
nüİMdir; «Akıllılık, durmuş oturmuş-
Iuk»tur, 

Bu tarlie nazaran, genç adam evm-
d« herkesi iz'aç etmeli, ve ihtiyai; 
adam sevihneli değil midir?. 

Halbuki hayır: Hakikatte iş hiç d« 
böyle ohnaı. İhtiyar, ekseriyetle keıı-
dinden «el'aman!» dedirtir. Kırk yıIüK 
kansı bile ondan yaka silker: 

— Aman sen gençliğinde böyle de-
ğUdin, efendi! Ne oldu sana? Gün geç
tikçe çekilmez bir hal aüyorsun. Her 
şeye sinirlenmekler, herşeye lüzumltt 
lüzumsuz bağırmaklıklarl Nedir bu7^ 

Çocuk koşar: 
— Sus! Otur!. 
Vapur, tren düdük çalar; otomobU 

kome öttürür: 
— Patla!. 
Her sese, her kımıldamşa mukabil, 

ihtiyarın dudaklarından çıkan söz bu
dur. 

Asık surat, çatık kaşlar, ekşimiş bit 
ruh: İşte onun tablosu. 

Vatmana çatar, bUetciyi azarlar, 
komşunun açık saçık kızının arkasm-^ 
dan gözlerini devirip kötü kötü bakarf 
«Lahavle! çk çk çk!»diye başım iki ya^ 
na sallar. Hizmetçiyi tersler. Onun içm. 
herkes kendisine: } 

— Aksi ihtiyar!., der. , 
* * * 

«Aksi ihtiyar» tipi, bilhassa bizde 
pek çoktur. Bunun sebebini düşündü
nüz myü? Düşünüdüzse herhalde ftt 
hükmü vermişsinizdir: Aksiliğin sebe
bi ihtiyarhk değU, işsizlik. . 

*** ; 
Bir dostum anlattı: 
Bütün ömrünü İstanbulda çalışma^ 

geçiren bir ecnebi tüccar, artık ı^ jarm 
dıgmı görerek işlerini ^'Xl'Smi^ 
velâ, bir ay, iki ay, üç ay, ''OhlJ^^^^-^ 
güzelmiş! Hayat varmış! Ne âlâ gezUlyor. 
eglenUiyor!» diye memnun ô "̂ "?̂  f i ;S; 
sonra Her şey kendisine y ^ ' f . f f ^ başlamış. ^^f-^^'^^^^S^lZ bir manasızlık âlemi Kesumı?. . 
giderek, orada, doğduğu Cenubî Fransada 
bir çlflik almağı düşünmuj. «Hem taWa» 
güzelliği, hem de hareket. «^J^f ^ ^ ^ \ 
dır!» diye tevehhüm e^^^,^:^^ 
kısa bir zaman sonra, aynı 
da baş göstermiş, « f ^^^^âfi cümleyi 
sükiyormuş ve mahud *»";^*" j^en ne 
yüzüne haykırıyormuş: ^«S^^^^ıf Sto^ 
iyi adamdm. ne y — ^ ^ S S faTm̂ î 

- - = S n - b £ ı ^ ^ S 

SİZ İene mi işe başladmız?» diye sormu,. 
thtlvar bu yukanki macerayı anlattıktan 
Snra: '«HayS - demiş. - Ticarette hiç bir 
kârım yok. Ancak Türk parası ile ayda on 
beş lira kadar kazanıyorum. Hatta, bura
ya gelmek, öğle yemeğini yemek gibi mas
raflarımı hesaplarsanız zararım bile var. 
Fakat işsizliğin verdiği asabiyetten kur
tulmak için kendime böyle bir meşgale 
buldum.» Güzel bir tebessümle gulmuş. 
«Şimdi, görüyorsunuz ki, gayet yumuşaK 
başlı bir ihtiyarimi 

*** 
Bugünlerde, gazetemizin muhtelif 

sütunlannda tekaütlük ve ihtiyarhk 
mevzuları üzerinde muhtelif fırsatlar
la durduk: İhtiyarİığunızı maddî ve 
manevî emniyet altma almak için ef
kârı umumiyede bir içtima emel ya
ratmak emelimizdir de o sebeple İsrar 
ediyoruz. 

Her sınıftaki her Türke maddeten 
emin, hafif meşgaleli, kendisi ve cemi 
yet için istifadeU bir ihtiyarlık hazır
lamak için zihinlerimizi yormahyız. 
Sefil ihtiyarlar gibi aksi ihtiyarlar da 
ortadan kalkmahdır. 

Şişmanlar zayıf
layabilecekler 

Yalova kaplıcalarında bu 
hususta tertibat alındı 
yalova kaplıcalarında yeni oteUn 

açüış resmi yalanda yapüacaktır. 
Akay idaresi kapUcalarm daha çok 
rağbet görmesi için otel fiatlerlnde 
yeniden tenzilât imkânlan aramak
tadır. . 

Bir taraftan dd, Yalova için hazır
lanmış olan plânın tatbikine çalışılı
yor. Plânın tatbiki beş seneye taksini 
edilmiştir. Bu sene daha çok kapUcar 
lann sıhhî tertibat ve tesisat işlerüe 
meşgul olunduğundan plânm bu sene 
tatbikine geçilecek kısmı ^zdır. G». 
Binti yoUannm tevsi ve tanzimi bu 
seneki inşaat arasındadır. 

Diğer taraftan hastalan tedavi İçin 
lüzumu olan âletler Avrupadan getir
tilmiştir. Şişmaiüan kaplıca tedavisi 
ile zayıflatmak işine bu sene başlar 
nacaktu:^ 

Liköre rağbet 
inhisarlar idaresi bunu 

temine çalışıyor 
İnhisarlar idaresi son zamanlarda 

bir çok evlerde misafire kahve yerine 
likör ikram edildiğini göz önünde 
tutaTak yeni bazı kararlar almıştır, 
îdare liköre gazoz veya soda katılma-
smı tavsiye etmektedir. Liköre gazoz 
veya soda katıldığı zaman taamı dar 
ha iyi oluyor. İnhisarlar ida'resl bu 
iddiasmı isbat için Yerli mallar sergi
sinden istifade etmiş ve sergideki pav
yonuna likör semboll olarak yaptığı 
büyük portakal içinden halka likör 
ikramına baJşlamıştır. 

İdare mevcut likör cinslerini ço
ğaltmaya da karar vermiştir. Mevcut 
6 cins likör yenilenle 10 cinsi bula
caktır. 

İnhisarlar idaresi kahve, çay ye
rine yeni çeşid gazozlu, sodalı likör 
ikrammı şehirdeki bütün evlerde kar 
bil olmasmı temin maksadile fiatleri 
indirmeği düşünüyor. Fakat üzerin
de yapılan etütler misafire ikram edi
len bir fincan kahve ile küçük bir kar 
deh içinde verilen likör arasmda 
masraf itibarile büyük farklar ohnar 
dığını göstermiştir. 

B. Ahmed İhsan Tokgöz 
Ordu saylavı ve Serveti Fünun sa

hibi Ahmed İhsan Tokgözün Cenev-
rede geçirdiği göz ameliyatını tees
sürle yazmıştık. Son aldığımız haber
ler bizi çok sevindirmiştir. Çocukluk
ta geçirdiği salgın çiçek hastalığmın 
sol göz kapaklarında bıraktığı zayıf
lık arkadaşımızı son yıllarda rahatsız 
ediyor ve sol göz işe yaramıyordu. 
Ahmed İhsan Tokgöz, Çekoslovakya-
daki Akvam cemiyeti müzaheretler 
birliği kongresinde delege bulunmak
tan istifade ederek Cenevreye gitmiş 
ye orada 4 temmuzda göz ameliyatı
nı yaptınmş ve 16 temmuzda hasta
neden çıkmıştır. Şimdi tamamen lyi-
jgşjnistir ve yakında İstanbula döne
cektir. Arkadaşımıza tekrar geçmiş 
olsun deriz. 

Haklı şikâyetler 
iki kere hammaliye 
Taşradan vapurlarla gelen yol

cular eskisi gibi harruülann hü
cumuna uğranuyor. Bu iş bir zap
turapt altına alındı. Bu hamallar 
nn reisi nevinden bir adam kapı
da duruyor. Taşman eşyanın tari
feye uygun ücretini daha önceden 
bilet keserek yolcudan alıyor. 
Pekâlâ. 

Fakat şimdi de hamaMar bir 
vMl edindiler. Eşyayı otomobile 
yahut vapura naklettikten sonra, 
boyunlar bükük bir halde insanın 
karşısında duruyorlar: 

— Bizim bahşişimiz! 
İnsan o seyahat hâlinde, defibdâ 

kabilinden, yahut yanındakiler-
den utanarak tekrar kesye dav
ranmak mecburiyetinde kalıyor. 

Dikkati cebederiz: Değil bahşiş 
istemek, hâttâ eşyayı koyar koy
maz, arkasına bakmadan gitme
mek bir hamal için ameslekî bir 
cürüm» dmatıdır. 

Bu iş derhal halledilmezse iş 
gene azacaktır. 

Belediyeye teşekkür ederiz! 
Bulgarçarşısmda her perşembe 
kurulan pazarın pislikleri ertesi 
günü bazan akşama kadar bırakı
lıyordu, o semtdeki karilerimizden 
aldığımız mektup üzerine Beledi
yenin nazan dikkatini bu sütun
larda celbetmiştik. Belediye alâ
kadarlara hemen lâztmgelen emir
leri vermiş olacak ki bu hafta cu
ma sabahı erkenden çöp ve pislik 
namına orada birşey bırakümor 
ımştı. 

Bu güzel alâkasından dölayt 
Belediyeye teşekkür ederiz. 

Bİ1.M* çmM*5»m«l.a 

Sırt hamallığı 
Yarın Beyoğlu ve Beşiktaş 
dairelerinde de kalkıyor 

Kasa, piyaiıo ve buz dolaplan öte-
denberi iki tarafından bağlanan ka
yışlar ve çift hamallar tarafından 
taşınmakta idi. Sırt hainalhğınm 
lâğvine rağmen hâlâ bu kabil eşyanm 
bu suretle taşınmak istendiği görül
müştür. Belediye, alâkadarlara yap
tığı bir tebliğde bu kabil eşyanm da 
behemehal a'rabalarla nakledilmesini 
bildirmiştir. 

Bundan başka küfeler içinde 50 
kiloyu geçmemek üzere ancak zati 
eşya naklma müsaade edildiği halde 
bazı küfecilerin ticarî eşya da taşı
mağa) teşebbüs ettikleri görülmüştür. 
Belediye, beş on kiloda olsa ticari 
eşyanın bu şekilde taşmmasmı kati 
surette yasak ettiğinden bu emre be
hemehal riayet edilmesini alâkadar
lara bildirmiştir. 

Yarından itibaren Befoğlu ve Be
şiktaş belediye şubelerinde de sırtta 
eşya taşımak yasak edilecektir. Yal
nız Beyoğlunda Yağkapanı İskele
sinde şimdilik eski usûlde hamallık 
yapılmasına müsaiade edilmiştir. Be
lediye reisliğinden verilen emir üze
rine Beyoğlu ve Beşiktaş hududlan 
arasmda bu emrin tatbiki için Icab 
eden tedbirler alınmıştır. 

Yeni otobüs 
hatları 

iki grup daha belediyeye 
müracaat etti 

Benzin flatlerlnln düşmesinden 
sonra şehrimizde işliyen otobüs üc
retlerinin de ucuzlaması lâzımgeldiği 
göz önüne almmış ve Belediyece ted-
kikata başlanmıştır. Yapüan tedki-
kat neticesinde şehrin muhtelif mm-
takalannda işleyen otobüslerden ço
ğunun pek az kâr getirdiği, masraf-
lEU-mı bile güçlükle korudukları gö
rülmüş ve bilet ücretlerinde tenzilât 
yapüması doğru olmadığı anlaşılmış-
tu:. 

Yıldızla Eminönü ve Yıldızla Taksim 
arasında otobüs işletmek üzere iki 
grup daha belediyeye müracaat ede
rek müsaade istemişlerdir. Bu mü
saadeler tedklk ediliyor. 

Heroin kaçakçılığı 
Galatada bir evde 50 paket 

heroin bulundu 
Kaçakçılk bürosu memurları ve 

gümrük muhafaza teşkilâtı dün bir 
heroin kaçakçılığı daha meydana çı
karmışlardır. 

Bu seferki kaçakçüığm yapıldığı 
yer, Galatanm izbe mahallelerinden 
blrlndedir. Burada IM odalı salaş bir 
evde oturan Ksendro isminde bir ka-
dmm, heroin ticareti yapmakta oldu
ğu haber alınmış ve bu kadınm cürmü 
meşhud halinde yakalanması için de lâ^ 
zungelen tertibat ittihaz edilmiştir. 

Nihayet evvelki akşam geç vakit 
Ksendro'nun evini saran memular, 
buradan heroin alarak uzaklaşmak is
teyen bir Eidamı yakalamışlar ve bu
nunla; beraber, hep birlikte eve gide
rek içeri girmişler ve anî araştırma 
yapmışlardır. Bu araştırma sonunda 
tamamen dolu bulunan 50 paket he
roin ele geçirilmiştir. 

Heroinler müsEidere edilmiş, şüpheli 
görülen bazı aletler alınmış, Ksendro 
da yakalanarak hakkmda kanunî ta
kibata başlanmıştır. 

Y e r l i m a l l a r se rg i s in i g e z e n l e r 
Dün Yeril mallar sergisinin 7 nd 

günü Idl. Her gün sergiyi gezenlerin 
adedi geç vakit tesblt edilmektedir. 
Tutulaiı istatistiğe göre dün akşama 
kadar sergl3rl gezenler 178,916 kişiyi 
bulmuştur. Bunlar arasmda memle
ketin muhtelif yerlerinden gelenler 
de vardır. 

Serginin gördüğü rağbet üzerin© 
bir hafta müddetle uzatüması şimdi
den düşünülüyor. Sergi 27 temmuzda 
açılmıştı. Kapanma tarihi 12 aiğusto»-
tur. Bir hafta uzatılması kararlaştı
rıldığı takdirde 20 ağustosta kapana
caktır. 

Bir hırsız çırak yakalandı 
Hasan isminde bir çocuk, Oalata* 

da Hakkı isminde bir ahçının yanına 
çırak olarak girmiş, bir aralık usta
sının bulunmadığı bir sırada çekme
ceden 45 lira aşırarak savuşmuştuA 
Polis Hasam yakalamıştır. 

Bu çocuğun daha bir kaç yerde bu 
şekilde hırsızlık yaptığı anlaşılmış, 
hakkındaki tahkikatın derinleştlriİr 
meşine lüzum görülmüştür. 

Aşk mektebi 
«Aşk Mektebi..» Bu isim senelerce 

insanlar arasında bir fantezi mevzuu 
olmuştur. Bu isimde güzel filimler çev
rilmiş, eğlenceli operetler yazılmıştır. 
Aşk için bir mektep açılması ihtima
lini insanlar daima alayla karşılamış
lardır. Fakat nihayet işte yeni dünya
da, Hollivut denilen ve yeryüzü genç 
kızlanmn rüyalarına giren şehirde 
bir aşk mektebi kurulmuş., evet alay 
değil, filim mevzuu, operet ismi de
ğil, hakikî bir aşk mektebi... 

Belki bazıları derler ki: 
— İnsanların aşk mektebine ne 

ihtiyacı var?.. Aşk denilen şey içten 
gelir... Mektep sırasında öğrenilmez... 

Ben bu fikirde değilim. Bugünkü 
maddî dünyada insanlar aşkı o kadar 
unuttular, o kadar aşkın cahili oldu
lar ki hakikaten böyle bir mektebe îh-
tiyaç vardır. 

Yedimizden yetmişimize kadar he
pimizin son derece maddî hayatımu 
içinde unuttuğumuz aşkı öğrenmek 
için böyle bir mektebe gitmemiz şart
tır. 

Bazıları aşkın öldüğünü söylüyor
lar... Belki de... Fakat bu da bir aşk 
mektebi açılmasına mâni değildir. 
Çünkü lâtince, eski yunanca, ibrani-
ce, gildanice ve saire gibi ölü diller 
için nasıl olsa «ölü lisanlar» mektebi, 
«ölü lisanlar» kürsüsü yok mu? 

Varsın, bir de ölü aşk için mektep 
açılsın... Onu da bir ölü lisan gibi tet
kik edelim. «Bir zamanlar böyle sevi
şirlermiş, vaktUe aşk için ölenler var
mış...« diye derse çalışalım... 

Hem asrımız ilim asn... Bugün her 
şeyin ilmi yapdıyor, her şeye ilim ara
nıyor. Aşkın neden ilmi olmasın?.. 

Aşk öyle geniş bir mevzudur ki on
dan bir kaç ilim kolu çıkabUir. Mese
lâ «aşk tarihi»... İnsanlarda aşk nasıl 
başlamıştır? İlk âşıklar, ilk sevişme
ler... Aşk nasıl istihale etmiştir? İlk 
zamanki aşk bugüne gelinciye kadar 
ne gibi şeküler değiştirmiştir? 

Sonra «Beşeri coğrafya» gibi «Beşe
rî aşk»... Yeryüzünün muhtelif yerle
rinde insanlar nasıl sevişirler? Nasıl 
âşık olurlar^.. Dikkat ediniz, mevzu 
mühimdir, öyle ya meselâ kutupta 
yaşıyan bir Eskimonım aşkı ile bir 
hattı üstüvahmn aşkı arasmda çok 
fark vardır. Dahasmı isterseniz aşk 
bir çok milletlere nazaran değişir. 
Bir Fransız başka türlü sever, bir Çin
li başka türlü sever, bir Afrikah baş
ka türlü sever... 

Sonra açılacak aşk mektebinde 
«meşhur âşıklar ve meşhur aşk ma
ceraları» diye bir ders okutmak ta 
kabildir. Bu derslerde Leylâ ile Mec
nunlar, Ferahadla Şirinler, Dante ile 
Beatrislerin hayatlan okutulabilir... 

Aşk mektebinde gayet mühim ders
lerden biri de şu olabilir: «Aşk ^ 
dünya üzerindeki tesirleri...» 

İnkâr edilemez ki aşkm dünya üze
rinde çok mühim tesirleri olmuştur. 
Bir çok aşk maceraları yeryüzü hari
talarım değiştirmiştir. Neden böyl» 
bir ders ihdas edilmesin?.. 

H. P. 
ııınıııııııııııııııııiHnııııııııı>ın<">»>i'»">*<>><"'"<""""<"*"<<""**'IB 

B. Cemal Hidayet iyileşti 
Boğasımdan ameliyat olmak üzers 

bir müddettenberi mezun bulunan 
Devlet demiryolları Avrupa hattı do
kuzuncu işletme müdürü B. Cemal 
Hidayetin sıhhî vaziyeti düzelmiştir. 
B. CemaĴ  Hidayet dünden itibaren va
zifesine başlamıştır. Kendisine geçmiş 
olsun deriz. 

Bay Amcaya gföre • • • 

.' 9 f V . 

*?: » » ' 
• "/•r O I- 1..^-

— Düğünlerin bir çoğu havaya 
para harcamak için biı:er bahanedir 
bay Amca... 

... Meselâ kız tarafı yüz kişilik bil 
ziyafet verdi değil mi... 

... Erkek taratı, altta kalmamaJc 
için, be^ yüi kişilik bir ziyafet veriri... 

... Ayrıca bin kişiyi de otomc^illerö 
doldurup gezdirir!... Artık bu israfın 
önüne geçmeli değil mi?... 

B. A. — Evet amma nüfusun art
masına engel olmaktan korkarım!... 
Çünkü bir coklan işin şatafatı için 
evler. 
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Bu haftanın memleket içi hadiseleri 
arasmda en önemlisi Başvelcilimizin 
spor meselesi hakkmdaki tamimidir. 
Bu tamim, şimdiye kadar ara bulucu 
tedbirlerle bastırılan, fakat içten içe 
sürüp giden esaslı hastalıidara el koy
muş ve bunlal"! önliyecek çareleri or
taya atmıştır. Bu çareler her hangi 
bir kaza vukuımda ilk tedavi olarak 
yapılması zarurî hususlardır. Böyle 
olmakla beraber ana gayenin gerçek
leşmesine, ancak bunlann yerine geti
rilmesinden sonra imkân olabilecek
tir. 

Memleketin umumî hayatı veya 
bunım her hangi bir şubesile alâkalı 
her yurddaş bu nokta üzerinde zihin 
yormağa, ileri sürülen fikirler hak-
kmda düşünmeğe ve bir kanaat hasıl 
etmeğe kendini mecbur hissetmelidir. 
Ben de sırf bu düşünceyle ayni me
sele hakkındaki duygulanmı açıkça 
söylemeği bir vazife bildim. 

Spor meselesi, kendisinden daha 
geniş hududlu, daha şümullü bir me
selenin sadece bir cüzüdür. O geniş 
hududlu umumî dâva, memleketimi
zin medenî seviyesini yükseltme demek 
olan terbiye meselesidir. Sistemli dü
şünmek ve bir fikir manzumesine bağ
lanmadan ne kadar zihin emeği veri
lirse verilsin faydalı bir netice alma-
mıyacağına inanmak, bizde yeni yeni 
edinümeğe başlanan fikir itiyadların-
dan biridir. Bu hal, terbiye mesele
sinde de kendini göstermiştir. 

Terbiye meselesi daima parçalana
rak mütalâa edildi: Beden terbiyesi, 
fikir terbiyesi, ahlâk terbiyesi. Şimdi
ye kadar beden terbiyesi, ayrı bir me-
todla tahakkuk ettirilen bir sistem; 
fikir terbiyesi, başka bir yoldan yürü
nerek yapılan bir tesir, ahlâk terbiyesi 
her ikisine de benzemiyen hususî bir 
tarz sanılmıştır. Bu hatalı görüş, Türk 
gençliğinin yetiştirilmesinde, bu üç 
şubeden her birinde vazife alanları, 
kendi işleri bakımından dikkatli, öbür 
cephelerde ihmalkâr yapmağa şevket-
mistir. 

Çocuklanmızm fikrî gelişmelerile 
uğraşan muallim, onların mektep sa
atleri dışında ne kadar boş zamanları 
olduğunu; yemeğe, uykuya ve oyuna 
aynlan vakitlerden ders çalışmak için 
ne miktar bir zamana sahip olacakla-
nnı düşünmeden evde yapılmak üze
re bir sürü vazife verirse veya her han
gi bir spor klübü, yapacağı bir maçta 
muvaffak olmak için kendisine men
sup ve henüz tahsil çağında bulunan 
gençleri kitap açmağa bile imkân ver-
miyecek şekilde sırf bu işe bağlıyacak 
olursa neticenin ne kadar gönül üzü
cü olacağını tahmin edebiliriz. 

Çocuk ana, babalarile temas eden
ler, yahut bizzat bu mevkide bulu
nanlar, bu söylediğim şikâyetlerin ne 
derece doğru ve mebzul olduğunu 
kolayca teslim ederler. Terbiyesine iş
tirak ettiğimiz bir yavrunun sıhhî 
ve bedenî vaziyetini düşünmek için 
behemehal bir spor klübü âzası, be
den terbiyesi muallimi olmağa ihtiyaç 
olmadığı gibi, onun fikrî inkişafını he
saba katmak için de felsefe veya ter
biye profesörü olmamıza hacet yok
tur. Terbiyeden gaye, içinde bulundu
ğumuz yüksek varlığın, cemiyetin ha
yatını teminde verimli bir vazife alıcı 
bir insan yetiştirmek olduğuna göre 
bunu göz önünde tutmadan genç nes
li her cepheden kuvvetli yetiştirmemiz 
kabil değildir. 

Onun içindir ki spor işini, bu geniş 
kavrayışla, kendinden saha şamil ve 
daha umumî olan terbiye disiplininin 
hududu içerisine almamız lâzımdır. 
Maarif Vekâletinin yaptığı tamimlere 
rağmen, türlü şekilde ve türlü kaça
maklarla fütbole kendini verip sene 
sonunda sınıf geçemiyen talebemizin 
evlerindeki baba - evlâd, ana - çocuk 
mücadelelerine biraz kulak verelim. 
Bu bakımdan futbol, bir beden ter
biyesi vasıtası olmaktan çıkmış, çocu
ğun aidam olması yönünden bizim için 
bir belâ, bir felâket olmuştur; evlâtla
rımız için tütün, nargile gibi tahrip 
edici bir iptilâ... 

İnönünün tamimindeki tedbirlerin 
dördüncüsü bu noktaya bir neşter ke
sinliği ve isabetile dokunuyor: 

«Maarif Vekâleti, Galatasaray ta
lebesinin yanlış spor zihniyetinde bu
lunmalarına mektep talim ve idare 
heyetinden sebep olanları tahkik ede
cek ve tedbir alacaktır.» 

£u vaziyet, bu derece bariz ve mu

hacim olmamakla beraber diğer ta
lim ve terbiye müesseselerimizde de 
vardır. Mektep içinde hükümetin ye
niden alacağı ve sıkıştıracağı tedbir
lerle bu cihetin temin edileceğini dü
şünerek derin bir memnuniyet hisse
diyoruz. Fakat mektep dışmdaki ço
cuklar ve gençler için de hükümetin 
ve partimizin esaslı ve koruyucu ha
reketler yapması lüzumludur kanaa
tindeyim. Gençlik terbiyesi davasının 
bu ehemmiyeti ve şümulile halline ge
çilerek bu lüzum yerine getirilebile
cektir. 

Sırası gelmişken ikinci bir nokta 
hakkında da düşündüklerimi söyliye-
yim: 

Bir memleketin medenî seviyesi üni
versite profesörlerinin adedile değil, 
oradaki halkın okuma yazma nisbeti-
le ölçüldüğü gibi bir milletin beden ter-
biyesindeki derecesi de birkaç yüzme 
şampiyonu, futbolcu veya uzun atla-
yıcısı ile değil, büyük kütlenin vasatî 
yaş nisbetinden ve sıhhî, bedenî vazi
yetinden anlaşılır. Halbuki bizde spor, 
Emrullah efendinin Tuba ağacı naza
riyesine uygun olarak başlamıştır. 

Kütle beden terbiyesi işi ele alın
madan önce daha kolay yoldan jrü-
rünmüş, memleket içi ve dışı müsaba
kalarına iştirak edecek insanların ha
zırlanmasına çalışümıştır. Elimde esas
lı istatistikler bulunmamakla beraber 
güreş ve gemicilik gibi halka inmiş 
ve ananesi teşekkül etmiş spor nevile
ri dışmda milletlerarası müsabakalar
da muvaffakiyet nisbetimiz pek yük
sek olmadığmı zannediyorum. Bunun 
sebebi, büyük kütle içinde geniş ölçü
de beden terbiyesi hareketi yapılmadı
ğı için yüksek sporcuları tabiî bir isti
fa ile yetiştirip meydana koyacak kuv
vetli bir spor muhitinin var olmama
sıdır. Bugünkü sporcularımız, çok 
mahdud bir zümre arasından seçil
mektedir. Neticede muayyen şahıslar 
bu yolda tabiî olarak bir inhisar çem
beri vücude getiriyorlar. 

Sporda tahsil gibi büyük kütleden 
yukarıya doğru incelerek yükselen bir 
mahrut çizmelidir. Böyle olmazsa kai
desi ters döner, sağlam duramaz 
ve devrilir. Bu esası kurmak için her 
şeyden önce mevcudun anarşiden kur-
tarılmasmı düşünen Büyük Başvekili
miz İnönü; evlâdınm yanlış hare
ketlerini gören bir baba sesindeki cid
dilik, sertlik ve keskinlikle spor da
vası hakkındaki kararlannı bildirmiş 
bulunuyor. Hükümet ve parti bu mev
zuda harekete geçmiştir. Yarınki Türk 
gençliğinin bedence ve fikirce yüksel
mesi için her iki cephedeki kuvvetle-
rile onda ahlâkî bir şahsiyet ve var
lık yaratılması esaslı bir gaye ola
rak ortaya konmuştur. Bu gayeye sa
dakatle hareket edileceğine ve muvaf
fakiyetli neticeler alacağımıza şim'di-
dn inanmalıyız. 

Hasan - Âli Yücel 
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Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Buğday Kızılca 
Arpa Antalya 
Bakla 
Susam 
iç fındık 
Peynir kaşar 
Pamuk yağı 

BORSASI 

Aşağı Yukan 
Kr. 

6 

Pa. Kr. Pa. 

5 6 26 
5 25 5 35 
6 
4 
4 

16 

5 
5 

31 
10 

45 20 
42 — 53 — 
42 20 43 20 

G E L E N 

Buğday 
Yapak 
Çavdar 
Arpa 
Tiftik 
Mısır 
Si)sam 
Pamuk yağı 
Z. yağı 
Kaşar 

G İ D E N 

Arpa 
Tiftik 

1061 Ton 
181 > 
30 » 
64 t 
45 » 
83 > 
24 » 
64 » 

.14* » 
12 > 

100 Ton 
5i » 

D I Ş F t A T L A R 

Buğday: Llverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık 0.: Hamburg 
Fıdnık L.: Hamburg 

6,34 Kr. 
5,42 t 
6,29 > 
5,19 » 

mmm 

__ 
94,72 > 
94,72 » 

İtfaiye günü 
(Baş tarafı 1 inci salrifede) 

miye itfaiyesi tarihî kıyafetlerile ge
çeceklerdir. 

Bundan başka bu sene ilk defa ola
rak 1889 tarihinde tesis edilen bah
riye itfaiyesi de o zamanki kıyafetile 
davetlilerin önünden geçecektir. Bu 
suretle İstanbul itfaiyesinin geçirdiği 
tarihî seyirler tamamile gösterildik
ten sonra 1923 de Belediye tarafın
dan teşkil edilen ilk şehir itfaiyesile 
bu tarihten sonra itfaiyenin bugün
kü mütekâmil şekli gösterilecektir. 

Bundan başka itfaiye efradmm 
demir çenber hareketleri, maskeli top 
oyunu, halat çekme müsabakası, kar
ton serme sürat müsabakaları, su 
oyunlan, çarşaf manika ve tel merdi
ven kullanma usulleri ile askerî itfa
iye Ue mahalle tulumbalannm yan-
gm söndürme usulleri ve bugünkü it
faiyenin yangın söndürme tatbikatı 
gösterilecektir. 

I s t a n b u l a k ö y l ü v e h a l k 
s i s ^ a r a l a r ı k a ç ı r a n l a r 

İnhisar idaresi takip memurları ta
rafından, Anadolunun muhtelif yer
lerinden İstanbula kaçırılan köylü 
ve halk cıgaralannın hangi eller ta
rafından şehre sokulduğu araştırıl
makta idi. 

Yapılan tahkikat ve takibat neti
cesinde Numan ve Ahmed isimlerin
de iki kişinin, pamuk balyalan, el
ma sandıkları ve endsali ambalajlarla 
yalmz Anadolunun bazı yerlerinde sa-
tüabilecek olan bu sigaraları şehre 
soktukları ve burada muhtelif eller 
vasıtasile sattıkları tesbit edilmiştir. 
Her iki adam mallarile beraber ya
kalanmışlardır. Sigralar müsadere 
edUmiş olup takibat devam etmekte
dir. 

Acıklı bir ölüm 
Merhum Hüsrev 

paşa hafidesi, mü
meyyiz Refet kızı ve 
Devlet Demiryollan 
tzmid Eczacısı Nu-
reddinin eşi, Em

niyet Sandığı vez-
I nedarlarmdan bay 
Raufun kız kardeşi 
Şişli Çocuk hasta

nesi eczacılanndan bayan Abide Be
sim uzun zamandanberi devam eden 
menhus hastalığmm iztırabma ta
hammül edemiyerek 29 temmuz 937 
perşeml)e günü Haydarpaşa Numune 
hastanesinde pek genç bir yaşta ha
yata gözlerini yumduğu teessürle ha
ber alınmıştu-. Pek derin yeis İçinde 
bulunan efradı ailesinin teessürleri
ne iştirak ederek taziyetlerimizi su
narız. 

Müessif bir Irtihal 
Emniyeti Umumiye Müdürlüğ:ün^n 

mütekaid esbak Yozgad Meb'usu muktedir 
avukatlarmıızdan Bay Şakir Alacalı oğla 
nezfi dimağiden irtihali darıbeka eylemiş
tir. Cenazesi bugünkü Sah günü Beşiktaş-
ta Serencebey yokuşunda Hasırcı Veli s«-
kağmda 6 numaralı hanesinden kaldırıla
rak Sinan paşa camiinde ikindi namazm-
dan sonra Ortaköy kabristanına defnola-
nacaktır. Mevlâ rahmet eylesin. 

B O R S Â"! 
2 Ağustos 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı dahili 
1933 istikrazı 
tyııitürk I 

» n 
» m 

MümessU I 
> n 
> m 

t | Bankuı 

94 
95 

15,15 
14,45 
14,45 
38,50 
40,60 

0,80 
> hamiline 9,90 
• MUessls 77 

Para (Çek flatleri) 

Türkiye Cum- 91,75 
huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu His. 24,20 
Telefon 7,— 

rerkos 7,25 
Çimento 13 
tttlhad değir- 10,40 
menleri 
Şark değir- 0,80 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

21,08,50 
629,75 

78,93,50 
15,01.70 

86,78 
3,44,30 

4,69,75 
1,43,25 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,51,76 
22,64,70 
1,96,44 

13,76,56 
34,29,93 
4,18,75 
3,99.36 

106, 70,90 
20,39,50 

HAlKOPElErı BU AKŞAM 
Beylerbeyi İskele 

tiyatrosunda 
TARLA KUŞU 

Çarşamba Ânadoluhİsan 
tdman yurdu bahçesinde 

BİRİN 

Pariste heyecanlı bir muhakeme 

Kızının intikamını alan 
ana beraet etti 

Madam Sarafyan: ''Biz, farklılar namus 
meselesine çol( ehemmiyet veririz,, dedi 

Paris ağır ceza 
mahkemesinde çok 
meraklı bir dava 
görülmüştür. Bu 
davada suçlu mev
kiinde bayan Sa-
rafyan adında 
Türk tebaasından 
40 yaşlannda bir 
kadın bulunmak
tadır. 

Bayan Saraf-
yan gene Türk te
baasından Sasuni 
adında genç bir 
diş tabibini taban
ca ile öldürmek
ten suçludur. 

Vaka geçen kâ
nunuevvelin yedi
sinde olmuştur. O 
zamandanberi ya
pılan tahkikat ye
ni bitmiş ve şim
di muhakemeye başlannuştır. 

Mahkeme iptida"" bayan Sarafyam 
isticvap etmiş, ondan sonra mikdan 
otuzu bulan şahidleri dinlemeğe baş
lamıştır. 

Bayan Sarafyan ince, uzun boylu, 
asabî tavırlı, sevimli bir kadındır. 
Kendisinin âdi suçlulardan olmadığı 
İlk bakışta anlaşılmsıktadır. Bu sebep
le kadın mahkeme ve jüri heyeti üze
rinde iyi tesir yapmıştır. 

Bayan Sarafyan, uzun müddetten-
beri Fransada oturmasına rağmen 
fransızcayı iyi konuşamıyor. Bunun 
için türkçe ve ermenice bilen bir ter
cüman bulunmuştur. Fakat kadın, 
tercümanı bir tarafa bırakarak, so
rulan suallere fransızca cevap vermiş 
ve dilinin döndüğü kadar kendisini 
müdafaa etmeğe çalışmıştır. 

Celse açılınca reis kadına hitap 
ederek şu sözleri söylemiştir: 

— Yapılan tahkikat sizin ailesini 
seven, dürüst bir kadın olduğunuzu 
meydana çıkardı. Yalmz biraz fazla 
asabi imişsiniz. Bu asabiyet bir cina
yet için sebeb olamaz. Sasuniyi niçin 
öldürdünüz? 

Kadın bu suale hiç tereddüt etme
den şu cevabı vermiştir: 

<— Namusumuzu temizlemek için.. 
Biz, şarkılar namus meselesine çok 
ehemmiyet veririz. Memleketimde na
mus her şeyin üstünde tutulur. Bir 
gün kızım Anahid gelip başından ge
çenleri anlatınca kocam da, ben de 
âdeta sersemledik; bu felâket kar
şısında ne yapacağımızı şaşırdık. 

Kızım 19 yaşındadır. Geçen sene 
bir dişini tedavi ettirmek lâzımgelmiş 
ti. Kendisini diş tabibi Sasuniye gö
türdüm, tedaviye başlandı. Bir gün 
yalnız olarak muayenehaneye git
mişti. Sasuni kızın hissini iptal et-

Madam Sarrafyan mahkemede sorulan suallere 
cevap veriyor 

tikten sonra kendisine taarruzda bu
lunmuş. Kızım ağlıyarak bunu an
lattı. 

O geceyi pek berbat bir halde ge
çirdik. Kocam bütün hemşeriler ara
sında duyulacak olan bu vakanın se
bep olacağı yüz karası karşısında ar
tık yaşıyamıyaçağını söyledi. Sabah
leyin bir kolunun damarından kan
lar aktığını gördüm. Doktor getirt
tik, kendisini güçlükle kurtarabildik. 

Evimizde eskiden kalma bir taban
ca vardı. Tabancayı aldım, Sasuninin 
muayenehanesine gittim, kendisin
den intikam aldım. Onun da alnımn 
yazısı böyle imiş. Bizi buradaki bü
tün vatandaşlar arasmda kepazç et
tikten sonra başına geleceği o da ta
biî biliyordu. 

Hakkımda ne karar verirseniz ve
riniz artık ailem burada kalamaz. 
Ya memlekete döneceğiz, yahut baş
ka bir yere gideceğiz. Bundan sonra 
burada kimsenin önüne çıkamayız.» 

Mahkeme bundan sonra şahidleri 
dinlemiş, müteakiben müddeiumumi 
iddiasını serdetmiştir. Müddeiumumi 
kadının bu cinayeti büyük bir so
ğukkanlılıkla işlediğini, bu sebeple 
merhamete lâyik olmadığını söylemiş 
ve şiddetli bir ceza istemiştir. 

Kadının avukatı Metr Oulman mü
dafaasında suçlunun çektiği iztırap-
lardan bahsederek beraet karan is
temiştir. 

Jüri kısa bir müzakereden sonra 
beraet kararı vermiştir. Kadın yal
nız mahkeme masrafını ve maktulün 
veresesine 1 frank zarar ve ziyan 
ödiyecektir. 

Muhakeme esn.asında bir kaç defa 
bayılan kadın, kararı işitince düşüp 
bir kere daha bayılmış, mahkemede 
bulunan doktor kendisini ayıltmıştır. 

Erkek kıyafeti değişiyor mu? 

Ingilterede erkek kıyafetini bilhassa bu sıcak mevsimde daha fazla ferahlık 
ve serinlik temin edecek bir şekilde tadil etmek için bir cemiyet kurulmuş ve 
faaliyete başlamıştır. Cemiyet âzasımn erkek modası için ortaya attıklan 
muhtelif kıyafetlerden bir kaç numune dercediyoruz. 
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SİYASI İCMALt 
Japonvanın Cindeki harekâtı 

« ı « • : Jjm in 

Japonya bir gün Sovyetlere fcorçı 
harp ettiği vakit ordusunun cenup 
cenahını korumak için Şimalî Cinde 
askerî, siyasî ve iktisadî cihetten 
mevkini sağlamlaştırmak maksadile 
giriştiği muaazzam ve tehlikeli teşeb
büs beynelmilel politikanın en müsaid 
bir zaman ve devrine tesadüf etmiş, 
yahut ettirilmiştir. 

Japonya Şimalî Çin teşebbüsüne 
başlamazdan evvel Mançurinin şi
malinde Amur nehrinde ve hududun 
kara kısmında tertip ettiği akınlar 
ve bunları takib eden şiddetli siyasi 
teşebbüslerle Sovyetlerin Uzak Şarkta 
neler yapabileceğini öğrenmişti. Sov
yetlerin sulhu muhafazaya herşeyden 
ziyade ehemmiyet verdiğine emin 
olduktan sonra Japonya Şimalî Çinin 
belkemiği bulunan 200 kilometrelik 
Taku - Tientsin - Pekin hattını as
keri işgal altına almıştır. 

Bu harekete karşı Çin hükümeti 
askeri hareketle mukabelede bulun
duğu takdirde Japonlar yalnız Şimalî 
Çinin Hopei ve Çahar eyaletlerini iş
gal etmekle kalmayıp bu ülkenin nü
fusu daha kalabalık olan Şansi ve 

•IMMMMHUmilNlimMlIMMIllinHinlIlIHIIIIIIMMIIIllimMHMMMİ 

Şensi ve Şantung eyaletlerini de işgal 
edecektir. Her ihtimale karşı şimdi
den Şantungun başlıca deniz.mahred 
Tsingtaoya Japon donanması 15000 
kişüik bir kuvvet ihraç etmiştir. 

Habeinin cenup hududunda Taoting-
fuda toplanan Çin hükümeti ordusu
na ilk ihtar olmak ve tecemmuun 
devamına mani olmak için Japon ha
va filoları bu mevkii bombaya tut
muşlardır. Şimalî Çinin esas hattını 
tutan Japon kuvvetleri de Çinlileri 
karşılamak üzere cenuba sarkıyorlar. 
Harekâtın yüz milyon nüfusu ve iki 
milyon murabbaı arazisi bulunan Şi
malî Çine münhasır kalmayıp bütün 
Çine yayılması ihtimali vardır. 

Japonya, Sovyetlerin müdahale et-
miyeceğinden, Avrupada kendisüe 
komünistliğe karşı mücadele bahane-
sile müttefik bulunan Almanya ile 
İtalyanın İngiltereyi kendi tarafları
na çevirerek Sovyetleri yalnız bırak
tıklarından, Amerikanın da her hangi 
haricî bir harbe girmekten son dere
cede çekindiğinden emin olduğundan 
Cinde istediği gibi hareket etmekte 
devam edecektir. FeyzuUah Kazan 
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Elli seııe^vvelki_yalan 
Örümcek m a s â i n i ö n i i p ^ ^ yenilendi ? 
1887 de Amerikalı gazeteci Ralf 

Delahey Filâdelfiya gazetelerinden bi
rine şu havadisi yazdı: 

«Amerikada yerleşen bir Fransa 
var. Bu adamın adı Piyer Granterdır. 
İşi gücü örümcek yetiştirmek... 

Piyer, yetiştirdiği örümceklerin ağ
larım şarapçılara satıyor, şarapçüar 
da şarap şişelerine bu ağlan doldu
ruyorlar ve yeni şaraplarım eski şa
rap diye satabiliyorlar. Bu suretle 
hem Piyer iyi para kazanıyor, hem de 
şarapçılar taze şaraplarını yüksek fı-
atle sürüyorlar. Piyerin 4000 tane 
örümceği var...» 

Arada sırada bu örümcek hikayesi 
gazetelerde tazelenir. Geçen sene, cıd-

A l b e r P r e j a n y a k a l a n d ı 
Geçen hafta, Paris garlarından bi

rinde heyecanlı bir sahneye şahıd 
olundu. Brüksele hareket edecek 
olan trene meşhur sinema artisti Al-
ber Prejan bindi, yamnda da Jam 
Holt vardı. Vagona yerleştiler. Buraz 
sonra iki poUs memuru koşarak gel
diler ve Alber Prejanı tevkif ettiler. 

Halk etraflarını sardı, ne olmuştu? 
Sebep neydi?.. 

Mesele nihayet anlaşıldı: Filim çe-
viriyorlarmış!.. 

Kaza 
Oskadan gelen Japon ekspresi Oka-

yama istasyonunda Füji ekspresüe 
çarpıştı. Lokomotifile iki vagonu par
çalandı, otuz yolcu öldü. 

Füji ekspresi ise hiç hasara uğra
madı ve yoluna devam etti. 

dî bü: Amerika gazetesi, Luar nehri 
kenannda, Piyer Granterin örümcek 
çifliğinden bahsetmişti. 

Bu hafta da Atlantik mecmuasuu 
faka bastırddar. Muzibin biri, 1887 de 
Ralfm Filâdelfiya gazetelerinden bi
rinde yazdığı yukarıdaki havadisi 
kopye edip mecmuaya yollamış altı
na da Ralfm torunu diye imza atmış. 
İşin farkında olmıyan mecmua eül 
sene evvelki yalam büyük puntularla 
neşrediyor: 

Büyük bir örümcek çifliğinde şa-
rapçüara örümcek ağı satıhyor; ser-
levhasile bu mühim haberi ballandıra 
ballandıra anlatıyor... 

Yeni yollar 
Belediye fen heyeti bir 

program hazırladı 
Bu sene şehir içinde asfalt ve parke 

olarak yapılacak 160 bin liralık yol 
için Belediye fen heyeti taralmdan 
bir program hazırlanmıştır. 

Ajmi zamanda yeni kanalizasyon 
inşaatı için de ayn bir program daha 
hazırlanmıştır. Anca:k bu programa 
göre işe hemen başlamak ve icab eden 
münakaşa şartlarmı hazırhyarak 
münakaşaları ilân etmek üzere me-
zunen Avrupada bulunan Vali ve Be
lediye reisi B. Muhiddin Üstündağm 
şehrimize gelerek vazifesine tekrar 
başlaması beklenmektedir. Bu arada 
Bebekle İstinye arasmdaki yol da 
asfalt olarak yapılaicaktır. 

Sadıkjdost 
Amerikada Detroitte bayan Susan 

Palmer 85 inci yıüm kutladı; dost
larına (cağacD) nm altmda mükeUef 
bir ziyafet verdi. 

Bu ağaç yemek odasının tam orta 
yerindedh:. Bundan 50 sene evvel di
kilmiş, dallamp budaklanmıştır. Ba
yan Susan ağacma yer vermek için 
bir kaç defa evini yıktırmış, yeniden 
yaptırmıştır. Diyor ki: 

Bu ağaç benim en aziz, en sadık 
dostumdur, benden hiç aynlmıyor. 

Katil 
Almanyada Şnaydemuhl ağır ceza 

mahkemesi Ogust Cak'ı idama mah
kûm etti. Bu adam geçen ay kana , 
sekiz ve iki yaşmda iki çocuğile on 
sekiz yaşındaki kaymbiraderini balta 
ile katletmişti. 

Yükseli Ziraat enstitilsO talebesi Uşakta 

Yolculuk mektubları 
''Maviy, Tuna kıyılarından 
Cenevreye bir seyahat 

Bret i s lava toplantıs ı - Bre t i s lavadan V i y a n a y a o tomobi l l e , 
V i y a n a d a n C enevreye ş imendi fer le hareket - C e n e v f e d e 

b i z i m g a z e t e l e r i o k u r k e n - İstanbul t e m i z l e n i y o r m u ş ! 

Esnaf ın muayenes i hazırl ığı 
Sıhhiye müdürlüğü tarafından gös

terilen lüzum üzerine yiyecek, içecek 
hazırlıyan, pişiren, satan bütün esna
fın sıkı bir teftiş ve murakabeden ge
çilmesi için hazırlıklara başlanmıştır. 
Belediye hekimlerinin reisliği altmda 
bütün şehir hududlan göze alınmak 
üzere gruplar teşkil ediliyor. Bu 
gruplar, bu kabil esnafm Belediye 
zabıtası tâlimatındaki hükümleri ne 
dereceye kadar tatbik ettiklerini kon
trol edeceklerdir. Görecekleri ihmal 
üzerine ağır cezalar verecekleri gibi 
gördükleri noksanları da ikmal etti
receklerdir. 

Yüksek Ziraat enstitüsü talebesinin profesörleri refakatinde Uşak şeker 
fabrikasını ve müştemilâtını .ziyaret ederek tetkikler yaptığım yazmıştık. 
Yukankı klişe talebeyi UşaK şeker fabrilcasım gezerken gösteriyor. 

Bir sandalcı diğer bir 
sandalcıyı yaraladı 
Nöbet meselesinden 

aralarında çıkan 
kavga büyüdü 

Evvelki akşam gece yarısından son
ra saat ikide Sütlücede kanh bir hâ
dise olmuştur. Sütlüce iskelesinde 
sandalcüık eden Vehbi ile arkadaşı 
Osman arasında,^ yolcu almak ve nö
bet tutmak meselelerinden ötedenbe-
ri ihtilâf vardır. Evvelki gece yansm-
dan sonra; bu iki hasım iskelede gene 
biribirlerile karşılaşmışlar, ve saba
hın ilk ağartılarını beklemek üzere 
sandallarına yaslanmışlardır. 

Fakat ikisi de bir türlü rahat ede
memiş, aralarındaki ihtilaflı işler tek
rar tazelenmiştir. Münazaa az zaman
da büyümüştür. 

İki sandalcı, bir araük Sütlüce va
pur iskelesinin önüne kadar çıkmış
lar, burada Osman kaçmak isterken 
arkasmdan Vehbi yetişmiştir. İlk çar
pışmalarda iskelenin başmemur oda-
sınm bütün camlan kırılmış, bımu 
müteakip ta Osman, tam kalbinin al
tından bir yara almıştır. Vehbi, vaka-
jn müteakip kaçmak istemişse de, hâ
diseyi duyan polis ve bekçiler tarafm-
dan yakalanmıştır. Şimdi Vehbi hak
kında, gerek yaralama, gerek İrası 
hasar suçlarından kanunî takibat 
yapılmaktadır. 

i z m i r m m t a k a s ı n d a tütün 
satış ları 

Büyük Alman firmalan İzmir mın-
takajsmdan bir kaç ayda 600,000 kilo 
tütün almışlardır. Bu tütünler 934 
senesUe daha evvelki yıllara aiddir. 
Almanlar eski senelerin mahsulünü 
tercih ettiklerinden mal buldukça bir 
taraftan mübayâata devam edecek
lerdir. 

Paralarm ödenmesine gelince: Zi
raat bankası Alman mübayaatma 
karşı müstahsile paralan ödemeği 
kabul etmiştir. Buna mukabil Alman
lar bir ecnebi bankası kefaletile Zi
raat bankasma parayı ödeyinceye ka
dar faizini vereceklerdir. 

Ortamektep muallim muva-
vinliği için müraacatlar 

Orta mektep muallim muavinliği 
için eylül devresinde imtihana gire
cek olanlarm kayıt ve kabul müddeti 
bitmiştir. Şimdiye kadaS: 160 kişi mü
racaat etmiştir. Geçen haziran dev
resinde imtihana yalnız muallim mek
tebi mezunlan girmişlerdi. Eylül dev
resine lise mezunları da girebilecek
lerdir. Geçen devrede imtihanı ka-
zanmıyan muallim memktebi mezun
lan Gazi terbiye enstitüsüne devam et 
mek suretile orta mektep muallim mu
avinliği hakkım kazanacaklardır. 

Sevgili okuyucularımla çoktanberi 
konuşamadım. İstanbuldan ayrılış, 
Bretislavada toplanan Uluslar kuru
mu müzaheret birlikleri kongresinde 
uğraşış... Güzel ve tarihî Tunanın kı-
jnsmda yaşıyan bu sevimli şehrin adı, 
bü3rük muharebeye kadar Presburg 
idi, Çekoslovakyaya geçince Bretisla
va oldu. Viyanadan doğru akıp gelen 
ve Budapeşteye doğru süzülüp giden 
güzel Tuna burada çok ihtişamlı bir 
manzara gösteriyor. Tunanın sulan 
daima sarıdır; onu ben hiç başka 
renkte görmedim. Bilmem ki meşhur 
bestekâr Strauss meşhur «Mavi Tu
na» sim bestelerken mavi rengi nere
de bulmuş, 1911 de idi. Bir kere Al
man hududu olan passaudan ta Kara
deniz kıyısına kadar vapurla bir Tu
na yolculuğu yapmıştım. 

O dediğim tarihte Tunayı baştan 
başa gezdiğim halde bir türlü mavi 
renk gördüğümü hatırlamıyorum. 
Haydi, yüce sanatkâr Straussun adına 
hürmet ederek mavi Tunaja varmış gi
bi selâmlıyalım, unutmıyalım ki Tu
nanın bizim tarihimizde pek mühim 
yeri vardır. Bizim onun kıyılarında 
bırakılmış çok derin izlerimiz vardır. 
Bundan dolayıdır ki Bretislavadaki 
konferansta Cemiyeti Akvamı kuvvet
lendirmek emelleri etrafında canlı ko
nuşmalar olurken kafamın içerisi so
nu gelmez tarih levhalarile ve zatî ha
tıralarla dolup boşanıyordu. 

Bımların en yakını 1922 ilkbaharın
da Çekoslovak merkezi olan Pragda 
toplanan ayni müzaheret kongresinde 
bulunuşumuz idi. Bu defa Bretislava
da dahi sevimli arkadaşlığını yaptı
ğım rektör Cemil Bilsel ile on beş yıl 
önce Pragda dahi beraberdik. Bretis-
lovada bize başkanlık eden Dr. Besim 
Ömer Akalın on beş yıl önce dahi bu 
Türk teşekkülünün başkan vekili İdi 
ve o tarihte milî Türk savaşınm İzmir 
zaferi henüz gözleri kamaştırmamış-
tı. 

Avrupada aleyhimizde yapılan pro
pagandaların dehşetK hücumlarına 
1922 ilkbaharında Pragda uğramış
tık. Şimdi 1937 haziranında yine Çe-
koslovakyada fakat başka bir şehirde
yiz; Cemiyeti Akvam Müzaheret Türk 
kurumunun 1922 de Pragda uğradığı 
hücumlara mukabil, bu jnl 1937 de 
Bretislavada gördüğümüz iltifatlar, 
şu on beş yıllık kısa bir tarih devri
minde Türklüğün bütün Avrupada 
kazandığı dereceyi çok parlak anlatı
yordu ve Türklüğe bu muvaffakiyeti 

temin eden Ulu Atatürk adını bir da
ha derin saygı ve sevgi ile anıyordum. 
Tuna kıyısında yeni tarihimizin şanh 
sahifelerini yürekten alkışlıyordum. 

* *« 
Temmuzun ikisinde doktor Besim 

mer kardeşimle birlikte Bretislavadan 
ayrıldık. Bana her vakit yarım asırlık 
dostum diye iltifat eden koca üstad 
beni yalnız bırakmak istememişti. 

— Sen sol gözün için tekrar Cenev
reye gidiyorsun; belki ameliyat ola
cak; ben senden ayrılamam, yanında 
bulunmak isterim. 

Demişti ve benim sağlam sağ gö
zümle hasta sol gözümden yaş akmış
tı. Hayatta tam manasile dostluğun 
en yüksek numunesini gösteren Dr. 
Besim Ömere, bu aleni teşekkürü yaz
mayı en hakikî bir vicdan borcu sajn-
yorum. Dr. Besim Ömer Cenevrede 
beni yalnız bırakmadı, sol gözümün 
ameliyatında ve tedavisinde yanım
dan ayrılmadı, 18 gün sonra: 

— Artık yüreğim rahattır, korkacak 
bir şey kalmadı, ben İstanbula dönü
yorum. 

Dedi ve a3n.n 22 sinde Cenevreden 
ayrıldı. Onım mübarek ellerini ve şef
katli gözlerini öpmekle doyamıyor-
dum. 

Epeydir sevgili okujrucularımla ni
çin konuşamadığımı fhndi anladınız 
değil mi? İstanbuldan gelen ve yığı
lan gazeteleri de artık okumağa baş
ladım. 

Aman, ne iyi müjde! İstanbul te
mizleniyormuş! Belediye canlanmış, 
medeni bir şehre yakışmıyan hallere 
cezalar yapılıyormuş! Fransızların bir 
darbı meseli vardır, hiç olmamaktan-
sa geç olsım, zarar yok! derler. Bizim 
atalar sözümüz de, geç olsun da güç 
olmasın! der. Manada ikisi bir yola çı
kar amma burada bir noktayı aydın
latmak isterim. 

İstanbullulara ağır kabahatler yü'.:-
letiyorlar, İstanbuUular temizliğe bak
mıyor diyorlar. Evet, şimdi bakmaz 
oldular; çünkü pislik içinde kalmak 
İstanbul halkını yeise düşürdü; bir 
takım ayak takımı da ruhlarındaki 
ihmale ve pisliğe yol verdi. Hele bele
diye biraz canlansm, o zaman asıl ka
bahatin nerede olduğunu çabuk ah
larsınız. Bir evde bile, ev sahibi pisli
ğe ve dağımklığa göz joımarsa o evde 
oturanlar yavaş yavaş pasakh olur. 
Malûm ya; yine atalar sözüdür; tavuk 
sahibine göre eşeler! 

Ahmed İhsan Tokgöı 

Gel Cicim, az kaldı bir 
kazaya sebeb oluyordu 

Sandalın demiri vapurun uskuruna takıldı 

Vapur kendini sandallar 

Kasımpaşa vapur iskelesinin kar
şısı, kayıkçılar tarafından âdeta bir 
istirahat yeri olarak intihab edilmiş
tir. Burada bazan boş, bazan da için
de sandalcmm uyuduğu sandallar va
kit vakit bir çok kazalara sebebiyet 
veriyorlar. 

Bu kabUden bir kaza da dün saat 
on raddelerinde olmuştur. Eyüp cihe
tinden gelerek Kasımpaşa iskelesine 
yanaşmak üzere olan 8 numarah va
pur, köprü cihetinden gelen 10 nu
maralı vapurun iskeleyi almasile, an-
sızm iskele açıklarında durmağa mec-

dan kurtarmağa çahşıyor 

bur olmuş ve bu su^da da sahipleri 
içinde uyumakta olan sandaUann 
teşkil ettiği bir adacığın üzerine düç-
mek mecburiyetinde kalmıştır. Bu es
nada bir iki sandala çarpan vapur, 
«Gel Cicim» ismini taşıyanm demiri
ne takılmış, pervane hareketten âtıl 
kalmış, vapur da sandalı bir müddet 
sürüklemiştir. 

Vapurun istaper halinde olması bir 
faciamn önüne geçmiş, gemi tayfala-
ruun çaUşmasile vapur sandaldan 
kurtarılarak yola devam edilmiştir. 
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Ütü meselesi 
Erkek gömleklerini, keten 
elbiseleri nasıl ütülemeli? 

Son senelerde yaz gelince erkek
ler de kadınlar gibi açılıp saçılmağa 
başladılar. Açık yakalı, kısa kollu ipek
li jerseden, yahut beyaz ipekliden 
gömelekler, beyaz keten elbiseler, açık 
renk fanilâT kostümler, yün örme 
pull-overler giyiliyor. 

Bu kadar açık renk ve çabuk kirle
nen elbise ve gömlekleri temizle3rip 
ütülemek dikkatli bir ev kadını için 
mühim bir meseledir. 

Beyaz keten elbiseler soğuk denile
cek derecede hafif ılık su ile yıkanma
lıdır. Dört beş defa bol su ile çalkan
dıktan sonra gölge ve kurander olan 
rüzgârlı bir yere aşılmalıdır. Tamami-
le kurumadan hafif nemli iken ütü-
lenmelidir. 

Daima ütü ile ütülenen elbise ara
şma bir tülbent koymalıdır. Aksi tak
dirde elbise parlar ve çirkin ütülenir. 
Beyaz keten elbiseyi gölgede kurutma-
nm hikmeti, beyaz olmasıdır. Çivit 
konulmıyan her keten eşya güneşte 
kururken sararır ve çabuk kuruduğu 
için zor ütülenir. 

Beyaz fanila pantalonlar ılık sa
bunlu su ile yıkanacaktır. Ayni dere
ce sıcaklıkta su ile bolca çalkaladık
tan sonra yanm gaz tenekesi su içe
risine bir tatlı kaşığı amonyak karış
tırarak son bir defa daha çalkalama-
lı ve gölgeye astıktan sonra keten el
bise gibi ütülemelidir. 

Beyaz ipekli gömleklerin sararma-
ması, beyaz kalması için, gömlekleri 
soğuk süt içerisine batırmalı, beş da
kika kaldıktan sonra üzerine sabun 
sürmeden sabunlu su ile yıkamalı ve 
daima ayni derecei hararette su ile 
çalkalamalıdır. 

Örme pull-overler de ılık sabunlu su 
ile yıkanmalı ve ılık amonyaklı su ile 
çalkalanmalı, masa üzerine yayılan 
bir havlu üzerine yerleştirilerek kuru
mağa bırakılmalıdır. Asıp kurutmak 
bojoınun uzamasına ve şeklinin değiş
mesine sebep olur. 

Bahçede, yahut kırlarda gezerken 
ot lekesi olursa bunu katiyen sabun 
çıkarmaz. İspirto ile ıslatılan bir pa
mukla silinince leke kolayca çıkar. 

Çok giyilmiş bir elbisenin yeni gibi 
olması için bir çaydanlık suyu beş, on 
dakika fıkır fıkır kaynattıktan sonra 
soğumağa bırakmalı. Bu su içerisine 
temiz bir elbise fırçası batırarak bü
tün elbiseyi iyice ıslatarak fırçalama-
h, üzerine savaşpur koyarak ütüle
meli. Elbise yeni gibi olur. 

Sade ve zarif beyaz elbiseler 

Yazın en fazla giyilen ve nazara en 
hoş görünen beyaz elbiselerdir. Keten
den, pikeden, faniladan, şantugdan, 
ipekliden yapılan bu elbiseler günün 
her saatinde ve her yerde giyilebilir: 

1 — Beyaz keten elbise, kemeri ve 
yakasındaki parça ve düğmeleri yeşil 

ketendendir. 
2 — Yakadan eteğin aşağısına ka

dar bir biye parça ile çevrilmiş şan-
tung elbise. Düğmeleri sedeftir. 

3 — Beyaz krep döşinden etek ve 
kazak. 

4 — Beyaz şantungdan elbise. Ke

meri ve düğmeleri kıimızı rugandan 
yapılmıştır. 

5 — Beyaz klokeden elbise . Yaka-
smdaki kravat tunmcu kadifedendir. 

6 — Dikişleri ajurla eklenmiş be
yaz ipekli pikeden elbise. Kemeri mavi 
podösüettir. 

Şeftalin sütlâç 
Bir kilo süt içerisine 150 kram şe

ker atarak ateşte karıştırarak pişir-
meli. Çubuk, yahut toz vanilya koy
mağı unutmamalı. Sonra önceden su 
ile pişirilmiş bir buçuk bardak sütlâç-
lık pirinç ilâve ederek koyulaşmcaya 
kadar pişirmeli ve yağlanmış yuvar
lak bir kaba boşaltmalı. Üzerine kom
posto halinde yarma şeftalileri yanm-
şar yarımşar dizmeli. 

4 yumurtanın yalnız akını 250 gram 
ince şekerle beraber telle vurarak sert 
olvmcaya kadar köpürtmeli, şeftalile
rin üzerine dökerek örtmeli ve hafif 
fırmda üzeri pembe oluncaya kadar 
pişirmeli. Fırından çıkmca üzerine 
ahududu, yahut frenk üzümü şurubu 
gezdirerek sofraya çıkarmalı. 

Yüzdeki nevralji 
Çabuk geçirtmek için 

kolay bir usul 
Yazın sıcak günlerinde hafif bir ku

rander 3rüzde nevraljilere sebep olur. 
Bunları geçirmek için gayet basit bir 
ilâç vardır: 

İnce tülbetten iki küçük torba dik-
meli, içerisini papatya çiçeği ile dol-
durmalı. Ağzını dikmeli. Bu, yassı kü
çük avuç içi kadar bir yastık gibi ol
malıdır. 

Ateşe kapaklı küçük bir kapla su 
kojmıalı. Su kaynarken kapalı olan ka
pağı üzerine, dikilen papatyalı yastık
ları koymalı. Isınınca' ağrıyan yere 
koymalı. Yastıkların birini ağrıyan 
yere, diğerini kapak üzerine koymalı 
ve arasıra değiştirmeli. Sancı pek ça
buk geçer. 

Hıyar losyonu 
Cildi besliyen ve pudranın altına 

sürülünce pudrayı gayet iyi tutan bir 
hıyar losyonu tarif edeceğiz: 

On tane büyük ve fazla olgun hıyar 
almalı, uzunluğuna ikiye ayırmalı. Bir 
kaşıkla içlerini çıkararak toprak bir 
çanak içerisine koymalı. Gayet taze 
iki yumurtanın f^lnız akını telle vu
rup köpürtmeli, çanaktaki hıyarların 
üzerine dökmeli, bir su bardağı gül
suyu ilâve ederek güzelce karıştırmalı. 

Nihayet yarım su bardağı 90 dere
celik ispirto karıştırdıktan sonra üze
rine temiz bir tülbent örterek üç gün 
serin bir yerde bırakmalı. Sonra tül
bentten süzerek küçük şişelere taksim 
etmeli, şişelerin ağzmı sıkı sıkı kapıya-
rak muhafaza etmeli. Bu losyon dur
dukça koyulaşırsa arasıra şişeyi çalka-

Moda haberleri 
Emprime elbiselerle siyah ajur

lu podösüed ayakkabı giyiliyor. 
•k Pırlanta ve renkli taşlarla ya

pılmış kelebekler kulakta küpe, 
bluzda broş gibi kullanılıyor. 

* Gece tuvaleti ile saçların bir
çok yerine pırlantadan yıldızlar 
iliştirmek modadır. Saçlar arasın
da bukleleri tutan bu yıldızlar beş 
altı tane olarak konuyor. 

ir İpekli emprimeden redingot 
biçimi mantolar modadır. Bunla
rın arka yakası ve düğmeleri ka
difedendir. 

ir Kahve rengi tayörle menekşe 
rengi bluz, lâcivert tayörle şarabi 
bluz giyiliyor. 

ic Plajlarda denize girmezden 
evvel mayo üzerine renkli keten
den manto çok giyiliyor. 

ic Keten tayörle erkeklerin giy
dikleri Kanotye denilen hasır şap
kaları giymek modadır. 

ir Kırmızı, yeşil ve san muslin
den mendiller siyah tayörlerin ce
bine konuluyor. 

MU9KULLERE CEVAP 

Kirlenen kravatları temizlemek > 
Nişantaşı, N. : Lekelenen kravatları te

mizlemek için en iyi usul şudur: 
Bir leğenin içerisine benzin koymalı, 

kravatları içerisine batırmalı ve yıkamalı. 
Çıkan kirli benzini bırakmalı, başka te
miz benzin içerisinde bir daha yıkadık
tan sonra gölgeye aşmalı. İcap ederse bi4 
iki gün açık havada bırakmalıdır lü ben
zin kokusu tamamile çıksın. 

Kirlenen benzini temizleyip tekrar kul
lanmak için bir huni içerisine pamuk 
koymalı, kirli benzini bu pamuktan süz-
meli. Benzin temiz çıkıncaya kadar kir
lenen pamuğu değiştirmelidir. 

Bu işleri yaparken sigara içmemek va 
yakınında ateş bulundurmamak lâzımdır. 

Saçlara geniş dalga yapmak için 
Bakırköy, 46 Sevgi: 1 — Permanantlı 

saçlarınızı büyük dalgalı yapmak için ba
şınızı yıkaymca daha saçlarmız yaş iken 
ellerinize bir ilü damla briyantin akıtınız 
ve bu yağlı ellerle saçlarmızı güzelce 
friksiyon yapınız. 

Sonra yaş iken saçlarmızı tarayınız ve 
geniş dalgalar şekli vererek küçük tarak
larla tutturunuz. Saçlarınız kuruyunca ge
niş dalgalı olur. 

2 — Allımızda ve yüzünüzdeki kılları 
cımbızla yahut ağda ile temizlemeği tec
rübe ediniz. Eğer tesiri olmazsa o zaman 
bir doktora müracaat ederek elektrikle çı-
kartmız. 

MmillllllllllllltlIlllllinillllllMIIIIIIIIIIIIIIUlIHHIIIIIIIMIIIMlınilıMMtMIV 

lamalı ve az gülsuyu ilâve etmeli. 
Gece yıkandıktan sonra yüze sürü-

lürse cildi besler, gündüz pudra altına 
sürülünce yüzde pudra gayet iyi du
rur. 

(AKŞAM) m edebî romanı Tefrika No. 4 

Mektep arkadaşları 
Fakat Faruk ta bu teneffüse çıkmış 

İlk mektep talebesi gibi konuşan, gü
lüşen, biribirlerile şakalaşan koca 
kızlara takıUp kalmış, onları zevkle, 
lezzetle seyrediyordu. 

Nihayet yemeğin hazır olduğu ha
beri bu sevimli çocukları bir araya ge
tirdi. Şimdi dershaneye çıkarken 
yaptıklan gibi tabur olmuşlar, önde 
Cevvale, arkada ötekiler ve en geride 
Faruk uzun bir sofra kurulan taraşa 
çıkıyorlardı. 

**« 

Liseyi yeni bitirmiş altı, yedi genç 
hzm bir tatil günü, böyle bir sofra ba
şında toplanmaları bir bando muzika-
nın yapamıyacağı gürültüyü, bir ko
ğuş dolusu delinin yapamıyacağı çıl

gınlığı ve Şarlo ile Harold Loidin kopar-
tamıyacaklan kahkaha fırtmasmı ya
ratabilir. 

İlk dakikalarda aralarında bir er
kek bulunmasından sıkılmış görünen 
bu yarım düzüne genç kız sofrada iç
tikleri biraların neşesile serbestledi
ler. Artık içlerinden geçen şey muha
keme ve şuur merkezlerinde istasyon 
yapmadan dudaklarından fırlıyor, 

Burhan Cahid 
sinirlerinden toplanıp gelen heyecan. 
göz bebeklerinde çiçeklenip açılıyor
du. 

Artık en ağır başlıları görünen 
Cevvale de onlara katışmıştı. Hepsi 
mütemadiyen gıdıklanır gibi, çatal 
ve bıçaklarla boğuşarak, bardakları 
devirip tabakları biribirine çarparak 
yemekten, içmekten ziyade biribirile 
şakalaşarak fıkırdaşıyorlardı. 

Manalı, manasız her hareket salgın 
bir halde kopan kahkahaları hızlan-
dmyordu. Birinin kadehini devirme
sine gülerken ötekinin çatalı elin
den düşürmesi ile çılgın gibi haykırı-
şıyor, şakrak, şen, zemberekli ve sü
rekli kahkahalar arasında sandalye
lerinde duramıyarak biribirlerine sa
rılıyorlardı. 

Masanın nihayetinde tek başına 
kalan hukıöcçu artık unutulmuştu. 
Hattâ nişanlısı bile onunla meşgul 
olmuyordu. Şimdi vara yoğa gülmek
ten ve bu perişanlık içinde hakikaten 
gülünecek şeyler icad eden bu bir 
avuç genç kız rıhtıma çarpan dalga
lar gibi oynaşıp fıkırdaşıyor, servis 
yapmak için bekliyen hizmetçüeri de 

unutarak biribirile hırçın mektep şa
kaları yapıyor. Kana kana eğleniyor
lardı. 

Bu fırtına yavaş yavaş ve kendi 
kendine dindi. Birayı fazla kaçıran
lar köşke doğru koşuyor, içeriden dö
nenler kendilerini hasır koltuklara 
bırakıveriyorlardı. 

En ihtiyath davranan ve yemeğin 
başında içki aleyhinde bir de konfe
rans veren Cevvale bile köşkten dö
nüşte iki büyük çamın gölgelediği 
çimenlere uzamvermişti. 

Artık ses, şada kesilmişti. 
Ev sahipliğini unutarak bira mü

sabakasında misafirlerinden geri kal-
mıyan Asude bile iki çmar gövdeleri
ne gerilmiş hamakı boş bulunca uza-
mverdi. 

Yapyalnız kalan Faruk döndü, do
laştı. Konuşacak kimse bulamayınca 
içeri girdi. 

Ilc 

— Arkadaşlarımı nasıl buldun Fa
ruk? 

Genç hukukçu hafifçe gülümsedi: 
— Neşeli kızlar. 
— Ya Cevvale? 
Genç adamın dudaklarında tebes

süm genişledi: 
— Anlıyamadım, Herhalde fikirle

rinde samimî olsa gerek. Fakat. 
— Evet? 
— Bu fikirlerin kendisi için hayırlı 

olacağmı zannetmiyorum. 
— Niçin? 
— Böyle meslek tahsili yapan kız

lar bizim fakültede vardı. Onlar dai-
ha ziyade bir iş yapmış olmak, kadın
lık meziyetlerini arttıracak bir sıfat 
daha kazanmak için fakülteye devam 
ediyorlardı. Hani eskiden evlenecek 
kızların bir saz bilmesi, bir yabancı 
dil öğrenmesi nasıl meziyet sayılıyor-
sa onun gibi., meslek yapmak ziyade 
bir süs daha kazanmak arzusu. Senin 
arkadaşın bundan daha ileri gidiyor, 
meslek tahsilini kadının saadeti için 
şart sayıyor. Bu iddialarUe hayata 
atılan bir genç kızın mesud olacağı 
şüphelid'" 

— Neden.' 
— Çünkü bu iddia insanı haksız 

bir grura düşürebilir. Bir kadının ha
yatının sonuna kadar meslek aşkı ile 
çahşması imkânı yoktur. Mutlak ka
dınlık vazifeleri ve hisleri onu arayıp 
bulacaktır. O zaman yüksek tahsil 
görmüş meslek kadını kendine eş ola
cak erkeği seçmekte çok müşkülât çe
ker. Sevmek kabiliyeti töı*pülenmiş 
olur. İster ki kalbine hükmedecek er
kek kendi seviyesinden yüksek olsun. 
Halbuki erkek cephesinden böyle 
meslek tahsili yapmış ve fazla mad-
dileşmiş kadın, cinsî vasıflarını kay
betmiş bir kadın olur. 

Asude nişanlısının fikirlerini tas

dik etmiş görünmeden mevzuu değiş
tirdi: 

— Ya ötekiler? Onları nasıl bul
dun? 

Genç adam hafif bir dudak büküşi-
le cevap verdi: 

— Normal vaziyette kızlar. Hepsi 
de yarımn az çok okumuş, uyanmış 
anneleri. En yakın saadeti kendileri
ne kâfi gördükleri takdirde mesud 
olabilecek mahlûklar. 

— Cevvaleyi istiyen genci tanıyor 
musun? Elvan Kemalin ağabey si! ı 

— Kolejden tanırım. Daha küçük 
sınıflarda idi. Ağır başlı sporcu bir 
çocuktu. Şadan gaüba! 

— Tamam. Şimdi iyi bir mevkii de 
var. Cevvalenin kabul etmeyişine hay
ret ettim. Zannederim biraz arası ge
çince kardeşi ona Nilüferi teklif ede
cek. 

— Şu nergis gözlü., kumral!. 
— Nergisi de nereden buldun. Sahi 

benzer. Gözleri güzeldir. Hoş sade 
gözleri değil ya.. Nilüfer de sporu se
ver. Geçen yaz yüzme yarışlarında 
birinci gelmişti. 

— Mükemmel.. Şadan da sporcu
dur. İkisi tam biribirlerme lâyık. 

— Cevvale onu reddetmekle doğ
ru yapmadı ama onun fikri başka. 

Faruk cevap vermedi. 
(Arkası var)̂  
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Yeşil Bursada bir dolaşma 

Bursa belediyesinin umumî 
vaziyetine bir kuş bakışı 

On iki ayın çöpü on iki hendeğe! 
o j ı,»;ı» İcac tane kafa kesen vardı ? — Kaybolan suyun nereye 
5";:"U"-"'?l„lamakTI Y.ldmm Beyazıt hangi usule riayet etti. - Su 
tS^:!7^.rTS::İ^^r...,>^^^«^«^-^^ - I f - "irkürrei mücesseme. 
Evliya Çelebi, üç yuz 

Bursayı kimlerin idare 
şöyle haber veriyor: 

sene evvel 
ettiklerini 

»«<•• 

Fatih Sultan Mehmed Handanben, 
Bursa Anadolu eyaletinin tahtı hükü
metidir. (Yani bir umumi valüik mer
kezi mesabesinde imiş.) Hüdavendtgâr 
namile bir sancak paşası hâkimdir. 
Maiyetinde alaybeyisi, çeribaşm, yüz
başıları vardır. Şehir içinde yedi mah
keme naibi vardır. Nahiyelerine Utan-
buldan yeniçeri çuhadan, pazara gi
deni, dergâh kapıcılarından bir kapı-
cıbaşı rüusu hümayunla hükmeder. 
Yeniçeri Bursa ağası, cebeci çorbacı
sı yirmi yeniçeri kulluğu, sipah ket
hüdası, nakîbüleşrafı, ipek tartma 
emini, çöplük subaşısı, muhtesıb ağa
sı, ayak naibi... Bunların cümlesi as
mak, kesmek hakkını haizdirler. Zira 
şehir büyüktür. 

*** 
İste o zaman Bursayı idare edenler 

bunlarmış. Asıp kesme ruhsatına sa
hip olan nekadar da çok rüesa var
mış, değil rai? İpek taı-tanlarm ve tan
zifat memurlarının başı bile insan öl
dürmek salâhiyetinde!... Pirimiz Ev-
Uya Çelebi bunlarla mülakat edip et
mediğini yazmıyor. Fakat meselâ yol
ları kirletenlerin, işinde hUe yapalüa-
rm o devirde nasü kellesi uçtuğunu 
tasvir etseydi, bugünün hemşehrüerı-
ne gözdağı olurdu. 

öyle sanıyorum ki, Evliya Çelebi, 
bir takrib Sancak paşasmm yanma 
girseydi, onu, minderi üzennde bağ
daş kurmuş bulacaktı. Vezir, bir yan
dan kalyonunu tüttürüyor, ote yan
dan da, tütün içtiği için bir adamın 
idamına emrediyordur. 

Fakat ben. Bursa valisi bay Şefik 
Soyer'i nasıl faydalı bir faaliyet ha
linde bulduğumu anlattım. Bu sefer 
de sıra. Belediyecilere geldi. Onların 
ziyaretine gittim. 

Beni bir bayanın odasma aldılar: 
_ Belediye reis muavini bayan 

Zehra! 
Onun hakkında evvelden de malû

mat edinmiştim: Millî mücadele za-
manmdanberi içtimd hareketlere iş
tirak etmiş, düşman tarafından yakaj 
lanıp sürgünlere gönderilmiş efsanevi 
bir Türk kadmı! Kendisine dair bazı 
menkıbeler anlatır ki, bunları, vak-
tile muharrir arkadaşımız (Va-NlU 
aksamda hikâye diye yazmıştı; esM 
koleksiyonlar karıştınlırsa bulunur. 

Bayan Zehrd, beni Belediye reis ve
kili avukat bay Kemal Ziya ile tanıt
tırdı. Şehir hakkındaki bütün m^û-
matı kendisinden alabilceğimı soyledL 

Bursa Belediye re- Bursa Belediye reis 
isi vekiü avukat B. muavini bayan 

Kemal Ziya Zehra 

*** 
BÜTÇE: 
Bursa belediyesinin bütçesi 402,000 

liradır. 67,000 lira borcu, 250,000 Ura 
da alacağı vardır. Bu para, su abone
lerinde filân kısmen batmıştır. Bele
diyenin imara ayırdığı para ancak 
16,000 liradır ki azdır. 

YOLLAR' 
Kısa bir zamanda 4240 metrelik yol 

yol asfaltlanmıştır. Diğer baa yollar
dan arnavut kaldurımları sokulup 
yerlerine parke taşı döşeniyor. Çekir
geye giden şimdiki asfaltın üzermde 
ve bütün vadiye daha iyi nezareti olan 
diğer metruk bir yol vardır ki, bunu 
da ihya etmek, Bursanın emelleri ara
sındadır. 

SU: 
Ponte Amoussor isimli bir Fransız 

şirketine itimad edilmiş, Bursanm 
suyu havale edilmişti. Fakat bu şirket 
şeraite o derece riayet etmedi, oyie 
kötü malzeme kullandı ki, kendisile 
mahkemelik olduk. O da noksamnı 
tasdik edip mukaveledeki 480,000 li
ranın 100,000 lirasını eksik almaya 
riza gösterdi. 

Bizde henüz kâfi miktarda su mü

hendislerinin bulunmaması yüzün
den şirketin faaliyeti kontrol edUeme-
mistİ onun için, dünyanm en sulak 
yerlerinden biri olan Bursa su sıkmtı-
sı çekmektedir. Su yok ki bahçeleri
mizi, yoUanmızı sulayalun. 

Evliya Çelebi Bursadaki sulat hak
kında şöyle söylediğini Belediye reis 
veküine hatıriattım: 

viGerçi bu şehir çeşmeye muhtaç de-
âüdir amma, gelenler ve gidenler için 
hayrat erbabı iki bin altm^ çepn» 
yaptırmıştır. Her birinden abı hayat 
aibi su akar. Menfi şeyhülislâm Aziz 
elendi iki yüz çem^ yaptırm^tır. 
Her biri üzerine €Sahibiühayrat for 
kir Aziz» diye yazdırmış, fatiha iste
miştir. İki yüz çeşmesi hemen Be
desten önünde, Kavukcular içinde, 
Gelincik çarşısında, Ulucami semtle
rinde her köşe başında ikişer yerden 
adam gerdanı kadar su akar. Biribirln-
den tulü edip bir çeşmeye daha varit. 
Bunlardan başka yirmi üç bin evde 
Ürer su akar. Değirmen döndürmek 
kabiliyetinde sulardır ki evden eve ge
çip binlerce havuzu, fiskıyeyi, şadir-
vanı, hamamı, bağ ve bostanı sularlar. 

«Bursa şehri Keşişdağınm eteğine 
düştüğü için evleri hep biribirinden 
yüksekcedir. Bu vaziyet de evden eve 
su akmasına müsaiddir. 

«iBu suların cümlesinin membaı on 
yedi pınardır. Hepsi de Keşişin eteğin
den çıkar. 

«.Samanlı kaynağı diye bir jnnar 
vardır ki, Keşişdağında çıkar ve kay-
Ijolur. Bunun böyle isim almasvna se-
beö şudur ki, Yüdınm Beyazıt yukarı
larda kayhölan suyun içine mman 
döktürmüş. Aşağıdan samunlt su çı
kınca o suyun yer altından gelerek 
buraya aktığı anlaşılmış. 

«Lâkin zaman geçtikçe su yollan 
bozulmuş, zalim ve gaddar suyolcuları 
tamir ettirecek yerde, içlerine at 
gi^resi dökmüşlerdir. (Gübre dökü
lünce yollar tıkanmaz, su akar.) Böy
lelikle de suların lezzet ve rengi kay
bolmuştur. Şimdi artık su dökülme
lidir. Çünkü hâkim, haklarından geli
yor. Lâkin zevk liahibi olanlar gene 

" Ittihad ve Terakki „ nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 167. .Yazan: Mustafa Ragfib Es-atlı 

Kongre toplandı, Talât paşa, cebrî bir 
tebessümle kürsüye çıktı 

Bir kısmı «İttihad ve Terakki» fırkasmda kalan, bir kısmı da mütareke ari
fesinde teşekkül eden aHürriyetperveran» fırkasına giren o zamanki 

mebuslardan bir grup 

Çekirgenin asfalt caddesinden bîr görünüş 
membalardan su getirtmektedirler. 
VeiLhasiL Bursa sudan ibarettir. 

> Muhterem Belediye reis vekili, on 
yediden de fazla pmar olduğunu, zira, 
Fransız şirketinin Uludağdaki Kırk-
puıar denen suyu getirdiğini söyledi. 
Bu su, değU şimdiki, hâttâ müstakbel 
Bursaya bile kâfi gelecekmiş amma, 
işte böyle olmuş... 

Avukat Kemal Ziya, şirketin aley
hinde pek acı konuşuyordu: «İtimad 
ettik, büyük ve muteber bir sermaye
dir, bizi böyle bir vaziyette bırakmaa 
diye düşündük. Fakat Bursa gibi su 
içinde bir şehri susuz koydu! > diyor
du. Daha pek çok sitemli sözler söyle
di, amma, yazmıyoruz. 

Bursanm bugünkü günde en meş
hur içme suyu Devrengeç'tir. Mikyası 
mâ itibarile en muteberi odur. 

PLÂN. 
Şehrin on altı sene evvel bir plâm 

yapılmıştı. Lâkin bu tatbik edilseydi 
bir çok yerler yıkümak icab edeceği 
için vaz geçtik. Geçen sene EgU, bir 
kaç ay evvel de Vandenberg ve şimdi 
mimar Asun ayn ajnı plânlar, proje
ler vermişlerdir veya hazırlamakta
dırlar. 

LÂĞIM: 
Bu hususta hiç bir şey yapılmamış-

tır.100,000 liraya ihtiyacunız vardır. 
Bu işi ancak öyle başarabiliriz. 

ÇÖPLER: 
Bu seneye kadar çöpler satılırdı. 

Ayıklamr, içlerindeki muhtelif parça
lardan istifade edilirdi. Fakat bu gayri 
sıhhî sayüdı. Bir buçuk iM kilometre 
ötede Duaçmarı diye bir mahal vardır. 
Çöplük olarak orasmı muvafık gör
dük ve senein aylanna göre on iki bü
yük çukur açtırdık. Herbirine bir ayın 
çöpünü koyup kapatıyoruz. Senesi do
lunca açarak gübre halinde satacağı». 
Fennen en muvafık şeklin bu olduğu 
tesbit edildi. 

HÂL: 
Bursa çarşısınm da bugünkü var 

zıyette mikrop yuvası olduğu tesbit 
edilmiştir. Hem bu çarşı pazar kur
mak, müstahsille müstehlikin karşılama
ması içindir. Binaenaleyh burada ta;-
dllât yapacağız. Zira bu halinde mü-
tevassıtlar, köylünün serbesce müş
teri bulmasma meydan vermemekte» 
dir. Maamaîih, Bursa çarşısı pek pl-
toresk haldedir. İktisadî mahiyetini 
değiştirsek bile göze hoş gelen cihetle-
rini bozmıyacağız. 

İTFAİYE: 
Bursa belediyesinin asrî ve mükent 

mel bir itfaiyesi vardır. Bu müessese, 
en medenî şehirlerde öUnası icab eden 
şekildedir. 

Bunlardan maada, Belediyenin baa 
galzinolan, bir yoksullarevl, ani bil 
mezbahası da mevcuttur. 

Belediyeciler bu kıymetlt izahatı 

Şu halde İttihad ve Terakki Ab-
dülhamid zamanında olduğu gibi giz
li faaliyete yeniden başlamalı, bir ta
raftan düşman işgaline, diğer taraf
tan dahilî düşmanlara karşı koyacak 
mücadeleye girişmelidir. Binaenaleyh 
cemiyeti resmen feshetsek büe çok 
gizli olarak mücadele etmek için böy
le karar verilmelidir.! 

Fakat bu fikre taraftar olmıyan-
1ar da meşrutiyetten evvelki ahval ve 
şeraitin değiştiğini, o zaman cemiye
tin millet tarafından tenkid ve mua-
haze edilecek hiç bir mazisi olmadı
ğından Abdülhamid idaresi aleyhinde 
kaldırılan isyan bayrağı etrafında 
herkesi toplamak mümkün olduğunu, 
halbuki şimdi on senelik bir mazisin
den sonra «İttihad ve Terakki» etra
fında ayni tesanüdü, ferdî ve şahsî fe
dakârlıklar göstererek gizli çahşmak 
suretile ayni gayreti gösterecek pek 
az kişi bulunabileceğini iddia ediyor
lar, müfrit ittihatçıların «İttihad ve 
Terakki» nin gene komitacılık sahası
na dönmesi için ortaya attıkları fikri 
kabul etmiyorlardı. 

Talât paşanın ne söyliyeceğini 
bekliyenler vardı 

Salonu dolduranlardan çoğu, «İtti
had ve Terakki» nin yeni bir şekil 
alarak aleni surette faaliyetine devam 
etmesi fikrini müdafaa ediyorlardı. 
Bu münakaşalarda müstakü bir fikir 
ileri sürmiyerek bu muhtelif fikirleri 
dinliyenler de şu mütaleada idiler: 
«Henüz kongre açılmadan, bilhassa 
şimdiye kadar fırkamn lideri mevki
inde bulunan Talât paşa gelip fikrini 
söylemeden büsbütün âfâkî surette 
fikir beyan etmek doğru değildir. Ev
velâ Talât paşayı dinliyelim, sonra 
mütalealanmızı söyleriz.» 

Bu zümre, senelerdenberi âdeta bir 
itiyad haline gelmiş fikrî bir mihani-
kiyet ile hâlâ Talât paşanın düşün
cesine bağü kalan ve «İttihad ve Te
rakki» Uderinin sözlerinden daha 
yüksek ve isabetli bir fikre malik ol-
madıklanm zımnen itiraf eden kimse
lerden mürekkepti. 

Salondan başka, odalarda ve kori
dorlarda toplanıp bu muhtelif 
fikirleri ileri sürenler, artık biran ev
vel içtimam başlamasını istiyorlardı. 
Saat on bire doğru (Merkezi umumî) 
binası biraz daha kalabalık bir hale 
geldi. Mebuslardan hemen hepsi 
- Fethi l)eyin son zamanlarda teşkil 
ettiği (hüniyetperveran fırkası) na 
dahil olanlar müstesna olarak - gel
mişlerdi. Son günlerde Fethi beyle 
arkadaşlarma iltihak edeceği söyle
nen Canbulat bey de, yeni fırkamn 
programım beğenmediği için, gene 
eski fırkasmda kalmağı tercih ettiğin
den bugünkü kongreye gelnüşti. An
cak harp senelerindeki bir çok icraa
ta muanz olan «İttihad ve Terakki»-

•Miıınııııuııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııınıınıııııııııına 

verdikten sonra, bizi kendi binalanmn 
altma indirdiler. Burada iki metre 
kutrunda bakır bir kürel mücesseme 
duruyor. Yaran asır kadar evvel, ef-
kân umumiyeye dünyanm yuvairlak 
olduğunu anlatmak, «fikirlerde inM-
lâp» yapmak için bir asrî düşünceli 
tarafmdan yaptırılmış zahiri Galiba 
bin sekil yüz altına da mal olmuşl' 

Fakat hiç istifade edilememiş!! o 
gün bu gündür Belediyenin ambarm-
da duruyor. Yürük Çelebi 

nin bu hırçm mizaçlı şahsiyeti, bu 
gruplardan hiç birinin münaksışası-
na iştirak etmiyor, bazı şahsî dostla
rının elini sıkmak ve bir kaç kelime 
konuşmak suretile iktifa ediyordu. Fa
kat bütün gözl*T, dövt harp senesinde 
memleketin ve ((İttihad ve Terakki»-
nin mukadderatını elinde bulundu
ran maruf şahsiyetlerden kimlerin 
geldiğini araştırmakla meşguldüler. 
Ancak kongrenin başlıyacağı saat gel
diği halde ne Enver, ne de Cemal pa
şalardan eser yoktu. Hattâ bundan 
evvelki 332 kongresini «fırka reisi 
umumîsi» sıfatile açan prens Said 
Halim paşa da gözükmüyoıdu!. 
Talât paşa, cebrî bir tebes

sümle salona girdi ve 
kürsiye çıktı 

Saat on biri on geçiyordu. İçtima 
zili çaldı, herkes salona geçerek yeri
ne oturdu. Bu sırada Talât .paşa da 
müteessir fakat dudaklannda tebes
sümünü bırakmak istemiyen bir tavır
la ve oldukça acele adımlarla salon
dan içeriye girdi. Talât paşa, ((İttihad 
ve Terakki» lideri sıfatüe ilk ve son 
defa olarak kongreyi açıyordu. Fakat 
ne elim şerait altında?.. Bu hakikati 
herkes takdir ediyordu. Bundan ev
vel, Said Halim paşanın reisliği altın
da toplanan 332 kongresindeki man
zara ile şipdi, memleketin ve hattâ 
«İttihad ve Terakki» nin ankazı üs
tünde toplanan bu kongre arasında 
ne büyük fark vardı! O zaman «İtti
had ve Terakki» den refah, servet ve 
feyiz bekliyen bü3âik bir ekseriyet, 
Talât paşanın gözlerinin içine bakı
yor, kendilerini «İttihad ve Terakki» 
liderine karşı - âdeta - beğendirmeğe 
çalışıyorlardı! Halbuki bugün, şerait 
büsbütün değişmişti: Artık Talât pa
şa, hiç kimseye hiç bir şey verebü*-
cek veya. vermeğe vasıta olacak vazi
yetten çıkmıştı. Hayatı her an, mese
lâ serseri bir kurşunla, apansız bir 
taarruzla nihayete erebilecek mevki
de bulunan bu sabık sadrazam, şim
di kendisinden son sözlerini dinliye-
cek, son tarihî vasiyetini alacak bir 
avuç ittihatçıya hitab edecekti.. 

Talât paşa, zaten memleketin ve 
«İttihad ve Terakki» nin üstüne çö
ken bedbin havayı büsbütün arttır
mak istemiyerek, metanetini ve soğuk 
kanlılığım muhafaza ederek kürsiye 
doğru ileriledi ve salonu dolduranlan 
selâııüıyarak: 

— Arkadaşlar! 
Dedi ve bir iki saniye durdu. Artık 

her baj, kürsüye çevrilmişti. Salonda 
hâkim olan derin ve mütevekkU bir 
sükût İçinde herkes, Talât paşayı 
dinlemeğe hazırlanmıştı. Talât paşa-
mn sesinin tonunda lüssedUen bir tit
reyiş vardı. 

Talât paşa harpten evvelki 
vaziyeti izah ediyordu 

Fakat o, bu hissi zaafını muhatab-
larma ihsas etmek istemiyordu. Keıw 
dini topladı ve ağır, ağır sözlerine de
vam etti: Talât paşa, meşrutiyetten 
evvelki ve sonraki vakalara, hâdisele
re temas ederek «İttihad ve Terakki»-
nin bir tarihçesüıi yaptL Ve çok te
miz hisler ve ideallerle teşekkül eden 

I bu inkılâb cemiyetinin ne kadar fer
dî ve şahsî fedakârlıklarla ilk müca
delelerinde muvaffak olduğunu an
lattıktan sonra dedi ki: 

(Arkası var) 
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Temsilî maçta yine 
\ 3-1 yeniidilc 
ilk maçta olduğu gibi yegâne 

golümüzü yine Rasih yaptı 
Belgrad (Akşam) — Türk ve 

Yugoslav muhtelitleri arasmdaki 
maç bugün 1500-2000 seyirci önünde 
oynandı. Havamn yağmurlu olması ve 
gittikçe şiddetlini arttırması da seyir
cilerin azlığına âmil oldu. 

Temsilî maçı da millî maç gibi 3-1 
kaybettik. 

Maçın hakemi gene İtalyan Bar-
lassina idi ve oyımu çok güzel idare 
etti. 

Türk temsilî takımı şu şekilde çık-

Hüsameddin 
Faruk Ya§ar 

M. Reşad Hasan Rıza 
Fikret Rebii Rasih Said Selim 

Yugoslav temsilî takımı şöyle ya
pılmıştı: 

Blazef 
Matosiç Higl 

Antonoviç Gayer Keçkes 
Perliç Diyadinoviç Lesnik Tomaseviç 

Glaycer 
Takımımız birinci devrede çok bo

zuk oynadı ve yirminci dakikada Fik
ret sakatlanarak çıktı. Rebii solaçığa 
geçti, Niyazi soliçe girdi. 

Birinci dakikada sol açıklannm çok 
güzel ortaladığı topu merkez muha
cimleri Lesnik gole çevirdi. 

Takımımızın bozuk oynaması yü
zünden bu gole mukabele edebilecek 
tehlikeler yaratamadığımız gibi otı-
lann hâkimiyetini eksiltmeğe de mu
vaffak olamadık. On sekizinci dakika
da soliçleri sol direğin üst köşesinden 

fevkalâde güzel bir sütle Yugoslavla-
rın ikinci golünü kaydetti. 

41 inci dakikada aleyhimize atılan 
bir kornerde Yaşar kafa vurmak üze
re topa sıçıradı, fakat yetişemedi, ge
ne Yugoslav soliçi bundan istifade e-
derek üçüncü ve son gollerini attı. 

İkinci devrede onlarm takımmda 
Tomaseviç yerine Borceviç girdi. 

İlk yirmi beş dakika kâh onlann 
hâkimiyeti altında ve kâh müsavi bir 
şekilde oyuna devam edildi: 

Maçın neticesine ancak 15-20 daki
ka kala bizimkiler güzel bir oyun çı
karmağa başlıyarak hâkimiyeti aldı
lar. Fakat yağmurun gittikçe fazla-
laşarak sahayi iyice çamur bir hale ge
tirmesi oyunım düzenini bozuyordu. 
Bununla beraber dün olduğu gibi ge
ne Rasih, maçın neticesine iki daki
ka kala sol köşeden çok güzel bir süt
le yegâne sayımızı yaptı. 

Birinci devrede müdafaa hattımız 
bozuk oynadı, ikinci devrede daha i-
yidi. Hüsameddin muvaffak olamadı. 
Haf hattında M. Reşad en iyi oynıyan-
dı. Hücum hattında en fazla çalışan 
ve en fazla muvaffak olan gene he
men hemen yalnız başına Rasihti. 

Yugoslav takımı ber itibarle bizden 
daha iyi oynuyor. Pasları çok güzel, 
sağ muavin, merkez muavin, merkez 
muhacim ve bilhassa iki açıkları mü
kemmel oynuyorlar. 

Futbolcülerimiz yarin (bugün) kon-
vansiyonelle hareket ederek perşem
be günü İstanbulda bulunacaklardır. 

İsmet 

Dün geceki güreşler 
Galatasarayın genç güreşçileri 
Yunanlılara 4-2 mağlûb oldular 
Dün gece Taksimde Yunan güreşçi

leri ile Galatasaray ikinci takım gü
reşçileri karşılaştılar ve genç tecrü
besiz güreşçilerden teşekkül eden Ga
latasaray takımı bu müsabakayı 4-2 
kaybetti: 
Küçük Ahmed - Biris Kilo 56 

Ahmed bu müsabakaya rahatsız bir 
halde iştirak ediyordu. Çünkü bir gün 
evvel yaptırdığı tifo aşısı henüz te
sirini kaybetmemişti. Yunanlı güreşçi 
Ahmedin çekingen güreşinden istifa
de ederek sert hamlelerle rakibini ser
semletmeğe çalışıyor. Nihayet fenala
şan Ahmed altıncı dakikada güreşi 
terketmeğe mecbur oldu ve Yunanlı 
güreşçi galip sayıldı. 

Şemsi - Sallis: Kilo 61 
Şemsi ilk dakikalarda salto almağa 

çalışıyor... Sallis kaçak ve fırsatçı... 
Bir aralık Yunanlıyı alta düşüren 
Şemsi ters künde ile tuş yaparken al
ta düştü ve çok temkinli güreşen Sal
lis hemen bir kle takarak Şemsiyi tu
şa getirdi ve 6 dakika 17 saiıiyede mü
sabakayı tuşla kazandı. 
Rasim - Mikroplos: Kilo 66 

İlk ecnebi teması yapan Rasim gü
reşe çok sıkı bir saldırışla başladı, he- ^ 
men bir kafa kol kaparak Yunanüyı 
savurdu ve Yımanlı kendine gelmeden 
üzerine çullanarak sırtmı yere getirdi. 
Fakat güreşi çok uzaktan takib eden 
hakem Kemal bunu göremedi ve böy
lece çok bariz bir tuş heba oldu. İlk on 
dakikada Yunan galip olarak ilân 
edildi. İldnci on dakika başladığı za
man daha güzel güreşen Rasim Yu
nanlıyı adam akıllı ezdi, fakat tuş ya
pamadı. Güreşi ancak sayı hesabile 
kazandı. 

Marko • Faik: Kilo 72 
tik dakikalarda güzel dalışlar ya

pan Faik Yunanlıyı epice sarstı. Fakat 
Yunan mütemadiyen dışan kaçıyor. 
Beşinci dakikada alta düşen Faik 
kendinden altı yedi kilo ağır olan 
Markoyu kaldıramadı ve sona kadar 
altta kaldı. 

ikinci on dakikada Faik Yunam 
adam akıllı ezdi ve bir çok tehlikeli 
hamleler yaptı. Fakat ilk devreden 
fazla sayı kazanmış olan Yunan sayı 
hesabile galib geldi ve galib geldi, gel
di amma ringten aşağı inemiyerek 
orada düştü ve bayıldı. 

Kampaflis - Rızık: Kilo 79 
Çok sert ve atılgan bir güreşçi olan 

Rızık Yunanlıya mütemadiyen ojrun-
1ar tatbik ediyor... Yunanlı çok çevik 
ve sağlam. İlk on dakika berabere 
bitt. İkinci on dakika daha fazla o-
yım gösteren Yunanh sayı hesabil 
galib geldi. 
Çardis - Samusnlu Ahmed: 

Ağır 
Çobanla müsavat iddiasında olan 

Ahmed ilk dakikalarda işi bitirerek 
Çobanın beş dakikada yaptığı tuşu 
daha erken yapmak istiyor. Fakat bu
na ancak ikinci devrenin son dakika
sında muvaffak olabildi ve Yunam 
19 uncu dakikada bir burgu ile yendi. 

Galatasaray Yıldönümü tertib he
yetinden: 

1 — Yıldönümü münasebetüe Avus
turya şampiyonu Amdira takımma 
karşı ilk maçı kendi nizami kadrosu 
ile yapan Galatasaray Birinci futbol 
takımı bugün revanş maçını Taksim 
stadında oynıyacaktır. 

2 — Kuvvetli Avusturya şampiyo
nunun yüksek oyun kudretini nazarı 
dikkate alan tertip heyeti bugünkü 
maç için takımı Beşiktaş ve Beyoğlu 
spor oyuncuları ile takviye edecektir. 

3 — Maçın hakemliğini İstanbul-
spordan Adnan Akın, yan hakemlik
lerini Tank ve Samim Talu yapacak
lardır. 

4 — Maç saat 17,45 te başlıyacaktır. 
5 — Beşiktaştan: Faruk, Hakkı, 

Şeref. 
Beyoğluspordan: Vlastardls, Bam-

binonun saat 17 de Galatasaray klü-
bünde bulunmaları rica olunur. 

Japonlar Şimalî 
Cinde bir hükümet 

kuruyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ticesinde Şang Kay Şek'e askerî ve si
yasî sahada büyük salâhiyet verilmesi 
kararlaştınlmıştır. Vang Şaening, 
Kuomintag partisinin işlerini idareye 
memur edilmiştir. 

Şanghay Z (A.A.) — Bir Japon zırhb 
treni Çin hükümetinin ileri karakolla
rına hücum etmişse de geri püskürtül-
müştür. 

İyi haber alan Çin mahfilleri bu ha
valide pek yakında mühim askeri ha
reketler yapılacağı kanaatindedirler. 

Çin kışlalarını tahrip 
Şanghay 2 — Bir Japon müfrezesi 

Lngfang'daki Çin kışlalannı kamilen 
tahrip etmiştir. 30 kadar Çinli kaçmış
tır. Pekinde yeni hükümet, Central 
News adındaki Çin ajansınm muhabi
rini komünistlik töhmetile tevkif et
miştir. 

Japon tebliği 
Tokyo 2 (A.A.) — Tebliğ: Hopei'de 

askerî harekât sahasında vaziyet 1 
ağustostakinin hemen hemen ayni
dir. 

Alınan malûmattan anlaşıldığına 
göre general Şang-Kai-Şek'in merkezî 
ordusuna mensup birçok teşekküller, 
geçen temmuzun 30 unda Yung-Tıng-
Ho'da yapılan muharebede 29 uncu 
Çin ordusunun yanında harbe iştirak 
etmişlerdir. 

Y e n i b i r m u h a r e b e ? 
Şanghay 2 (A.A.) — Central News 

Çin ajansı bildiriyor: Dün Pekin-Han-
kow yolımda yeniden muharebeler ol
muştur. Japonlar birden şiddetli bir 
hücuma geçtikleri için 29 uncu Çin or
dusuna mensup bir alay, ricat etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bununla 
beraber süratle sahaya gelen Çin müf
rezeleri müstevlileri durdurmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Japon tayyareleri üç kere Paoting 
şehrinin üstünden uçarak birçok bom
balar atmışlar ve 4 vagon tahrip et
mişlerdir. 

öldürülen Korali ve Japonlar 
Tokyo 2 (A.A.) — Bu sabah Harici

ye Nezaretine gelen bir rapora naza
ran 29 temmuzda Tımggçeu'da vuku-
bulan isyan esnasında Çin jandarma
ları takriben 90 Koreli ve Japonu kat
letmişlerdir. 

İsyan esnasıhda Tımgçeu'da 338 ki
şi bulunmakta idi. Bunların 50 si Ja
pon kışlalarına iltica etmeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

Domei ajansının muhabiri Toshian-
do, ölümden kurtulmuş ve üç gün sü
ren bir gaybubetten sonra Pekine av
det etmiştir. 
Sovyet büyük elçisi protesto 

etti 
Nankin 2 (A.A.) — Reuter ajansı 

bildiriyor: Sovyet büyük elçisi B. 
Bogonolov, Tientsindeki Sovyet konso
losuna yapılan tecavüzü Japon büyük 
elçiliği nezdinde şiddetle protesto et
miştir. B. Bogonolov, hafif makineli 
tüfeklerle ve bombalarla mücehhez 
"kuvvetli bir Japon kıtasının konsolos
haneye girmiş ve kamyonlarla mühim 
miktarda vesaik alıp götürmüş oldu
ğunu söylemiştir. 

İnönü Yelken Uçuş 
kampında 

Ankara 2 (A.A.) — Aldığımız malû
mata göre T. Kuşunun, İnönü yüksek 
yelken uçuşu kampında 6 temmuzdan 
31 temmuza kadar 3490 uçuş yapıl
mıştır. 

Yine bu müddet zarfında iki defa 
tekrarlanan beynelmilel havada kal
ma rekorunu kırma teşebbüsü, biri
sinde 10 saat 2 dakika, ikincisinde 13 
saat 40 dakika süren uçuştan sonra 
havanın müsaadesizliği yüzünden a-
kamete uğramıştır. 

Kasımpaşalılar Balikesire 
gidiyor 

İkinci kümenin değerli klüplerin
den Kasımpaşa birinci futbol takımı, 
umumî kaptanları hakem Ahmed A-
demin başkanlığı altında 16 kişilik 
bir kafile haKnde, Balıkesir şampiyo
nu Balıjtesir îdmanbirllği İle İki maç 
yapmak üzere perşembe günü Bali
kesire hareket edeceklerdir. 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl IRTEM — Tercüme iktibas halckımahfuzdur. 

L Tefrika No. 927 , ^ _ _ _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ 

Abdülhamidl devirmek İçin düşünülen 
ihtilâl nasıl akinn kaldı? 

Cemiyetleri hakkında Hüseyin 
Cahid beyin kulağına kadar ha
vadis gelmiş olması Refik ve Talât 
beylerde epey bir tesir yapmış görün
dü. İkisi de bir kaç gün sonra Selâni-
ğe döndüler. 

Bımunla beraber cemiyetin İstan
bul şubesi, pek mahdud bir dairede, 
gizli faaliyetinde devam etti. 

Meşrutiyeti müteakıb Hüseyin Ca
hid beyin Tevfik Fikret ve Hüseyin 
Kâzım beyler - şeyh Muhsin Fani - ile 
birlikte çıkarmağa başladığı Tanin 
gazetesinde neşredilen bir makalede 
İstanbulda vaki olmuş bir suikast te
şebbüsünden bahsedildiğini mütalea! 
ettim: (1) 

(İttilıad ve Terakki cemiyeti tara
fından Necib Melhemenin Yeniköyde-
ki kâşanesinin yemek odasının altın
daki odaya ince bir tel ile bir bomba 
talik edilir. Necip Melheme muntazam 
vekitlerde yemek yediği için bu zaman 
hesab edilerek bombanın fitili de yakı
lır. Ancak Necib Melheme pencereyi 
kapatır, tel kopar, bomba yere düşer. 
Sokaktan geçip ne olduğunu bilmi-
yen çocuklar bunu aUrlar. Amerika se
fareti kurbünde bornba patlar. Tahki
kata Necmeddin Molla bey memur 
edilir. Cemiyet bir vasıta ile Necmed
din Mollaya gizlice müracaatle bom
banın İttihad ve Terakki cemiyeti ta
rafından konulduğu anlaşılır ve pek 
tamiki cihetine gitmemesi tebliğ edi
lir. Necmeddin Molla da bu sırrı kim
seye ifşa etmez.) Bu, olsa olsa İttihad 
ve Terakki cemiyetinin bu şubesinin 
bir tertibi idi ve öyle görünüyor ki ce
miyetin İstanbulda suikast yolunda 
bundan başka fiilî bir teşebbüsü ol
mamıştı. Yalnız Sabahaddin bey par
tisine mensup kaymakam İsmail Hak
kı beyin (Cidal yahut makesi hakikat) 
risalesinde Ahmed Rıza beye karşı 
neşrettiği mektubunda şu sözler gö
rülüyor: 

(Ciddiyat yolunda kanımın son dam
lasını dökmekte asla tereddüt etmem. 
Onvm içindir ki sekiz sene mukaddem 
Rodos kalesinden firar edip te Avrupar 
ya çıktığım zaman ciddî gördüğüm iki 
emri mühimme girişmiştim. Sonra bu 
iki işin ikisi de bir, iki nâkesin hiyanet 
ve denaetile bozuldu; berbad oldu. Bu 
bapta daha ziyade izahat itası caiz 
olamıyacağı için namus vediası hük
münde olan bu meseleyi mektum tut
mak her ikimize de vicdanî farizadır.) 

Bu iki mühim teşebbüs ne idi? Bu 
nâkesler kimlerdi? Bu sırrı İsmail 
Hakkı ve Ahmed Rıza beyler kendile-
rile birlikte toprağa mı gömdüler? 
Yoksa hâlâ bilenler var mı? Herhalde 
ben bunun ne olduğuna dair başka bir 
eserde malûmata tesadüf edemedim. 

Dahildeki gençler arasında padi
şaha ve adamlanna suikast yapmak 
üzere vücutbulan tasavvurlar nasıl 
akim kalmış ise hariçteki Jön Türk
lerin dahilde bir kıyam hazırlamak 
yolunda vaki olmuş bir teşebbüsleri
nin de öylece neticesiz kaldığı anla
şılıyor ve bu teşebbüste de kurulan 
plânın tatbik kabiliyetini tetkike pek 
az, hayale ise pek çok yer verildiği gö
rülüyor. 

Şevk ve heyecan, ümid içinde çal
kanan müteşebbisler biraz daha dik
katli davranabilmiş olsalardı plânın 
çürüklüğünü evvelden keşif ve tahmin 
etmekte elbette güçlük çekmezlerdi 
ve bu uğurda boş yere emek ve para 
sarfetmezlerdi. 

Sabahaddin beyin aktettiği kongre
den evvel İsmail Kemal beyin kendi
sini dahilde askerî bir kuvvetin mü
messili gibi gösterdiğini kongre bah
sinde yazmıştık. 

îsmail Kemal bey kongre esnasında 
emniyet ettiklerine gizlice bu sırrını 
ifşa eylemişti. 

İsmail Kemal bey Abdülhamidin 
hususî bir teveccühü eseri olmak üze
re otuz beş bin kuruş maaş ile tayin 
ettiği Trablusgarp valiliğinden Avru-
paya savuşmuştu. 

Altıncı ordu kumandanlığından 
Trablusgarp fırkası kumandanlığına 

1) Tanin: 15 Şubat 1909 tarihli ve 195 
numaralı nüshada. 

gönderilmiş olan müşir Recep paşa
dan dahilde bir kıyam hazırlamak hu
susunda askerce yardım vaadini al
mış gibi davramyordu. Onun sözleri
ne bakılırsa kıyam teşebbüsünde bu 
asker kuvvetine istinad edilebilecekti. 

İsmail Kemal beyin kendi hesap
larına göre çevirdiği siyasî dolap te
şebbüsün neticesinde vuzuh ile mey
dana çıkıyor; Recep paşanın yaveri 
Şevket beyin de «farti gajrrete» kapıl
dığı tahakkuk ediyor. Bu teşebbüs 
hakkında bu hükmü bana bay Ah
med Bedevinin hususî notlarında mü
talea ettiğim tafsilât verdiriyor. Şim
di teşebbüsün safhalarım hulasaten 
naklettiğim bu notlardan takib ede
lim: 

Sabahaddin ve süt kardeşi Fazlı 
beyler İsmail Kemal beyin kendile
rine açtığı mesele hakkında Trablus
garp kumandanı Recep paşanın ya
veri Şevket beyle muhabere ederek 
onunla Maltada görüşmeği kararlaş
tırdılar ve Maltaya gittiler; orada iki 
hafta kadar beklediler. Şevket bey de 
geldi. Sabahaddin bey kongre hak
kında Şevket beye izahat verdi. Söa 
derhal asıl teşebbüse intikal etti. 

Recep paşanın delegesi sıfatile ha
reket eden Şevket bey paşamn Arna
vutlukta bir hareket yapmak istedi
ğini, fakat kendisinin bu hareketin 
hüsran ile neticeleneceği hakkında 
paşayı ikna eylediğini, Dedeağaçta 
askerî bir hareket tertibile Edirne 
üzerine yürümeği taklif ederek bunu 
paşaya kabul ettirdiğini bildirdi. Sa
bahaddin beyin Abdülhamide hazır
lanmağa vakit bırakacak olan bu ha
reketten de bir şey elde edilemiyeceği-
ni izah etmesi üzerine yeni bir proje 
hazırlamak için arada itilâf hasıl ol
du. Bu yem projenin umumî hatlan 
tesbit edildi. 

Trablusgarpteki fırkadan zabitleri 
elde edüecek bir kaç tabur sahilde 
münasip bir limana sevkolunacak; 
İstanbula fedakâr bir kaç erkânıharp 
zabiti gizlice gönderilerek bu tarafta 
ihraç noktası tayin edilecek; sahile 
indirilmiş askerler tedarik olunacak 
ecnebi gemilerine bindirilecek; bun
lar ecnebi bayrağı altında Çanakka
le boğazından geçirilecek; Rusya ve
ya diğer bir ecnebi hükümet tarafm-
dan doğrudan doğruya veya Abdül
hamidin davetile vaki olacak bir mü
dahaleyi önlemek için «menfaati 
menfaatimizle müşterek» bir devletin 
böyle bir müdahaleye meydan bırak-
nuyarak ihtilâlcilerle mesaisini teş
rik eylemesi temin olunacak; bu işler 
için lâzım olan para da bir taraftan 
tedarik edilecek; proje Recep paşa 
tarafından kabul edildikten sonra 
tatbikine kalkışılacak. 

Bu plân hazırlanınca mesai içli, dış
lı olmak üzere iki kısma ayrıldı. İç 
kısmile yani askerî hareket işile Şev
ket, dış kısmile yani siyasî, malî, bah
rî tedarikât ile de Sabahaddin ve İs
mail Kemal beylerin meşgul olması
na karar verildi. Malta mülakatı bu-
nımla bitti. 

Sabahaddin bey Parise döndükten 
sonra bu müzakere ve kararlan 
kongre ekseriyetinin teşkil etmiş ol
duğu komiteye anlattı. 

Çok geçmeden Şevket bey tarafm-
dan da bir mektup ile Recep paşanın 
Malta kararlarını tasvib ettiği tebşir 
olundu. 

Para bulmak ve siyasî müracaat-
lerde bulunmak işlerile meşgul olmak 
üzere İsmail Kemal bey Londraya git
ti. Orada Osmanlı sefareti başkâtibi 
Reşid Sadi bey vesatetile İngiliz siya
sî ricali ile temasa girecekti. Fazlı 
bey de gemi tedariki işile uğraşmak 
üzere Yunanistana hareket etti ve is
tenilen gemilerin tedarik olunabilece
ğini anlıyarak gene Parise döndü. 

Sabahaddin bey para tedariki için 
bütün kuvvetile çalışıyordu. İsmail 
Kemal bey ve partizanlar para husu
sunda artık ağır basmağa başlamış
lardı. Sabahaddin bey bunların parn 
iştihalannı teskin için didişmekte^ 
hali kalmıyordu. 

(Arkası var) 

— I Vfs** patüN iJ< V '.i^ 
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t ' Pazar günü 
plajlar 

Dünyaya ikinci geliş 
ilk defa gördüklerini unut-
mamiş aklında tutmuş! 
Kanadadan Fransaya gelen bir genç 

kızın garip macerası 

Penize girerken 

Clflnes l̂ aniofH 

Takumo kumanda* 
m B. Ugaki 

limanımıza gelecek olan Japon 
mektep gemilerinden İwate kruvazö
rü 1900 senesinde Armstrung tez-
gâhlannda yapılmıştır. Rus - Japon 
harbine iştirak etmiş, umumî harpte 
de faaliyette bulunmuştur. 1917 de 
mektep gemisi haline konmuştur. 

Yakumo kruvazörü Vulcan Alman 
tezgâhlannda 1899 tarihinde yapıl
mıştır. Rus - Japon harbinde, umu
mi harpte muharebelere iştir&k et
miş sonra mektep gemisi haline kon
muştur. 

İki mektep gemisi de pek uzım se
yahatler yapmıştır. 

Amerikanîn Asya filosu 
Viladıvostoktan hareket etti 

Moskova 2 (A.A.) — Tas ajansı bil
diriyor: 

Amerikanm Asya filosuna mensup 
gemiler dört gün süren dostane bir zi
yaretten sonra bugün Vladivostok U-
matımdan ajrnlmışlardır. 

Madlen Godar 
Bir insan, dünyaya iki defa gele

bilir mi? Avrupada ilmi ruh müte
hassısları, bu mesele ile uzım zaman-
danberi uğraşıyorlar, ve bir adamın 
muhtelif zamanlarda, iki defa dün
yaya gelebileceğini kabul ediyorlar. 

Son posta ile gelen bir Fransız 
mecmuası, bu meseleyi uzun uzadı-
ya tedkik ediyor ve bir adamm öl
dükten sonra tekrar dünyaya gelebi
leceği iddiasım isbat için Madlen Go
dar namında genç bir kızm başın
dan geçeni zikrediyor. 

Godar ailesi 1829 senesinde, Fran-
sadan Kanadaya hicret etmiş ve ora
da yerleşmiştir. Bu aUenin ahfadm-
dan olan Madlen Godar namında ve 
güzel bir kız, Avrupayı ve bilhassa 
Fransayı görmek hevesine kapılmış, 
kalkıp Fransaya gelmiştir. 

Genç kız, vaktüe Kanadada beledi
ye memurluğu yapmış olan babası-
mn ahbaplanndan FumsvU namın
da birinin delâletile Fransayı gezece
ğini ümit ediyordu. 

Fakat genç kız, Fransaya gelerek 
bu adamı arayınca, bir kaç sene ev
vel öldüğünü öğrenmiş ve bu suretle 
yabancı bir memlekette yalnız kal
mıştır. Maamafih genç Madlen ken
disine rehberlik edebilecek adamı ha
yatta bulamamasından ümitsizliğe 
düşmemiş, ecdadının, bundan bir asır 
evvel Kanadaya hicret etmeden ev
vel Manş sahilinde Kairon namında 
bir kasabada oturduklannı hatırla-
Doış ve bu kasabayı ziyaret etmek is
temiştir. 

Genç kız, bu arzusunu yerine ge
tirmek için Fransanın şimaline git
miş, bir köy lokantasında yemek yer
ken yanında oturan bir zabitle tanış
mış, ecdadımn doğduklan köyü gez
mek istediğini anlatmış, zabitten ken
disine rehberlik edip edemiyeceğini 
sormuştur. 

Masa başında başUyan bu tanışma 
esnasında, genç kızın ecdadının eski 
köyü hakkında tamamı tamamına 
vaziyete uygım bir takım tafsUât 
vermesi, zabitin hayretini mucip ol
muş ve kendisine şu suali sormağa 
sevk etmiştir: 

—(Siz bu verdiğiniz tafsilâtı baba
nızdan ve yahut aileniz efradmdan 
BU duydunuz? 

— Hayır... Tesadüfen akhma geldi 
de söylüyorum. 

Yemekten sonra zabit, genç kızı ya-
mna alarak Kairon köyünün yolunu 
tutmuş... Genç kız, etrafındaki şai
rane manzaralar karşısında ikide bir 
hayretle duraklıyor ve: 

— Tıpkı bildiğim gibi kaldı, esaslı 
bir değişiklik yok, kelimelerini tek
rarlıyordu. Bir aralık genç kız, iki 
yolun birleştiği noktaya geldi ve za
bite hitap ederek: 

— Bu yol, eskiden böyle değildi. 
Ne zaman bu geniş yolu açtılar, diye 
sordu. 

Bu sual, zabitin şaşkınlığını daha 
ziyade arttırdı. Bu genç kız nasıl 
oluyordu da bu yerleri adım adım bi
liyor ve bu kadar doğru malûmat ve
rebiliyordu. 

Madlen zabitin bu hayretini göre
rek ilâve etti: 

— Namusum üzerine temin ederim 
ki, bu tarafları ilk defa ziyaret edi
yorum. Babamdan ve büyük babam
dan hiç bir malûmat almadığım gi
bi, bu hususta hiç bir eser de oku
madım. Yalnız bu yerlere ayak bas
tığım dakikadan beri, buraları evvel
ce dolaşmış olduğumu hissediyorum. 
Fakat ne zaman, bilmiyorum 

Her halde bu yerler, bana hiç ya
bancı gelmiyor. Zabitin şaşkınlığı 
artmşıtı. Artık hiç şüphe yok ki bu 
kız, ya bu yerleri ziyaret etmiş ve ya
hut buralarda doğup büyümüştü. 
Halbuki bu iki ihtimal de varid de
ğildi. 

Genç kız önde, zabit arkada köye 
girmişlerdir. Genç kız biraz ilerledik
ten sonra bir köşe başında durmuş, 
tarlaya çevrilmiş bir arsanın önün
de durarak: 

— İşte burası ailemizin evi idi. Tek 
katlı idi. İki odası vardı. Ahin yanı-
başında bulunuyordu., demiştir. 

Zabit köy heyeti ihtiyariyesini da
vet ederek tahkikat yapmış ve genç ki 
zm söylediklerinin harfi harfine ha
kikate uygun olduğunu öğrenmiştir. 

Artık zabitin şüphesi kalmamıştı. 
Bu kız, bir defa daha hayata gelmiş 
ve bu yerlerde yaşamıştı. Binaenaleyh 
ikinci defa hayata gelişinde, ük ha
yatındaki hatıraları canlanmıştır. 

••SWW!WW«« 
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c HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE İlham perisi! 

Eski bir söze nazaran damatlar iki 
türlü olurmuş. «Keka damatlar», 
«saka damatlar»... «Keka damatlar» 
mütemadiyen, yan gelirler, rahat 
ederlermiş. Saka damatlar ise müte
madiyen bol delikli kalburlarla çeş
meden su taşıyan sakalara benzer-
lermiş... Ha bre çalışırlar, fakat bir 
türlü didinmeleri bitmezmiş... 

İşte Fuad Fahir birinci sınıf da
matlardandı. Yani «keka damat
lar» dan... Bütün işi gücü evde yan 
gelmek, pek sıkılırsa bahçe ile meş
gul olmak, senede bir kere kansile 
bir buçuk iki aylık bir seyahat yap
maktan ibaretti. 

Karısı vakia yaşça kendisinden çok 
büyüktü amma çok ta zengindi. 
Fuad Fahir zaten çocukluğundanbe-
ri çalışmağa alışmamış, iş miş tut
mak aklına bile gelmemişti. 

Günün birinde Fuad Fahir geniş 
rahat şezlongda' öğle yemeğinde tı
ka basa şişirdiği midesini dinlendir
meğe çalışıyordu. Bir yandan düşü
nüyordu. Bu işsiz güçsüz hayattan 
artık bıkmıştı. Kendisini oyalıyacak 
bir iş arıyordu. Birdenbire aklına gel
di. Acaba şöyle büyük, güzel, fev
kalâde bir roman yaızsaydı, bütün, 
genç kızların, genç kadınların kalble-
rinde heyecan aleVleri parlatsaydı. 
Az bir zaman içinde şöhreti bütün 
ağızlarda dolaşsaydı. O geçerken genç 
ve güzel kadınlar birbirlerine işaret 
ederek: 

— İşte Fuad Fahir.. Fuad Fahir... 
Meşhur romancı., diye gösterseydiler 
ne kadar fevkalâde olurdu. Derhal 
karannı verdi. Muhakkak bu işi ya
pacaktı. 

Roman yazmak için şöyle iyi, gü
zel bir dekor lâzımdı. Bunun için he
men bir otomobile atladı. Deniz ke
narında güzel bir bahçeye gitti. Ya
nına bir sürü kâğıd, kalem almıştı. 

Dalgalara bakıyor, kendisine bü
yük bir şöhret temin edecek romanın 
ilhamını bekliyordu. Şöyle acıklı, her 
sahifesini binlerce, yüz binlerce genç 
kızın, genç kadınm göz yaşlan ısla
tacağı hazin bir roman yazması lâ
zımdı. 

Lâkin şu ilham denilen şey de 
amma da zor geliyordu. Fuad Fahir 
garsonu çağırdı: 

— Bir şişe bira... 
Bira geldi. Buz gibi idi... Fuad Fa

hir denize karşı buzlu birayı dikti. 
—̂  Ohh, dedi, roman yazmak usulü 

oldukça zevkli imiş... Lâkin şişe bitti 
ilham yok, iki şişe bitti, ilham yok. 
Üç şişe bitti, ilham yok... Gece ol
dukça ilerlemişti. 

Fuad Fahir: 
— Nafile, dedi, deniz bana ilham 

vermiyor... Zaten her sanatkânn il
ham membaı ayn imiş... Benim ilha
mım da denizden gelmiyor. Şöyle mü
zikli, kadınlı bir yere gitsem... Bir 
bara... 

Bahçeden çıktı. Gene bir otomobi
le atladı. Bu sefer de bir bara gitti. 

Kaşedeki caz gürültülü bir rumba 
çalıyordu. Bann ışıklan söndürül
müştü. Yalnız dans edilen yerde, ken
disinden geçmiş, yanak yanağa dans 
eden ciflerin üstüne mavi, turuncu 
projektörler tutuluyordu. 

Fuad Fahir: 
— Ohhh, dedi. Burada ilham ge

lebilir... Hattâ roman da böyle başlı-
yabilir... Gece... Loş bir bar... Mavi 
ışıkların altında yanak yanağa dans 
eden bir çif... Böyle çılgın bir gece
de başlıyan aşk macerası ne facialar 
geçirdikten sonra gayet hazin bir 
tarzda bitebilir... 

Bir masaya oturdu. Romamnın 
mevzuunu düşünmeğe başladı. Yok, 
yok, yok... Mevzuu bir türlü bulamı
yordu. Bir viski içseydi belki fikri açı
lırdı, kafasında bir şeyler doğardL 
Gelen garsona: 

— Bir viski., dedi. 
Buzlu soda ile viskiyi yuvarladı. 

[Arkasından bir tane daha getirtti... 
Hay kör olasıca ilham perisi hay... 
Hâlâ ortalıklarda kendisini göstere-
pıiyordu. 
. Gözleri ilerideki masada oturan bir 
Macar kadınına rasladı. Güzel ka-
jlındı doğrusu... Fuad Pahir düşün-
jdü. İşte bellii de kendisine büyük bir 
şöhret temin edecek olatı romanının 
mevzuu ilerideki masada oturan, iri, 
(Tücudlü, kızıl kızılcık dudaklı Macar 
fcadınında idi... Muhakkak ki bu ka

dının hayatı başlı başına bir aşk 
ve safahet romanı idi. 

Belki Feştede başlıyan bir aşk ma
cerası... Sonra gürültülü artistlik ve 
bar hayatı... Peşteden onu şarktaki 
küçük bir bara sevk eden macera
nın iç yüzü kim bilir ne kadar es
rarlı ve meraklı idi... 

Fuad Fahir: 
— Bir romancı evvelâ hayatı an

lamalı., dedi, hayatı anlamak için 
de insanlan anlamak lâzımdır. Şu 
güzel Macar kadınının esrar dolu ma
cerasını muhakkak dinlemelijrim... 
Fakat kâfir kadm ne güzel de sigara 
içiyor... 

Kadım evvelâ dansa, sonra da ma
sasına davet etti. Bir arahk aklına evi 
geldi. Kansı geldi. Fakat bu gece 
Fuad Fahir mazurdu. Çünkü çaüşı-
yordu, büyük istikbali için saatler-
denberi kafa patlatıyordu. Nihayet 
yaşça kendisinden çok büyük olan ka
rısı da kendisini ne yapsa her şeyi 
affedecek derecede seviyordu. 

Macar kadını pek şirin şeydi. Saat
ler geçiyor, konuşuyorlar, bir tüıiü 
Fuad Fahire mevzu çıkmıyordu. 

Dışarısı perde perde aydınlanı
yordu. Güzel bir yaz sabahı başlıyor
du. Macar kadım: 

— Yazın, dedi, gece yansından son
ra bann kapalı kısmı hiç çekilmiyor, 
biliyor musunuz?.. Sıcaktan insan 
bunalıyor. Sabahleyin plâJ ne kadar 
da iyi olur. İnsanın bütün uykusuz
luğu, sersemliği geçer... 

Bu bir nevi ««plaja gidelim» gibi 
bir teklifti. 

Fuad Fahir düşündü: Eve pek zi
yade geç kalacaktı. 

Adam sende... Nasıl olsa çok geç 
kalmıştı. Sonra bütün bunlan keyfi 
için yapmıyordu ya... Bugün öğleden 
sonra, bütün bir gece çalışrmş, ro
manın mevzuu için kaç saat kafa pat
latmıştı. Sonra plaja giderse belki 
orada güzel bir mevzu bulabilirdi. 

Bunun için Macar kadınına: 
— İsterseniz bir otomobile atlayıp 

Floryaya gidelim... dedi. 
Macar kadını razı oldu. Biraz son

ra bir otomobil onlan plaj yoluna 
doğru koşturuyordu. 

Denize girdiler. Lâkin Fuad Fahir 
bütün bımlara rağmen bir türlü il
ham perisini bulamadı. Nihayet öğle
den sonra evine dönebildi. 

Kendisini büyük bir merak ve he
yecan içinde karşılıyan kansı: 

— Neredeydin canım? Birdenbire 
kayboldun... O kadar merak ettik ki 
şimdi polise telefon ediyordum. Ne
redesin? 

— Aman sus karıcığım dedi. 
Dündenberi çahşıyorum, kafa patla
tıyorum, romanımın mevzuunu bul
mak için didiniyorum. Fena halde 
yorgunum... Hemen yatacağım... 

Kansı biraz söylenecek oldu, lâkin 
Fuad: 

— Rica ederim., bu derece 

^3Circ/vo\V 
s Ağustos 937 Salı 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Eminönü Hal
kevi neşriyat kolu namına Nusret Safa, 
20: Nuri Halilin iştirâkile Türk musiki 
heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafmdan arab-
ca söylev, 20,45: Vedia Rıza ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk sar
kılan (Saat ayarı), 21,15: Radyo fonik 
dram (TAİS), 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap programt 

MOâno (368) saat 22: (Madam Butterfly) 
operası. Bordo (278) 21,10: Opera Komik
ten nakil Sottens (443) 21,35: KonseiT, 
Kolonya (456) 22: Senfonik konser, Prag 
(470) 21,53: Orkestra ve keman, Monako. 
(405) 23,20: Oda musikisi. 

Dans musikisi 
Hilrersnm I (1875) saat 23.50. 

4 Ağustos 937 Çarşamba 
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: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namına Feridun Osman (Türk bay-
rağma saygı vazifesini yapmak), 20: Ne
zihe ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20.45: Bimen 
Şen ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: 
ORKESTRA: 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri ve ertesi günün programı, 20,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
23: SON. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczane le r 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Oalata: Hüse
yin Hüsnü, Kasımpaşa: Müeyyed, 
Hasköy: Nişim Aseo, Eminönü: Hüs
nü Onar, Heybeliada: Tomadis, Bü-
yükada: Merkez, Fatih: Saraçhanede 
İbrahim Halil, Karagümrük: Mehmed 
Arif, Bakırköy: Istepan, Sarıyer: 
Asaf, Tarabya, Yeniköy, Emirgân ve 
Rumelihisarmdaki eczaneler, Aksa
ray: Ziya Nuri, Beşiktaş: Vidin, Ka
dıköy: Pazaryolunda Merkez, Modada 
Faik İskender, tjsküdar: Ahmediye, 
Fener: Defterdarda Arif, Beyazıd: Ye
ni Lâleli, Küçükpazar: Hikmet Ce
mil, Samatya: Yedikulede Teofilos, 
Alemdar: Cagaloğlunda Abdülkadir, 
Şehremini: Ahmed Hamdi. 

Hasan Âli Yücel 

Pazartesi Konuşmaları 
Kitap halinde intişar etti. Satış 

yeri R«nzi kitaphanesidİT. 

çalıştıktan sonra bir de senin kapris
lerini dinliyemem... 

Dedi ve yattı. Ertesi gün, daha erte
si gün, daha ertesi gün Fuad Fahir 
hep böyle çahştı. Ve hâlâ da rom»-
nınm mevzuunu bulmak için gene 
tıpkı ilk gecedeki gibi zavalh geberin-
ceye kadar çahşıyor. Hâlâ ilham pe
risi ortalıkta yok... Zavalh Fuad Fa
hir ne derecede yoruluyor! 

(Bir yıldu) 

KlTBILİLir H A N 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 130 

Terlan:"Sizl seviyorum, İmparatoriçem!,, 
diyerek, Tiyen - Fonun boynuna 

sanlmıştı. Bu sırada perdenin 
arkasından bir gölge uzandı 

Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lâzımdır? 

Çünkü unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hattâ zatürrieye yol açtıkları, il
tihap yapan diş etlerile köklerinde 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumî vücud sağlığının en bi
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dî h 
lerlnizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla - lâakal 3 defa. <Radyolin> dlf 
macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikr(^laaı imha, ederek diş
lerinizi korumuş olursunuz. 

RADYOLIM 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur 

Sabah, öğlen ve akşam günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

— Hakan sesi Kora civannda bir 
vilâyete göndermek niyetindedir. Hal
buki oralarda isyan devam ediyor. 
Sen Koraya gidersen, Korahlar seni 
bir gün içinde parçalarlar, Terian! 

Terlan vaktile Koraya gittiği için 
oralarda ysışamamn - bilhassa böyle 
isyan günlerinde - ne kadar müşkül 
olduğunu büiyordu. 

—. Beni hakan Koraya sürüyor de
mek! Acaba suçum nedir? 

Diye sordu. 
Tiyen-Fo: 
— Bilmem, dedi, fakat büdiğim 

bir şey var: Hakanın artık sana iti
madı kalmadı. 

— Bu itimadı kaybettimse. Koraya 
değil, cehenneme gitmeğe hazırım. 
Gülçinin kaçınlmasmda ufak bir te
sirim olsaydı, ben de onunla birlikte 
kaçardım. Eğer suçum bu ise, ha
kan beni henüz tanımamış demektir. 

— Herkes senin hakkında böyle 
düşünüyor. Yani Gülçini Terlan ka
çırmıştır, diyor. 

— O halde Koraya gitmeğe razı
yım. Mademki hakan kendi gözile de
ğil, başkalanmn gözUe görüyor. Ben 
bundan sonra sarayda duramam, im
paratoriçem! 

— Bu meseleyi kapatmak ve seni 
suçsuz göstermek mümkündür, Ter
lan! Senden geçenlerde bir şey iste
miştim. O isteğime müsbet cevap ve
rirsen, her şey yoluna girecek. Hakan 
tekrar eskisi gibi sana itimad göste
recek. Bımu temin etmek benim elim
dedir. 

Terlan bu kadar ısrar ksurşısında 
dayanamadı. O zaten hareme geçer
ken imparatoriçeye karşı menfi vazi
yet almamağa, her dediğini yapmağa 
karar vermişti. 

İnsanlar iradelerini kaybedince, ço
cuk kadar zayıf ve tehlikeli olurlar. 
Terlan da tıpkı bir çocuk gibi - Gül
çinin kaçtığı gündenberi - her rüzgâ
ra kendini kaptırmağa ve her söze 
inanmağa başlanuştı. 

Terlan imparatoriçenin gözlerine 
dikkatle baktı: 

— Ben artık avucunuzun içinde 
eriyen bir buz parçası gibiyim, impa
ratoriçem! Bundan sonra en büjrük 
kuvvet olarak yalmz sizi tamyaca-
ğım. Taptığım mabudlann hiç birisi 
bana sizin kadar kudretli görünmedi 
En büyük iztırabı sizden aldım. En 
büyük saadeti de sizde tadacağım. 
Ayağımzm dibinde dolaşan ceylân
lar, tavuslar ve tavşanlar gibi sadık 
ve zararsız bir mahlûk olarak size 
bağlı kalacağım! 

Tiyen - Fo: 
— Haydi, sanl öyleyse boynuma! 

Beni yıldızların altmda kucakla! Ve 
bana: «Seni seviyorum, imparatori
çem!» diye bağır! Kulaklarmı sesini 
işitsin... 

Tiyen - Fo bu sözleri çok yavaş 
söylüyordu. 

Terlan kendini korkunç bir aşk 
humması içinde kaybetmişti.. 3mksek 
sesle bağırdı: 

<— Sizi seviyorum, imparatoriçeml 
Beni affediniz!» 

Ve kollarım uzatarak Hyen - Fo
nun boynuna doladı. 

Bir gölde., bir ses., ve 
bir inilti 

Tiyen - Fo kapıda duran cariyeye 
seslendi: 

— Sim... 
Sim derhal taraçanın yan tarafın

daki perdeyi açtı. 
Perdenin arkasından iri boylu ve 

iri gövdeli bir gölge belirdi 
Terlan birdenbire şaşırdı. KoUan-

nı imparatoriçenin boynundan çeke
medi. 

Taraçaıun üstünde Tiyen • Fonun 
sesi işitUdl: 

— Alçak.. nanU^ adaml Burada 
OlİfbiTUsenİn? 

Terlan d«rin \Ax sersemlik içindt 
bocalıyordu. 

Tiyen * Fonun kimt bağırdığını 
anlıyamamıştı. 

imparatoriçenin sesi gittikçe yük
seliyordu: 

— Buraya beni kucaklamak için mi 
saklandın? Hain köpek! Hakana ver
diğin sadakat yeminini ne çabuk 
unuttun? 

Terlan perdenin arkasındaki göl
genin kendisine doğru yürüdüğünü 
gördü. Birden gözleri dışanya uğra
mış aslanlar gibi gölgenin üzerine 
atılmak istedi. Fakat, kolları omu-
zundam yanma sarktı., dizleri titre
di ve muhakemesini kaybederek yo-
re kapandı: 

—y Hakanım!... 
Arkadan iki meşale uzandı. 
Taraçanın üstü birdenbire gündüz 

gibi aydınlandı. 
Kubilây han, kansım Terlanın kol

ları arasında görünce beyninden yıl
dırımla vurulmuşa dcmmüştü. Göz
lerinden kıvılcımlar saçılıyordu. 

— Alçak köpek! Namus düşmam 
melun! Kızıma jraptığm fenalık yet
miyormuş gibi, şimdi de karıma mı 
göz diktin! 

Ve yumruklarmı sıkarak bağırdı: 
— Yakalajan şu haini... 
Arkada duran iki Moğol nöbetçisi 

Terlanı kollanndan yakalayıp yere 
vurdular. 

Kubilây ayağile Terlamn göğsüne 
basarak karısının yanma koştu. 

Terlan nihayet Tiyen-Fonun tuza
ğına düşmüştü. 

Yerde bir inilti ve bir feryad... Da
ha sonra bir kahkaha işitildi. 

Terlan inliyor ve Tiyen - Fo gülü
yordu. 

Nöbetçiler Terlam sürükliyerek ta-
raçadan dışanya çıkarırlarken, Ku
bilây karısının saçlarını okşuyordu: 

— Her Sözüne inanırdım, Tiyen -
Fo! Fakat, Terlamn sana tecavüz et
tiğini, ikide birde yolunu kestiğini 
söylediğin zaman tereddüd etmiştim. 
Artık kimseye itimadım kalmadı. Ha
remdeki akağalarla cüceleri bile de
fedeceğim. 

Tiyen - Fo calî bir heyecan ve te
lâş içinde homurdanıyordu: 

— Terlan yolumu kestiği zaman, 
ona benden ne istediğini sormuştum. 
Bana: «Seni çügmca seviyorum! Bir 
kerecik olsun koUanmla sarajnm. 
Başka bir şey istemem!» demişti. Ni
hayet bu gece taraçaya geleceğini 
bir cariye ile haber göndermiş. Ben 
de size söylemeğe ve şerefimi koruma
ğa mecbur oldum. Sizi eğlencenizden 
•e misafirlerinizin yamndan ayır
mak istemezdim. Fakat, beni mazur 
görünüz, hakamm! Etrafımda dola
şan düşmanlan gözlerinizle gördü
ğünüze memnun oldum. 

KubUây eğlence salonıma dön
medi. 

Tiyen - Foyu aldı ve yatak odasına 
götürdü. 

• « 
Gece yarısı... Kubilây şarap içiyor. 
Konuşuyorlar: 
— Artık kimseye itimadım kalma

dı, Tiyen - Fo! Sarayda dönen bu 
münasebetsizliklere nihayet vermek 
sırası geldi. Haremdeki kıskançlıklar 
yüzünden pek muztaribim. 

— Kıskançlıkları yapan ben deği
lim, hakanım; Yaşım başım almış 
imparatoriçeler beni çekemiyorlar. 
Kaybolduğum müddetçe rahat et
mişlerdi. Saraya döndüğümü duy
dukları zaman tekrar benimle uğraş
mağa başladılar. Bütün emmelleıl, 
beni sizin gözünüzden düşürmektir. 

— Terlan da onlara mı uydu aca
ba?... 

— Şüphesiz... Terlam teşvik eden 
Gökçin hatımdur. Kızım ölümden 
kurtarmak için Terlam avlamış. Şlnv 
di bunun öcünü benden alacak. Bun
dan sonra - Gökçin hayatta olduk
ça - ben rahat v« emniyet içinde ya-
fiyaaujacaiıın. 

— Ki2mın kaçınlmasmda GdkçW 
nin parmağı olduğunu anlasam, onu 
da saraydan sürerdim. 
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Balıkesir şehri halihazır haritaları 
alımı eksiltmesi 

Dahiliye Vekâletinden: 
Balıkesir şehri halihazır haritaları alımı işi kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulmuştur. 
1 — İşın muhammen bedeli 6600 liradır. ^,.,.^. ^ , r»ov,4n 
2 - isteküleri bu işe aid şartname, proje vesaır evrakı bUabedel Dahıü-

ye Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen şefUğinden alabilirler. 
3 _ Eksiltme 18/8/937 tarihine müsadif çarşamba gunu saat on birde 

Ankarada Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar Heye-
* ^ " 4 - ' S m e y e girebilmek için isteklilerin aşağıda Y-l^ J - ; f ^ J ^ -
saiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reishgme teshm etmiş olmaları 

lâzmıdır. , , ,„»; mnHdpİprine uveun 495 liralık mu-
A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ncı maddeıeıme uygu 

vakkat teminat, 
B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, „;rv«^vP hir manü 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manu bulunmadı^ma dair istekü tarafı^^^^n imzalanmış bir mektup. 

" ^ u T h t L d a fazla izahat . a n a . isteyenlerin Belediyeler imar Heyeü 
Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (2427) (4841) ^ — . 

Ankara Valiliğinden: ^tuk merkez m-
Keşif beden (36012) lira (07) buruştan i b ^ t ^ u h m ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ 

boratuvannm ilâve yapılacak bina mşaatı kapalı zarf usuıy 
konulmuştur. .. Ankara Vilâyeti Nafıa Mü-

Eksiltme 19 8/937 peı-şembe gunu saat 16 ^a AnKa j 
dürlüğxi Odasında toî>lanacak ko^-y°^^^^"^'^^S^^^^^^^^ lira )91) 

Eteklilerin teküf mektupları t i ^ « t ^ ^ ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ " , ^ , ^ ^ ^ ^ ^37 senLine 
kuruşluk nruvakkat etaünatlan ve ^ ^ j j ^ ^ ^ f ^ ' ^ s a a t 15 de komisyon ri-
aid müteahhitlik ehliyet vesıkasıyle birlikte aynı gu 
yasetine gelmeleri. Müdürlüğünde gözden ge-

Istekliler keşif evrakı ile şartnamesım Nafıa Muaur e 

çirebilirler. (2415) (4842) .̂  . 

M M. Vekâletinden: 
M. 'M. vekaletince Almanca ve ^ ^ ^ Z T S Z ^ Z ^ ^ 

dan Ankarada Dil Fakültesinde veya îstanbulda u 
imtüıan neticesinde kazanan aUnacaktır. ^_^^^^ 

Verilecek para miktarı nihayet yuz yirmi a ^ ^.j^ ^^ bonservislerile 
İsteklilerin bilgilerini göst«nr eHermo^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ 

M. M. Vekâleti kara müsteşarhgma muracaatıan. 
dirilecektir. (4834) ==" M-«- F^« M#»ktebi mezunları birliğinden: 

N a f ı a h e n M«*^**^^' " " ^ ^ „ „ , L T YOLLAR» kitabmm tabı ikmal 
1 _ Birlik neşriyatından olan "ASFALT YOL 

edilerek satışa çıkarılmıştır. Fiyatı «75., kuınıştur. 
2 - Para ve muhaberat içm adres^ _ 

Nafıa Fen Mektebi mezunları ^^^^^^Si^^^^ (4816) 

inşaat münakaşası 
ERGANİ BAKIRI 

Türk Anon im Şirketinden: 
1 _ Şirketimizin Ergani Madeninde in^a ettıreceg.. 
a) İdarehane binası 
b) İkametgâh binaları 
c) Cevher 8İlo«u . . . tesisatının 
d) îzabehanenin, kuvvet santralının, zınter tesısa 

mahallinde işası icabeden aksamı. „, ,_^^tur. 
Kapah zarf " - l i l ^ T ^ ^ ^ t ' L ' ü c y " b ^ " « - y a 
2 - Muhammen bedeli takriben uç y«^ şLtnamesi ile 

baliğ olan bu inşaata ««üte^^^Hr 5îus meŷ ^ Koç 
merbutatı şirketimizin Ankara ^a^^l"* ^eyd^ ^^^^ ^̂ ^ 
hanmdaki merkezi idaresinden on lira muK 
nabilir. . , . ı ı«r evrakı 23 Ağustos 

3 - Mevzuubahs inşaata aıd teklif ^vr*k»^ ^ ^ j ^ ^ 
937 tarihine müsadif pazartesi Ŝ unu «lat on 
şirketimize tevdi edilmiş bulu»n,ahdır. 

^ ADEMİ İKTİDAR 
I ^ " ry 'vŞEKUİÖ INE KARŞİ 

HORMOBiN 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ a Her eczanede arayınız. 

istanbul komutanlığı 
ilânları 

Fenerbahçe aktarma anbarmda bu
lunan 3 tane Şevrole şasesine sıhhiye 
karoserisi açık eksiltme ile yaptırıla
caktır. İhalesi 13/Ağustos/937 Cuma 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutarı 3000 liradır. Şartna-
mesij her gün öğleden evvel komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 225 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplasri-
le beraber ihale günü vakti muajrye-
ninde Fmdıkhda Komutanlık satmal-
ma komisyonuna gelmeleri. «4561» 

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

• 
Tophanede 2 No. lu dikimevi bina

sında yaptırılacak tamiratın açık ek
siltme ile ihalesi 16/Ağustos/1937 pa
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 1502 liı-a 55 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 113 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale gününden evvel 
komutanlık inşaat şubesinden alacak-
lan vesikalarla beraber ihale günü vak
ti muayyeninde Fmdıklıda komutan
lık satmalma komisyonuna gelmelerL 

(4723) 

Tophanede 2 No. lu dikimevi erat 
hamamının tamiri açık eksiltme İle 
ihalesi 16/Ağustos/1937 pazartesi gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 322 lira 30 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 25 
lirahk ilk teminat makbuz veya mek-

I tuplan ile ihale gününden evvel inşa
at şubesinden alacakları vesikaları ile 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satmalma komsiyo-

Her sabah 
daha genç! 

nuna gelmeleri. (4724) 

Tophanede 2 No. lu Dikimevi bina
sındaki yaptırılacak tadilât ve tamira
tın açık eksiltme ile ihalesi 16/Ağus
tos/'1937 pazartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
1907 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin 143 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale gü
nünden evvel komutanlık inşaat şube
sinden alacakları vesikalar ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanhk satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (4725) 

Banyodan sonra güneş.. 

Gümrük Mİ^h^fa^TGenel Komutanlıg. 
Satınalma Komisyonundan: 
ö a n n a m ı a ı matramn 16/8,937 pazar-

1 _ Gümrük Muhafaza orgudu «?^^ 

2 _ Itonlanan tutan 3975 hm ^^^^^^^ir. 
3- Şartname ve evsaf '^'^^ ^'^ ,i,.jU, yeme makbuzu veya İMn-

4 - İsteklilerin ilk teminat f ^ ^ ^ „ pi„ Galatada eski ithalât 

Yeni bir reçete. 
Uyurken, size 

Gendik ve Güzellik 
getirir. 

DaJıa tase, daha açık, daha cenç ve 
bamşakluklan saip «dmuş bir cild cören-
1er adeta bir mucizedir diyecekler. Filha
kika asri fennin yeni bir zaferidir. Tiya-
nadan bildirilen bu şayanı hayret keşif, 
«Biocel» tabir edflen ve cildi ihya eden 
bir vnsıiTâuT. Bnnn Viyana üniversitesi 
Profesörü Doktor Stejskal, kemali itina 
ile seçilmiş genç hayvanlarda gizlenmiş 
cild hüceryelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bundan sonra cildinizi Biocel 
ile besliyebilirsiniz. Bu Biocel cevheri yal-
&u (Penbe rengindeki) Tokalon kreminde 
mevcut oldufundan her akşam yatmaz
dan evvel kollandığınızda siz uyurken cil
dinizi basler ve gençleştirir. Her kullanan 
kadma «n yaş daha genç görünmesini te
nin eder. Gündüz için beyaz rengindeki 
T«ikal«n kremini kullanınız. Siyah nokta
lan eritir. Açık mesameleri kapatır ve 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

istanbul Levazım 
* . | . W . . f A 1 amirliği ilanları. 

Bütün zevkile, kendini güneşe na-
sü verebiliyor? Elinde şemsiyesi mi 
var? Hayır! Fakat yüzüne güneş 
tesir etmiyen iki nikab koymuş: 

VENÜS PUDRASI, 
VENÜS KREMÎ...1 

Erzurum Abidesi müddeti 15 gün uzatıldı 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

-Kv,..imPkt«Dİerine aid teslim müddeti san'atkârlanmıza bir 
toia~ak1S T^U. m ^ ^ kadar uzaUta„.r. ,4833, 

Atletik hututımuzu muhafaza 
ediniz 

^şmf\Mı ntOcad*!* «di-
nt ı y* hamun • • İyi ^ « « t l 
• lan SHORT U N U yi glyU. 
ı ı i ı . Daimi matajmın taal-, 
rlla yajlı takakayı tl<l*''lr-
Huauai al l ı i lhl bir triko-t 
4a R ya^ılmıf olan S H M T 
UNIA »4) b>r U l c l «ibl 
yıhafiır. 

F^yalı: 1 0 l l r t^ ıa UibartKr 

Sa1i| yeri yalmı t 
J. ROUSSCL 

fırlı. 166 Dri. HmtmtfiK 

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

(50) (4450) 

Harp Akademisi eratı için 20 ton sı
ğır etine atlip çıkmadığından 4/8 937 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede 
Satmalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bede
li 6600 liradır. İlk teminatı 495 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs» 
teklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber belli saatte komisyona gelmele
ri. (62) (4772) 

• 
Ordu için sekiz adet alay sancağı 

4/8/'937 çarşamba günü saat 15,30 da 
Tophanede satmalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
760 liradır. İlk teminatı 57 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (63) (4773) 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahinleri ve (tDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN
DE KATI TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Talcsime gidericen Metelik 
•okağı Fer«h apartımanı Tel. 405 34 

Satıhk ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modern on iki 

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

. Dr. AHMED ASIM ONUR . 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücrederi 2 liradan itiba
ren. 

3 üncü tuufda ameliyat ücreti 
alınmaz. 

Doğum ve kadın ameliyatlarile 
fıtık, apandisit, bzısur ve diğer 
ameliyeler için çok ehven hususî 
fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu-
allim Naci cad. 111 - 115 

Tdefon . 42221 

Selâmi izzet 

TİYATRO" 
KONUŞMALARI 
Her kitapçıda bulunur. 

5 0 kuruştur. 
Fiati 

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

4 cü Keşide 11 Ağustos 937 dedir 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15,000, 12, 000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet naûkâfat vardır. 
^DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Ağustos/937 günü akşamına kadar bile

tini değiştu-nıiş bulunmalıdır. 
I Bu tarihten soru-a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Büyükadada Musevi cemaati Sinagonu vakfma 2762 No. lu vsıkıflar ka

nunu ile nizamnamesi ve olbapdaki .talimatname hükümlerine tevfikan tek 
mütevelli tayin edUeceğinden isteklilerin 7/8/937 akşamına kadar Kadıköy 
Vakıflar Müdürlüğüne usulen müracaatları ilân olunur. (4506) 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları I 
Bakırköyde: Surp Asvazazin Ermeni kilisesi, mektebi ve mezarlığı vakfı: 
Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semti ve ismi yukarıda yazılı vakfa 

2762 sayılı vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbapdaki talimatname hü
kümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden alâkalıların 13, Ağustos/ 
937 tarihine kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelûsul müracaatları 
ilân olunur. (4671) 

PROFİLÂKSlN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
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O Memleket bahıfesı 
I L"-jW.JjW"»^tf^L^-ffl*<*^-Wl.^l ^0S0m 

Edirne belediyesi temizlik 
için tedbir alıyor 

Sıcakların şiddetinden lıailt yemeğini açılt 
yerlerde yijfor, l(arpuz ve kavun bollaştı 

Edirne (Akşain) -^ Belediyemiz 
sokakların temiz tutülm$3i için şe
hirlilere yaptığı bir yayııpla halka 
bazı vazifeler ve mecburiyetler tah
mil etmektedir. Şehrin temizliği ba
kımından girişilen bu iş şüphe yok ki 
çok yerinde ve lüzumlu bir tedbirdir. 

Sokaklara çöp vesaire atmamak ve 
sokakları kirletenleri de belediye ni
zamlarına göre cezaya çarptırmak 
doğru olur. Fakat belediye bu kara
rı alırken, sokaklara çöpçü arabala-
rmı uğratmak için tedbir, almak lâ
zımdır. Zira çöp arabaları, mahalle 
aralarına uğramamasına ve be
lediyenin bu yasağına rağmen halk 
tabiatile gene çöpleri sokağa atmak 
zaruretinde kalacaktır. 

Belediyenin bu yayımında herkesi 
evlerinin ön veya yanlarına isabet 
eden kaldırımlardaki yıllardır kökle
şen otlan bir kaç gün zarfında kal
dırmağı istemekte buna riayet etmi-
yenlerden de bir lira para cezası ke
sileceği bUdirilmektedir. 

E d i r n e d e s ı caklar 
Geçenlerde yağan yağmurların 

tesirile biraz serinliyen havalar gene 
bir kaç gündenberi çok sıcak gitmek
tedir. Sıcaklardain bunalan halk bil
hassa akşamları ve geceleri bahçeli 
kahveleri ve parkları doldurmakta
dır. Yiyeceklerini yanlarına alan ek
seri aileler akşam yemeklerini açık 

havada yiyorlar. Bahçeler o kadr ka
labalık oluyor ki sandalye bulamıyan 
bazı kimseler beraberlerinde sandal
yelerini bile getiriyorlar. Havaların 
bir müddet daha böyle devam edece
ği söylenmektedir. 

Karpuz ve kavun bolluğu 
Bir haftadanberi piyasaya bol mey-

va ve sebze gelmektedir. Edirne ha
valisinde yetişen kavun ve karpuz da 
boUaşmıştır. Bundan başka Uzunköp-
rüden de gayet nefis karpuzlar gel
mektedir. İyice ve büyücek karpuz 
ve kavunların beheri on kuruştan 
satılmaktadır. Bu yıl havaların mü-
said gitmesinden çok ucuzlıyacağı 
söyleniyor. Ayşekadın ve barbunye 
fasuolyesinin kilosu beş - yedi buçuk 
7-8 patlıcan beş kuruş olup hiyarın 
yirmi tanesi beş ve yine iyi domate
sin kilosu da beş kuruştan satümak-
tadır. 

Et fiatleri 
Kıvırcık kuzu ve koyun eti 35, sığır 

eti 30, süt 7 ve iyi yoğurt 15 kuruştur. 
Bu sıralarda mandıralarda fazla 

mikdarda peynir imal edilmekte ol
duğundan tereyağı bulmak güçleş-
miştir. Etraftan getirilen halis tere-
yağları da 80 kuruştan aşağı alına
mamaktadır. Mandıralarda yapılan 
taze peynirler şehre getirilerek buz
hanelerde saklanmaktadır. Burüar 
mevsiminde ihraç edilecektir. 

Kaçak tütünler 
104 kilo yaprak 18 kilo 
kıyılmış tütün müsadere 

edildi 
Edirne (Akşam) — Görülen lüzum 

üzerine Trakya İnhisalrar Başmüdür
lüğü Takibat şubesi âmiri Sabri So-
yer aldığı emir üzerine refakatindeki 
memurlarla birlikte araştırmalar yap
mak üzere bazı köylere gitmişlerdir. 
Bu takibat neticesinde elli adet kaçak 
vakası tesbit edilmiş ve mütecasirleri 
de evraklarile birlikte adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

Ayrıca kaçakçüardan 104 kilo yap
rak tütün ve 18 kilo da kıyılmış tütün 
iki havan ve bir kütüğünden başka iki 
mavzer ve 51 fişek müsadere edilmiş
tir. _ _ _ ^ ^ _ _ 

T a r s u s diş tabipleri 
Tarsus (Akşam) — Tarsusta bulu

nan diş doktorlairma haftada bir gün 
ücretsiz belediye dispanserinde diş 
çekmek ve tedavi etmeleri teklif edil
miş ve dişçilerimiz bunu memnuniyet
le karşılamışlardır. Belediye bunun 
için lâzım gelen âlet, edevat ile ilâç
ları derhal sipariş etmiştir. 

Bolu sayfiyeleri 
Halkın bu sıcak günlerde 

sayfiyelere rağbeti pek 
fazladır 

Bolu (kşam) — Senenin en sıcak 
günlerini yaşıyoruz. Her gün 32 - 35 
hararet derecesi altında bulunan halk 
akşam üzerleri Halkevi önü ile mah
fil bahçesi, Karaçayır ve Gölyüzü 
çayırlarına hücum etmekte, tatil 
günlerinde şehri âdeta terk edercesine 
mesirelere dağılmaktadır. Hâlen en 
güzel ve en tağbette olan mesire yo
lu yeni açılan Abat'tır. 

Maamafih Boluya biraz uzak ol
ması dolayısile gene etraftaki köyle
re, su kenarlarına, çamlıklara giden
ler çoktur. Bir kaç senedenberi Çak
maklar çamlığına çıkmak âdeta mo
da oldu. Şehrin bir saat şimalinde 
olan bu orman jrüksekten şehre na
zır ve cidden güzeldir. 

Bu hafta Halkevi tarafından bu 
çamlıkta bir gezinti tertip edilmiştir. 
Bundan sonra Akçakavak, Büjrüksu, 
kenan, Emen çamlığı, Sultanköy, Do
ğancı köy, Taşoluk kızılcıkUğı ve da
ha bir çok köyler, çamlıklar ve su 
kenarlan Boluya tabiatin esirgeme
den bol bol bahşettiği güzel yerlerdir. 
Yaz günleri hemen hepsi de dolar. 
Kaplıcalan başlı başına bir âlemdir. 

Elbistan orta mektebi talebesi muallimleri ile bir arad« 

Elbistan (A^şam) - Orta mektepte okuyan yavrulanmız, bu yıl göğüsleri 
kabartacak derecede yetişmişlerdir. İmtihan sonu okulda açılan talebe işleri 
sergisi takdirle seyredilmiştir. YıUardanberi bitirilemiyen mektep binaa, 
Maarif vekâletinin 3000 lira yardmüle bu yıl mutlak bitiıilecektir. 

Edirnede aşı 
Belediye ihtiyaten halkı 

aşılatıyor 
Edirne (Akşam) — Son aylarda 

Edirnede hiç tifo vakası olmadığı hal
de iki üç gündenberi şehirde tifo çık
tığı hakkındaki rivayetler üzerine 
halk derhal aşılanmağa koşmakta
dır. Vaziyeti salâhiyettar makamattan 
sordum. Yalnız ve münferit şekilde 
iki musap tesbit edildiğini ve bundan 
başka vaka olmadığını öğrendim. 

Maahaza Belediye derhal aşı istas
yonları tesis ederek halka aşı tatbiki
ne başlamıştır. 

Bu yıl sıvasta dokuz 3âiz on 
göçmen evi yapılacak 

Gelen göçmenlere derhal yiyecek, buğday, pulluk 
liayvan ve toprak tevzi ediliyor 

Y e n i S inop Val i s i işe baş lad ı 
Sinop 1 (Akşam) — Birinci umu

mî müfettişlik baş müşavirliğinden 
Sinop valiliğine tayin edilen B. Naci 
Kıcıman, Güneysu vapurile Sinoba 
gelerek işine başlamıştır. Kalabahk 
bir halk kütlesi yeni valiyi karşıla
mıştır. 

B o l u d a zehirl i g a z kursu 
Bolu (Akşam) — Halkevi salo

nunda vilâyet hastanesi bakteriyolo
gu doktor bay Arif Yaman tarafından 
217 memura her hafta cumartesi, pa
zartesi, çarşamba j akşamlan birer 
saat devam etmek üzere zehirli gaz
lar dersleri verilnıektedir. On beş 
derste bitecek olan bu kursun 10 
dersi verUmiştir. Bu kursa gösterilen 
alâka büyüktür. 

Bu kurs bittikten sonra halk ve es
nafa mahsus ikinci kurs açılacaktır. 

Kadirlide bir katil yakayı 
ele verdi 

Kadirli (Akşam) — İki ay kadar 
evvel Kadirlinin Karaömerli köyün
den Ömer Kıdılış adında bir sabıkalı 
eski bir iğbirardan dolayı Kozanh de
mirci İbrahimi pusu kurarak öldür
müş bununla da hmcuu alamıyalrak 
öldürdükten sonra kafasma yedi kur
şun sıkmıştır. Kıdışlı Ömer sıkı bir ta
kipten sonra birkaç gün evvel Maraş-
ta yakalanarak Kadirliye getirilmiş
tir. 

B a l a n d i z y a y l a s ı n d a o r m a n 
yangrını 

Silifke (Akşam) — Evvelki gün Si-
lifkenin Taşucu nahiyesine bağlı Ba
landiz yaylasında bir orman yangım 
çıkmıştır. Yangm derhal kazaya, na
hiyeye haber verilmiş yangm çıkan sa
haya yakın bir yerde bulıman jandar-
malanmız efradı derhal kamyonlar
la getirüerek köylülerin de yardımUe 
müthiş rüzgâra rağmen, genişlemesi
ne meydan verilmeden söndürülmüş
tür. Yangınm sebepleri hakkında tah
kikata devam edümektedir. 

Tarsus ta s ı cak lar 
Tarsus 29 (Akşam) — Sıcaklar bü

tün şiddetile devam etmektedir. Yay
laya gidenlerin sayısı hergün biraz dal-
ha artmaktadır. Belediye halkın isti
rahatı için itfaiye parkına yeniden 
kanepeler ilâve etmiştir. 

AKŞAM 
ıbone ücretleril 

Tûrkiya Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruf 2700 kuxu| 
6 ATUK 750 > 1450 » 
8 ATLK 400 B 800 > 
1 ATLS 150 > - f 

Posta İttihadına dahil olnuTtn 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, alU ayüSı 1900, üç 
aylığı 1000 kurustıui. 

Adres tebdili İçin yirmi bet 
ktınifluk pul göndermek l&zundır. 

Cemaziyelevrel 25 — Bnzıhunr M 
& laatk CflMi 0|la lUadi Ak|<a TıMı 
E. 7,33 9,84 4,65 8,61 12,00 1,48 

Va. 2,57 4,58 12,20 16,15 10,24 21,18 
- i l • ' I • I i t . -

Idarê tneı BıbıâĴ  dm} 
Acımusl^ji; ^ 

No. 13 

Şarkışlaya gelen göçmenlerden bir grup kendilerine verilen yemeği yerlerken 

Sivas (Akşam) — Şarkışla - Geme
rek tarafları hükümet tarafmdan is
kân nuntakası olarak seçilelidenberi 
Bulgaristan ve Romanyadan gelen 
göçmenlerin süratle yerleştirilmeleri
ne ve müstahsil bir vaziyete getirü-
melerine hızla çalışümaktadır. Bu 
mmtakaya 936 yılında 913 hane mu
hacir yerleştirilmiştir. Kendüerine 
yiyecek, tohumluk, pulluk, tarla ve
rilmiştir. Arazi tesbit komisyonu bu 
havalide durmadan çalışıyor. Bu yıl 
içinde bu mınatakada 910 göçmen 
evi yapılacak. Bu evlerden 500 ta
nesi Gemerek nahiyesinde, 100 tane
si Karagülede, 150 tanesi Lisanlıda, 
72 si Çepnide, 20 si Tekmende, 68 i 
Dentilde inşa edilecektir. Bu evler 
üç ay içinde ikmal edilecek ve hemen 
göçmenlere verilecektir. 

Göçmenler, kendilerine esaslı yar
dım sayesinde müsathsil vaziyete 
geçmişlerdir. Sipariş edilen öküzler 
gelmiş, tevziata başlanılmıştır. Bu-
g ^ l e r d e kendilerine altı aylık yiye
cek buğday tevzüne başlanacaktır. 
Bu yıl zarfında 500 hane göçmen da
ha gelecekti. BunlaSrdan 391 hanesi 
gelmiş ve yerleştirilmiştir. Birkaç gün 
evvel 23 hane daha gelerek Ortaköy-
de iskân edilmişlerdir. Geriye kalan-
lann da gelmesi bekleniyor. 

Göçmenler, bulımdukları mmtaka-
larda köylülerle ve halkla kaynaşmış 
bir vaziyettedirler. Gelecek yıllar içe
risinde de Şarkışla istasyon yolu et-
rafmda 500 ev yapılacak, yeni gelen 
göçmenler buraya yerleştirilecektir. 

Bu mmtakayı dolaşırken tamşıtı-
ğım göçmenler bana dediler ki: 

— AUaha şükür, bugüne de kavuş
tuk., dediler, hükümetin kendilerine 
yaptığı geniş ve büyük yardımdan 
şükran ve minnetle bahsettiler. 

Göçmenlerin bulundukları mmta-
kalarda büyük bir çalışma baş göster
miştir. Başta kaymakam B. Hikmet 
Ece olduğu halde halk ve köylü göç
menleri sevgi ile karşılamakta, yerleş
tirmek için geceli, gündüzlü çalışmak
tadırlar. 

Ergani O s m a n i y e d e A t a t ü r k 
anıtı 

Diyanbekir (Akşam) — Ergani. 
Osmaniyede Atatürk anıtı büyük me
rasimle açılmıştır. Merasime Diyan
bekir vali vekili B. Kâzım Demirer ri
yaset etmiştir. Bu münasebetle Bü
yük Öndere. Başvekil İsmet İnönüne, 
partiye, umumî müfettişe saygı ve 
şükran telgraflan çekilmiş, akşam 
belediye bahçesinde jöiz kişUik ziya
fet verilmiştir. 

U ş a k t a beş şehir a t l e t i z m 
müsa b a k a la r ı 

Uşak (Akşam) — Şehrimizde yapı
lacak olan beş şehir atletizm karşılaş
malarına hazırlık olmak üzere tan
zim edilen şehir alanımn koşu yerle-
rile yeni yapılan ikinci tiribünün in
şaatı bitmiştir. Müsabakalar 8 ağus
tosta yapılacağından şehrimiz atlet
leri Halkevi başkam bay Yusuf Aysa-
Im daimî nezareti altmda çalışmak
tadırlar. 

İamir (Akşam) —- Bulgaristandan Urla tahaffuzhanesine getirilen (1800)' 
gjöçmen, mürettep maiiallerine sevkedilmişlerdir. Bu ilk partide gelen göç
menlerin çoğu Manisa ve Aydın vilâyetleri dahilindeki köylerde iskân edilecek
lerdir. Bundan sonra Bulgaristandan gelecek yeni göçmenler vilâyetimizin 
muhtelif kazalarına sevk ve iskân olunacaklardır. Kendilerine tevzi edilecek 
arazi simdldrn tesbit edilmiştir. Resmimiz, Urladan Manisaya sevkedilen çifçl 
göçmenleri araija ve iıayvatJariIe İzmirin bir caddesinden geçerken gösteriyor. 



3 Ağustos 1937 AKŞAM Sahife la 

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

10 TemmuB 937 tarihU bilmecemiai 
haUedenlerden hediye kazanantann isim
lerini neşrediyoruz. 

Bilmecemizi doğru halledenlerden Kan
dilli - Kız lisesi 741 No. bayan Semlha bi
rinci gelmiş ve hediyesi olan (Guıel bir 
şemsiye), Kadıköy - Sen Jozef lisesi ta
lebesinden bay İsmail Kozkır ikincilik Ue 
(Bir deniz topu) Ankara, D.D. yolları genel 
direktörlük muhabere memuru ihsan km 
bayan Ayten üçüncü gelerek (Dolma ka
lem) hediyemizi kazanmışlardır. 

ŞEKERLEME ALANLAR 
I - ist. 23 cü okul 466 Naci, 2 - Maçka 

Ömer Avni paşa mahallesi 24 No. Semra, 
3 - Aksaray Valde camii karşısmda 7 No. 
Beria, 4 - Holândse Nni 77 posta kutusu 
Hüsnü, 5 - İst. erkek lis. 87 Vehbi, 6 -
Çarşıkapı Tavukpazan 9 No. Kadriye, 7 -
Kabataş erkek lis. 894 No. Ertuğrul, 8 -
Beyazıd Soğanağa mahallesi 18 Şahende, 
9 - Erenköy 4 cü okul 221 Melek, 10 - Un-
kapaıiı Bıçakçıçeşme sok. 5 No. Osman. 

ÇİKOLATA ALANLAR 
II - Vezneciler Kemer cad. 17 No. Sel

çuk, 12 - Galata Karanlıkfırm sok. 706 
Zehra, 13 - Kasımpaşa orta okul 148 Ak-
sel, 14 - Bahçekapı Birinci Vakıf han 36 
No. Orhan, 15 - Pertevniyal lis. Macid, 
16 - Galatasaray lis. 495 Hasan, 17 - Be
şiktaş Yenimahalle Jandarma Mektep 
sok. 14/1 No. Müzeyyen, 18 - Kıjıah Narçi
çeği sok. 81 No. Sakiye, 19 - Paşabahçe 
şişe fabrikasında 598 Mustafa, 20 - Nişan-
taş kız orta okul 1187 Rebia. 

PİSKÜVİ ALANLAR ^ ^ ^ 
21 - Osmanbey Şair Nigâr sok. Muzaffer 

aprt. 3 Sevim, 22 - Maçka Teşvikiye Fmn 
sok 126 Selma, 23 - Beşiktaş Köyiçi 86 No. 
Kâzim, 24 - Üsküdar 48 ci okul Gülören, 
25 - Fatih 1 3cü okul 579 No. Nadir, 26 -
Ayasofya Alemdar cad. 7 No. İbrahim, 27 -
İst. erkek lis. 947 Ahmed, 28 - Kadıköy 
Sen Jozef lis. İsmail, 29 - Kandilli kız lis. 
741 Seniha, 30 - İst. kız lis 597 Nevzad^ 

BİRER KUTU BOYALI KALEM VE 
RESİM DEFTERİ ALANLAR 

31 - Göztepe 5 ci okul 425 Sevim, 32 -
Büyükada Aalpaslan sok. 43 Zeynep, 33 -
Erenköy kız lis. 1043 Halide, 34 - Yeniköy 
Köybaşı cad. Samiye, 35 - İst. üniversitesi 
iktisad fakültesinde Vural, 3 6- Kadıköy 
Gül sok. 2 No. Seher, 37 - Beyoğlu 44 cü 
okul Belma, 38 - İst. kız lis. 1094 Süheylâ, 
39 - Yeşilköy Halkalı cad. 44 No. Mürüvvet, 
40 - Pendik birinci okul 350 Necdet. 

BİRER DEFTER ALANLAR 

41 ? Bakırköy Bağlarbaşı 57 İrfan, 42 -
Ankara telgraf şefi İ. Telmen kızı S. Tel-
men, 43 - İst. 5 ci okul 39 Süheylâ, 44 -
Taksim Talimhane 98 No. İlhna, 45 - An
kara Yenişehir Menekşe Albay Türk sok. 
8 No. Halid, 46 - Üsküdar Salacak Aarka 
sok. 9 Refet, 47 - ICadıköy Osmanağa 
mahallesi 7/1 No. Mustafa, 48 - Nazilli 
tüccardan İbrahim oğlu Ahmed Karaas-
lan, 49 - Erenköy Özenç sok. 5 No. Feriha, 
50 - Çanakkale klavuz şefi Halid kızı 
Suzan. 

MÜREKKEP ALANLAR 
51 - Aksaray 97 No. Hayriye, 52 - Vefa 

erkek lis. 309 ÂkU, 53 - Kadıköy Altıyol-
ağzı Müfid, 54 - Tophane Lüleciler cad. 
50 No. Şevki kızı Nadide, 55 - Şehremini 
Kuyu cad. 51 F., 56 - Kumkapı orta okul 
1005 İlhan, 57 - Mdoda Öter, 58 - Pendik 
cami karşısında 3 No. Nazım, 59 - Eyüp-
sultan civarmda Kemeburgazda kahveci 
Raşid torunu Yüksel, 6 O- Bostancı Tepe-
köy 38 No. Nüzhet. 

CEDVEL ALANLAR 
61 - Davudpaşa orta okul 69 Hüsnü, 62 -

Yeşilköy ilk okul 84 Melâhat, 6 3- Aksa
ray Aşıkpaşa cad. 41 Sadi, 64 - İnönü kız 
orta okul 16 Ferihan, 65 - Yeşilköy ÜK 
okul 174 İsmet, 66 - Ortaköy Mandıra sok. 
7 No. Zeynep, 67 - Kandilli kız lis. 663 
Behire, 6 8- Fındıklı İsmet İnönü ilk okul 
467 Perihan, 69 - Beşiktaş 90 No. eGnçay, 
70 - Çemberlitaş Evkaf sok. 7 Bayhan. 

BİRER YAZI LÂSTİĞİ ALANLAR 

71 - Nişan taş kız orta okul Yüdız, 72 -
Beykoz Yalıköy Ekmekçi bayın 2 No. Fah-
reddin, 73 - Küçük Mustafapaşa Fener 
cad. 229 Hayriye, 74 - Çapa kız »^^«V^ ĵJ 
okul 798 Ferihan, 75 - Bostancı Bagdaa 
cad. 498 Vedad, 7 6- Kızıltoprak Reşıdpaça 
sok. 19 Leylâ, 77 - Kadıköy Ihlâs sok lo 
Cevad oğlu Kenan, 78 - Feriköy 3 No. Sa
lih, 79 - Galatasaray üs. İhsan, 80 - KU-
çük Ayasofya cad 5 No. Akın. 

BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 
ALANLAR 

81 - Samayta Muhteşem sok. 55 No Aki
le Eriş, 8 2- Haseki Bakibey mahallesi 24 
Mediha, 83 - Beylerbeyi Küplüce cad. 13/1 
No. Lamla, 84 - Kadıköy Osmanağa ma
hallesi 8 Aliye, 85 - Erenköy kız lis. 283 
Nezihe, 86 - Gelenbevi orta okul 426 
Mesrur, 87 - Kodaman cad. 91 Selma, 8 -
Beyoğlu Yeniçarşı 36 No. Adriyen, 89 -
Saraçhanebaşı şekerci sok. 13 Nida, 90-
Kadıköy Caferaga mahalleso 16 Kamran. 

BİRER KALEMTIRAŞ ALANLAR 

91 - Eyüp orta okul 87 No. Mümine, 92 -
Fatih Halıcılar cad. 30 No. Muallâ, 93 -
Cagaloglu Şeref sok. 28 No. İsmail, 94 -
Erenköy Sahrayıcedld Hünkâr İmara köş
kü Fahrünnlsa, 95 - Aksaray Taşkasap 
Belcuksultan 6 Na Vedtd, 96 - Kadıköy 

7 ci okul 140 Ümfan, 97 - Üsküdar 19 cu 
okul 470 Yücekan, 98 - Bostancı Körkusoı 
sok. 4 Sırrı, 99 - İnönü kız orta okul 216 
Saadet, 100 - onuncu okul 91 No. Dündar. 

KART ALANLAR 
101 - Vezneciler Nadirbey sok 16 Zekiye, 

102 - Yozgat Cumhuriyet okul 348 Sevinç' 
103 - Samatya Etyemez Şimendifer cad. 
47 Necati, 104 - Erenköy 2 ci okul 26 
Ülker 105 - Bakırköy Cevizliyalı sok. 36 
No Füsun, 106 - Kayseri U jandarma ko
mutanı oğlu İzzet, 107- Kmalıada İlk okul 
Şükran, 108 - Şile posta müdürü kızı Me
diha 109 - Kadıköy Altıyolağzı 147 Erol, 
110 - Kandilli kız lis. 775 Kadriye, 111 -
Aksaray Kırıktulumba sok. 2 No. Rezzan. 
112 - İst. erkek lis. 345 Mehmed, 113 - Ye
ni Nesil okul 80 Remzi, 114 - ist. kız lis. 
Melâhat 115 - Kayseri tahsilat şefi Hahs 
fazl İnci 116 - Kumkapı Kalmok sok. 29 
İhsan 117 - Beşiktaş YenimahaUe Çeşme-
yokuş' 11 Binnaz, 118 - Kadıköy Modada 
Remzive 119 - Sivas Tarim direktörü kızı 
Rüksan 120 - Kasımpaşa Nalmcıyokuş 
« S S a f a , 121 - ist. 3 cü okul Abdüjah-
man 122 - Beyoğlu birmcı okul Metm, 
m -Kadıköy Muvakkithane cad. Kars 
apart. Erdil, 124 - Adana simsar Hilmi 
muhasibi malûl tayyareci Enver oğlu Ya-
T z 125 - Bakırköy Taşhan cad. 68 YÜK-
sel 'l26 - Cağaloğlu Yanıksaraylar 17 No. 
Mehmed, .127 - Burhaniye mürettep ağiî: 
ceza âzası Lûtfi kızı Musaffa, 128 - ICa-
bataş lis. 193 Sedad, 129 - Sen Benova lis. 
174 K E 130 - Uzunköprü malmudur oğlu 
Yılmaz "l31 - İst- Hayriye Us. 619 Ayşe, 
132 - Aksaray Kemalpaşa cad. 124 Sabı-
vıa 133 - Pangaltı Feriköy Avukat cad. 3 
Nezihe 134 - Ayvalık Ahmed Büyükince 
kızı Macide, 135 - Saraçhane itfaiye cad. 
l o S , 136 - Göztepe Saime, 137 - Sa
raçhanebaşı Külhan sok. 4 Kenan, 138 -
Pertevniyal lis. 238 Aydm, 139 - Nişantaş 
Hacı Mansur sok. Türkân, 140 - Ankara 
Milli Müdafaa Vekâletilevazım işlen daı-
S ikinci şube memuru Cemil kızı Mine. 
r4Î - İst. kız lis. 112 Ferihan, 142 - Sa
matya 29 cu okul Bedaat, 143 - Bafra ti
t r e t ve sanayi odası başkâtibi Cemal oğ-
S Muzaffer. 14 - Beyoğlu 49 cu okul 
n-^Zfl 14 5- Beyazıd Soğanağa mahallesi 
Sikis ' 146 - Beyoğlu 11 ci okul 34 İlhan, 
U7 - ist erkek lis. 1095 Ali, 148 - Çanak-
ka e Hasanpaşa mahallesi 10 No. Hüsa-
nfpddin 149 - Arnavutköy 90 Şake, 150 -
opmlik'Osmaniye mahallesi Deppoy cad. 
R NO Ferruh, 151 - Nişantaş Bayta Ah
med sok. 43 Turgud, 152 - Sirkeci Huda-
S i g â r cad. 57 Mehmed, 153 - Kadıköy 
smeymanpaşa 51 No. Venson Pier, 154 -
I S S d Halkevinde Necati, 155 - Yedi-
S 43 cü okul 43 Necla, 156 - Adapazarı 
Mrl okul 287 Abdulah, 157 - Samatya MÜ-
Hlfaa?Milliye cad. 52 Çağlı, 158 - ist. er-
Sek lis 26 öğüdğen> 159 - Beyoğlu Melm. 
1 «n Çankırı gazeteler bayii Huseym oğ-
ı.!Kenan 161 - Kâtipçelebi mahallesi 37 
S i S a n ' 162 - Bakırköy orta okul 137 
Mihnban, j ^ ^ ^ Evkaf sok. 50 No. 

^ ' ^ ' n 164 - Bakırköy Kıztaş 6 No. 
^^ i^' ifiT ist kız lis. 965 Semiha, 166 -
^ ' ' \ ^ , ' İn birinci okul 418 Şükran, 167 -
S u t k ^ S m , 168 - cumhuriyet kız 
r 2 r r 4 ü y e , 169 - û s k ü j r k j ^ 

tösünde 202 ^f^^^J%lS\t 281T 651 Mualla, 171 - veı<ı. 
kaya. 

ÇİLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 

ne tamamen zail olar 

BALSAMİN LlKİT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale ederek 

cilde mat ve cazib bir ten 
temin eder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Eskişehirde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı« 
lir. «Akşam» gazetesine abone 
olanlara hususî tenzilât yapılır. 

KüC ARI 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar edeı?. 

^ 

1 — İŞ ARIYANLAR 
MUHASİB — Daktilo, Fransızca, Al

manca bilen çok tecrübeli bir muhasib iş 
anyor. Günde birkaç saat için defterinizi 
ve muhaberatınızı temin eder. Akşamda 
«Kâtip» rümuzile mektupla müracaat. — 9 

2 — İŞÇİ ARIY ANLAR 
BİR MUALLİM ARANIYOR - - Lisenin 

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

ŞARKÎ ANADOLUDA — Mühim bir ma
den Şirketi bekâr memurlar kantinine ne
zaret edecek bir Bayan arıyor. Ev işlerine 
tamamen vakıf olması, yaşmm 40 dan 
yukarı bulunması lâzımdır. Bundan evvel 
bu gibi vazife almış olanlar tercih olu
nur. İsteklilerin tercümei hallerini ne ka
dar ücret istediklerini gösterir bir mek
tupla (Maden) rumuzUe İst. 176 posta ku
tusu adresine müracaatları. — 3 

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

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 Apartımanında 63/3. — 2 

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

hamam, müstakil bir daire bir; bir buçuk ay 
için kiralıktır. Kiralamak istiyenlerin sa
bah ve akşam Beyazıd Eminbey mahalle
si Cami sokak 17 No. ya müracaatları— 1 

DEVREN FEK KÂRLI BİR İŞ — İstan-
bulun en iyi bir yerinde büyük, munta
zam, işlek ve çok kâr temin eden bir lo
kanta sahibinin mazereti dolayısile dev-
ten satıhktır. İsteklilerin adresle görüş
me saatlerini mektupla Akşamda Ş. A. 
Kârlı adresine müracaat. — 2 

SATILIK FEVKALÂDE MANZARALI 
MUHTEŞEM YALI — Büyükdere Piyasada 
«Beyaz Park» karşısmda 20 oda, muazzam 
salonları, hamam, bahçede memba suyu, 
Srarnıç, Terkos sulan, denize karşı beş 
adet duvarlı «havuzlu» büyük sedler, iki 
dönüm üzüm bağı, aynca bahçede iki oda 
bir salonu havi bahçe köşkü olan ve Bo
ğazın en kıymettar mevkiinde bulunan 
dalyancı merhum bay Dede Yusufun yalı
sı 20,000 liraya satılıktır. Pazar günleri 
içindekilere müracaat. — 1 

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

— I 
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, 
bir dönüm bahçe, içerisinde kumpanya 
suyu, elektriği, ayrıca havagazı bulunan 
yalı acele satılıktır. Müracaat yeri: Vani-
köy imamı bay Cemaleddine. — 1 

KİRALIK YAZIHANE VE MUAYENE
HANE — Beyoğlu İstiklâl caddesinde İpek 
sineması karşısında 193 numaralı Somer, 
apartımanınm birinci katında yazıhane 
ve muayenehaneye elverişli dört odalı ka
loriferli bir daire kiralıktır. Görmek için 
kapıcıya müracaat. — 4 

SATILIK APARTIMAN — Lâlelide Genç 
Türk caddesinde Suna apartımanı satı
lıktır. Beş daire bütün konforu haizdir. 
Görüşmek istiyenlerin Vezneciler Üniver
site Eczanesi sahibi Hüseyin Kâmil Ota-
ya müracaat edilmesi. — 10 

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

— 1 
MAÇKADA — Teşvikiyede denize nazır 

bir mevkide dört bin metre murabbaı at
sa toptan acele 10,000 liraya satılıktır. 
Tahriren tafsilât ve harita istenebilir. Ad-
res: Kalamış Dalyan sokak No. 18. — 1 

FENERYOLUNDA — Bostancı tramvay 
hattı üzerinde Marmaraya Adalara nazır 
sırf müllc kâglr iki odalı bir ev iki dönüm 
bahçeslle acele satılıktır. Adres: Kalamış 
Dalyan sokak No 18. — 1 

60«0 LİRAYA SATILIK EV — Gedik-
paşa, Eminsinan, Dağhan sokak No. 8. 
Her katından deniz görür, elektrik, Ter
kos, havagazı vardır. Apartıman yapma
ğa da çok elverişlidir. İçindekilere veya 
(22117) telefon No. sma müracaat — 1 

KİRALIK BİNA — Feriköy Kasımpaşa 
caddesinde fabrilca yahut imalâthane için 
kullanılmağa münasip, 34 No. U bina kira
lıktır. İstiyenler Feriköy Rum kilisesine 
müracaat etsinler. 

SATILIK ARSA — Yüzü 5,5 derinUği 22 
metre, denize nazır, önü park olan arsa 
ucuz satıhktır. Yanmda Sultanahmet Üç
ler mahallesi Asmalıçeşme sokağmda 4 
No. ya müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Altı oda İçi 
dışı boyalı bahçeli tatlı kuyusu trene ya
kın iki tarafı cadde. Bakırköy Yenima
halle İkinsi sokak No. 26, içindekilere mü
racaat. — 3 

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

memurluğunda Hüseyine müracaat. — 7 

SATILIK EV ARANIYOR — Rumeli ci
hetinde deniz kenan veya mükemmel 
manzaralı ufak bir eve İhtiyaç vardır. Be
şiktaş Küçük Hamam 17 No. bay Naciye 
mektupla acele müracaat. 

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

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

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

— 4 
SATILIK APARTIMAN — Kasımpaşa 

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

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

ACELE SATILIK EV — Üsküdarda, va
pur iskelesine beş dukika mesafede fev
kalâde güzel ve nezaretli yağlı boyalı ye
di odalı bir ev ehven fiatle satılıktır. Ara
ba vapur iskelesinde dellâl Adile müra
caat. .— 8 

KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA
KIN KAGİR HANELER — Havası güzel 
güneşi bol ittisali yok metin, müfrez 
20/2 20/3 tapu numaralı ikişer kat dör
der oda, yerler muşambalı kapı pencere
ler boyalı beş bin Uradır, Şifada 20 nu
maraya müracaat. 2 - Moda caddesi 9 
numara tamam kagir iki kat üzerine iki 
apartıman iki dükkânla beraber beş bin 
liradır. — 5 

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

— 9 
SATILIK APARTIMAN — Beyoğlunda 

Tom Tom sokağında İtalyan sefareti ve 
mektebi karşısmda 2 - 4 numaralı 45 odalı 
bir apartıman ehven fiatle satılıktır. Ka
pıcıya müracaat. — 1 

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

— 9 

SATILIK ARSA — Ayaspaşada Gümüş-
suyunda Bağ odaları sokağmda cami kar
şısında denize hâilsiz manzaralı ve beledi
yece iki katlı ve sıgınaklı bahçeli küçük 
bir ev yapmağa müsaadeli 20 metre derin
liği ve 5 metre yüzü olan bir arsa mak
tuan 600 liraya satılıktır. İçinde oturan 
Osman ustaya müracaat. _ 2 

PANSİYONEtl OLMAK İSTtYBN KIZ 
TALEBELERİN — Aksaray Mustafa Kemal 
caddesi 39 numaraya müracaatları. — 1 

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. 

— I 
MÜSTAHDEM ARIYANLAR — Muha

sip kâtip muallim mürebblye daktilo v» 
makinist ariyan ve hususi lisan dersi al
mak istiy^lerle bu hizmetlere talip olan» 
larm aşağıdaki adrese müracaatları: İsi; 
Yeni Postane arkasmda Aşir Ef. cad. th -
saniye han No. 5. — 1_ 

ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlanna hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrej eliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde Usan tedris eden genç b i r ' 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 16 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan on üçüncü sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ikmal imtihanları hazırlanır. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 11 

KİRALIK APARTIMAN - Bebek İnşi
rah sokağında tramvaya bir dakika me
safede 6 oda, ble salon, banyo, havagazı, 
elektrik, su tesisatını ve her türlü konforu 
havi 38 No. lı apartımanın bir dairesi mü
sait fiatle kiralıktır. İçindekilere müra
caat. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
T R — Moto — A K 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

İstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 
Zehranm Hikmet ve Sami zimmetindeki 

alacağmdan dolayı haczedilen Galatada 
Yenicami mahallesinde Fermeneciler so
kağmda eski (112), yeni 112) No. lı dük
kânın 256 hisse itibarile 36 hissesinin tek
rar 40 hisse itibarile on dörtten yirmi se
kiz hissesi, kadimen ve on iki hissesi de 
iştirak halinde mülkiyet olarak ve yine 
Galatada Yenicami mahallesinde Ferme
neciler sokağında eski 110/1 yeni 110/8 
numerotaj No. lı dükkânm keza 256 hisse 
itibarile 36 hissesinin tekrar 40 hisse iti
barile on dörtten 28 hissesi kadimen ve 
12 hissesi de iştirak halinde mülkiyet ola
rak tasarruf edilen hisseleri açık arttır
maya konulmuştur. 
Eski (112) yeni (112) No. h dükkânın hu

dudu: Bir tarafı hanın medhali ve bir ta
rafı hanm 37 No. lı mağazası ve bir ta
rafı hanm 16 No. lı mağazası tarafı rabil 
Fermeneciler caddesinin mevsul tariki ile 
mahduttur. Evsafı: Zemini malta taşı 
döşeli ve tonoz kemerli üzeri Mehmed Ali 
paşa hanı olarak kagir mağazadır, cep
hede demir yaprak kepenk vardır. Eski 
110 yeni 110/8 No. h mağazanın hududu: 
Bir tarafı ticaret odasının işgal ettiği 
mağaza ve bir tarafı hanm hususî 38 No.U 
mağazası ve bir tarafı abdeshane ve ta
rafı rabii Fermeneciler caddesinin denize 
mevzu tariki ile mahdutur. Evsafı: Ze
mini malta taşı döşelidir, ahşap merdi
venle çıkılan tonoz kemer arsında bir oda 
mahalli vardır. Elektrik tesisatı mev
cuttur. Mesahaları: 112 No. lı dükkânın 
37i metre murabbaı olup tamamının kıy
meti 1800 liradır. 110/1 No. U dükkân ise 
39 metre murabbaı olup tamamının kıy
meti 1900 liradır. Satış peşindir. Arttır
maya iştirak edeceklerin muhammen kıy
metin % yedi buçuk nisbetinde pey ak
çesi veya bir millî bankanın teminat mek
tubunu hanyl olmaları icap eder. Arttır
ma şartnamesi 10/8/937 tarihine müsadit 
salı günü dairede mahalli mahsusuna ta
lik edilecektir. 6/9/937 tarihine müsadif pa^ 
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dai-
iremizde yaıpüacak birinci arttırmada be
del hisseye musip muhammen kıymetin 
% 75 ini bulduğu takdirde üstünde bıra
kılır, aksi takdirde en son arttıranların 
taahhüdleri baki kalmak üzere arttırma 

15 gün daha temdid edilerek 21/9/937 ta
rihine müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci art
tırmada en son arttıranm üstünde bıra
kılacaktır. 2004 No. lı kanunun 126 mci 
maddesine tevfikan hakları tapu sicillert-
le sabit olmıyan ipotekli alacakhlarla di
ğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilân tari
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bildirme
leri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
siciUerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzlflyeden İbaret 
olan belediye rüsumu ve Vakıf İcaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. 20 sene
lik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye 
aittir. Daha fazla malûmat almak istiyen
lerin 936/2416 No. h dosyada mevcut ev-
tak ve mıahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlıyacaklan ilân olunur. 

M. 1190 

YENİ NEŞRİYAT 

F İ L O Z O F t 
Psikoloji Mantık, Sosyoloji, Ahlâk, Este-

tllt ve Metafizik, Cemil Sena Ongun'ua 
eseridir. Fiatl 100 kuruş. 

A R K İ T E K T 

Bu aylık mimarî, şehircilik ve lezyınj 
sanatlar dergisinin 77 - 78 inci sayılan 
beraber intişar etmiştir. 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı ve biberli yiyenler» bilhassa içld 

içenler midelerini tahriş ederler ve 
EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 

ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

A Z O N 

mer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ecnebi memlekellere talebe gönderilecektir. 
Bnkamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde yetiştirilmek 

flzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecneb! memleketlerde tahsil 
ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazüı şartlan haiz olmalan lâzımdır: 

Umumî şartlar: 
1 — Türk olmak, 
2 •— Tamüssıhha olmak, 
8 — 18 yaşmdan aşağı 25 yaşından yukan olmamak, 
4 — Liselerin fen lasmmdan mezun olmuş bulunmak, 

Hususî şartlar: 
1 — 1933 -193? seneleri arasında liselerin fen kısmmdan mezun ol-

muş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle yabancı dilden iyi dere
cede not almış olmak. 

2 -— Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çalışmağa mani 
resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak. 

Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar aşağıdaki vesaiU 
(M. E.) rumuzile Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ve tstan-
bulda Sümer Bank İstanbul şubesine göndermeleri lâzımdır. 

1 — Hal tercümesi. 
2 — Mektep şahadetnamesi ve imtihan notlan cetveli, 
3 — Resmi bir hastaneden ahnmış ve yukanda yazdı sıhhat ve bün

ye şartlanın muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu, 
4 — 4 adet fotoğrafı. 
5 — Tasdikli hüsnühal varakası. 
Bu vesikalar makine Ue yazılmış üçer nüsha olarak gönderilecektir. 
İmtihan tarihi aynca ilân edUecektir. 

Askeri Lise ve orta meldeplere 
ücretle öğretmen aranıyor 

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

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

öğretmeni almacaktır. 
2 — İsteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haia olmalan 

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

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

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

1 — Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 — Yüksek tahsil şalıadetname, tasdikname benzeri veya 

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

5 — 4. Maddede yazıü evrakla Müfettişliğe müracaat edip durumu uygrnı 
ilanlardan büâlıara şu vesikalar istenecektir. 

Xİ— Tam teşkiUi Askerî hastanelerden aUnacak sağlık raporu 
2 — Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi Örneği Mü

fettişlikten verilecektir. 
6 — İsteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 gününe ka-

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

İstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: 
dlnsi Evsaft 

lilangal kömürü Slnekll ve- 20400 kilo 
ya Çerkesköy 

Kok kömürü Dolmabahçe 
veya Yedikule gaz
haneleri malı. 

Yerli 
Rumeli meşesi 

Miktarı Muhammen Muvakkat Eksiltm^ıin 
bedeli teminatı gün ve saati ve 

miktan 
Lira Kr. Lira Kr. nerede yapılacağı 

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

zeler arttırma ve 
70 ton 1365 00 102 38 eksiltme komls-

Semikok 
Odun 

245 
60 

00 
00 

18 
4 

38 
50 

yonunda 

10 ton 
50 kental 

İstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeyeJtonmuştur. İstek
lilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek olanların da ek
siltme günü Ticaret Odasmdan aldıkları vesika ve teminat makbuzlarüt Is-

rektörlüğüng müracaat et 

Hazımsızlığı Mide Ekşilik ve Yanmaları .?icle-
rir. inkıbazı defeder . Bugünden bir şişe MAZDN 

— ^ H ^ ^ ^ m m ^ ^^m H ^ ^ H • ^'mız.Hiçbir mümasil müstahzarla Icıyas kabul etmez. 
AllEî^rm/^ i l 1 7 1 I MAZON isim horoz markasına dikkat Deposu: M AZON 
I W I Wtm m w i ^ ^ I \ ^ M H \ ^ ve Boton ecza deposu istanbul Yenipostahane arkasında 

İstanbul Gayrlmübadlller komisyonundan: 
D. Ko; Semti ye mahallesi 

3942 Ortaköy 

1151 Yedikuld Ç u ^ Hasan 

3564 Kadıköy Osmanağai 
1 

6788 Hasköy Halıcıoğlu 

3564 Kadıköy Osmanağsf 
2 

8051 Pangaltı 
7181 Istinye Melimed ç a w 

3719 Üsküdar Selâm! AH , 
3832 Amavutköy ' 

3871 Kurtuluş 

4039 Çengelköy 
4046 Eminönü Ahiçelebl 

5094 Boyacıköy 

5091 Ortaköy 

5113 Boyacıköy 

5793 Kuzguncuk 

^ 

6384 Beyoğlu Hüseyin ağft 

4198 Eminönü Alu çelebi 

\ Sokağı 
^ 

E. Portakal 
y . Şair Necati 
Çukurçeşm« 

B. YoğıuiJıane 
Y. Mühürdar Fuat 
Bademlik E. 

1 

K Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 
Bayır E. 105 Y, 
E. İstinye cad. 
Y, îstinye Emirgân yolu 

Babacan 
Kilise 

Kuyubaşi E 

Kuleli cad. 
Limon iskelesi 

Maslak 

Anbarlıdere E. £ 

Fini 

E. Hacı kaymak 
Y. îcadiye hamam 
ve Tenekeci 

E. Mumhane 
Y. Küçük Mumhane 

Yemiş iskelesi 

Emlâk No. 

E. ve Y. 57 

E. 93 Mü. 
T. 25 - 27 

61 
Harita 20 

74 - 76 - 78 
Y. 64 - 66 

63 
Harita 19 

103 - 103/1 
E. 19 - 21 
y. 17 - 19 

2 
E. 16 

11 - 13 - 15 
Y. 11 

E. 51 Y. 72 
54 

E. 3 

1 - 11 Y, 11 

E. ve Y. 8 

E. 110 
Harita 537 

E. 33 Y. 29 

E. 11 Y. 9 

Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

, 
154 metre arsa 

Aiışap hane ve bahçenin 
1/2 His. 

118,50 metre arsamn 
4/6 His. 
Ahşap hane ve dükkânın 
25/112 His. 
118,25 metre arsanın 4/6 His 

İM aiışap hanenm 1/4 Hia. 
189,50 metre arsa 

96 metre arsa 
19820 metre bostan ve 
tarlanın 1/5 His. 

131,50 metre arsa 

Kagir deponun 21/40 His. 
Kagir mağaza ve üstünde 
odalann 735/51840 His. 
3675 metre çilek tarlası 
vebarakanın 1/3 His. 

Bostan ve meyva bahçesinin 
ve sair müştemilâtının 
14/48 His. 

Bahçeli ahşap hanenin 
4/5 His. 
Kagir hane ve arsanın 
1/2 His. 

58,50 metre arsa 

Üstünde odaları olan 

T. L. 
160 

270 

320 

130 

320 

330 
1000 

200 
400 

400 

1540 
950 

140 

1000 

300 

680 

100 

1430 
kagir dükkâmn 6/25 His. 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller 13/8/937 tarihine tesadüf eden cuma gününden itibaren Pazarlıkla satışa 
çıkanlmıştır. Talip olanlann Salı ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar ve bu iki günden 
maada diğer günlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaattan. Satış münhasıran gayi mübadil bonosiledir, 
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Van C. H. Partisi Başkanlığından: 
1 _ Vanda yeniden inşa edilecek Halkevi 29371 lira 54 kuruş keşif bedeli 

therinden kapalı zarf usulile eksUtmeye konulmuştur. 
2 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındırlık genel şartnamesi 
D — İnşaata ait fennî ve hususî şartname 
E — Metraj ve keşif hülâsası ve silsüei fiat cetveli , , , .ı,-.,,,-, 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz olarak Van Nafıa Mudurlu-

* ^ ? l % \ ' ^ m e 24/7/937 cumartesi gününden itibaren 20 gün müddetle 
18/8/937 cuma günü saat 16 da Van Halkevinde yapüacaktır. 

4 — Eksiltme kapah zarf usulüe yapılacaktır muvakkat 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2228 ^ ^ ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 

teminat vermesi bundan başka otuz büı liralık inşaat ^^^^^^^,^^^^^1^^^^. 
hk Bakanhğmdan ehUyet vesücalan ibraz etmesi ve mşaatm devamı mudde 
tince bir fen memuru istihdanu «arttır. ^^^^^ ^.^ ^ ^ 

6 - Teklif mektupları yukanda ^^^""'^^f^'H J^^uşluk muvakkat te-
•vveline kadar Mal ^ d ^ ^ ı n a yatmlma^ 2228̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^^_ 
mlnat makbuz üe Halkevmde teşekkül eden ^^^^^^^^\^^y,^ üçüncü mad-
kabilinde verilecektir. Posta ile ^-^^^l'^'^ZTlT^ rnnJu ile iyice kapa-
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve d^J^'^™ ^"l ^^^^ (4625) 
tılmı/olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (^ 

A K Ş A M Sahife 15 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü . 
Rektörlüğünden: 

1 _ E n s t i t ü m ü z ü n önümüzdeki k ı j m e v ^ ^ 
maarmm kaloriferle, kalorifer tesisatı ° ^ y f ^ . * ' ^ ^ ^ " jcsütmeye konulmuş-
Uyle ve 165 gün müddetle ısıtılması kapah zarf usulUe CKSUI y 

tur. . . « a ve muvakkat teminat tek-
2 - Muhammen bedel 18000 on sekiz bin Ura ve mu 

lifinin % 7,5 udur. ««aRinda toplanan komisyon tara-
3 - İhale Yüksek Enstitü R « ^ ^ ° f ̂ . ^ " ^ ^ ^ f I c T ^ l a c a ^ ^ ^ 

fmdan 10/8/937 tarihine rasthyan Salı « J ^ ^ ^ f ^ ^ isteyenlerin de Enstitü 
4 - Daha fazla izahat ve parasız 9 « ^ " " % ' ^ r ' . 4 5 8 8 ) 

Daire Mii.1ürlürf- -^^^^^^^t.ları üân olunur. (2273)J4588) 

İcra Memurlu-

Haricive Vekâletinden: 
1 _ Çankaya'da Hariciye köşkünde y^l^^f^^'^l^Zl^mn tamir ve tas-

«ifli bakır çata kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatiaKi 
laShi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur- ^^^^^ Müdürlü-
8 _ Bu ise aid şartname ve projeler Hancıye vei. 

Jönde görülebüir. vekâleti Levazım Müdürlüğü odasında 
İtme Ankarada Harı ye ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ yapılacaktır. (2150) (4340) 

8 Ağustos 1937 tarihine musadıfSahgunu_sa-__ . . 
4 — Eksiltme 

Müsabaka imtihanı. o ı j 
T - T ; ! rr,nıKuriveti Ziraat Bankasından: 
T ü r k i y e ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l , , X ^ ^ ^ ^ ^ gösterilecek muvaffakiyet 

1 — Bankamıza müsabaka ue ve ^̂  __̂ ^̂ ^ lü^ımu kadar müfettiş nam-
ttereceaine göre mecmuu 12 den az 

olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş nam-

ledl ye lel namzedi almacaktu:. ^ bilgiler veya Yüksek Ticaret 
2 - Bu müsabakaya eirebıtoeK ıçm j ^^^^^ ^^^^ bunların yabancı 

• • İktisat okulundan veyahut l ^ ^ r ' r T i m a k gerektir. 
memlekeUerdeki benzerlerinden ^P*»™"" .^ Ankara ve İstanbul Ziraat Ban-

3 - Müsabaka 25. 26 ve 27 ağustos »o* maları verilecek Ankaraya ge-
kalannda yazı ile yapılacak ^ e ^ ^ ^ ^ i b i tutulacaktır. 
tirtüip. Eylül zarfmda sözlü bur _unt^a^a ı» ^^^^^^^ ^ ü bür imtmana "^^j^-J^-j^larmı da haiz olmak şar-

4 - Yeni kanunumuz mucibince ^^^ ^ 130 ar Ura aylık verilecek-
tlyle müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetierm 
ttr. . *„4^c,n sonra Müfettişlik imtihanma 

ti senelik bir stajdan^soma^M ^̂_ ettirüeceklerdir. 
ıise bir 

Müfettiş namzetten iki senelik ° ; ^ j ; ; " ; ; " " ^-şiiğe terfi ettirüeceklerdir. 
girecekler ve kazamrlarsa 175 l İ^f . iyr .„ ı?«tmlacak olan şef namzetleri 5 l i r a » j "'»•*'• " — , f 

ÂBkarada Umum Müdürlük servislerince çabştı^acak^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^ .̂̂ ^ 
•eneük stajdan sonra yapılacak ehhyet untıhanmaa 
terfi ettûüeceklerdir. «Rstcren matbualar Ankara Istan-

5 - İmtihan programı üe sair Şar^laJi gösteren 
bul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan elde edüeDu _ ^^^^^^ ^^^^^^ Cümhuri-

6 - İstekliler, aranılan belgelen ^ij.j^^Ki P göndennek suretile 
yeti Ziraat Bankası Teftiş hey'eti ^«^.^^^^"^/"'^tubunun en geç lO/Ağustos/ 
müracaat etmiş bulunmahdır. Bu rnuracaa ^^^^^ ^^^^^^ 
•87 tarihinde ele değmiş olması şarttır. 

inhisarlar /1^!^£^^^^^^^^' ' 
I _ Şartname, keşifname v« P ^ 5 ^ i d ü r l ü k binası inşaatı yemden pa-

(58814.47) lira muhammen bedeUı Başmu 
«arlıkla eksUtmeye konulmuştur. -«stlıvan Pazartesi günü saat 11 de 

II _ PazarUk, 9/Vin)1937 ^^nhıne ra j ^ müdürlüğü bina-
Istanbulda Kabataşta inhisariar leva^ m ve mu 
andaki alım komisyonunda yapı^af*^;'^' ^_us mukabilinde înhisaı-lar inşaat 

III - şartname ve sair evrak 300 kuru* 
şubesinden ahnabilir. ^10071,^ Uradır. 

IV — Muvakkat teminat (^^^^''^J verihniş müteahhitlik vesikalarmı 
V — Taliplerin Nafia vekâletmae ^j j^^se bu sınıftan bir meslek 

• ve mühenoıs "<=& /AonR\ 
Zaş olmaları lâzmıdır. (4808) 

1 x-«ai"* • . 
haiz bulunmalan ve mimar ve mühenoıs 
adamımn iştirakim temin 

resmi mucibince 
liradır. 

1000 adet plâtforma pazarlıkla yaptı-
1 — Şartname ve 

nlacaktır. ,. a muvakkat teminat «553,50.) 
2 — Muhammen bedeh «7J»u» (^yan Cuma günü saat 14 de Kabataş-
3 - Pazarlık 6/8/937 t a r i h l e r ^ ^ komisyonunda yapılacaktır. 

U Levazım ve MübayaaL 5 ^ ^ ^ ^ l^ergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - Şartnameler parasız ^^^ ç ĵilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
5 - İsteklilerin p a z a ^ l " ^ J ^^^^^^ nân olunur. (4348) 

p a r a l a n l e b i r l i k ^ ^ . 
lof n T^iüddeîunrıumiliğıncien. 
İ S I . ^ - ' V " - mahkemeleri için mubayaa edilecek 175 ton 

İstanbul Adliye '^^^'^^^ \ o k kömürü ile 15 adet 4 numara yangın söndür-
Maıen lave kömürü ve "^Y°umeve konmuştur. Maren - Lave kömürünün mu-
me aleti ayn ayrı açık eksi ^^^^^^ 2450 lira olup muvakkat teminatı 183 
hammen bedeli beher ^°."!J ^̂ ^̂ ^̂ ^ muhammen bedeli beher tonu 19 liradan 
Ura 75 kuruştur. Kok *°J" ^̂ ^̂ ^̂  lQg ^ra 88 kuruştur. Yangın söndürme alet-
1425 lira olup "^^^^^^^ , ugheri 26 liradan 390 lira olup muvakkat teminatı krinln muhammen bedeiı ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂^̂^ ^„ ̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^^ ^^ gi^. 
Wliraüf.kunıştur. IsteKiu 9^^^^^ ,^^^^^^ ^^ .̂̂ ^ ^^^^^^ dairesinde göre-
keolde Aşırefendı sokaK 10 ^^^^^^^ eksiltmesi 16/8/937 Pazartersi günü 
bilirler, ^aren-lave ma^^^^ ^^ .̂̂ ^^^ .̂ ^^^. ^^^^ ^^^ ^^ ^, , , y ^ g , , ^^. 

r l e ' ^ I t ^ r S n e S m e s i yme aynı günden saat 16 da Adliye levazım daire
linde yapılacağı ilân olunur. «4652* 

istanbul Yedinci 
ğundan: 

Sümer Bank (Sabık Sanayi ve Ma-
adin Bankası) 13730 Lira mukabilin
de birinci derecede ipotekli olan ve 
Altın Yıldız Türk Anonim Şirketinin 
uhdei tasarrufunda bulunan Eyüpte 
Şah Sultan mahallesinin SUâhdar 
ağa sokağında 1 numaralı 7, 6, 9 dan 
mürur için lehine irtifak hakkı bu
lunan tekke bir tarafı deniz kenarı 
bir tarafı 2 ve 9 harita numaralı ma-
hallerle mahdut 3562 metre murab-
bamdan ibaret arsa ve üzerindeki 
maa müştemilât ve alât ve edevat 
fabrikanın tamamı ile yine mahalli 
mezkûrda ajoıi sokakta yeni 2 - 1 - 1 
numaralı ve harita 1 - 2 - 9 - 3 lehle
rine ve 7 aleyhlerine mürur edümek 
üzere daimî irtifak hakkı bulunan 
165 metre murabbaı arsanm tamanu 
ve yine ayni sokakta yeni 1 - 2 - 1 nu
maralı ve harita bir ve 2 lehine 6 - 7 
aleyhine mürur için daimi irtifak 
hakkı bulunan 374 metre murabbaı 
arsanın tamamı ve yine ayni sokakta 
yeni 1-2 numaralı ve harita 6 - 7den 
mürur için lehine irtifak hakkı bulu
nan 2774 metre murabbaı arsanın 
tamamlan açık arttırmaya vazedil
miştir. 

1 — Numaralı Fabrika ve müşte
milâtının evsafı: 

Bina Fabrikaya mahsus olarak ya
pılmış olup kagir tuğla inşa edümiş-
tir. Pencereleri deımr çerçeveli ve ka
ra camlıdır. Aynca tuğladan bir ba
cası vardır. Haricî kapüan demir ve 
çift kanatlı olup çatımn kısmı külli
si alafranga kiremit ve bir kısmı 
ufak oluklu saçla kapanmıştır. 

Çatı demir potreller üzerine kıs
men betonarmedir. Zemin çimento
dur. Arada çatıya kadar devam eden 
bir buçuk tuğla kalınlığında bir du
var mevcuttur. Zemin seviyesinden 
aşağıda suların cereyanı için kanali
zasyon vardır. Çatıda aydınlık ka
natlar mevcuttur. Kazan dairesi ay
nca tefrik edilmiştir. Makineler: Bir 
adet dahili ocaklı buhar . kazanı: 30 
beygir kuvvetinde elektrik motörü 10 
beygir kuvvetinde elektrik motörü 1 
adet yıkama makinesi 1 adet ma
kas makinesi 1 adet ütü makinesi 1 
adet hat tezgâhı ve teferruat ve 1 a-
det sajür, ve demir kasnak tevzii ha
reket için mihver ve yatakları ve a-
nahtar ve teferruatı vardır. Müştemi
lât Fabrikamn tamamına yeminli 3 
ehlivukuf tarafından 42161 Lira kıy
met takdir edilmiştir. 

Diğer arsalar boştur. Yeminli 3 eh
livukuf tarafından yeni 1 - 2 numa
ralı ve 2774 numaralı arsanın tama
mına 7619 Lira ve yeni 1 -1 -2 numa
ralı ve 165 metre murabba arsanın 
tamamına da 339 Lira ve yeni 1 - 2 - 1 
numaralı ve 374 metre murabba ar
sanın tamamma da 748 Lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

1 — Satış peşindir. 
2 — Arttırmaya iştirak edeceklerin 

muhammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesini veya 
müli bir bankanın teminat mektu-
bvmu hamü olmaları icabeder. 

3 —, Müterakim vergi, tanzifat ve 
tenviriye ve icarei vakfiye borçlan 
dellâliye arttırma bedelinden tenzil 
olunur. 

4 — Yirmi senelik vakıf taviz bede
li müşteriye aittir. Fabrikanın mua
fiyet ruhsatnamesi yoktur. 

2280 numaralı kanuna tevfikan tapuda
ki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya 
konmuş olduğundan 9/9/937 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya ka
dar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammi-
nenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün müddetle temdit edi
lerek 24/9/937 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasın
da arttırma bedeli kıymeti muhammine-
nin % 75 toi bulmadığı takdirde satış 2280 
No. İl kanun ahkâmına tevfikan geri bıra
kılır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan 
alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irti
fak hakkın sahiplerinin bu haklannı ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını evrakı müsbitelerile birlikte ilân ta
rihinden "itibaren niheyet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicilli İle sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Fazla malûmat almak 
Istiyenlcr 13/8/937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bu
lundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 
2193 No. İl dosyaya müracaatla mezkûr 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilân olunur. (34255) 

II İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Aşağıda cins ve miktarları ve şekli yazılı kuru odunlar kapalı zarf ile 

satın ahnacağmdan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkale 
Müstahkem Mevki satmalma komisyonuna lâzımgelen vesaikle birlikte gel
meleri. «199)) «4610)) 

Kilo Muhammen Teminat İhale T, Saat 
Fi. Kruş Lira R. 

Alınacak odunlar 

Gelibolu Birlüderi için 378000 
Kilitbahir Birlikleri için 711000 
Ç. Kale ve Erenköy için 1518000 
Ezine ve Geyikli için 1321000 

Ankara garnizonu müessesatı ihti
yacı için 1080 ton yerli kok köniürün 
20/8/937 Cuma günü saat 15 de ka
pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Kömürün tu tan 29190 lira. olup mu
vakkat teminatı 2187 Uradır. Şartna
mesi 146 kuruş mukabülnde komis
yondan verüir. İsteklilerin kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mek
tuplarım ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Ankara levazım 
âmirüği satmalma komisyonuna ver
meleri. (213) (4776) 

* 
1 — Pmarhisann 517000 küo ve De-

mirköyün 126000 kilo kuru otları. 
2 — İhaleleri pazarlık suretiledir. 
3 — Pmarhisann ot muhammen 

bedeli 19388 lira, Demirköyün 5670 
liradır. 

4 — Pmarhisann ilk teminatı 1455 
lira, Demirköyün 426 liradır. 

5 — İkisinin de ihalesi 9 Ağustos 
937 pazaartesi günü saat 15, 16 dadır. 

6 — Şartnameler arzu edenlere her 
gün Vize Satmalma komisyonunda 
gösterilecektir. <215» «4837» 

• 
3 Kor birliklerinin ihtiyacı için 25 

ton pirinç kapalı zarf usulile alınacak
tır. EksUtmesi 16/8/937 pazartesi gü
nü saat 16 da Çorluda Kor karargâ
hında yapılacaktır. İlk pey parası 422 
lira olup şartname ve evsafını görmek 
isteyenler İstanbul Levazım amirliği 
satmalma komisyonunda ve Çorluda 
Kor Satmalma komisyonuna müraca
at eylemeleri. Taliplerin kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgelerle bir
likte mezkûr gün ve saatten bir saat 
evvel Çorluda Kor satmalma komis
yonuna müracaatları. (228) (4827) 

Kırklareli Tümen birlikleri hayva
natı için kapah zarfla satın alman 600 
ton samana verilen fiat Kor komu
tanlığınca pahalı görüldüğünden tek
rar kapah zarfla satm alınacaktır. Mu
hammen fiyatı 1 kuruş 50 santim olup 
tu t an 9 bin liradır. İlk teminatı 675 
Uradır. Şartnamesi her gün satmalma 
komisyonunda görülebilir. İhalesi 16/8 
/937 pazartesi günü saat 15 dedir. İs-
teklüer belli gün ve saatte teminat 
mektuplarım ve vesikalarile birlikte 
Kırklareli Tümen satmalma komisyo
nuna müracaatları. (226) (4829) 

* 
Adanadaki Tüm kıtaat ve müessesa-

tuun ihtiyacı için iki yüz on altı bin 
kilo un alınacaktır. Tahmin edUen fi
yatı on iki kuruştur. Hepsinin bedeli 
yirmi beş bin dokuz jmz yirmi liradır. 
Eksiltme kapah zarf usuliyle yapıla-
caktu:. Şartname tüm satmalma ko-
mlsyonımda bedelsiz aUnabiUr. EksUt-
me 18/8/937 çarşamba günü saat 15 
de yapılacaktır. Eksiltme Tüm bina-
smda satmalma komisyonunda yapı
lacaktır. Teminat mektupları ihale sa
atinden bir saat evvel satmalma ko
misyonuna verilmiş olmaüdır. Muvak
kat teminat bin dokuz yüz kırk lira
dır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin ti
caret odasmdan mukayyet bulunduk-
larma dair vesaiki göstereceklerdir. 

(227) (4828) 

1 283 50 19/8/937 11 Perşembe 
1 534 00 19/8/937 11 )) 
1 1138 50 19/8/937 16 » 
1 991 00 19/8/937 16 » 

Tümen birlikleri için 81 ton patates 
açık eksiltme ile 19/8/937 saat 15,30 
da almacaktır. Muhammen bedeli 4050 
Ura ilk teminatı 303 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye iştirak için bel-
U gün ve saatte teminatları ve kanunî 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satm
alma komisyonunda bulunmalan. 

(222) (4832) 
• 

3 Kor hastanesinin ihtiyacı için 12 
bin kilo yoğurda talip zuhur etmedi
ğinden yeniden açık eksiltme suretile 
münakaşası 17/8/937 salı günü saat 
16 da Çorluda Kor karargâhında ya
püacaktır. İlk pey parası 126 liradır. 
TaUplerin belli gün ve saatte Çorluda 
Kor satmalma komisyonuna müraca
attan. (221) (4833) 

• 
1 — Pmarhisar garnizonunun 3900 

kilo, AlpuUu alajnnm 2300 küo zey
tin yağı. Vizenin 12000 kilo kuru so
ğanı. 

2 — İhaleleri ayrı ayrı açık eksilt- , 
me ile Vizede yapılacaktır. 

S — Pmarhisann yağın muhammen 
bedeli 2535 lira. AlpuUunun 1495 lira
dır. Vizenin kuru soğanı 540 liradır. 

4 — Pmarhisann yağın ilk teminatı 
191 lira. AlpuUunun 113 liradır. Kuru 
soğanın ilk teminatı 41 liradır, 

5 — İhaleleri 5 Ağustos 937 perşem
be günü saat 15 dedir. 

6 — Şartnamelerini görmek isteyen
lere her gün Vize Satmalma komisyo
nunda gösterilmektedir. (217) (4836) 

• 
Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 

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

Kırklareli Tümen birlikleri ihtiyacı 
için pazarlıkla 20 ton taze fasulye alı
nacaktır. Muhammen fiyatı 10 kuruş 
olup tu tan 2 bin liradır. İlk teminatı 
150 liradır. Şartnamesi her gün Tü
men satmalma ko. lığında görülebilir. 
İhalesi 14/8/937 cumartesi günü saat 
10 dadır. İsteklüerin belli gün ve saat
te teminat makbuzlarile Tümen sa
tmalma komisyonluğuna müracaatla-
n . (224) (4830) 

Tümen bhlikleri için 87 ton bulgur 
kapah zarfla 18/8/937 saat 15,30 da 
almacaktır. Teklif mektupları belli sa
atten bir saat evveline kadar kabul olu
nur. Muhammen bedeli 10440 lira. ilk 
teminatı 783 liradır. İstekliler şartna
mesini görmek üzere her gün ve eksilt
meye iştirak için belli gün ve saatte 
teklif mektuplan ve kanunî vesikala
rile Lüleburgaz tümen satmalma ko
misyonunda bulunmaları. (223) (4831) 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü: Selâmi Sedca 

AKŞAM Matbaası 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek lisesi 

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

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

Almanca Bilen 
Daktilo Aranıyor 

Güzel San'atlar akademisinden 
Güzel sanatlar akademisine almanca ve stenografi bilen bir daktilo alma

caktu:. Daktiloya göstereceği kudret ve kabiliyete göre 60 liradan 100 lirava 
kadar ücret verilecektir. Taliplerin vesikalariyîe beraber Akademiye mü.fe
caatleri. (4709). 

I 
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Kedileri belediye topluyor. Fareler ne olacak. Hiç 
korkmayınız. 10 kuruş mukabilinde 

Far Hasan Fare zehirile 
100 tane fare öldürebilirsiniz. 

Bayanlar, Büyük Dertten Kurtuldunuz! 
F f W^ JB • • Kadının âdet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhî bir tuvalet «servieti» dir. 

f * l ^ ^ l I I Hususî (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
• • • • W l I • • altıhda görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıhhî ve fennî bir şe

kilde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da 
vermez. Gayet hafif ve yıunuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda, sporda, vazifede, mektepte 
seve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarım bir defa ay 
basılarınızda kullanmak bütün dünya doktorlarmm bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. 
Her eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

İsmet Eczane ve Lâboratuvan Galata İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik her siparişi müşterilerini memnun 
edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

Dr. İHSAN SAMi 
T İ F O A Ş I S T 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri kati, muafiyeti pek 
emin taze aşıdır. Her eczanede bu-

^^ lunur. Kutusu 45 kuruştur. ^ * 

NEOKALMİHA 
İ^BHE 

GRİP. NEZLE, BAŞ VE DİŞ. K I P I K L I K 
BüTUN A6PILAPI DİNDİRİR.» 

I Yarın akşamı 

KIZKULESI Bahçesinde 

D A R O T T A L İ M 
Musiki lıeyeti 

Meşrubat 15 kr. Dufıuliye 
yoktur. 

I Bahçede hergün caz 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZİN 
Varken ıstırab çekilir mi 7 

BAŞ, D İŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mOtevellid bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye 

romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
İcabında günde 3 kaşe alınabitîr. 

HİÇ şüphe 
etmeyiniz 

Sizi de 
Gençleştirir 

K I Z I L A V 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

Okulu Direktörlttğfttnden : 
Yeni der« yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve 

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

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

İsteklilerin iyi ahlâklı ve sıhhatli ve en az orta tah
sili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla 
izahat için yazı ile veya bizzat tstanbulda Aksarayda 
Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edil
mesi. 15 eylül 1937 den sonra müracaatler kabul edil-
miyecektir. 

I İstanbul Komutanlığı ilânları j 
1 — istanbul Komutanlığı Garnizonunda bulunan kıt'at ve müessesatm 

senelik ihtiyaçları için satın alınacaklann cins ve miktarları ile muhammen 
tutarlan ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakaşa şekilleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk te- İhale günü 
tutan minatı 

Meşe kömürü 25000 
Sade yağ 40000 

» » 19000 
» » 7800 
» » 5500 

Leva maden 
kömürü 3000 

1000 
37600 
17860 
7371 
5198 

75 
2820 
1340 
553 
390 

5/8/937 
9/8/937 
9/8/937 
9/8/937 
9/8/937 

ihale saati Münakaşa 
şekU 

15 Açık eksiltme 
15 Kapalı zarf 
15,25 

51000 3800 11/8/937 

15,50 
16,20 

16 
2 — Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklile

rinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayıU kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalar ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarım Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4365) 

POKER-PLAY 


