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Hatay Türkleri tazyik 
ateşi i^îne^ndılar 

Türk mahallelerine ateş ediliyor 
2 gün içinde_35kişi_yaralandı 

Haiepten Antaky^i^TİÖoÖD^İrgömle^^^ 
Türkleri tazyik için bir çete teşkil edildi 

«̂  

y Antakya 15 (Akşam) - .^n**^* 
bir kaç gündür kargaşahk »«"»^j^' 
Bir çok hadiseler olmuştur. Bu nam-
seler Hatayın istiklâlini Çfeımyen 
tahrikçilerin «>seridü: ve Hatay turlr 

Güzel Aütakyadan iki görünOş 

lerine son zuhnü yapmak için tertip 
edihniştir. Hadiseler Antakya müs
tantikliğine üade vermek için giden 
maruf şahsiyetlere hücum şeklinde 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Trakj/a manevraları 
Irak askerTheyeti de 
dün şehrimize geldi 

Yunan asküTh i^e t l dün Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk koydu 

• ftklcn^l 

Noktalama... 

Dün gelen Irak eskerf heyelbtasyonda 
* (Yazıa 4 üncü sahıfemizde). 

Tenkit, yani noktalama tısulünü 
hâlâ öğrenemedik. En ciddî gazetele
rimizde, en bitkin muharrirlerimizin 
irmalanru taşıyan yazılarda bile bir 
usulsüzlüktür gidiyor. Halbuki, bütün 
dünya lisanlarında, tenkit artık stan-
dartlaşmıştır. 

Meselâ, nAnglo - Saksotı kavmi», 
vTürk - İngiliz münasebatı» derken, 
«—» değil, «-» işareti konulmalıdır. 
Mürettiplerin nakıs dedikleri uzun 
« y^ işareti bir yaklaştırma değil, 
uzaklaştırma alâmetidir. Keşide deni
len kısa €-» yaklaştırmaya delâlet 
eder. 

Sonra, yanyana «..» diye bir tenkit 
yoktur. Ya bir, yahut da üç nokta 
vardır. Cümle ortalarında yahut son-
lannda sayısız ve hesabsız noktalar 
koymak ta coşkun muharrirlerimizin 
yazılarında rastlanan münasebetsiz
liklerdendir. 

Pek çok kimse de, failden sonra 
noktalı virgül kullanır, halbuki bu da 
olamaz; karışık cümlelerde vuzuh te
mini için failden sonra ancak virgül 
konabür. 

Bu, yalnız noktalama cihetinin bir 
babı... Fakat gramerin türlü türlü ka
ideleri var. Bunları öğrenmeden, öğ
retmeden yazmak, okumak olur mu?... 
Halbuki halka *Bir göz gezdirin!» di
ye tavsiye deecek küçücük bir grame
rimiz yok. 

Haliçte ilk denizaltı 
gemimiz yapılıyor 

Bir sene sonra denize indirilecek olan bu 
gemi en büyük tahtelbahirimiz olacak 

Merasimde başvekil, Millî müdafaa vekili cenerallcr 
ve bir çok zevat hazır bulundular 

Yukarıda Başvekil, Millî Müdafaa Vekili Tersanede, altta: Tahtelbahirimizin 
inşasma başlanırken 

Krup şirketinin Türkiyede inşa) ede
ceği iki denizaltı gemisinden birinci
sinin umurgası dün Haliçte eski ter
sanede büyük merasimle vazedilmiş
tir. Merasimde Başvekil İsmet İnönü, 
bayan İsmet İnönü, Milli Müdafaa 
Vekili general Kâzmı Özalp, Vali vekili 
B. Şükrü, İstanbul komutanı korgene
ral CemU Cahit, general Eyüp, Deniz 
komutanı, kara ve deniz zabitleri ve 
bir çok davetli hazır bulunmuşlardır. 

Davetlüerl Haliç iskelesinden alan 

hususî motörler tam saat 11 de tersa
neye vasıl olmuşlardır. Bu sırada Baş
vekil İsmet İnönü refikasile beraber 
Sakarya motörile, Millî Müdafaa Ve-

(Devanu 4 üncü sahifede) 

ÜbeyduUah (efendi) 
Yazan: Hasan Âli Yücel 

(6 ncı sahifemizde okuyunuz) 
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Büyük manevralara İştirak için Trakyaya giden topçu kunetlerimizden bir pııp j llaîKÖTOPHMCl 
ANKARA ^ 

— Bizim çocukta kuvvetli bir edebiyat kabiliyeti var maşallahL 
— Şiir mi yazıyor, nesir mi?.. 
— Hayır, büyük ediplerin hiç birini beğenmiyor!.. 
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IHîn Creceki ve B u Sabahk i Haberler 

I 

Suriyede isyan hareketi 
bastırılamadı 

Fransızlar motorlu kıtalar ve yeni kuvvetler 
gönderdiler. Amude yanıyor 

Adana 14 (Akşam) — Cezire
de hakikî harp vardır dene
bilir. İki Fransız hava filosu anarşist
leri susturmak için köyleri bombala
maktadırlar. Çeteler hâlâ tenkil edile
memişlerdir. Amude şehri elan alevler 
içindedir. Halepten celbedilen itfaiye 
yolda çeteler tarafından durdurul
muştur. Bu gidişle şehir baştan başa 
kül olacaktır. Kalabalık bir arab kai
des i bugün sabaha karşı Türk hu-
dudlarma can atmışlalrdır. 

Paris 14 — Beruttan bildirildiği-
ne göre Suriye fevkalâde komiser 
Vekili B. Meysier Ceziretülülya hava
lisinde son isyanın patlak verdiği 
Amuda kasabasına tayyare ile git
miştir. Vaziyeti mahallinde tedkik 
edecek ve tedbir alacaktır. 

Fransızlar, bu havaliye motorlu la
talar ve yeni kuvvetler göndermişler
dir. Bu havali şiddetli bir kontrol al-
tmda bulundurmakta ve asi bedevile
rin tecavüzlerine karşı koymağa ça
lışılmaktadır. 

Hatay Türkleri tazyik 
ateşi içine alındılar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
başlamıştır. Tecavüz nihayet silâhlı 
şekle dökülmüş, Saray caddesinden 
Köprü basma doğru kurşunlar atıl
mağa başlamıştır. Bunun üzerine çar
şılar kapanmıştır. 

Diğer taraftan Assan mahallesin
den türk mahallelerine mavzer ve 
tabanca atılmıştır. Askeri devriyesi-
le bir kaç polis kolunun şehre dağıl
ması üzerine silâhlar kesilmiştir. Fa
kat çarşı akşama kadar kapalı kal
mıştır. 

Ertesi günü hadiseler durmamış
tır. Öğleye doğru Köprübaşındaki 
Ankara kahvesine ateş edilmiştir. 
Dörtayak caddesine doğru da fasılalı 
surette ateş edilmiştir. Köprüden 
bisikletle geçmekte olan bir çocuk 
ağır yaralanmıştır. 

Köylerden gelen köylüler yollarda 
tecavüze uğramışlardır. İhi gün için
de türklerden 35 kişi yaralanmıştır. 
Yaralan ağır olanlar da vardır. Halk 
korku ve heyecan içindedir. 

H a l k partisini dağ ı t t ı lar 
Antakya 15 (Akşam) — Hatay 

Halk partisi tesis heyeti beyanname 
ve nizamnameyi son defa gözden ge
çirmiştir. Parti teşkilâtı dört derece-
ye ayrılmaktadır: Kaza, nahiye, köy, 
mahalle ocakları. 

Mahallî hükümet Halk partisini bu 
toplantıdan sonra dağıtmıştır. Mü-
essisler Hataydan Dörtyola kaçtılar. 
Seksenden fazla türk, Türkiyeye ilti
ca etti. 

Antakya 15 (Akşam) — Halepten 
gelen bin demir gömlekli Antakyadan 
tahrikat yapıyor. Türkleri izaç için 
500 kişUik bir çete teşkil edilmiştir. 

Amik ovasındaki silâhlı aşiretler 
Antakyadan İskenderuna doğru şi
mali şarkî istikametinde uzanmıştır. 
Şimdiye kadar hiç kimse yakalanma-
mıştır. Âli komiser veküinin Paris-
ten talimat istediği söyleniyor. 

Adana 14 (Hususî muhabirimiz
den) — Hatay hadiseleri münasebetile 
Suriye âlî komiser muavini vaziyeti 
Fransaya bildirmiştir. 

Halk mümessillerinden başka sek
sen kişilik bir kafile de bugün Hatayı 
terketmişlerdir. 

Bu sabah izci kıyafetinde 400 den 
fazla bir Fransız kafilesi bir ticaret 
vapurile İskenderuna gelmiştir. Kaifile 
şehri gezerek Cenuba hareket etmiş
tir. Bunların Beyrutta karaya çıktık
ları söyleniyor. ^ 

Binden fazla Suriye demir gömlek
lisi Antakya içnde ve dışında silâhlı 
olarak gezmektedirler. Amık ovasına 
inen aşiretler şimdi de Hataya akma 
başlamışlardır. Bunlar da silâhlıdır
lar. Şarkî Hatay demir gömleklilerle 
aşiretlerin kordonu altında bulun
maktadır. Hatayda mahallî hükümet 
aciz içindedir. Mustafa Kuseyri bir 
çete teşkil etmiş ve bizzat çetenin ba-
şmda bulunarak Şamdan Kırıkhana 
doğru hareket etmiştir. 

Antakyaya gelen Reuter ajansının 
Filistin muhabiri Hatay hadiseleri 
etrafında Filistine telgraf çekmekten 
menedilmistir. 

Mısır kralı ve Nahas 
pa$a kabinesi 

Kral ile başvekilin arası 
açıldığı söyleniyor 

iskenderiye 14 — Muhalif gazete
leri, Nahas paşa kabinesine şiddetli 
hücumlerde bulundakta ve bilhassa 
Kral birinci Faruk ile Başvekil Na
has paşa arasındaki münasebetlerin 
açıldığı kılıç kuşama merasiminde 
bazı hâdiseler çıktığı ve Krahn Na
mla r arasında Yusuf Elcendiyi kabul 
etmekten imtina ettiği şayiaları üze
rinde ısrar etmektedir. 

Müşahidlerin fikirlerine göre, El -
Mokrahi ve Okrişi paşaların kabine
den çekilmesi ve Montrö heyeti mu-
rahasasından Ahmed Nehri paşanın 
yeni kabineye girmeği kabul etmemesi, 
vaziyetin vahametine sebebiyet veri
yor. Kabine arasında bir muhalefet 
gurubu teşkil etmesi muhtemeldir. 

F r a n s a d a vapur grevi 
Paris 14 (A.A.) — Umumî Transat

lantik kumpanyası île-de France mü
rettebatının grevi dolayısiie vapurun 
Havre'a hareket edemediğini bildir
mektedir. 

24 saatte 7 tifo vakası 
Son yirmi dört saat içinde şehri

mizde 7 tifo vakası tespit edilmiş, 
2861 kişiye birinci, 4107 kişiye de ikin
ci aşı yapılmıştır. 

Mussolininin nutku 
Sicilya adasının italya 
için ehemmiyetinden 

bahsediyor 
Ragusa 14 (A.A.) — Stefani ajansı 

bildiriyor: Düçe söylediği nutukta, 
ada tarihinin biri 1860 dan 1922, ve 
diğeri 1922 den bugüne kadar olmak 
üzere iki devreye ayrılabileceğini ve bu 
İkinci devrenin bütün bu asır müdde-
tince devam edeceğini kaydettikten 
sonra, birinci devrede Sicilyanm va
tana karşı olan vazifesini aşkla ifa et
tiğini, ikinci devrede, İmparatorluğun 
teessüsünden sonra Sicilya meseleleri
nin mühim bir plânda mütalâası ica-
bettiğini, zira Sicilyanm bugün her 
zamankinden daha ziyade yurdun hu
dudu olarak İmparatorluk için haya
tî ehemmiyeti haiz bulunduğunu bil
dirmiş ve faşizmin bütün sahalarda
ki başarılarım saydıktan sonra, söz
lerini, Ragusa ahalisini mamur Sicil-
yayı ve yarınm daha büyük İmpara
torluk İtalyasını selâmlamağa davet 
etmek suretile bitmiştir. 

Cebelüttarıktaki İspanya 
konsoloshanesi 

Londra 14 (A.A.) — Cebelüttarık-
taiı bildirildiğine göre İngiliz makam
ları Cebelüttarıktaki Franko hüküme
tinin konsolosluk dairesini kapatmış
tır. Bu tedbirin sebebi anlaşılamamış
tır. 

Afgan heyeti 
reisi geldi 

General Abdûlâhadm da 
gelmesi bekleniyor 

Büyük Trakya manevralarında bu-
lımmak üzere şehrimize gelmekte olan 
dost ve komşu devletler askerî heyet
lerinden Afgan heyeti reisi Şahitüme-
ni komutam general EsaduUah han 
bu sabahki ekspresle Avrupadan şeh
rimize gelmiştir. 

Bir müddettenberi Avrupada bulu
nan general Esadullah han bu sabah 
trenden çıktıktan sonra Sirkeci garın
da askerî merasimle karşılanmıştır. 
Dost Afgan heyeti reisini karşılıyanlar 
arasında birçok generallerimizden 
başka Afgan sefiri ve Afganlı subaylar 
da bulunuyorlardı. 

Esadullah han trenden indikten 
sonra kendisini karşıhyan generalle
rin, sefirkı ellerini sıkmış, takdim edi
len Afganlı subaylara iltifatta bulun
muştur. Misafirimiz garden geçerken 
bir kıt'a asker selâm resmini ifa et
miş ve askerî bando evvelâ Afgan, son
ra Türk millî marşım çalmıştır. 

Misafiri karşılıyanlar kendisine Pe-
rapalas oteline kadar refakat etmişler
dir. 

Afgan heyetinden Herat tümeni ko
mutam general Abdülahat da bugün
lerde memleketlimden şehrimize gele
cektir. 

İran heyeti de yarın saat 11 de va
purla gelecek ve Galata rıhtımında bü
yük askerî merasimle karşılanacak
tır. 

Taggate motor 
sanat mektebi 

Mektepte tayyare 
motörleri ustaları 

yetiştirilecek 
Ankara 14 (Telefon) — Maarif Ve

kâletine bağlı olmak üzere bir (Tay
yare motörü sanat mektebi) açılacak
tır. Bu mektep yalnız tayyare motörü 
yapabilecek ustalar yetiştirecektir. 
Vekâletin bu hususta yapmakta oldu
ğu tedkikler bittikten sohra mektebin 
açılacağı yer tesbit edilecktir. 

Diğer taraftan Ankara Sanat mek
tebi binasında Sanat mekteplerine 
muallim yetiştirmek üzere açılacak 
Sanat muallim mektebinde önümüz
deki ders yılmdan itibaren tedrisata 
başlanılacaktır. Yalnız Sanat mektep
leri mezunlarının alınacağı bu mek
tepte tedrisat müddeti üç sene olacak
tır. 

V a k ı f l a r inşaat müdürü 
Ankara 14 (Telefon) — Vakıflar 

umum müdürlüğü inşaat müdürü B. 
Vehbi Kandazın görülen lüzuma bi
naen Vekâlet enirine alınması Yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

A n k a r a pol is enst i tüsü 
müdür lüğü 

Anakra 14 (Telefon) — Anakara 
polis enstitüsü müdürlüğüne, İktisad 
Vekâleti millî seferberlik müdürü dok
tor B. Salih Âdil Başer tayin edümiş-
tir. 

Pol i s ikinci şube müdürü 
değişti 

Ankara 14 (Telefon) — İstanbul 
Emniyet müdürlüğü ikinci şube mü
dürü B. Necati Buharioğlu Rize Em
niyet müdürlüğüne, Riza Em
niyet müdürü B. Kenan Erol Çanak
kale Emniyet müdürlüğüne ve Çanak
kale Emniyet müdürü B. Nevzat Ar-
meiğan da îstlnbul Emniyet müdür
lüğü ikinci şube müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

Deli bir kadın çocuklarını 
boğdu 

Muniche 14 (A.A.) - Bir delilik 
buhranı esnasmda BaVyeralı bir köy
lü kadın bir nehirde bütün çocuklan-
m boğmuştur. 

Kadın kendini diğer bir nehre ata
cağı sırada tevkif edilmiştir. 

Amerika ayanı, harp gemisi 
l(iralanmasının aisylıinde 

D. N. B. A lman ajansı da bunu Londra 
Deniz Itiiâfına aykın görüyor 

New York 14 (A.A.) — Senato mec
lisi Hariciye encümeni azasından bir 
kısmı hükümetin Brezilyaya torpito 
muhribi kiralaması keyfiyetini protes
to edeceklerini bildirmişler ve bu key
fiyetin harp gemilerinin başka millet
lere her hangi bir suretle iaresinin 
Londra Deniz muahedesine myhalif 
bulunduğunu tebarüz ettirmişlerdir. 

Berlin 14 (A.A.) — D. N. B. büdiri-
yor: Rhein Frant gazetesi, umumî 
hajpten sonra yapılmış olan bütün 
deniz mukavelelerinin diğer milletlere 
harp gemisi iaresni meneden madde
sini hatırlattıktan sonra, Amerika bir
leşik devletlerinin Brezüyaya altı tor
pido muhribi kiralaması keyfiyeti hak-
kmda ezcümle diyor ki: 

«Bu, her halde BrezUya için tama-
mile tatmin edici mahiyette olmıyan 
ticaret xnukavelenamesini itmam ey
lemek için yeni bir usûldür. İki tara-
fm bilhassa kahve ve pamuk işlerile 
mütehassıs devlet adamlanmn büyük 
bir sıfaitla siyasî safhaya tecavüz et
tikleri hissi insanda doğuyor. Amerika 
birleşik devletleri bunun bir kompan-
sasyon olmadığını bildiriyorsa da, 
Amerika birleşik devletleri için de mu
teber olan Londra deniz anlaşması 
ahkâmı ile bu hareket arasında ayrı
lık mevcuttur. Bu anlaşma ahkâmına 
çok dikkat eden Londra acaba Vaşing-
tondan mütemmim izahat istiyecek 
mi? Bunu bekliydim. 

İzmir fuarı 
Açılma resmini iktisad 

Vekili yapacak 
izmir 15 (Akşam) — İzmir fuarmda 

Turing klüp tarafından Türkiye turiz
mine aid zengin bir köşe hazırlanıyor. 
Başvekil İsmet İnönü Trakya manev
ralarında bulunacağından fuarın açıl
ma merasimini yapamıyacaktır. Fuarı 
İktisad Vekili açacaktır. 

İktisad Vekili B. Celâl Bayann Bod
rumdan dönüşte 20 ağustosa kadar 
İzmirde kalması, fuarın açılma mera
siminden sonra İstanbula hareket et
mesi muhtemeldir. 

Atatürk ile İsmet İnönünün Trakya 
manevralarından sonra İzmiri ziyaret
leri bekleniyor. 

Üzüm satışı 
İngiltereden İzmire bir 

heyet gelmesi bekleniyor 
izmir 15 (Akşam) — Bağcılığın in

kişafı, floksaraya karşı alınacak ted
birler hakkında 6 eylülde Ziraat Ve
kâletinde bir bağcıhk kongresi topla
nacaktır. Kongreye buradan murah
haslar gidecektir. 

İngiltereden toptancılar kooperatifi 
müdürü Bravnm reisliği altında muh
telif şirket direktörlerinden mürekkep 
bir heyet gelecektir. Heyet mubayaa 
işlerini tanzim için tüccarlarımızla an
laşmalar yapacaktır. İngilterede üzüm 
satışlarımıza geniş imkân verecek olan 
bu heyetin ziyaretine büyük ehemmi
yet veriliyor. 

S a n a t mekteb ler i sergisi 
Ankara 14 (Telefon) — Cumhuri

yetin on dördüncü yıl dönümünde 
Ankarada açılması düşünülen Sanat 
mektepleri sergisi hazırlıkların o za
mana kadar bitemiyeceği anlaşıldı
ğından önümüzdeki mayıs ayına te
hir edilmiştir. 

Sergiye iştirak edecek on Sanat 
mektebinde hazırlıklara devam edil
mektedir. 

Bir günde 4 kaza 
Dün şehrin muhtelif yerlerinde dört 

kaza olmuştur: 
1 — Şoför Hayreddinin idaresindeki 

2045 numaralı otomobil çarparak ya-
sofyada kasab Osmana çarparak ya
ralamıştır. 

2 — Nişantaşmda 4 numarada o-
turan bayan Fazilet, Harbiye cadde
sinden geçmekte iken şoför Muradın 
idaresindeki 1812 numaralı otomobi
lin sadmesine maruz kalmış, yara
lanmış, hastaneye kaldınlmıştır. şo
för tutulmuştur. 

3 — Mecidiyeköyünde Sakızağacmda 
oturan Mahmud, Şişliden geçerken 
şoför Hüsnünün idaresindeki 2099 nu
maralı otomobil çarpmış, yaralı teda
vi altına alınmış, şoför de yakalanmış
tır. 

4 — Üsküdar • Haydarpaşa hattın
da çalışan vatman Niyazinin idaresin
deki tramvay arabası, Haydarpaşa 
nhtımında Mehmedin idaresindeki 
yük arabasına çarpmış, arabacı Meh
met! yere düşerek yaralanmış, araba 
da hîisara uğramıştır. 

Filistin iğtişaşı 
Polis müfrezesi arap 

çetesile çarpıştı 
Kudüs 14 (A.A.) — İki gündnberi 

dördüncü defa olarak Kudüs civarın
daki yolun üzerinde polislerle, silâhlı 
bir haydud çetesinin efradı çarpışmış
lardır. 

Haydudlar, silâhlarını bırakarak 
kaçmağa mecbur olmuşlardır. 

H a v a facias ı kurbanları 
Hanovre 14 (A.A.) — Yeni tipte bir 

Alman ticaret tayyaı-esi bugün Ha
novre tayyare meydanmda tecrübe 
uçuşları yaparken yere düşerek ateş 
almıştır. İçinde bulunan 8 kişi ölmüş
tür. 

Sovyet tayyaresi 
Kutupta karaya inmeğe 

mecbur oldu 
Moskova 14 (A.A.) — Sabahleyin 

verilen malûmata göre şimal Kutbun
daki Sovyet tayyarecilerinden gelen 
bir haberde motörlerin biri bozulduğu 
ve o vaki{e kadar istihlâk edilen ben
zinin, yüksekliğini kaybetmeden tay
yarenin yoluna devamma imkân ver
diği bildirilmektedir. 

Seattle 14 (A.A.) — Askeri radyo , 
istasyonu, Grenwitcv saatile saat 
14,14 de 209 N. tayyaresinden karışık 
bir telgraf almıştır. Bu telgrafta şöyle 
denmektedir: 

«Radyo güçlüklerinden dolayı ne
rede bulunduğumuzu bilmiyoruz.* 

Moskova 15 — Resmî bir tebliğe 
göre Kutup yolüe Amerikaya git
mekte olan Levanevskinin idaresin
deki tayyare Kutupta yere inmeğe 
Aıecbur olmuştur. 

Krasin buzkıran vapuru tayyareyi 
aramak üzere Barov burnuna hare
ket etmiştir. 

Berlinde yangın 
Ateş Berlinin Marqu£r!; say
fiyesini kısmen tahrip etti 

Potsdam 14 (A.A.) — Büyük bir 
yangın, Berlinlilerin en mühim te-
nezzüh yerlerinden biri olan Marqu-
art kasabasını kısmen tahrib etmiş
tir. Yangına karşı bütün gece devam 
eden mücadele esnasında ikisi itfai
ye neferi olmak üzere 4 kişi yan
mıştır. Yangının sebebi, henüz meç
huldür. 

Londra su altında 
Londra 14 (A.A.) — Dün bütün gün 

Londraya şiddetli yağrhur yağmıştır. 
Sokaklar su altında kalmış ve öğle
den sonra da sular Metropolitenin bir 
tünelini istilâ ederek işaret makine
lerini bozmuş ve netice olarak bütün 
münakalât kesilmiştir. Sular o kadar 
şiddetli hücum etmiştir ki İtfaiye onü» 
ne geçememiştir. 

Litvinof kaplıcalara gitti 
Viyana 14 (A.A.) —B. Litvinof. te

davi için bir müddet kalmak uzere 
dün akşam Bad-Gastpine gelmiştir. 

4 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Sermayesizlere bir 

Gmit kapısı... 
Gazetelerde okuyoruz: Ankarada, 

kooperatif usulUe bir mahalle yapılı
yor; birçok vatandaşlar ayda yirmi li
ra kadar bir para ödemek suretile ev 
bark sahibi olacaklar, böylece bir taşla 
üç kuş vurulmuş oluyor. Yani, hem 
yurddaşlan mal sahibi etmek; h«m, 
merkezimizdeki mesken pahahhğınm 
önüne geçmek; hem de, yurda mükem
mel ve mamur bir mahaUe kazandır
mak. 

«— Ferdî sermaye bizde âcizdur. O, 
bir şey başaramıyor. Onun için, olan
ca kuvvetimizi devletçiliğe verdik!» 

Bu, artık, bizde bir mütearife hük
müne girdi. 

Ferdî sermayenin muvaffakiyetini, 
ancak pamuk, tütün, fındık, üzüm, in
cir gibi tabu servet menbalan başmda, 
meselâ Adanada, Samsunda, Giresun-
da, İzmirde görüyoruz. Lâkin, bunlar, 
ferdî sermaye teşkilâtından ziyade top
rağın marifetidir! 

Ferdî sermaye, teşkilât namına, an
cak devletçilikle dele verdiği zaman, 
bir şirket fUân kurabilip dikkati cd-
bediyor. Oda , sermayelerin yahud 
kombinezonlarm büyüklerine nasıb 
oluyor. 

Anadoluyu gezen bir arkadaşımız, 
geçenlerde, gazetemizde şöyle yazı-
ycHrdu: 

«Sovyetler sovhoz yarattık diye kı
yameti koparıyorlar. Diğer devletçi 
rejimler de, ona yakm müesseseler ya-
-attıklarmı söyleyip tefahür ediyorlar. 
Halbuki bizde de Turhalda, Zongul-
dakta, Karacabeyde, kimi zü-aat ve sa
nayie, kimi madenciliğe, kimi hayvan-
cıhğa dayanan kurullar var. Buıüar 
istihsal çeşidleri cihetinden bu-ıİMrlen-
ne katiyen benzemiyorlarsa da, içle
rindeki insanların hayatları cıhetm-
den yekdiğerlerini son derece andırı
yorlar. Ne köy, ne de şehirdirler. Cum-
huriyet rejimi esnasmda kurulmuş, 
bambaşka ve yepyeni bir muaşeret 
merkezidirler! Halbuki biz, bunhın 
rejimin mazhariyetidir diye ilan büe 
etmiş değiliz. Onlar iktisadî hatta iç
timaî bünyemizin en dikkate şayan 
müesseseleridh-. «Devlet kurumu» ke-
Umesmin baş hecelerini alarak bun
lara «devkur» diye bir isim takahm.» 
demiş ve bu müesseselerdeki hayatın 
nasü olduğunu uzun uzadıya anlat
mıştı. 

• 
Fakat devlet kurulları dev gibi in

kişaf edip dururken, âciz ferdî serma
yeyi de başı boş bırakmak mümkün 
değildi. Netekim, rejim, onların ha
riçteki ticaretini teşkilâtlandırmağa 
uğraşıyor, küçük sanatları teşvik edi
yor. Yerli Mallar sergisi açıyor, ilh... 

Lâkin, bir şey acaba kendisinden 
beklenen muazzam neticeyi verdi mi: 

Kooperatifçilik... 
Kooperatifçilik ki, garpte, hiç yok

tan devasa müesseseler yaratabümiş, 
bizde ise, meşrutiyet zamanındaki kö
tü idareler yüzünden berbad bir bak
kal dükkâm intibaım bırakmıştur. 

Kooperatif, en küçük, en demotaat 
sermayenin, hattâ sermayesiz, gün
delikçi insanm, mal, mülk, ticaretha-
ne, fabrika vesaire sahiplerinden ol
ması demektir. Kooperatif, lyı teşki-
latlandınlacak olursa, devlet kurul-
lan gibi azametli iktisadî mevcudiyet
ler yaratabilir... 

Netekim, Ankaradaki bina koope
ratifi, bövle bir gaye üe ortaya atılan
lar arasmdadır. Bu Cumhuriyet reji
mi teşebbüslerinin muvaffak olması, 
muaaam bir sistemin memlekete gir
mesine yol açacaktır. Akşama 

İstimlâk ışı 
Belediye mütalâa-

sim vekâlete 
bildirecek 

Yap» ve Yollar kanununıın baa 
[ maddelerinin Dahiliye Vekâleti tara

fından tatiline lüzum görüldüğünü 
ye Belediyenin noktai nazarları sorul
duğunu yazmıştık. İstanbul Belediye
si bu hususta tedkikata başlamıştır. 
Yeni muaddel kanun lâyihası bilhas
sa istimlâk işlerine taallûk ediyor. 

, Bilhassa altıncı maddesi, açılacak ve 
yahut genişletilecek olan birinci veya-
hut ikinci sımf cadde ve meydanlar
da yolun derinüğine göre her iki ta-
raftadi binalann istimlâki hakkım 
şehir plânını hazırlıyacak olan Bele
diyeye vermektedir. Bu suretle yapıla
cak istimlâk muameleleri neticesinde 
kalacak olan arsalar - münasip şe
kilde ve ihtiyaç görüldüğü nisbette-
birlestirilecek ve gene plân muci
bince - ifraz edilecektir. Ancak istim
lâki yapılan arsaların sahipleri, bu 
yeni şekilde ifraz edilmiş arsaları 
(mahdud artırma) usulüne tevfikan 
satacaklardır. 

Fakat bu usuldeki satış, arsanın 
istimlâkden evvelki muhammen kıy
metine tekabül etmediği takdirde, bu 
kabil arsalar için umumî artırma 
usullerini tatbik ederek arsa sahibinin 
hukukunu temin edeceklerdir. 

Belediye, bu istimlâk işi hakmda 
şehircilik mütehassısı B. Proste'unmü-
' talâasını sormuştur. Mütehassıs, bu 
husustaki raporunu bugünlerde riya
set makamına verecek ve Belediye re
isliği de yeni muaddel kanun hakkın
daki mütalâasmı Vekâlete göndere
cektir. 

Vekâlet, Belediyelerin mütalâasını 
aldıktan sonra kanun lâyıhasmı ik
mal ederek MiUet Meclisinin teşrini
sani devresine yetiştirecektir. 

ŞehlTbostanları 
Belediye tedkikat 
yapmağa başladı 

Şehir içinde bostanlann şehir hu
dudu haricine çıkanlmasma Sıhhi
ye Vekâleti tarafından karar venldı-
ğini ve bu hususta tedkikat yapıldı
ğım yazmıştık. Haber aldığımıza gö
re belediye de bu hususta tedkikat 
yapmağa başlamıştır. Bu tedkikat bos-
lanlann vaziyetini, ne İle sulandık-
lan ne gibi mahsûl yetiştırdıklen 
nov'talan etrafında yapılmaktadır. 
Bu tedkikat tamamlandıktan sonra 
Sıhhiye Vekâletine gönderilecektur. 

Bostanlann şehrin haricine çıkanl-
ması için aUnacak tedbirler meyanm-
da iktisadî zaruretler de nazan itiba-
re almmaktadır. 

Bugünkü Fest ival programı 
Bugün festival programı: Yaka

cıkta köy eğlenceleri, - Dağcılık klü-
bünde Türk - Rumen, Yunan amatör
leri arasında tenis finali, saat 11 de 
Bebekle Moda arasında vilâyetler ara
sı yüzme mukavemet müsabakası, ve 
Modada atlama ve su topu şampiyo
nası müsabakalarile Taksimde Aske
rî, Fatihte İtfaiye, Beyazıdda şehir 
bandosu çalacaklardır. 

Haklı şikâyetler 
Caddeye halı silkenler 

Bu sütunda Belediyeden çok şi
kâyet edildi. Bir de Belediyenin 
şikâyeti var. Onu da yurtta^ 
dinlesin ve ona göre hareket et
sinler. 

Şişli, Cihangir, Ayaspaşa gibi 
binalann en fazla tekasüf ettiği 
yerlerde,—ki medeniyet buralarda 
en fazladır diye rivayet olunur— 
Belediye nizanüanna pek az riayet 
edilir: Sabah oldu mu, pencereler 
açılarak aşağıya halılar, yorgan
lar silkilir, tozlar, böcekler, mik
roplar «umumun istifadesine» ar-
zölunur! 

Bu huydan vazgeçmeleri bütün 
apartıman sakinlerine tavsiye 
edilmektedir. Yoksa, zaten Bele
diyenin nizamnameleri arasında 
bu gibi münasebetsizliklerle mü
cadele vardır. Bu nizamnamedeki 
maddeler, tatbik olunacaktır. 

Adliye yangını 
Tasnif neticesinde ehem
miyetsiz bir kaç dosyanın 

yandığı anlaşıldı 

Üsküdar adliye yangmı etrafında 
dün de tahkikata ve yangından kur
tarılan evrakın tasnifine devam edil
miştir. Şimdiye kadar yapılan tahki
kat neticesinde de yangında kasıd 
mevcud olduğuna dair hiç bir iz elde 
edilememiştir. Dünkü tasnifte mah
kemelere aid en mühim evrakın yan
gından kurtanlmış olduğunu ve an
cak sulh mahkemelerine aid bir kaç 
dosyanın yundığı anlaşılmıştır. Tah
kikat devam ediyor. 

Hırsız çocuk 
Çiklet dolu kavanozu 
aşınrken yakalandı 

11 yaşlannda Mehmed isminde bîr 
çocuk kaldınmcılık suçüe polis tara-
fmdan yakalanmıştır. 

Mehmed; evvelki akşam üzeri, Üs-
kûdarda Hakimiyet caddesinde 
bakkal Alaeddinin dükkânma ekmek 
pejmir almak bahanesüe girmiş; Ala-
eddin bir aralık meşgulken camekân-
da bulunan ve içerisinde 380 tane 
çiklet şekeri bulıman bir kavanozu 
aşınrken ve gömleğinin içine sokarak 
saklamak istemişse de, Alaeddin işin 
farkına varmış ve Mehmedi o vaziyet
te yakalıyarak karakola teslim et
miştir. 

Terazi hırsızı yakalandı 
Şehrimizdeki terazi ve dirhem fab

rikası geçenlerde meçhul bir hırsız 
tarafmdan sojrulmuştur. Emniyet di
rektörlüğü ikinci şubesi, bu hırsızı bir 
müddettenberi aramakta idi. 

Pohrat ismini taşıyan genç hırsız, 
çaldığı terazi ve dirhemleri dün Beya-
zıtta Çadırcüariçindeki koltukculara 
satmak isterken kendisini takib et
mekte olan bir sivil memur tarafından 
cürmü meşhud halinde yakalanmıştır. 
Pohrat hakkında zabıta tahkikatı de-
rinleştirilmektedir. 

Yalovanm imari 
Gelecek mevsim \ 
villânın inşasına 

başlanacak 
inşaat işlerini gözden geçirmek ü-

zere Yalova kaplıcalanna giden Akay 
işletmesi müdürü B. CemU yarin şeh
rimize dönecektir. Kaplıcanın sıhhat 
direktörü B. Nihad Reşad da sıhhi 
bakımdan tedkiklerine devam ediyor. 

Beş sene zarfında modem tesisatı 
ikmal edUecek olan Yalovamn make
ti hazırlanmıştır. Bu maket kapUcar 
lara konulmuştur. Bu suretle müs
takbel Yalova kaplıcalarını halk gö
rebilmektedir. Oyun bahçelerile köşk
lerin inşaatına gelecek mevsimde baş
lanacaktır. İlk önce örnek olmak ü-
zere etrafı bahçeli, vülâ şeklinde bir 
kaç ev yapılacak, sonra arazi halka 
satılacaktır. 

Yalova kaplıcalanna yapılacak 
köşkler, Floryada inşa edUecek villâ 
şeklindeki evlerin ayni olacaktır. 

G a r p musikisi konseri tehir 
edildi 

Üçüncü İstanbul festivali programı 
mucibince 15 ağustos 1937 tarihinde 
Fransız tiyatrosunda tertib edilecek 
olah Garp musikisi konseri tehir edil
miştir. Konser tarihi ayrıca bUdirile-
cektir. 

Y e n i k ö y d e bir cerh 
Yeniköyde Çaybaşmda Borceli is

minde bir İtalyanın ahırında çalışan 
20 yaşlannda Hüseyin, arkadaşı Şük
rü tarafmdan başına ağır bir sopa ile 
vurulmak suretile tehlikeli şekilde ya
ralanmıştır. 

Polis tahkikata el kojrmuş olup, Hü
seyin Beyoğlu hastanesine yatırümış-
tu-. 

Sırt hamallığı 
Bugünden itibaren üç 

kazada daha menedilecek 
Beyoğlu, Eminönü ve Fatih beledi

ye şubeleri hududu dahüinde olduğu 
gibi bugünden itibaren Kadıköy, Üs
küdar ve Beykoz belediye hududlan 
içinde de arkahkla her nevi eşya ha-
malhğı yapılması menedilmiştir. 

Her üç kazada da daha evvelden 
tertibat ahndığmdan dün bu kaza
lardaki hamallara tebligat yapılmış
tır. Beş gün sonra da yani 20 ağus
tostan itibaren Sanyer, Adalar ve 
Bakırköy kazalarmda da sırt hamal
lığı kaldırılacaktır. Bu suretle beş 
gün sonra İstanbul belediye hududu 
içinde eski tarzdaki hamallık tama-
mile kalkacaktır. 

Belediye, henüz iskelelerde tahmil 
ve tahliye işlerini temin edecek vinç
ler yapmadığı için şimdilik umumi
yetle deniz nakliye vasıtalanndan ka
ra nakliye vaısıtalanna, ve bu vasıta
lardan mağazalara ve hanlara yükün 
boşaltması ve yükletilmesi için sırt 
hamallığı yapılmasına müsaade ver
miştir. Mamafih sırt hamallığı pren
sip itibarile tamamile kalkacağından 
vapurlardan ve diğer nakil vasıtalar 
nndan yük nakli için vinçler ve mü
teharrik arabalar tamamile hazırlan
dıktan sonra bu istisna! müsaade de 
tamamile kaldırılacaktır. 

îbni Sina ve aşk tedavisi 
Ankarada doktor İzzeddin Şadan 

aşkın tedavi edileceğine dair bazı 
beyanatlarda bulunmuştu. Doktor 
İzzeddin Ş^dan aşkı, gözleri karar
mış âşıklara evvelâ müshil içirerek 
tedavi edebUeceğini söylemiştL 

İzzeddin Şadamn bu sözleri her 
tarafta hayretle karşılandı. Aşk teda
vi edilir mi?. 

Çok eski türk hekimlerinden ve 
âlimlerinden Nizamii Arazinin bir 
kitabım okudum. Burada İbni Bina
nın hayatına, tedavi usullerine dair 
bahisleri okurken bir şey dikkatime 
çarptı. 

Bugünkü dünya doktorlannm ye
ni yeni meşgul olduğu aşk tedavisini 
bundan ne kadar evvel tbni Sina yap
mış... 

Zamanın meşhur türk hükümdar-
lanndan birinin oğlu birdenbire son 
derece hastalanmış. Hastalığım kim
se teşhis edememiş, hastalığının ne 
olduğunu anhyamamış. 

Bunun üzerine tbni Sinaya baş
vurmuşlar. İbni Sina hastanın âşık 
olmasından şüphelenmiş., hastanm 
yanmda: 

— Bana bu şehrin bütün sokakla
rım bilen birisini çağırmız.. demiş. 
Şehrin bütün sokaklarını iyice bilen 
bir adam hastanın yanma gelmiş... 
İbni Sina elinde hastanın nabzı ada
ma : 

—• Say bakalım bu şehrin bütün 
mahallelerini... demiş. 

Adam bütün mahalleleri birer brieı 
saymış... Her mahallenin ismi geç- ^ 
tikçe İbni Sina hastamn nabzına 
dikkat edermiş. Nabızda bir fevkalâ
delik yok. Nihayet sıra bir mahalle
nin ismine gelince hastanm nabzı 
dehşeth atmış.. 

İbni Sina bu mahallede bir şeyler 
olduğunu anlamış ve yanındaki ada
ma: 

— Şimdi bu mahalledeki bütün 
sokaklan say., demiş.. 

Adam mahallenin bütün sokakla
rını sajrmış. Nihayet bir sokağın is
mine sıra gelince hastanın nabzı ge
ne müthiş bir surette atmış.. İbni 
Sina bu sokakta bir şeyler olduğu
nu anlamış: 

— Ştmdidemiş bu sokaktaki bü
tün evleri sajrınn.. 

Evler sayılmış, bir eve sıra gelince 
hastamn nabzı tekrar atmış, tbni 
Sina: 

— Bu evde oturanların hepsini ba
na say., demiş... 

Adam evdekileri saymağa başla
mış. Bir genç kızın ismini söyleyince 
hastanın nabzı kopacakmış gibi at
mış.. İbni Sina: 

— tşte demiş, senin hastalığm bu., 
sen bu kıza âşıksın... Aşkın tedavisi 
de ilâcı da o kızın visalidir., onunla 
evlenmelisin.. demiş., hakikaten böy
le yapmışlar ve genç iyi olmuş.. 

Şimdiki doktorlar aşkı müshiTIe 
tedavi ediyorlar. Eskiler müshil yeri
ne sevgUinin visalini tavsiye edi
yorlar.. 

Bu kitapta gene meşhur bir türk 
hekiminin ameliyat için bayılttığı 
hastasını nasıl ayılttığım okudum. 

Hekim hastamn evinin bütün pen
cerelerini kapatıyor., başhyor evde 
şiş kebabı pişirmeğe... Evin her ta-
rafmı kebap dumanlan sanyor.. ke
bap kokusunu işitince hasta ayıhyor. 
Tevekkeli «can boğazdan gelir» de* 
memişler.. — H. F. 

MnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIHUllIlllUIIIIIUMMMMH 

üniversite tamir ediliyor 
Üniversite rektörlüğünün buluik» 

duğu eski Harbiye nezareti binasının 
tamirine karar verilmiştir. 

t ^ 
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Çin tayyareleri Şanghay 
şehrine bombalar attılar 

Bombalardan 463 kişi öldü. Japonya hükümeti vaziyetin 
vahameti üzerine şiddetli tedhirler almağa karar verdi 

Tokyo 14 — Çin kuvvetleri bütün 
cephede taarruza geçmiş görünüyor
lar. 

Saat 16,30 da Şanghaym şimal is
tasyonunda bulunan Çin kuvvetleri, 
Sov - Chiatum varoşma kadar ilerle
mişlerdir. Japon kuvvetleri. Bunlara 
Sgechouan - Shiatum yolu üz'jrinde 
hücum etmişlerdir. 

Bir Çin fu-kası şimendiferle Şang-
haya gelerek mevzi almıştır. 12 Çin 
fırkası da icabında Şanghaya yürü
mek için emir almıştır. 

Şanghay 14 (A.A.) — Saat 21 de 
Japon bahriyesi, saniyede 4 mermi 
atmak suretile şimal istasyonunu 
bombardımana başlamıştır. 

Şanghay 14 (A.A.) — Reuterin öğ
rendiğine göre, beklenen takviye ge
mileri ve kıtalarının tayfun dolayı-
sile pek yakın zamanda gelemediği 
takdirde, Japonlar Şanghayı terket-
meyi düşünmektedir. 

Şanghay 14 (A.A.) — «Büyük dün
ya» meydanına düşen bombalar 463 
kişinin ölümüne ve 828 kişinin yara
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

Çin taarruzunun hedefi 
Berlin 14 — Pekinden bildirildiğine 

göre, Şanghay cephesinde Çin taarru
zunun hedefi Japonların tahtı işga
linde bulunan mahalleleri, şarktan 
ve garpdan çevirmektir. 

Garbda, muharebe Paçu köprüsü et
rafında cereyan ediyor. İngiliz mınta-
kasma yakın bulun/n evler ateşler i-
çindedir. Şarkta ÇuıU'.e Japon men
sucat fabrikaları civarına hücum edi
yorlar. 

Yangtse nehrinde bulunan dört Ja
pon muhribi muharebeye iştirak edi
yorlar. Çinliler Tiyençin cenubunda 
da taarruza geçmişlerdir. Havanın 
bozukluğu Japonlara tayyarelerini 
kullanmalarına mani oluyor. Japon
lar, mitralyözler ve havan toplarile 
mukabele ediyor. 

Çin tasryareleri b o m b a l a r 
yağd ır ıyor lar 

Şanghay 14 — Çin tayyareleri üç 
defa Japon mmtakası üzerinden uça
rak Japon mıntakasına, harb gemile
rine ve amiral gemisi İzumo ile Ja
pon karargâhına bombalar atmışlar
dır. Japon gemileri mukabelede bu
lunmuşlardır. Japon amiral gemisine 
isabet vaki olmaımştır. Japon krava-
zörlerinden Mancınık ile fırlatılan iki 
Japon tayyaresi üç Çin tayyaresinin 
takibine çıkmışlardır. 10 Çin tayya
resi üçüncü defa olarak Japon amiral 
gemisi İzamo ile Japon konsolosha
nesine tekrar bombalar atmışlardır. 

Japon harb gemileri, îzumo müs
tesna olmak üzere Çin mevzilerini 
bombardıman etmek için açılmışlar
dır. Bir Çin tayyaresi alevler içinde 
yere düşürülmüştür. 

H a v a torpil leri d e at ı l ıyor 
Şanghay 14 (A.A.) — Saat 16 dan 

Bonra Çin tayyareleri Uangfu önün
de demirlemiş olan Japon harb gemi-
lerile Japon mevzilerini bombardı
man etmişlerdir. Setcouan caddesi
nin şimaline Japon kışlasının yanma 
bir çok bombalar düşmüştür. 

Japon konsoloshanesi önünde de-
mirii bulunan İzumo kruvazörünün 
yanına torpiller düşürülmüştür. 
Uangfu nehrinin her İki sahilinde de 
yangınlar çıknuştır. 

Hava müdafaa toplarile mUralyöz-
lerin müthiş güriiltüsü mültecUerie 
dolmuş olan imtiyaz mıntakaları so-
kaklarmda panik husule getirmiştir. 

Fransız imtiyaz mıntakasına iki 
bomba düşmüştür. Birinci bomba de 
Orand Monde denilen yere ve kesif 
bir mülteci kalabalığı içine düşmüş, 
yüzlerce kibrinin yaralanmasına sebep 
0lınîif<rur. Bu arada Havas ajansının 
te.Voncusu da yaralanmıştır. Bir baş-
kA bomba NanMn caddeıinin nihaye
tinde bıüûKan Falas otel clvannda 
İniHAk eirrJş ve bir çek kişilerin ölü-
tiCne stbrbiyet vcmılşur: 

Çin ve Japon tayyareleri imtiyaz 
mmtakası üzerinde a3mi zamanda uç
tuklarından bu bombalan atan tay
yarenin hangi tarafa mensub olduğu 
belli değildir. 

Bir Çin tayyaresinin attığı bomba
lar yedinci Edvard caddesinin köşesi
ne düşmüştür. Aralarında bir çok ,ec-
nebüer de olmak üzere 200 kişi öldü
ğü tahmin edilmektedir. 

Nankin yolunda bir İngiliz, bir A-
merikalı ve 6 ecnebi daha ölmüştür. 
Yedinci Edvard caddesinde iki Ame
rikalı, bir otomobil içinde iki Ameri
kalı ölü olarak bulunmuştur. Çin tay
yarelerinin attıkları bombalardan i-
kisi bir İngiliz sardalya fabrikasına 
isabet ederek dört Çinli hamalı öl-
dünnüştür. Tayyareler iki Japon ip
lik fabrikasını da hasara uğratmış
lardır. 

Tokyo 14 (A.A.) — Vaziyetin vaha
met kesbetmesi üzerine kabinenin se
ferberlik hususunda ittihaz edilen ma
lî ve iktisadî tedbirleri tevsie ve Şang
haya gelmekte olan Çin fırkalarına 
karşı koyacak surette karadan müda-
faasım kuvvetlendirmek için yeni e-
nerjik tedbirler ittihazına karar veril
diği zannolunuyor. 

Fevkalâde krediler kabul edildiği 
ve dietin eylülde fevkalâde bir top
lantı yapması derpiş edildiği rivayet 
olunmaktadır. 

C h a p e i l d e m u h a r e b e l e r 
d e v a m d a 

Şanghay 14 (A.A.) — Havas ajan
sı muhabirinin tarassud mevkiinden 
bildirdiğine göre Chapei istikametin
de muharebeler devam etmektedir. 
Japon harb gemilerinden uçurulan 
deniz tayyareleri, harekât sahası üze
rinde dolaşmaktadırlar. Çin milisleri 
faaliyete geçmişlerdir. » 

Japon devriyeleri evlerin arasında 
dolaşmaktadırlar. Szechwen yolunun 
şimal kısmında ciddî bir çarpışma de
vam etmektedir. 
Ş a n g h a y c ivar ında m u h a r e b e 

d e v a m ed iyor 
Şanghay 14 (A.A.) — Top ateşleri 

devam etmektedir. Beynelmilel imti
yaz mıntakasınm Huçeunun şimalin
de bulunan kısmı Japon kıtalan ta
rafından muhafaza edUmektedir. 

Şanghay - Wusung şimendifer hat
tı bojrunda yangınlar devam etmekte
dir. Çinliler bu yangınların Japonlar 
tarafmdan çıkanldığmı iddia etmek
tedirler. 72 santimetrelik iki batarya 
şimal istasyonunu bombardıman et
mektedir. 

Bütün ticaret gemileri Şanghay 11-
mamm terketmişlerdir. 

J a p o n tebl iğ i 
Şanghay 14 — Japon ataşenavali 

kalemi şu tebliği neşretmiştir: 
Çinliler saat 14,15 te Şanghay cl

vannda mevzi almış olan Japon pi
yade kuvvetlerine taarruz etmişlerdir. 
Bu taarruz saat 14,40 da püskürtül-
müştür. Çinlüer, ağır zayiata uğra
makla beraber biraz sonra bu taarru
zu tecdid eylemişlerdir. Muharebe 
devam ediyor. Saat 16,30 da Hang -
Keou civannda bulunan Japon umu
mî karargâhına da başka bir taarruz 
yapmışlardır. Bu taarruz saat 17,30 
da püskürtülmüştür. 

Japon karargâhı işgal 
edildi mi? 

Şanghay 14 (A.A.) — Central News 
Çin ajansma göre Çin kıtaları 
Yangtsedeki Japon iplik fabrikasına 
yerleşen Japon umumî karargâhını 
işgal etmişlerdir. 

Hongken mahallesinde Japon de
niz müfrezesi tarafından hareket üs
sü olarak kullanılan başlıca Japon 

kışlası Çin kıtalan tarafından muha
sara edilmektedir. 

Şanghay kablosu kesildi 
Tokyo 14 — Şanghay İle Tokyo a-

rasmda kablo ile muhaberat dün ge
ceden itibaren kesilmiştir, galebi ih
timal Çinliler kobloyu kesmişlerdir. 

Haliçte ilk denizaltı 
gemimiz yapılıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
kili de diğer bir motörle tersaneye gel
mişler, tersanede hazır bulunan ze-
vatle şehir bandosu ve bir kıta bah
riye askeri tarafından selâmlanmış-
lardır. 

Başvekil bahriye kıtasım teftiş et
tikten sonra denizaltı gemisinin ilk 
levazımının bulunduğu kızağın yanı
na gelmişlerdir. 

K r u p fabrikası müdürünün 
nutku 

inşaatı üzerine alan Krup fabrikası 
müdürü B. Östen Türk bayraklarile 
süslenmiş olan kürsüye çıkarak kısa 
bir nutuk söylemiş. Başvekil ile diğer 
davetlileri selâmladıktan sonra ez
cümle demiştir ki: 

— Türk hükümetinin bize itimad 
ederek iki denizaltı gemisi yapmayı 
uhdemize vermesi bize şeref vermiştir. 
Bu itimada lâyık olmıya çalışarak bu
gün ilk Türk denizaltı gemisinin 
umurga vaz'i merasimini yapmakla 
inşaata başlamış bulunuyoruz. Tah
telbahirin burada yapılmasına karar 
verilmesi Türk bahriyesinin 75 sene-
denberi mevcut olan tersanesine bir
denbire hayat vermiştir. 

Tahtelbahir inşası, gemi inşaatının 
en güç ve en fazla itina istiyen bir şu-
besidir. Krup bu ağır ve-mesuliyetli 
vazifeyi denizaltı inşaatındaki bilgi 
ve tecrübesine güvenerek üzerine al
mıştır. Burada Türk işçilerile beraber 
çalışacağız. Vazifelerimizden biri de 
Türk işçisine denizaltı gemisi inşaatı
nı öğretmektir. Burada çok istidadlı 
elemanlar bulduk. İşimizi bitirip bu
radan çekildikten sonra Tahtelbahir 
inşasına muktedir Türk işçileri bıra
kacağız. Türk hükümetinin bize karşı 
gösterdği itimada bir kere daha te
şekkürü vazife bilirim. 

Başvek i l in söz ler i 
B. Östenin nutkundan sonra Baş

vekil kendisini yanlarına çağırdı. Ya
pılacak iş bakında bazı izahat aldı ve: 

— Knıpun bu memeleket hatıratın
da güzel izleri vardır. Bütün işlerini
zin saat gibi muntazam olacağına; iti
madımız vardır. Muvaffakiyet dilerim. 
Dedi. 

^ O m u r g a konuluyor 
Bunu müteakib bir düdük çaldı. 

Kenarda defne dallarile süslenmiş bu-
İvman bir umurga demiri vinçle kal-
dmlarak alkışlar arasında kızağa 
kondu. 

Davetliler hazırlanmış olan büfede 
izaz edildiler, İsmet İnönü gene as
kerî kıta tatafmdîuı selâmlanarak 
tersaneden ayrıldılar. 

Dün kızağa vazedilen denizaltı ge
misinin inşaatı bir senede ikmal edi
lecek ve gelecek sene denize indiril
dikten sonra ikincisinin inşasma baş-
lanacktır. 790 ton hacminde olan bi
rinci denizaltı gemisi mevcut deniz
altı gemilerimizin en büyüğü olacak 
ve denize indirildikten altı ay sonra 

dahilî tertibatı da tamamlanmış bu
lunacaktır. Tersanede bu münasebetle 
şirket yeni bir bina İnşa etmiş ve et-
rafmı duvarla çevirmiştir. 

De rede boğuldu 
izmir (Akşam) — Kahramanlar 

mahallesinde Dördüncü sokakta otu
ran Ahmed oğlu 3 yaşında Muzaffer, 
yakındaki Kemer deresinde bir su bi
rikintisi içine düşerek boğulmuştur. 

HAlKOPIlCrı 
17 Ağustos salı akşamı 

Beylerbeyi İskele 
tiyatrosunda 

Ş İ R İ N T E Y Z E 
18 Ağustos çarşamba akşamı 
Heybeliada Plaj gazinosunda 

E N A Y İ L E R 

Trakya manevraları 

Irak askerî heyeti de 
dün şehrimize geldi 

Trakyadaki büyük manevralarda 
hazır bulunacak dost devletlerin as
kerî heyetlerinden Irak heyeti de dün 
akşamki Toros ekspresile saat 20,7 de 
şehrimize gelmiştir. 

Irak genel kurmay başkanı general 
Bekir Sıtkı Musulda müessif bir taar
ruz neticesinde vefat ettiği için heye
te mirliva general Hasan Fevzi riya
set ediyordu. Heyet âzası binbaşı Nu-
reddin Mahmud, önyüzbaşı Refik Arif, 
teğmen Cemilden mürekkeptir. 

Dost Irak devletinin kıymetli mü
messillerinden mürekkep askerî heye
tin şehrimize muvasalatı münasebeti-
le Haydarpaşa istasyonu Türk ve Irak 
bayraklarile süslenmişti. Tren, Hay
darpaşa garında durunca, evvelâ ge
neral Hüseyin Fevzi, müşarünileyhi 
takiben de heyetin diğer âzası inmiş
ler ve garda genel kurmay başkam 
mareşal Fevzi Çakmak namına ikin
ci başkan genel Asım Gündüz, İstan
bul kumandanı Cemil Cahid Toyde-
mir, general Veysel Ünver, İstanbul 
Merkez kumandanı general İhsan 
İlgaz Hariciye Vekâletinden Kudret, 
ile Irak sefiri ve konsoloshanesi erkân 
ve mensupları, Efgan sefareti baş kâ
tibi B. Abdülvahap, memleketimizde 
tahsilde bulunan Efganlı genç subay
lardan mürekkep bir heyet ile sair 
zevat tarafmdan karşılanmışlardır. 

Heyet âzası garda bulunan bir bö
lük piyade, bir bando muzika ile po
lis tarafından selâmlanmıştır. Bando 
Irak millî marşile İstiklâl marşını çal
mıştır. Bu esnada muhterem misafi
rimiz general Hüseyin Fevzi ile mai
yeti erkânı ve diğer hazırun millî 
marşlar çalınırken selâm vaziyeti al
mışlardır. 

Heyet reisi general Hüseyin Fevzi, 
askeri teftiş ettikten sonra heyet âza
sı ve istikbalde bulunan zevat ile bir
likte rıhtıma doğru ilerliyerek bura
da kendilerine tahsis edilen motöre 
binmişler ve doğruca Tophane rıhtı
mına çıkarak Perapalas oteline gel
mişlerdir. 

Muhterem misafirlerimiz bir müd
det otelde istirahat ettikten sonra 
heyet reisi general Hüseyin Fevzi ga
zetecileri kabul etmiş ve sorulan sual
lere büyük bir nezaketle ve gayet fa
sih bir Türkçe ile şu izahatı vermek 
lûtfunda bulunmuştur: 

«— Ben, ikinci vatanım olan çok 
sevdiğim ve özlediğim Türkiyeye gel
dim. Esasen Türkiyenin yabancısı de
ğilim. Hayatımın on senesini bu va
tanın yakınlarında, altı senesini de 
mekteplerinde geçirdim. Türkçeyi 
uzun müddet konuşmak fırsatını bu
lamadığım halde görüyorsunuz ki ge
ne konuşabiliyorum.» 

Bundan sonra muhterem general, 
Irak genel kurmay başkanı general 
Bekir Sıtkı merhuma yapılan feci 
suikasda temas ederek dedi ki: 

«— Kardeşim ve arkadaşım mer
hum general Bekir Sıtkıya yapılan 
suikasd, şahsî bir hadisedir; katiyen 
siyasî bir mahiyeti haiz değildir. Mer
hum, bir nefer tarafından şehid edil
miştir. Maamafih bu müessef hadise 
üzerine yapılan tahkikat henüz bit
memiştir.» 

General Hüseyin Fevzi Trakyada 
yapılacak manevralar vesilesile iza
hatına şu suretle devam etmiştir: 

«— Türk milleti ötedenberi asker 
bir millettir. Bilirsiniz ki Türk milleti 
mazide orta Asyadan büyük zaferle 
gelmiş, büyük ordular kurmuş, şanh 

zaferlere ve mefahire malik bir millettir. 
Bilhassa büyük Türk inkilâbmdanbe-
ri Türk ordusu askerlik sahasında çok 
büyük ve feyizli terakkiler göstermiş-

tir. Şimdi de bilfiil muhtelif harplen 
de kumanda etmiş, tecrübe görmüj 
ve Büyük Atatürkün dehâsile yetiş
miş kıymetli generalların idare ve ne
zareti altında cereyan edecek Trak
ya manevralarından büyük istifade 
temin edeceğimiz muhakkaktır. Bu 
itibarla ben bu seyahatimden çok 
memnunum.» 

Gazeteciler muhterem general Hü
seyin Fevzinin verdiği bu izahattan 
sonra kendilerine teşekkür ederek 
aynlmışlardır. 

Yunan heyetinin şehirde 
gezintileri 

Büyük Trakya manevralarında bu 
lunmak üzere evvelki gün şehrimize 
gelen Yunan erkânıharbiye reisi ge 
neral Papagosun riyasetindeki heyet 
dün şehrimizde muhtelif gezintileı 
yapmışlardır. Misafirler refakatlerin 
verilen mihmandar heyetle birlikte 
dün öğleden evvel İstanbul tarafında 
dolaşmışlar, müzeleri, camileri gez
mişlerdir. 

Heyet dün Taksimdeki Cumhuriyet 
âbidesine çelenk koymuşlardır. 

B O R S A 
14 Ağustos 1937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 
ESHAM ve TAHVİLAT 
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TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

14/8/937 

F t A T L A R 
CİNSİ 

K I 

Buğday yumuşak 
» sert 
> kızılca 

Arpa 
Çavdar 
Kuşyemi 
Kaplıca 
Yapak Anadol 

Aşağı T u k a n 
. Pa. Kr. Pa. 

« 2 0 — 
5 32} 6 
6 8 6 17 i 
4 10 4 15 
4 30 — 
9 — — 
3 20 — 

65 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
Yapak 
Nohut 
Mısır 
Yulaf 
Keten tohumu 
Fasulye 
Un 

904 Ton 
122 » 

43 > 
87 > 
26 > 
48 » 

116 » 
21 » 

4 » 
56 > 

G İ D E N 

Razmol 
Un 
Yapak 

919 Ton 
50 » 

2 1/4 » 

D I Ş F İ A T L A R 
Buğday: Liverpul 

» : Şikago 
» : Vinipek 

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

6.98 Kr. 
6,25 » 
6.09 > 
5,07 > 
3.87 » 
8.23 > 

94,68 > 
94,69 y> 

\ ^ 

Tepebaşı bahçesinde 
Bugün tekmil yeni programla 

Büyük Matine 
Maltepe Belediyesinden: 

Maltepede dtniz üzerinde yemden yapılan Adalar ve İstanbula nezareti 
fevkalâdeyi haiz Maltepe Belediye gazinosu 26 Ağustos 937 Perşembe günü 
saat 14 de açık arttırma ile kiraya verileceğinden taliplerin şeraiti anlamak 
üzere 9 Ağu.sloa 937 tarihinden itibaren Belediyeye müracaatlan ilân olu« 
nur. «SIOOM 
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SİYASI İCMAL: 

A K Ş A M Sahife 5 

Japonyanın Cinde ihdas ettiği yeni vaziyet 
Mançurinin ve Jeholun cenup hu-

(LuĞlannın emniyetini muhafaza ve 
dahilî Moğolistan üzerinden Altaylara 
ve Şarki Türkistana doğru Japon or
dusunun harekâtına yol açık olması-
nı temin eiçin 1934 senesinde Şimali 
Cinde idarî muhtariyet ve gayri as
keri mıntaka tesis esası üzerine Cinle 
anlaşmış olan Japonyanın ordusu son 
hadiseler üzerine Pekin ve Tientsin 
şehirlerini ve bunların Peçili körfezin
deki limanlarını zaptederek buralara 
yerleşmek suretile yeni bir vaziyet ih
das etmiştir. 

Bu vaziyeti tanımak üzere yeni bir 
anlaşma yapmak icab ediyordu. Lâ
kin Çin hükümeti bu vaziyeti tanı
maktan imtina etmiş ve eski vaziye
tin iadesini ve Japon ordusunun yeni 
işgal ettiği yerlerden çekilmesini iste
miştir. Neticede Japon ordusu tekrar 
harekete geçti. Ötedenberi Jopon or
dusunun Garba doğru ilerlemesine 
mani olmak için dahili Mogolistanın 
Çahar ve Suiyuan eyaletlerinde tahki
mat yaparak vaziyet almış olan Çin 
kuvvetlerinin Pekin - Suiyuan demir
yolu boyundaki mevkileri Japonlar tOr 
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rafından birer birer zaptedilmektedir. 
Buradaki Çin ordusu ile asıl Çin ara
sında demiryolu irtibatı bulunmadı
ğından Çinliler uzun müddet Japon 
ordusunun Türkistan üzerine ilerle
mesine mani olamtyacaklardtr. 

Zaten Çin hükümeti burasının mü
dafaasına o kadar ehemmiyet verme
mektedir. Bilâkis Sovyetler bütün 
Sibiryamn arkadan Japon ordusu ta
rafından tehdid edileceğini düşüne
rek Japon ordusunun Pekinin gar
binde yaptığı ilerleme hareketine da
ha ziyade alâkadar olmaktadırlar. 

Çin hükümeti cenuptan iki demir
yolu hattı üzerinden Şimali Çine doğ
ru kuvvetlerini sevketmeğe hazırlan
mıştır. Şukadr var ki bütün Japon 
donanması Orta Çinin kapısı bulunan . 
Şanghayda ihraç hareketi yaptığın
dan ve Çinin yeni paytahtı Nankini 
tehlikede bıraktığından şimale ilerle
mek istiyen Çin orduları arkaların
dan tehdid edüecektir. Umumî siyasi 
vaziyet Japonların geniş mikyasta 
askeri harekât yapmalarına müsait 
bulunuyor. 

Feyzulah Kazan yolu boyundaki mevkileri Japonlar tOr ««•.•..""..•...•"•••"--"•"" •"••"-' 
..-.„ „. -"'"" , , 

Aşıkı Recebe kocası Nuriyi öldürten 
İrfanın muhakemesi 

Cinayet masası komiseri, maznunların 
itirafları hakkında mühim izahat verdi 

Fatihte âşıkı Ali Receble- elbirliği 
yaparak kocası Nuriyi öldürtmekten 
suçlu İrfan adındaki kadınla annesi 
îfakat ve katil Ali Recebin muhake
melerine ağır ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir. Bu celsede katil Re
cebi ilk isticvab ve tahkikatı idare 
eden cinayet masası komiseri B. Alı
şan şahid olarak dinlenmiştir. Alışan 
vakayı şöyle anlatmıştır: ^ 

— Cinayeti haber alınca maktul 
Nurinin evine gittik. Karısı irfanı 
isticvab ettiğimiz zaman evvelâ, eve 
hırsız girerek kocasını öldürdüğünü 
söyledi, sonra karakolda ifadesini de
ğiştirerek kocası Nurmin, Receb ta
rafından öldürürldüğünü ve Nurinin 
elbiselermm de kaybolduğunu söyle
di. Biraz sonra Nurinin elbiselerinin 
çalmmadığını, annesi İfakat tarafın
dan evde saklandığını ileri sürdü. Evi 
arattık, elbiseleri bulduramadık. O 
sırada katü Recebi de yakalattırdık. 
Receb evvelâ bu cinayetten haberi 
olmadığını iddia etti ise de İrfanm 
her şeyi anlattığını öğrenince o da 
itiraf ederek, mademki onlar hepsini 
söylemişler, ben de doğrusunu anla
tayım, Nuri beni evine davet ederek 
rakı içirdi, münasebetsiz tekliflerde 

Tramvay şirketi 
Şehir içinde otobüs 

işletmek istiyor 
Son zamanlarda şehrin muhtelif 

yerlerinde otobüsler işlediği için 
tramvay şirketi Belediyeye müracaat 
etmiş, Taksimle Beşiktaş arasında 
olduğu gibi, şehrin muhtelif yerleri 
için getirteceği son sistem otobüsleri 
işletmeğe talip olduğunu bildirmiş ^ 
bu müsaadeyi istemiştir. Belediye bu 
teklifi tedkik etmektedir. 

Ancak şehir içinde otobüs işletrnek 
imtiyazı kendi uhdesinde olduğundan 
Belediye - muvkkaten olsun - bütün 
şehir otobüs servisinin bir müçsseseye 
devrine taraftar değildir. Bu itibarle 
tramvay şirketinin bu müracaatının 
da reddedileceği tahmin ediliyor. 

Çatak köyünde bir cinayet 
İzmir (Akşam) — Ödemiş kazası

nın Kiraz nahiyesine bağlı Çatak kö
yünde bir cinayet olmuştur. Köy muh
tarı B. Mehmed oğlu Emin, geceleyin 
evinde uyurken meçhul bir şahıs ta
rafından atılan beş tabanca kurşuni-
le öldürülmüştür. Cinayet, esrarengiz 
bir mahiyet arzetmektedir. Muhtann, 
her hangi bir meseleden kendisine 
muğber olan ve intikam besiiyen bir 
şahıs tarafından öldürüldüğü kuvvet
le tahmin edilmektedir. Adliyece Uh-
kikata başlanmıştır. 

bulundu. Daha evvel de karısı İrfan
la konuşmuştuk, İrfan da Nuriyi is
temiyordu. Onımla elbirliği yaparak 
Nuriyi öldürmeğe karar verdik. Ben 
Nuriyi öldürecektim, onlar eve hırsız 
gelip cinayeti işledikten sonra kaçtı
ğım söyliyeceklerdi. Konuştuğumuz 
şekilde yaptım. Ben Nuriyi bıçakla 
öldürdüm. Telâşla ayakkaplarımı ev
de unutarak çoraplarla Fatihe kadar 
kaçtım. Orada çorapları da çıkararak 
çıplak ayakla Karagümriiğe gittim. 
Evden kaçarken Nurinin elbiselerini 
de alıp hırsız çalmış süsü verecektim, 
fakat buna vakit bulamadım; diye 
vakayı anlattı. 

Sonra müddeiumumi ile beraber Nu
rinin evine gittik, Nurinin elbiselerini 
ne yaptığını İrfanın annesi İfakate sor
duk Haberim yok cevabını verdi. O 
zaman İrfan, anne, ben her şeyi anlat-
tim, elbiseleri çıkar, dedi. Bu defa ifa
kat bir yatağm kenarım açarak yun-
ler arasından Nurinin kanU elbiseleri-
ni çıkardı. Ve bu suretle hepsi cmayetı 
itiraf ettiler +, , „f K,, 

suçlu Receble Irfa ve ifakat bu 
ifadeye itiraz ederek böyle bir şey söy
lemediklerini iddia etmişlerdir Mah
keme, gelmiyen şahidlerin celbi ıçm 
muhakemeyi başka güne^akmıştu:. 

' Mualljûİ^lafi 
Barem cedvelinde değişik
lik yapılacağı doğru değil 

Gazetelerden bazılan muallimlere 
aid barem cedvelinde bazı değişiklik
ler yapılacağı, 17,5 ve 22,5 liralık de
recelerin kalkacağı, bunlarm yerine 
16 liraUk derecelerin 20 ve 20 liralık 
derecelerin de 25 liraya çıkanlacağmı 
yazıyoriardı. 

Yaptığımız tahkikata göre muallun-
lerin barem cedveli, devlet memurian 
barem cedveli esaslarına dahU oldu
ğundan muallimler hakkında istisnai 
bir barem tadilâtı yapılması kabü 
değildir. Binaenaleyh verilen habe
rin doğru olmadığı anlaşılmıştu:. 

Belediye emirlerine riayet 
etmiyenler 

Eminönü mmtakasmda Çelediye 
emirlerine riayet etmiyen 96 kişi, Fa
tih mmtakasmda da 37 kişi yakalan
mış ve para cezasile cezalandırılmış
lardır. Bundan başka Fatih fırmla-
rında yapılan kontrolde 119 ekmek 
çeşniye muhalif görülmüş ve müsa
dere edilmiştir. 

Dün Köprü üzerinde çivili yol ha
ricinde bir taraftan öbür tarafa geç
meğe teşebbüs eden 34 kişi yakalana
rak para cezasile tecziye edilmişler
dir. 

Lokomotif ve 
vagon fabrikası 

In f̂iliz şirketi mümessili 
nafıa vekâleti ile temas 

için Ankaraya gitti 
Memeleketimizde kurulacak olan 

vagon ve lokomotif fabrikası inşaatı
nı üzerine almak istiyen İngiliz mü
essesesi mümessili B. Wa3rt Nafia Ve-
kâletile temaslarda bulunmak üzere 
dün Ankaraya gitmiştir. 

İngiliz iş adamının temsil ettiği mü
essese, Karabük demir ve çelik fabri-
kalarmı yapmakta olan müessese şir
ketine mensuptur. Müessese memle
ketimizde bir vagon ve lokomotif fab
rikası kurulması mevzuu bahis olma
sı üzerine müstakbel fabrikaya aid 
proje ve tekliflerini hazırlamıştır. 
Müzakerelere yarin Ankarada başla
nacaktır. Görüşmeler sonunda İngiliz 
mümessili Londraya giderek neticejri 
müesseseye bildirecek ve iki taraf a-
rasmda bir anlaşma temini için esas 
müzakerelerde bulunmak üzere Lon-
dradan bir heyet gelecektir. 

Lokomotif ve vagon fabrikasının 
da Karabükte kurulması münasip gö
rülüyor. Buna sebep demir fabrikala
rının da Karabükte olmasıdır. 

iki ayda 8 bin 
göçmen geldi. 

Romanyadan da 17,000 
göçmen gelecek 

Romanyadan göçmen nakline de
vam olunuyor. Hisar ve Nazım vapur
ları şimdiye kadar limanımıza Kös
tence arasında dört sefer yapmışlar
dır. Nakliyata başlanalı bir buçuk i-
ki ay zarfında Romanyadan 8000 ka
dar göçmen gelmiştir. Bunlar Anado-
luya yerleştirilmektedirler. Yalmz 
3500 kadan doğrudan doğruya Urla-
ya çıkarılmışlardır. 

Nakledilecek göçmen adedi 25,000 
olduğuna göre Kösteceden daha 
17,000 göçmen gelecektir. Bunlar da 
Anadoluya yerleştirileceklerdir. Va
purlar 3000 göçmen daha getirmek ü-
zere Köstenceye gitmişlerdir. 

Vapurlar her seferinde 3000-3500 
göçmen getirmektedirler. Bu müna
sebetle nakliyatın sonu ancak teşri
nisani nihayetlerinde alınabilecektir. 

Bunlardan kendi vesaitile memle
ketlerinden ayrılıp Anavatana gelen 
göçmenler de vardır. Meselâ Bulga-
ristandan bu şekilde bir çok kimseler 
gelmişlerdir. Bunlar da kısmen Trak-
yaya ve kısmen de Şehrimize getiri
lerek Anadoluya sevkedilmektedirler. 

Izmirin kurtuluş bayramı 
İzmir 14 (Akşam) — İzmirin 9 ey

lül kurtuluş bayramı, bu sene fevkalâ
de bir şekilde kutlanacaktır. Bunun 
için zengin bir program hazırlanmak
tadır. Partide vali B. Fazlı Gülecin 
riyasetinde yapılan toplantıda prog-
ramm esasları tespit edilmiştir. İzmi
rin kurtuluş bayramına muhtelif vi
lâyet ve kazalardan heyetler gelecek, 
iştirak edecektir. 

Çocuk dayaktan mı öldü? 
izmir 14 (Akşam) — İzmirin Al

tındağ köyünde 6 yaşında Mustafa 
Kaya adında bir çocuk, köy muhtarı 
B. Hıfzının karısı Bn. Hatice ile kız-
lan tarafından dövülmüştü. Çocuk 
bir hafta sonra hastanede ölmüştür. 
Çocuğun ölümü şüpheli görülmüş ve 
yapılan otopside tropikadan öldüğü 
anlaşılmıştır. 

Bir katil yakalandı 
izmir (Akşam) — Beş sene evvel 

Kiliste bir Arab kansmı öldüren ve 
İzmirde saklanan Mahmud oğlu Meh
med, zabıtaca tutulmuştur. Katil, 
Mehmed oğlu Ahmed adma yazılı sah
te bir nüfus tezkeresi taşımakta idi. 
Kilise gönderilmiştir. 

Sevgilisini bıçakla vurdu 
Çeşme (Akşam) — Çeşme kazasi-

nm Kadı Ovacık köyünde Hüseyin oğ
lu Ahmed, ayni köyden seviştiği İs
mail kızı Umriyeyi bıçakla iki yerin
den ağır surette yaralamıştır. 

Çeşmenin Uca ve Plaj köyünde Ha
san oğlu Ahmed, İbrahim ve Saatli 
Mustafa, köpek boğuştururken arala
rında kavga çıkmış, İbrahim bıçakla 
Saatli Mustafayı sol bacağından ya
ralamıştır. 

Yeraltı servetimiz 
* -

Bir çok yerlerde yeni 
madenler bulundu 
Bunlann arasında altm, s^müş, cıva, 

krom, linyit ve bakır var 
Ankara (Hususî muhabirimiz yazı

yor) — Maden tetkik ve arama ensti
tüsünün, yeraltı servetlerimiz araştır
malarından yeni ve bütün memleketi 
sevindirecek haberler gelmektedir. Bu 
buluşlardan, memlekete yeni bir iş sa
hası ve bütçeye döviz kaynağı olacak 
değerde olanlarının istihsal plânları 
hazırlanmakta ve tesisata başlanmak
tadır. 

Altın ve gümüş 
Gümüşhane şehrinin yanıbaşmda 

bulunan ve bu kasabaya adını vermiş 
olan eski simli kurşun madenlerinin 
yeri gezilerek jeolojik evsaf, geçen ba
harda tetkik ettirilmişti. Bugün büs
bütün kapaU bulunan bu maden ocak-
lanmn yeraltı vaziyetini tenvir ede
cek ve imalâtın hangi tarihlerde ne 
gibi sebeplerle terkedildiğini göstere
cek hiç bir emareye raslanmamıştı. 
Bu madenden vaktile çok zengin cev
herlerin senelerce çıkarılmış olduğu 
bilinir. Araştırmalar sırasında ocak 
ağızlarındaki toprak harmanlarında 
tek tük toplanan cevher parçaları çok 
3rüksek ayarda gümüş ve altın muh
teviyatı gösterdiğinden mağaralann 
enstitüce açtırılmasına ve yatağın 
içine girilerek cevherin iyice tetkikine 
karar verilmiş, icab eden malzeme 
gönderilmişti. 

Gelen haberlere göre, araştırmalar 
müsbet neticeler vermiştir. Maden 
çok jrüksek ayarda ve miktar itibarUe 
bir işletmeyi idare edecek derecede 
çok altın ve gümüş cevheri ihtiva et
mektedir. Katı etüdler bitmek üzere
dir. 

Cıva 
Konya vilâyetinin Sızma denilen 

yerinde, bir kaç bin sene evvel imalâ
ta sahne olup, bundan otuz sene ev
vel Withall şirketi tarafından bir müd
det işletilerek tekrar bırakılan bir cıva 
madeninin jeolijik etüdü yapümış, es
ki imalâta girilerek bunlann plân ve 
maktaları çizilmiş, bir çok numuneler 
alınarak tahlil ettirilmiştir. 

Bu muayeneler yatağın derinleşti
rilmesine değer olduğımu gösterdiğin
den galeriler sürülmüş ve sondajlar 
yapüarak yatağın genişliği tesbit edil
miştir. Çalışmalar, beklenildiğinden 
daha yüksek bir netice vermiştir. 

Civa madeninin yanında, tesadüf 
eseri olarak, bir de bakır ve kurşun 
zuhuratına raslanmış, bunlann tet
kikleri de başlamıştır. 

Yeni kromlar 
Guleman civannda, Kündikân kö

yünde Sorudağ, Bahro derelerinde 
oldukça mühim ve bilhassa zengin 
ayarlı krom zuhuratı keşfedilmiştir. 
Bunlar miktar itibarile Guleman 
kromlan kadar çok olmamakla bera
ber, kalite itibarile daha yüksektir. 
Bir kararla işle,tilmeye konulan Gule
man krom madeninin zengin birer 
ihtiyatım teşkil ediyor. 

Guleman kromlannın bugün yer 
üstünde görülen kısmı olan 200.000 
tonluk kısmı ile beraber yeraltındaki 
imtidadı olan kısmı ve bu son bulu
nanlar, krom servetimizin mUyonlar-
ca tonu aştığım tesbit ettirmiştir. Bu
gün memleketimiz, bu yeni buluşlar
la beraber, dünyamn krom bakımın
dan en zengin memleketidir ve hazır
lanan plâna göre, 1940 dan sonra dün
ya istihsalâtımn yüzde yetmişini 
memleketimiz yapacak, bu istihsalden 
hazine senede 9-19 milyon liralık bir 
döviz kazanacaktır. 

Yeni Linyitler 
Çetinkaya, Divriği hattınm cenubu

na düşen Vasıldan mevkiinde görülen 
bir linyit kömürünün kalitesi gayet 
iyi bulunmuştur. Burada bir metre 
kalınlığında olan tabaka tekrar-göz
den geçirilmiş ve işletilmeye kâfi ge
lecek miktarda linyit olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Burası, son senenin yeraltı servet
lerimiz bakımmdan en mühim hâdi
sesi olan Demirdağ (Divrikte bulunan 
muazzam demir cevherimize Ekonomi 
bakanımız bu ismi vermiştir) yaki-
ninde olması, demir cevherinin istih
saline yarıyacak enerjiyi, buraya ku
rulacak bir santraldan istihsale im
kân vermektedir. Aynca Malatyanın • 
yanıbaşmda bulunan Hatun Sujni 
linyit yatağı gezUerek buradaki jeo
lojik bünyenin genişçe bir sahaya ya-
yümış olduğu ve tersiyer tabakalarm 
oldukça düz ve sakin bir surette te
şekkül etmiş olduğu görülmüştür. 

Malatya bez kombinası ve bu hava
liye ikinci beş senelik plân mucibin
ce kurulacak olan fabrikalar, ucuı 
enerjiye ihtiyaç gösterdiğinden, kö
mür tabakasınm Kaytanh oluşuna 
rağmen bu cevherden enerji istihsali 
cihetleri araştınlacaktır. Madenin 
genişliği bu arzunun tahakkukuna 
imkân vermektedir. 

Yeni bakırlar 
Orta Anadoluyn dolaşan ekip, Ge-

minbeli'nin sarkma düşen Kızıl Mezra* 
mevkiinde bir bakır zuhuratı ile karşı
laşmıştır. Cevher fakir ayarlı gözük
mekle beraber, genişçe bir sahayı Iç-
gal ettiği hissiıü veren bu yatak hiç 
bir eski imalâta sahne olmamıştır. 
Bu itibarla maden üzerinde tetkikler 
başlamış ve büyüklük hakkmdaki ka
naatlerin yerinde olduğu görülmüştür. 

Akdağ madeni üzerinde çalışan ekip^ 
muhteUf yataklar arasındaki jeolijik 
vaziyetlerin tesbiti için harita üzerin
de bunlann raptı ile meşgul olmakta
dır. Bu iki madenle bakır servetimi! 
yeni kıjmaetler kazanmış oluyor. 

Çalışmalar faaliyetle devam etmek
tedir. Toprağın yüzünde yerü zaman
lar şehirleri kuran cumhuriyet, topr»» 
ğm altından bu inşa ve kuruluş için 
temeller ve kaynaklar buluyor. Vatan
daşa iş ve hazineye döviz kaynaklan
dır. 

Poliste terf iler Pantolon hırsızı 
Tayin ve terfi listesi 
henüz tebliğ edilmedi 
Yeni emniyet teşkilâtının tatbiki 

münasebetile yapılması bildirilen u-
mumî nakil ve terfiler hakkında ha
zırlanan liste, henüz emniyet müdür
lüğüne tebliğ edilmiştir. 

Mamafih, emniyet müdürlüğü kad
rosunda, bir çok terfiler bulunduğu 
söylenmektedir. Müstakil emniyet 
müdür ve memurluklanna terfi edi
lerek taşra şehirlerine tayinleri söy
lenilenler arasında birinci şube mü
dür muavini, ikinci şube müdür mu
avinlerinden B. Fahri ve B. Mir'at 
baş memurlardan B. Tevfik, B. Cevad, 
B. Tahsin, üçüncü şube müdürü B. 
Mahmud, beşinci şube müdürü B. 
Şükrü vardır. 

Bunlardan başka, şubeler kısım â-
mlrleri arasında da terfi edenler mev-
cud bulunmaktadır. 

Bu ay sonuna kadar yeni terfiler 
tamamile takarrür etmiş olacaktır. 

Mehmed elindeki bohça 
ile kaçarken yakayı 

ele verdi 
Lâleli civannda Taşhanın bir odaı* 

smda Ali ve Mehmed adlannda iki ki
şi oturmaktadırlar Dün gece bunlar
dan Ali odasında bulunmadığı sırad» 
Mehmed içeriye girerek Alinin ceke
ti ile pantolonunu çalıp bir bohçaym 
sarmış ve sabaha karşı saat dört o-
ralannda handan çıkıp kaçmak iste
miştir. Fakat Mehmedin elinde boh
ça ile koşarken mahalle bekçileri ken* 
dismi görüp yakalamışlardır. Kara
kolda Mehmed bunlan bir küfecideo 
satın aldığım söylemişse de ceketin 
cebinden Alinin nüfus tezkeresi çı
kınca hırsızlık sabit olmuştur. 

Dün üçüncü sulh ceza mahkem©* 
sinde yapılan muhakeme neticesindi 
Mehmedin bir ay hapsine ve iki Um 
mahkeme masrafı ödemesine karai 
verilmiştir. 
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UbeyduUah (efendi) 
Midhat "paşanın Suriyede vali iken 

kaymakamı ve mutemedi, Namık Ke
malin Rodosta mutasarrıf iken Masulf 
müdürü ve dostu, Abdüllıak Hâmidin 
yarım asırdan fazla muhibbi ve arka
daşı Übeydullah efendi yi de dün göm
dük. Şimdi o. Şişli dışmda ve asfalt 
caddenin üstündeki geniş ve boş me
zarlıkta, edebiyatımızda yeni bir vadi
nin ilki olduğu gibi cesedinin gömül
düğü yerd de birinci olarak yatan aziz 
şairimiz Abdülhak Hâmidin yanında
dır. 

Abdülhak Hâmid, çok sevdiği Übey-
dullahtan bahsederken: «O benden bir 
yaş küçüktür» derdi. Doğuşları ara
sındaki bu tek yılı dahi doldurmadan 
büyük kardeşinin yanına can atan ve 
bu anda onun yakınında ve hizasında, 
ölülere has bir şekildeki secde halinde 
yatan Übeydullah ta Hâmid gibi yaşa
dığı ve yaşattığı devri beraberinde gö
türenlerden biridir. 

Übeydullah, arkasmda iz bırakarak 
göçüp giden faniler arasmdadır. Geç
mişte ve halde benzersiz, nevi şahsma 
münhasır bir adamdı. Onu yakmdan 
ve uzaktan tanıyanların hepsi, haya-
tınm, bir tek siyah kılı kalmıyan ak sâ  
kahnelan daha beyaz, daha temiz ol
duğunu söylerler. Bir gün toprak ola
cak varlıklar için bu ne bü3rük bir 
mazhariyettir? Übeydullah efendi, bu 
mazhariyete hakkile erenlerdendir. 

Ben onu ilk defa mütareke yıllan 
İçinde, Darülfünun konferans salo
nunda, hitabet kürsüsünde gördüm ve 
tanıdımdı. Azerbaycan için yapılmış 
bir gündü. Hatipler heyecanlı nutuk
lar söylüyorlardı. Salon hıncahınç do
luydu. Süle3mrıan Nazifi yükselten ve 
hâlâ düşmesine mani olan Pierre Loti 
gününe benziyen bir gün. Bir veya iki 
hatipten sonra kürsüye, arkasmda bir 
deve tüyü maşlah, başında acayip bir 
serpuş, akı çok kır sakallı, gözlerinde 
simsiyah bir alev parlıyan bir adam 
çıktı. Ağır, tok sesile söze başladı. Bel
ki onun giyinişindeki gariplik, belki 
söyleyişindeki zarif nükteler, dinli-
yenlerin bir kısmını güldürmüştü. 
Bu acajip adam kızdı ve köpürdü. Yal
tağından taşan bir nehrin azametli 
hiddetile gülenleri tekdir etti. Ne hal
de bulımduğumuzu, ağlanacak gün
lerde gülmenin ayıp olduğunu söyli-
yerek namuslu bir millet için istiklâ
lin mahzı hayat olduğunu, onsuz ya-
şanmıyacağım öyle ilâhî bir eda ile 
anlattı ki bu satırları yazarken onu 
hâlâ dinliyormuş gibi içimde acıklı ve 
acı bir heyecan duyuyurum. Ben bu 
genç ruhlu, dinç vücutlu ihtiyarı o za
man sevdim. 

Onunla dostluğum yoktu ve buna 
fırsat olmadı. Fakat onu yakm tanı
yanları tanıdım. Bilhassa Übeydulla-
hm, ölüm döşeğinde adını anacak ka
dar sevdiği, vefatından iki gün önce 
bitab yatarken bile yüzünü, göz ka
paklarının arasından görünce gülüm-
sediği dostu Salâh Cimcoz, bana onun 
bütün hayatını teferrüatile tanıttı. 

Yirmi seneden fazla bir zaman önce 
gördüğüm bu acayip kıyafetli ve tunç 
ruhlu adam, bımun için benim ruh ak
rabalarımdan biridir ve ondan bah
sederken hürmetle, muhabbetle ken
disini anlatıyorum. 

Übeydullah, ilk istibdad düşmanlı
ğını, bir ilim ve hürriyet ocağı olan 
Tıbbiyede duydu. Meşrutiyet mübeş-
şiri Midhat paşa ile hürriyet ve vatan 
kelimelerinin yeni mânada mübdii 
Nataık Kemal, onun bu yolda izlerini 
takib ettiği birer Havariler oldu. Genç 
Übeydullah, İzmirin ceyyid havasın
dan ilk yiğitlik hızını alarak İstanbu-
1un o devirdeki kötü muhiti içerisinde 
birer yıldız gibi parlıyan ve istibdadın 
Yıldızma birer belâ yıldınrm halinde 
görünen büyük insanların fikirlerile 
beslendi. Bu yiğit ruhlu İzmir efesi, 
hürriyetperverlik hayatma istibdadın 
kızil remzi olan Abdülhamide isyanla 
başladı. 

Hürriyetperverliği ile hapisler, nefiler 
ve yoksulluklar da beraber başlamıştı, 
Übeydullah böyle şeylerden yümaz bir 
insandı. Nitekim onun hür ruhu, is
tibdad ile inliyen memleketinde yaşa
mağa müsaade etmedi, kaçtı. Kendi 
tabirile Kübadan Bakûya kadar, fa
kat doğru olarak söylersek cenup ve 
şimal Amerika'sı, Afrika, Asya ve Av-
rupada dolaştı ve böyle seneler senesi 
gezdi. Hayatını daima kendi emeğile 
kazandı, keten helvacüığı, kuyumcu
luk ve daha bilmem ne işler yaparak 
yaşadı. 

908 meşrutiyeti ilân edilince memle
kete döndü ve Meclisi mebusana İz
mir mebusu olarak girdi. Meclisin en 
aranan, en hür fikirleri ileri süren, 
karışık unsurlardan mürekkep muha
lif zümreye en biaman saldıran aza
lanından biri oldu. Harbi umumîde 
fevkalâde sefir olarak Afganistana gi
decekti. Yaşımn altmış beş olmasına 
rağmen muhtemel zahmetleri göze 
alarak yola çıktı. İrana geldi. Bahti-
yarîlerin arasmdan geçip Afganista
na gidemedi, orada kaldı. İngilizler 
onu yakaladılar. İraka götürdüler ve 
hapsettiler. Mütareke olunca İstan-
bula döndü. Bu sefer de Ferid paşa 
hükümeti yaJcalayıp Maltaya gön
derdi. Dostları çok çalıştılar, bir müd
det sonra onu Maltadan kurtardüar. 
Fakat iki, üç ay kadar geçmişti ki 
yurd ve istiklâl meselelerinde hiçbir 
şeyden çekinmiyen Übeydullah, dili 
durmadığı için tekrar yaklahdı ve 
Maltaya ikinci defa yollahdı. 

Übeydullah, Maltada da rahat dur
muyordu. Ferd olarak takdir ettiği İn
gilizlere müthiş kızıyor ve ateş püskü-
rüyordu. Hadidîler diye bir zümre yap
mıştı. Hallerinden şikâyet maksadile 
İngilizlere karşı protestonameler yazı
lıyordu. Übeydullah, yazılanlan hafif 
buluyor ve istediği şiddette olmadığı 
için bu kâğıtlara imza koymuyordu. 
Übeydullaha arkadaşlarından biri, lâ
tife olarak, şöyle demişti: 

— Galiba sen, bunlar hafif yazılmış-

diye imzanı atmıyorsun, böylece ba
şımıza bir belâ gelecek olursa yakaiıi 
kurtarmış olacaksm!.. 

Böyle şeylerin şakasına bile taham
mül etmiyen Übeydullah, işin hiç te öy
le olmadığmı fiilî olarak isbat etmişti. 
İngilizler tara'fmdan Maltada iyice 
tanınmış ve mimlenmiş olan Übeydul
laha onlar Abadallah derler ve kendi
sinden çekinirlerdi. Uzun zaman în-
gilterede yaşadığı için mizaçlarmı 
iyi büdiği İngilizler hakkmda boyla 
dermiş: 

— OnlaTa yaltaklanmağa gelmez. 
Bu herif esasen hizmetçi ruhlu, esir 
yaratılışlı derler ve tepesine binerler. 
Onlara kafa tutmalı. Hür doğmuş ve 
hür yaşamış adam olduğunu isbat et
meli. O zaman hürmete lâyık olduğu
nu anlarlar ve müsavi muamele eder
ler. 

Nitekim ilk Maltaya ayak bastıkları 
gün bir askerî kıta, bunların karşısm-
da tüfeklerine korkutucu şakırtılarla 
fişek doldurduğu zahıan, Übeydullah, 
bu kıtanın İngiliz kumandanma fasih, 
fakat sert bir İngilizce ile şöyle de
mişti: \ 

— Siz böyle tüfek şakırtüarile bizi 
korkutmak mı istiyorsunuz? Biz o 
adamlardan değiliz. İyi bilin, biz siz
den korkmayız. Biz Çanakkalede ne 
adamlar olduğumuzu size gösterdik. 
Siz de bize kimler olduğunuzu orada 
anlattınız... 

Übeydullah, böyle cesur ve müsta
kil ruhlu bir adamdı. Siyasî hayatmda 
da fırkalara intisab etmiş değildi, It-
tihad ve Terakkiye taraftar olmakla 
beraber Cemiyete bir türlü girme
mişti. Onun girdiği ilk ve son siyasî 
teşekkül. Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Fırkaya kaydolunduktan sonra bu cihe
ti kendisine hatırlatan Salâh Cimcoza 
Übeydullahm verdiği cevab şu olmuş
tur : 

— Ben 1900 lerüı bile değil, 2900 le-
rin adamıyım. Yıllarca hasretini çek
tiğim istiklâl ve hürriyet gibi yüksek 

ideallerimin tahakkukunu onda ve onu 
yaratan Büyük İnsanm mukaddes 
varlığmda gördüğüm için, bütün ru
humla duyduğum minnetlerimi gös
termek üzere Halk Fırkasına girdim. 
Ne yazık ki onun Partimiz içinde bu

lunuşu ve Büyük Meclise girişi, çok 
ilerilemiş bir ihtiyarlığın son demle
rine rasladı. Cevval ruhunun çalışma
larına artık kudretsiz vücudu yardım 

edemiyordu. Bu asırdide hürriyet ve va
tan âşığını cumhuriyet, ki5mıetli bir 
hatıra gibi maziden devir ala"rak taziz 
ve çok sevdiği vatanın kutsal göğsüne 
onu hürmetle teslim etti. 

Abdülhak Hâmid, Übeydullahtan 
âlim diye bahseden bir dostuna: 

— O, Âlim değil, âlemdir!... 
Demişti. Şimdi bu iki âlem, bizim

kinden başka ve bizim de bir gün ka
rışacağımız ayrı bir fezada mukad
derlerinin ebedî yolculuğunu yapmak
tadırlar. Hasan - Âli YÜCEL 

Izmirde Çandarlı Plajı 
merasimle açıldı 

Bu plaj kısa bir zamanda imar 
edilecek, bir otel yapılacak 
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Çandarh plajından Dd görfinfiş 

İzmir (Akşam) — Dikili kazası
nın Çandarlı nahiyesindeki plaj, me
rasimle açılmıştır. Çandarlı plâJı, 
zengin bir istikbale namzeddlr. Yur
dumuzun şimdiye kadar metruk ka
lan bu güzel köşesi, vali B. Fazlı Gü
lecin yerinde kararile kısa bir za
manda imar edilecek ve tanıttınla-
caktır. 

Bundan bir ay evvele kadar Çan-
darhda güzel bir plaj bulunduğunu, 
yalnız Çandarlı ve Dikili hsükı bili
yordu. Halbuki şimdi bütün İzmir
liler bunu bUiyor ve tatil günlerini, 
çok ucuz olan bu plajda geçiriyorlar. 

Çandarlı plajı, Çeşme plajı güzelli
ğinde, hattâ ondan daha geniş bir 
sahada uzanmaktadır, tzmire güzel 
bir yolla bağüdır. Bu yol, ileride da
ha genişletüebüir ve o vakit plaj zi-
yaretçileriî şimdikine nazaran her 
halde beş, on misline çıkar, Çandarlı 
nahiyesinin önünde uzanan bu pla

jın arkasmda tarihî Çandarlı kalesi 
vardır. 

Vilâyetin teşebbüsile şimdiden plaj
da on beş soyunma barakası ve bir 
gazino inşa ettirilmiştir, Aynca kah
vehaneler de vardır. Gelecek sene, 
gerek soyunma barakalarına, gerek 
gazinoya üâveler yapılacaktır. Hattâ 
bir de otel inşa edilmesi için şimdiden 
proje hazırlanmasına başlanmıştır, 
Çandarlı plajı (dişi ve erkek) ol

mak üzere iki isimle anılmaktadır. 
Fazlaca rüzgârlı havalarda (erkek 
plaj) fazla dalgahdır, fakat o sırada 
(dişi plaj) da en küçük bir dalga bi
le yoktur. Rüzgâr aksi istikametten 
estiği vakit te (erkek plaj) dalgasız
dır. 
Çok temiz olan Çandarlı plajı, ya

kın bir istikbalde parlamağa ve meş
hur olmağa namzeddir. 

KADIN KÖŞESİ 

Ayakkabı 
kemer ve çanta 

Siyah podösüetten ayakkabı, ke
mer ve çanta. Siyah rugandan ince 
parçalarla süslenmiştir. 
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Slnopta göçmen iskânı 
Sinop (Akşam) — 938 senesi için

de hudud sıhhiyesine aid mülga ta
haffuzhane arazisine balıkçı ve tü
tüncü göçmenlerden yirmi beş ev is
kân edilecektir. 1300 dönüm kadar 
olan bu arazi içinde suyu bulunan 
mükemmel bir köy yeri ve tütün zi-
raatine elverişli münbit bir toprağı 
vardır. 

( A K Ş A M ) m edebî romanı Tefrika No. 16 

Mektep arkadaşları 
Burhan Cahid 

Karşısındaki hocası olmasa belki 
sert bir cevap verecekti. Kendine hâ
kim olmağa çalıştı: 

— Siz bir genç kızm meslek sahibi 
olmasını isteıpez misiniz? 

— O başka mesele!. Hayat eskisi 
gibi değil, kadın da çalışmağa mecbur 
oluyor. Fakat tabiatin başlı başına bir 
servet halinde yarattığı mahlûklar 
için bu düşünülemez. Öyleleri için ça
lışanlar o kadar çoktur ki, kendilerine 
İş düşmez. 

Doktorun hafif bir tebessümle bir 
kat daha ifadelendirdiği bu fikir genç 
kızın da hoşuna gitti. Verilmek iste
nen mâna zarifti. Batmıyordu. 

— Hakhsımz efendim, dedi. Fakat 
ben kendimi o bahsettiğiniz bahtiyar 
insanlardan saymadığım için çalışma
yı doğru buldum. 

Bahis tehlikeli bir yola giriyordu. 
Ömründe ilk defa bir erkekle bu ka

dar üstü kapalı şahsiyet münakaşası 
yapan Cevvale hemen mevzuu değiş
tirdi; 

— Affedersiniz, dedi. Siz İzmir lise
sinde iken müdürünüz kimdi? 

Beklemediği sual genç doktoru şa

şırttı: 
Kekeledi: 
— Vallahi hatırlıyamıyorum pek! 
Sonra büsbütün münasebetsiz düş

memek için üâve etti: 
— Yaşh, beyaz bıyıkh bir adamdı. 
Bu mânâsız konuşma ilk heyecan-

h bahsin hararetini kaybettirdiği için 
ikisi de bir müddet yemeklerine de
vam ettiler. 

Fakat doktor Pertev Celâlin tesa
düfün de yardımile hazırladığı bu sof
ra başından neticesiz kalkması imkâ-
m yoktu. 

Bu defa doğrudan doğruya maksa
da giriverdi: 

— Güzel kızlar arzu da etmeseler 
bir çok izdivaç tekliflerile karşılaşır
lar. Böyle bir teklif seni meslek tahsi
line devam etmekten vazgeçirmez mi? 

Cevvale omuzlarını silkti: 
— Hayu'. 
— İyi bir fırsat, iyi bir teklif. 
— Hayır. 
— Fakat bir kere meslek mücadele

sine karışınca bir çok fırsatlar kaybe
dilmiş olur, 

— Bunu meslek tahsiline başlama

dan evvel düşünmüştüm efendim, 
— Pek âlâ. Ya gönül ihtiyaçları. 
Genç kızın ince kaşlan çatılı verdi: 
— Böyle şeyler düşünmedim, his

setmedim efendim. 
Doktor Pertev Celâl durakladı. 
Cevvalenin zaten pembe olan yüzü 

kızarmıştı. Yanaklanmn çenesine 
doğru görünen az çilli yerlerden ter 
habbeleri birikmişti. Önüne bakarak 
yemeğini yiyen genç kızın sıkıldığı 
belliydi. 

Küçük bir sükûttan sonra doktor 
lâtife eder gibi: 

— Fakat yüksek tahsil âleminde, 
meslek hayatında böyle ihtiyaçlar ken
dini • göstermez. Kadın olsun, erkek 
olsun insanm muhiti o kadar geniş
tir ki serbest münasebetler kendi ken
dine hazırlanıverir. 

Kimya profesör muavini ne demek 
istiyordu. 

Genç kız birdenbire etrafile kavrı-
yamadığı halde söylenişinden, geçen 
kelimelerin ifadesinden bu son cüm
lenin mânâsım sezebilmişti. 

Heyecanlandığı, hırslandığı zaman
lar iki kaşının ortasında beliren çizgi 
kalın bir istifham gibi gerildi. Elin
deki peçeteyi sinirli hareketlerle dür
dü, yuvaladı, masanın üzerine koyar
ken kolundaki saate baktı: 

Telâş eder gibi: 
— O, dedi. Üçe geliyorl 

Pertev Celâl bir kaç noktadan yap
tığı sondajın hiç birinde muvaffak 
olamadığından mütessirdi. Son bir 
hamle ile genç kızın muhafaza ettiği 
ketumiyeti yırtmak, teklifsiz olmak 
istedi. Sandalyesinin arkasına yasla
narak: 

— Evet, olur ya, dedi. Meselâ sana 
biVi aşkından bahsedecek olsa! Çün
kü senin gibi hem güzel hem entere
san kızlan rahat bırakmazlar. 

Cevvale bir erkek ağzından ilk defa 
işittiği bu kelimelerle , sarsılıyordu. 
Hele bu sözleri hürmet ettiği bir mu
alliminin ağzından dinlemesi onu büs
bütün şaşırtmıştı. 

Ne söylese, ne cevap verse ikinci, 
üçüncü bir sual karşısında kalacaktı. 
Bunu pek iyi tahmin ediyordu. 

En kestirmesi bu mevzu üzerinde 
konuşmaktan kaçmaktı. Bunu takdir 
ettiği için söyleneni işitmemiş gibi 
hattâ doktorun yüzüne bile bakmıya-
rak bir sandalyeye bıraktığı çantası
na elini uzattı: 

— Vakit geçti efendim. Siz kalacak-
sanız müsaade edin, ben tramvayla 
döneyim. 

Pertev Celâl birdenbire toplandı. 
Genç kızın sakin olduğu kadar çok 

ciddî görünen hareketi karşısında 
mukavemet imkânı bulamamıştı. 

— Rica ederim, dedi. Seni buraya 
kadar getirdim. Tekrar götürmek te 
vazifemdir. Kalkahm. 

Ve konuşmadan, ağır ağır otomo
bile doğru yürüdüler. Beşiktaşı geçer
lerken Pertev Celâl: 

— Eve gideceksen, Nişantaşmdan 
çıkalım, dedi. Benim de zaten Taksinj-
de işim vardı. 

Genç kız başım eğdi: -
— Lütfedersiniz efendim. 
Maçkayı biraz geçmişlerdi ki Cev

vale rica etti: 
— Emreder misiniz, dursun, Burac 

da ineyim. 
Şoförden evvel Pertev Celâlin hür

metle açtığı kapıdan inerken elini 
uzattı: 

— Teşekkür ederim efendim. Siz9 
zahmet verdim, 

— Rica ederim. 
Ve genç kız güzel vücudüne en gü

zel hareketi veren uzun bacaklarının 
seri hareketlerile yan kaldırıma atla
dı. 

otomobil hareket ederken Pertey 
Celâl onu tekrar selâmlamak için ba
şım çevirdi. Fakat genç kız yan sokak^ 
lardan birine girip kaybolmuştu. 

Genç doktor heyecanlı bir arzunun 
mayhoş zevkine kanamamış olmaktan 
gelen garip bir küskünlük içinde kal
mıştı. Yüzünün hatları, gözlerinin 
rengi ile orijinal bir tip olduğu kadal 
ruhen de esrarlı bir mahlûk olan genÇ 
kız ona garibExotique bir tesir ver
mişti. (.Arkası var)̂  
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İsviçre mektubu 

Isviçrenin millî bayramı 
ve halkın sevinci 

4» 

Cenevre 3 Ağustos 
Ağustos 1, bütün İsviçrenin nülll 

bayramıdır. İstiklâli ve hürriyeti se
ver bir kaç kişi Milâdın 1291 senesin
de, tam 646 yıl evvel İsviçre dağlan-
nm ve göllerinin kıyılarm» gelip İs
viçre konfederasyonunun temel taşmı 
atmışlar, onlardan sonra gelen her is
tiklâl aşıkı Avrupanın bu huzur ve 
rahat köşesindeki temel duvarını kuv
vetlendirmişler, yavaş yavaş yayürmş 
ve büyümüş, pek çok savaşlar yapmış
lar ve nihayet 22 kantondan müteşek-
kü Helvetia konfederasycoıu meyda
na gelmi§tir. 

Bundan dolayıdır ki 1 ağustos, bü
tün İsviçrenin mUlî bayramıdır, ayrı
ca her kantonım da kendine göre bir 
günü vardır. Meselâ Cenevrenin en 
kıymetli günü 11 ilkkânundadır. G»e-
çen kış içinde yine burada Cenevreden 
yazdığım bir mektupta anlattığım üze
re buna Escalade gecesi derler. 1602 
llkkânun gecesi Fransız Savoyardlan 
Cenevre kalesini zaptetmek üzere mu
hasara ettikleri zaman Ruayum admda 
bir kadın kale duvarını sarıp merdi
ven kuranların başına karanlıkta ka-
ean dolusu sıcak yağ dökerek kaleyi 
teslim olmaktan kurtarmıştır. Eska-
lad adı oradan kalmıştır. Dediğim gi
bi Eskalad Cenevre şehrine mahsus 
bir tarihî hatıradır ki yine esası istik
lâl ve hürriyeti müdafaa etmek aşkın
dan ibarettir. Nasıl ki yeni kutlanan 
ağustos bayramı da bütün İsviçrelile
rin istiklâl aşkım memleketin her kö
şesinde, köylerinde ve dağlarında in
letti ve dalgalandırdı. 

Bu sene 1 Ağustos bayramında ha
va bozuktu, şiddetli yağmur yağıyor
du, fakat kimsenin umurunda değU-
di. Ortalık İsviçre federasyon bayra-
ğile ve Kanton bayrağUe donanmıştı. 
Her köşede, herkesin içinden gelmek 
şartile şevk ve keyif vardı ve fışkın-
yordu. Muzikalar çalmıyor, şarkılar 
söyleniyordu. Sokaklarda dans ediyor
lardı. Yağmura ehemmiyet vermeden 
o güne mahsus göl ve nehir yüzmele
rini yapıyorlardı. 

Gölün üzeri ve Ron (Rhone) neh
rinin başlangıcı sandallarla, ufak san
dallarla ve sallarla dolmuştu. Sallarm 
üstünde tarihî kıhklarda kadınlar ve 
kızlar gülüşüyorlardı. Amma yağmur 
onların iliklerine işliyormuş; hiç ku
lak asmıyorlardı. Rhone nehrinin kı
yısındaki benim otelin önünde sıra
lanmış olan kapalı kamyonlar, acaba 
nedir derken, sallardaki ıslakların kı
yıya atıldıklarım, kamyona dol
duklarım, orada hazırlanmış sıcak 
çayları içen ıslakların evlerine dağıl
dıklarım gördüm. Acaba bu kamyon
lar evvelden tertib olunmuş muydu 
diye merak eyledim, sordum. Hayır 
dediler; yağmuru görünce kamyon 
sahipleri kendiliklerinden millî bay
ramda ıslananları toplamağa geldi 
dediler. İşte bunun içindir ki herke
sin içinden gelmek şartUe 1 ağustos 
günü ve gecesi şevk ve keyf vardı de
dim. Şevk ve keyf umumî ve mütesa-
niddi. Halk ayni duyguda elele ver
mişti. 

2 Ağustos sabahı Cenevre gazete
sinde 1 Ağustos başUklı bir başmaka
le gözüme ilişti. İmzayı tamyordum, 
okudum. 

Gazetede bu tamdık imzayı görme
sem makaleyi okumazdım, çünkü 
«Journal de Geneve», hele şark işle
rinde çok abuk sabuk şeyler yazar ol
muştur. Makale söze şöyle başlıyor: 

İspanya kan içinde yüzüyor, uzak 
Şarkta muharebe başladı, Çin ve Ja
pon boğuşuyor. Sovyet Rusyada dahi
li kanşıkhkları durdurmak için siyasî 
idamlarm arkası kesilmiyor. Buna 
karşı İsviçremizin dağlarında köyle
rinde, şehirlerinde sevinç çanları ça
lıyor. Böylece istiklâl ve saadetimizi 
kutlarken sade kendimizi düşün-
miyelim, bu istiklâli 646 yıl önce ilk 
kuran yurd kahramanlarım hürmetle 
analım ve sonra istiklâli, demokrasi
yi sarsabilecek yeniliklerden uzak du
ralım. 

Memleketimizde yetişen büyük fi-
lûBOf Teoppferin bir sözü vardır; «İç
timaî hastalıklara iyi gelir diye önü
müze sürülen yeni reçeteler ekseriya 
göz boyamak içindir, ihtiyat gerektir» 
demiştir. Bu söaü unutmıyalım ki î.v 

viçremizin ana durumunu istiklâl aş
kı ve sulh aşkı ile demokrasi kurmuş
tur. Bunlan yüreğimizden çıkarmıya-
lım. Bu ideal için elele verdik, elleri
miz bağlı dursun. Dört asu: evvelki 
engizisyon zulümleri ve imparator 
meşhur zalim İvanm devirlerini gözü
müzün önünden uzaklaştırmıyalım.» 

1 Ağustos makalesi böyle tarihî mi
sallerle epey uzayıp gidiyor, hepsini 
buraya alacak değilim. Yalnız, haki
kati tebarüz ettirmek isterim. 

Makalenin muharriri Ed. Chapıü-
sat, aman idealimiz uğrunda ellerimiz 
bağh dursım diyor. Demek bir endişe
si var. Fakat bu bahtiyar ve hayatı 
muntazam memlekette ben şimdUik 
dışarıdan bakarken korkacak bir şey 
görmüyorum. İstiklâl ve hürriyet ve 
sulh ideali İsviçredeki çokluğun ru-
hundadır. Herkes kendi işile ve gücile 
uğraşır, başkasımn işine ve kazancma 
hırsla ve garezle bakmaz. Biribirleri-
nin arkasından garezle, hasedle söz 
söyleyenler bu diyarda azdır. Bir di
ğerinin hakkına ve hürriyetine azamî 
derecede riayet ve içtimaî muaşeret 
terbiyesi bunların yüreğine yerleşmiş
tir. Hepsinin tesanüdleri vardır, in-
sanlarm yüreğinden hırsı, kini ve ha
sedi kaldırmak kabil olamaz; fakat 
temin ederim ki bu hastalıkla en az 
malûl olanlar bu yujdun yavruları
dır. 

İçtimaî terbiye icabı olarak söz tut
mak, borç tanımak ve iyiliği unutma
mak, sonra yaşlılara, malûllere, ka
dınlara ve çocuklara karşı her yerde 
çok şefkatli ve nazik davranmak bu 
diyarın mekteplerile spor teşekkülle
rinde daha çok küçük yaşdan yeni ye
tişenlere öğretilmektedir. Bu iyi huy
lar bizde vardı; bilmem ne oldu? Eski 
zamanın siyasî ve idarî kötü şeylerini 
kaldırıp atarken muaşeret terbiyele
rini, büyüklere ve yaşhlara ve zayıf
lara hürmet ve muaveneti bir kena
ra bıraktık. 

İki misal 
Size Cenevredeki iyi muaşeret ve 

içtimaî tesanüd terbiyesinden iki mi
sal vereyim: 

1 — Birinci ağustos bayramı ve yağ
muru başlamadan hava çok sıcaktı. 
Bir gün Kürsal gazinosu önündeki 
büyük rıhtım boyunda göl kenarında 
gezerek limanm sonuna kadar geldik. 
Orada göl banyoları vardı. Rıhtunm 
üzeri de ben diyeyim iki bin, siz diyi-
niz beş bin bisiklet hevenklerile dolu 
idi Bisikletleri sıralayıp iliştirmek 
üzere demir borudan bir çok bölme
ler de vardı. Saat akşam altı buçuğa 
geliyordu. Göl banyosundan dönen 
erkek kadın, genç ve ihtiyar adamlar 
numarasına bakıyor, bisikletine atU-
yor havlusunu arkaya takıyor, arka- ' 
daş'larmı gülerek selâmlıyor ve uzak
laşıp gidiyordu. Banyodan gejenlerm 
gelişleri, yürüyüşleri, bisikletlerini 
almaları son derece intizam ve neşe 
içinde oluyordu. Binip gidenlerin hep
si Cenevre mağazalarında, resmî dai
relerinde, bankalarında çalışan me
murlar, muhasipler satıcüardı. Yazı
hanelerin ve mağazaların tam saat 
beşte kapanması üzerine bu çalışkan 
adamlar kendi nakil vasıtaları bisik
letlere atlıyorlar, kalabalık caddeler
de asla belediye kaidesine ve usulüne 
aykın gelmiyerek buraya geliyorlar; 
sıcak havanın bunaltısmı göl suyun
da geçiriyorlar ve hemen evleruıe dö
nüyorlar. 

İşte sayısı belki on binden ziyade 
olan bu düzgün hayatlı iş ve çalışma 
gençleri Cenevrenin esaslı servetidir. 
Burdann hepsi sporcudur. Çünkü tam 
manasile spor içinde doğmuşlar ve 
büyümüşlerdir. Yüce Başvekilimizin 
çok haklı ve yerinde ve çok acı olarak 
söylediği gibi spor yapmak istiyen 
gençlerimiz muaşeret terbiyesini, iç
timaî tesanüdü öğrenmelidirler. Na-
tür sevgisile yurd hizmetini ideal say-
mıyan gençlik istikbalde yurda hayır
lı hizmet göremez. 

Bir de şunu söyliyelim: Spora ilk 
başta natür sevip kırlarda yayan gez
mekle başlanır, kürek çekilir, yelken 
kullamlır, ava gidilir, ata binilir. Fut
bol ile tenis en sonra gelir! Benim İta-
naatim budur. 

Benzinin pahalılığını protesto 
2 — Ağustosun üçünde benzin ba-

Sinobun suyu 
Yeni vali bu işe çok 

ehemmiyet veriyor 
Sinob (Akşam) — Yeni vali B. Naci 

Kıcıman işe başladı. Devair ve müesse-
satı gezdi ve tedkikat yaptı. Belediye 
ve Muhasebe! hususiye işlerini gözden 
geçirdi. Kendisinden iyi işler ve teşeb
büsler bekleniyor. Esasen genç bir va
linin Sinoba tayin ve vürudu Sinoplu-
lan çok memnun etmiş ve büyük 
ümidlere sevketmiştir. 

Yeni valinin ilk iş olarak su yollan 
projesi üzerinde yürüdüğü görülüyor. 
Her sene su yollan menfaatine tertib 
olunan at yansı bu sene de 5 eylülde 
yapüacaktır. Smopta biri Muhasebel 
hususiye, diğeri Belediye tarafmdan 
tertib edilen bu at koşularına rağbet 
artmaktadır. Eylül at koşusundan iki 
gün sonra da 3 üncü Sinop panaym 
açüacaktır. Eylül ve teşrinievvel Si
nop vüâyetinin panayır aylarıdır, de
nebilir. Zira bu aylarda Sinop, Boy-
abad, Ayancık, Gerze pariayırlan açı
lır. 

Tütün kaçakçıları 
Sinop (Aksata) — Kabalı nahiye

sine bağlı Erikli köyünün civarmda-
ki ormanda kaçakçılarm tütün kıy-
dıklarmı haber alan vüâyet jandar
ma komutanı yüzbaşı B. Halim, va
ka mahalline giderek kaçakçüan 
cürmü meşhud halinde yakalamıştır. 
Bu esnada kaçakçılar silâh istimal 
etmişlerse de yaralanan olmamıştır. 

Kaçakçılar, bir havan, bir buğu ka
zam ve üç çuval tütün ile beraber 
adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Bir köy muhtarı öldürüldü 
Sinop (Akşam) — Ayancık kaza

sına bağlı Iplak köyü muhtan Meh-
med, değirmeninde meçhul bir şahıs 
tarafmdan öldürülmüştür. Vilâyet 
jandarma kumandanı vaka mahalli
ne giderek faUleri yakalamış ve ad
liyeye teslim etmiştir. 
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"Ittihad ve Terakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 
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Tevfik paşa hükûnnetinln Dahiliye Nazırı 
İzzet bey Teceddüd fırkasını 

lâğvetmek İstiyordu 

halılığına karşı Cenevrede bir nüma
yiş yapıldı. Belki beş yüz tane büyük 
yük ve göç kamyonu, büyük mağaza
ların eşya arabaları sıralanmışlardı. 
Her birinin üzerinde (benzin pahalı
dır, protesto ediyoruz) kelimeleri var
dı. Sessiz, gürültüsüz bu kamyonlar 
bütün mühim caddelerden geçtiler, 
levhalarını âleme okuttular, hiç kim
seyi rahatsız etmeden yerlerine dön
düler. Bu bir nümayiş değil, âdeta 
muntazam bir asker resmi geçidi idi. 
Fakat her kamyonun başka sahibi 
vardı. Kamyonlann sahipleri de, şo
förleri de medenî, içtimaî muaşeret 
terbiyesinden, belediye kanununa 
itaatten biran geri kalmamışlardı. 
Böyle nümayişe canım kurban demi-
yelim mi? Bizim belediye ise hâlâ 
tramvaydan atlamanın önüne geçe
medi. Spora merak edenler Cenevre
nin benzin nümayişini görseydüer ve 
muaşeret ve içtimaî tesanüdün insan
larda bıraktığı derin izi anlasaydılar. 

Muaşeret terbiyesile içtimaî terbi
ye sağlamlaşmca itip kakmak yok 
olur; sövüp saymak işidilmez olur; 
bağırıp çağırmak duyıümaz olur. İşte 
bu terbiyedir ki tam manasile medenî 
adamlara dünyada sade kendisi var 
imiş gibi değil, kendisüe beraber her
kes dahi vardır diye düşünmeyi öğre
tiyor, ayrü zamanda kendisinden baş-
kalanmn büyüğüne, yaşlısına, malû
lüne ve kadımna hürmet ve himayet 
talim ediyor. 

İstanbuldan gelen bir gazetede oku
dum: Şişlide yolda yürüyen bir ana 
kıza arkadan gelen motosiklet hızla 
vurup yere tekerlemiş\e motosikletci 
arkasma bakmadan kaçmış gitmiş. 
Sorura sokak içmde müşteri beklemek 
üzere sırada duran üç otomil de gali
ba yaraUlan bedava taşıtırlar korku-
sile savuşmuş gitmiş... Oradan gelip 
geçen otomobillerden, adamlardan 
kimse yerde yatanlarla meşgul olma
mış... Muharrir arkadaş bu acı man
zarayı gördükten .sonra «Nedir bizde
ki bu kayıtsızlık diyor?» 

Bu kayıtsızlığı içtimaî muaşeret ter
biyesinden mahrum oluş doğurdu. 

Çıkan mayısda Ankarada Büyük 
Millet Meclisinde kıymetli bir bayan 
arkadaşımızm «Mekteplerde mutlaka 
muaşeret terbiyesini muallimler her 
fırsatta talebeye vermelidir», demiş 
olmasında ne kadar haklı olduğunu o 
vakit yine bu sütunda yazmıştun. Ka
naatimi bir dolıa tekrarlıyorum. 

Ahmed İhsan Tukgöı 

— Haksızsınız, tard edemezsinizl 
diyordu. 

Fakat kongrede bu fikir münakaşa 
ediüncfe Kara Kemal beyin itirazlan-
na rağmen -hattâ kendi (iaşeci züm
resi) ne taraftai" olanlardan 10-15 kişi 
salonu kendiliklerinden terkettiklerl 
halde - ekseriyet buna taraftar bulun
du. Kongre, Kara Kemal beyin yerü 
teşekkül içinde kalmasmı doğru bul-
madığındain «Küçük efendi»nin itiraz-
lanna nihayet vermek ve onu salon
dan çıkarmak lâzımdı. «İttihad ve Te-
rakki»nin eski Kadıköy kâbibi mesulü 
ve Saruhan mebusu Sabri bey, Kara 
Kemal beyin yanına yanaştı, eski İaşe 
Nazırını kandırdı ve salondan çıkma
ğa razı etti. 

Bunun üzerine (Teceddüd Fırkası)-
nm yeni idare heyeti intihap edildi: 
Fırka reisliğine bir vakitler «İttihad 
ve Terakki»nin Meclisi mebusandaki 
grup reisUğinde bulunan ayandan Se-
yid bey, ikinci reisliklere ayandan Hü
seyin Hüsnü paşa (sabık İzmir mebu
su Rahmi beyin kayınpederi ve hare
ket ordusu kumandanı) ile Saruhan 
mebusu Sabri bey getirildiler. Fakat 
Seyid bey, yeni fırkanm reisliğini ka
bul etmediği gibi Hüsnü paşa da bir 
müddet sonra çekildiğinden yeni fır
ka, Sabri beyin riayseti altmda! faali
yetine devam etti. 

Riyaset divanı bu suretle teşekkül 
ettikten sonra idare heyeti de inti
hap edildi: 

Tevfik Rüştü, Yunus Nadi, Sivas 
mebusu Rahmi (vefat etmiştir), İz
mir mebusu Mustafa, Trabzon mebu
su İhsan, Galip Bahtiyar, İstanbul 
mebusu Orfanidis, Babanzade Hik
met, İsmaü Canbulat, İhsan Onnik 
(ziraat mütehassısı, şimdi Amerika-
da) doktor Ömer Şevki (vefat etmiş
tir), Mardin mebusu İhsan (sabık 
Ankara valisi) beyler. 

İdare heyetinin intihabı ile artık 
(Teceddüd fırkası) resmen teşekkül 
etmiş ve «İttihad ve Terakki» nin em
valine tevarüs etmekle beraber büs
bütün yeni bir şekil ve hüviyette 
meydana gelmiş oluyordu. Yeni fır
ka da harp seneierindeki mesuliyet
lere doğrudan doğruya i$tirâk etmiş 
kimse bulunmamakla beraber. Fethi 
beyle arkadaşlarının teşkü ettikleri 
(Hüirriyetperveran fırkası) na ilti
hak eden mebuslardan başka «İtti
had ve Terakki »grupundaki bütün 
ayan ve mebusan hazırdılar. Yalnız 
kongrenin ilk celsesinde (İttihad ve 
Terakki» nin feshini istiyen Eskişe
hir mebusu Abdullah Azmi efendi bu 
kongreye gelmemiş ve kongreye: 
«Mademki İttihad ve Terakkinin fes
hini talep eden takririm kabul edil
memiştir. Kongrede isbatı vücut ede-
miyeceğim.» tarzında bir tezkere 
göndermişti. Bu suretle Eskişehir me
busu yeni fırkaya dahil olmamış bu
lunuyordu. 

Yeni fırkanın idare heyetini teşkil 
edenler içinde «İttihad ve Terakki»-
nin son zamanlarında, bilhassa harp 
esnasında harp seyyiatma ve yolsuz-
luklanna iştirak etmiş ve halkın 
gayız ve kinini celbetmiş hiç bir zat 
yoktu. Bunlar, ideallerine sahip kalmış 
samimî ittihadçılardı. Yalnız Canbu
lat bey, «İttihad ve Terakki» zamanm-
da da nüfuz sahibi bulunan bir şahsi
yetti. Ancak sabık Dahiliye Nazırının 
iaşe işleri karşısında vaktile aKüçük 
efendi» aleyhinde aldığı şiddetli va

ziyet ve her nevi suiistimallere karşı şid
detle mücadele etmesi, halk nazarında 
harp içinde yapılan işlere daima mu
halif kaldığı kanaatini doğurmuştu. 
Binaenleyh onu da yeni idare heyeti
ne almakta bir mahzur görülmemişti. 

Orduyu lâğvetmek istemişti 
Fakat Canbulat beyin çok hırçın mi-

zaçh ve kendisine mahsus garip bir 
takım fikirleri bulunması, onunla 

uzun zaman geçinmenin imkâm ol
madığım daha yerü fırkaıun nizam
namesi münakaşa edilirken anlaşıl-
nuştı. 

Nitdam, asıl mesleği askerlik olan 
«İttihad ve Terakki» nin bu marul 
komitecisi, ordunun lâğnm istiyor, 
ve nizamnameye şöyle bir madde ko-
nulmasmı teklif ediyordu: 

«Türkiye devletinin otuz be; bin kişillK 
bir jandarması vardır!» 

Canbulat beyin bu teklifi büyük Wr 
hayretle karşılanmış, sulh şartlan-
mn müzakeresi sırasında yarm dü^ 
manın istemesi muhtemel olan bu 
şartın bütün siya;^ mazisinde ordujra 
istinad eden «İttihad ve Terakki» nin 
en maruf şahsiyetlerinden biri tara
fından ileri sürülmesi çok garip gö
rülmüştü. 

Müstevliye, düşmana karşı milli 
varlığı yaşatmak maksadile teşekkül 
eden (Teceddüd fırkası), programına 
böyle bir madde kabul edemezdi 
Kongrede bulunanlann düşünceleri
ne tercüman olarak Saruhan mebusu 
Sabri bey bu teklifi şiddetle redde
derek bağırdı: 

— Biz orduyu lâğvedemeyiz. Düveli 
itilâf iye gelsin, yapsın! 

Sabri beyin bu sözleri bütün kon
gre tarafından tasvip edUdiği için 
teklif sahibi de fikrinde ısrar edem»* 
misti. 

Ertesi gün (Teceddüd fırkası) nm 
beyannamesi usulen hükümete veril
miş ve gazetelerle neşredilmişti. Şim
di yeni fırka Nuruosmaniyedeki «İtti
had ve Terakki Merkezi umumî» bi
nasında faaliyetine devam etmeğe 
başladı. 

İzzet paşa hükümeti, kanuni mev
zuat dahilinde teşekkül etmiş bu 
fırkaya karşı muanz bir vaziyet al
mamıştı. Fakat «İttihad ve Terak
ki» ye muhalif ve padişahm etrafm-
da birleşerek günden güne faaliyeti
ni arttıran kuvvetler «İttihad ve Te
rakki» istihalesi olan bu yeni fırka 
aleyhinde şiddetli bir propagandaya 
başladılar. Bu propagandalann akis
leri, «İttihad ve Terakki» ye muhalif 
olan gazetlerde de görülmeğe başla
dı. Bu propagandaya göre «yeni fır
ka İttihad ve Terakkinin bir deva
mından başka bir şey değildir. îtti-
hadçılar on sene içinde memleketi 
mahv ve perişan etmişlerdir. Bu v£i-
ziyet karşısında hâlâ mevcudiyetleri
ni idame etmek istemlerine millet ta
hammül etmemeli ve hükümet te 
bunlarm faaliyetine nihayet vermeU-
dir!» 

(Teceddüd fırkası) nı lâğv 
etmek istiyorlardı 

Fakat İzzet paşa hükümeti bu pro
pagandalara ehemmiyet vermiyor, 
(Teceddüd fırkası) m lâğvetmeğe 
kanunî bir sebep görmüyordu. Bun
dan başka İzzet paşa kabinesinde bu
lunan İttihadçı nazırlar da «İtlhad 
ve Terakki» nin devam ve istihalesi 
olan bu fırkanın mevcudiyetini mu
hafaza etmeğe çalışıyorlardı. Hükü
metten bu müzahereti gören ve «İt
tihad ve Terakki» ye hâlâ taraftar 
bulunanlara istinad eden (Teceddüd 
fırkası) İstanbuldaki «İttihad ve Te
rakki» klüplerini bir (Teceddüd fu> 
kası klübü) haline koyarak yeni id»* 
re heyetleri mtihaplan yaptırdığı gi
bi İzmirde ve memleketin diğer baa 
yerlerinde de şubeler açtırdı. Bilhas
sa izmir halkı, İstanbuldaki hükü
metin nasıl bir istikbale doğru glt-
tiğirü, padişahın bütün İttihatçılara 
tamamile hasım bir vaziyete geçtiğini 
takdir ettiği için (Teceddüd ftrkası)-
na karşı büyük bir alâka göstermeğe 
başlamıştı. O derecede ki îzmirin îttir 

hadçı muhiti, yeni fırka etrafın-
da - hattâ - İstanbuldan ziyade bir 
leşmiştl. 

(Arkası var) 
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Aşk hastalığı bir nevi 
mantarla tedavi ediliyor! 
Japonyada hâlâ eski kocakarı 

ilâçlarına inananlar varmış 
Japonya, Uzak Şarkta garp mede

niyetini en iyi hazmetmiş bir devlet
tir. Bunun içindir ki garbin karşısı
na garp silâhlan ile çıkmış ve bu sa
yede büjrük devletler arasına gir
miştir. 

Japonya, medeniyet sahasında gös
terdiği şayanı hayret terakki ve fe

dakârlığı sayesindedir ki, bundan 
otuz bu kadar sene evvel Çarlık Rus
ya ordusunu yenmiş, bugün de me
sahaca Ve nüfusça kendisinden üç 
dört misli daha büyük Çine sözünü 
geçirtebiliyor ve en zengin vilâyetle
rini birer birer koparıyor. 

Maamafih Japonya bu şayanı hay
ret terakkisine rağmen mazi ile ka
tiyen alâkasını kesmemiştir. Kübik 
bürosunda Londra kesimi elbiselerle 
oturan ve düğmeye basarak daktilo
sunu çağınp mektubunu yazdıran,. 
acele işlerini telsiz telefonla gören 
Japon iş adamı evine döndüğü zaman 
garp elbisesini bir yükmüş gibi üs
tünden atmakta ve binlerce seneden-
beri ecdadının giydikleri entarilere 
bürünmektedir. Bir cazbandın en 
kıvrak havalanna ayak uydurarak 
dans eden dekolte Japon kadınları 
gece yarısı şampanya kokan ağızları 
ile evlerine gelince derhal büyük an
neleri gibi ananevi Japon kadını va
ziyetine rücu ediyorlar. Ananevi el
biselerini giyerek dilsiz, sessiz, muti, 
çalışkan Japon kadını oluveriyorlar. 

Amerikan kollejlerinde senelerce 
dirsek çürüterek kazandıklan kültü
rü, o an için unutuveriyor, ev işleri-
Ain ve kocalarının esiri oluyorlar. 

Kocakarı ilâçları 
Japonları maziye bağlanışlarının 

yalnız ev hayatına inhisar ettiğini 
zannetmek hatalı olur. Bir çok ha
yatî meselelerde de gene ananevî 
usuUre rücu ediyorlar, ve garp fen
nine burun kıvınyorlar. Doktorluğun 
bu kadar inkişaf etmiş olmasına rağ

men ekser Japon aileleri ecdadlarınm 
ilâçlarını kullanmakta ısrar ediyorlar. 

Şüphesiz dünyanın dört bir köşe
sinde ve en müterakki memleketler
de kocakan ilâçlanna başvuranlar 
vardır. Fakat hiç bir memlekette 
Japonyadaki kadar ciddî telâkki edil
mez. 

Millî Japon almanağında her sene 
bu ananevî ilâçlann bir listesi neş
redilir. Hastalanan Japonlar bu al
manağa müracaat ederek hastalıkla-
rmı tedavi ederler. 

Maamafih şunu kaydedelim ki bu 
ilâçlardan ekserisinin müessir oldu
ğu bir çok defalar sabit olmuştur. 
İÇ b u l a n t ı s ı n ı n i l âc ı n e i m i ş ? 

Şayet bir genç sabahleyin hafif 
bir iç bulantısı İle kalkarsa «fukur-
yukan» ismini alan bir ilâç alması 
tavsiye edilir. Bu, eski toprak tence
relerin yakılmış kilinden imal edilir, 
fukuryukan, ayni zamanda sarho.ş-
luk ve deniz tutmasına karşı da bire
birdir. Japon kimyagerleri ilâcı tah
lil etmişler ve içinde vitriolin, mag
nezyum ve kireç bulmuşlardır. Fakat 
hangisinin hastalığa İyi geldiği bili
nememektedir. 

Japon Istridyelerinin nefaseti meş
hurdur. Fazla Istridye yemekten 
sancıya tutulanlar istridyenin ka-
buklannı öğüterek toz halinde yut
makla İyi oluyoriarmış. İyice öğtüle-
rek hap haline getirilen Istridye ka
buklan, ayni zamanda baş ağnlanna 
ve mide ekşimesine İyi gelir. 

Japon almanağı, kızlara bir nevi 
Aşk hastalığına birebir gelen 

mantar 
mantar yemelerini tavsiye ediyor. Şa
yet aşk hastalığı daha ciddî ise Ni
lüfer çiçeğinden yapılmış bir nevi 
şurubun içilmesi İyi geliyormuş. Bu 
furup sade aşkın Iztırabım tahfif et
mekle kalmıyor, hastalığı da tama-
nıJJe tedavi ediyormuş, 

Romatizma ve bunun benzeri has
talıklar bir nevi böcek yemekle ge-
çeımiş. 

HEKîM ÖĞÜTLERI 

Sinek y insan y hastalık 

Kendilerini tedavi etmek için vücutlerine iğne batıran Japon kadınları 

Bu millî almanaktan başka bir de 
Japon doktorlarının cep ansiklopedi
si mahiyetinde olan Minkan Ryoho 
isminde bir kitapları vardır. Bu ki
tapta bütün bu nevi ilâçlar birer bi
rer sayılmıştır. Garpte bir ilâç dola
bı bir evde ne rol oynarsa Japon 
evinde de bu kitap ayni rolü oynar. 

H a r a r e t s o l u c a n l a r l a 
d ü ş ü r ü l ü r m ü ş 

Bu kitaba göre mide üzerine ko
nan solucanlar vücudun hararetini 

alırlarmış. Fakat hararet veren has
talıkların çoğu kışın başgösterdiğin-
den ve o mevsimde solucan bulmak 
imkânsız olduğundan solucanlar yaz

dan kaynatılır ve içinde kaynatıl-
dıklan su muhafaza edilirmiş. Kışın 
hastalar şifa niyetine bu suyu içerler. 

Ayni kitaba göre gözde çıkan ar
pacığın en müessir tedavi usulü de 
arkaüstü yatarak göbeğine tuz ek
mektir. 

Güneş çarpması ayaklarm altına 
hiyar suyu sürmekle tedavi edilir. 

Vücude iğne batırmakla 
tedavi 

Diğer bir meşhur tedavi usulü de 

vücude iğne batırmaktır. Dikiş iğnesi 
büyüklüğünde bir iğne ete batınlır 
ve içeri dışan bir kaç defa oynatı-
hr. İğne çelik, gümüş veya altın ol
malıdır. Kıymeti ne kadar yüksek 
olursa tedavi kudreti de o nisbette 
yükselirmiş. İğneyi-sokan usta olur
sa katiyen acı duyülmazmış. Hastalı
ğın nevine göre iğnenin sokulabilece
ği 300 yer vardır. 

Şayet iğne ete batar da çıkarılma
sı güç olursa deliğin üzerine bir ateş 
böceği ko3aıyorlar. Bu bir miknatis 
vezifesini görür, iğneyi derinin sat
hına çeker imiş. 

Çıbanlara ve doğum 
sancılarına karşı 

Son bir tedavi usulü de «Moksi-
bustin» ismi verüen tedavidir. Bu 
Moksa denilen bir nevi nebatı, yara 
üzerüıde yakmaktır. Bilhassa çıban
larda kullanılır. Bu ottan çıbamn 
üzerine konarak yakılır. Çocuk do
ğumunda da kullamldığı vakidir. Şa
yet doğum ağnlan pek şiddetli olur
sa kadının iki ayak parmağı araşma 
bu ottan konularak yakılır, kîuimın 
ağnsı bu suretle hafiflermiş. 

Diyarıbekirin elli beş köyünde 
sıtma mücadelesine başlandı 

On yataklı bir trahom hastanesi de açıhyor 
üç yüz göçmen ailesine ev yaptırılıyor 

Diyanbekir (Akşam) — Diyarıbe-
kirde teşekkül eden Sıtma mücadele 
heyeti şimdilik lüzum gördüğü 55 kö
yü dairei iştigaline almış ve Sıtma 
mücadele kanunu dahilinde faaliyete 
geçmiştir. Bu köylerde halk muayene 
edilerek sıtmalılar aynlmakta ve ki
nin tedavisi altına alınmaktadır. Bu 
tedavi sıhhat memurları ve mücadele 
hekimi tarafmdan munta'zaman takib 
edilmektedir. Köylerde su arklannm 
tanzimi, durgun sulann izalesi, evlere 
abdesthane yaptırılması, gübrelerin 
kaldınlması gibi işlerle de ciddî 
surette uğraşılıyor. 

Sıtma mücadele heyeti işe başladı
ğı gündenberi muvaffakiyetli mesaisi 
neticesinde, Diyanbekirde sivrisinek
ler pek azalmıştır. Mücadele memur-
latı şehirde ev, ev dolajşarak havuz
lara ve kuyulara zamanında mazot ve 
şehir havalisindeki durgun sulata da 
Paris yeşili denilen yeşil bir su dökü
yorlar. Sıtmalılar Sıtma tedavi evine 
müracaatle kendilerini tedavi ettiri
yorlar. Bu arada bilûmımı mektep ta-
lebelerile hapishanede bulunan mev
kuf ve mahkûmlar daimî bir sıhhi mu
rakabe altmda bulunduruluyor. 

Trahom hastanesi açıhyor 
Diyanbekirde 10 yataklı bir Trahom 

hastanesi açılmak için Sıhhat Vekâle
tinden emir gelmiştir. Sıhhat müdür< 

lüğü şehrin ortalarında münasib bir 
ev kiralamak üzeredir. Bu suretle Tra
hom mücadelesi de Diyanbekirde baş
lamış oluyor. Trahom hastanesinin 
kadrosu da tebliğ edihniş olup ettib-
ba ve müstahdeminin gelmelerine in
tizar olımmaktadır. Hastanenin bir de 
dispanseri olacak ve her gün şehirden 
ve köylerden gelip başvuranlar mua
yene ve tedavi edilecektir. 

Sıhhat Vekâletinin böyle bir teşki
lât vücude getirmesi, şehrimiz ve ha
valisinin büyük bir ihtiyacım karşüa-
dığma hiç şüphe yoktur. Halkımız bu 
hayırlı ve büyük teşebbüsü memnu
niyetle karşüamıştır. 

İskân işleri 
îskân işlerine gelince: Vilâyetimizin 

merkez, Osmaniye, Bismil ve Silvan 
kazaları bu yıl göçmen faaliyetinin 
merkezi olmuştur. Bulgaristandan ge
lip bu kazalara yerleştirilen 300 hane 
göçmene hemen ev ya'ptırüması için 
Sıhhat Vekâletinden emir gelmiştir. 
Alâkadar makamlar derhal bu emri 
infaz için el birliğile işe koyulmuşlar-
du-. 

Göçmenler için kurulacak köylerin 
yerleri evvelce tesbit edilmiştir. Yar 
kmda inşa&ta başlanacaktır. Bu ka-
Ealardakl göçmenlere arazi ve tohum
luk verilmesi için gerekli havaleler de 
gelmiş olduğundan tevzi postaları çı
karılmak üzeredir. 

Moris Meterlen, içimizden gelen ka
ranlık duygularm şürini yazan adam. 
Edebî, felsefî eserlerinden başka arı
larla, karıncaların yaşayışlarma dair 
de iki kitabı vardır. Onlardan birisin
de der ki: Böcek bizimki ile pek az 
münasebeti olan bir başka âleme 
mensup bir mahlûktur. Bir zekâsı var
dır ki ne bizim zekâmızla ne başka 
hayvanlarınkile ölçmek için müşterek 
bir ölçü yoktur. İnsan yeryüzünden 
çekilip gitse yahut zekâsını, yüksek 
seciyelerini kaybediverse onun yeri
ne geçer ve öbür hayvanlara kafa tu
tar. Biraz nazarî olsa da üstadın bu 
sözleri böceklerin değerini gösterir. 
Nedir onlardaki tabiî saika ve içtimaî 
tesanüd. Böcek çözemediğimiz bir bil
mece... 

Bunların sıhhatimizle alâkası da
ha büyük bir muamma. Evet, onların 
sıhhatimiz üzerindeki tesirleri inkâr 
olunamaz. Suçları saymakla bitmez. 
Buğdaylarımızı, patateslerimizi, seb
zelerimizi hep onlar bozar. Gıdaları
mız mantarların, böceklerin lûtfuna 
kalmış gibidir. Buğdaylanmıza saldı-
nrlarsa kıtlık hazır; vay halimize. 
Bunlar sıhhatimiz üzerinde dolayısile 
yaptıkları tesir. Bir de doğrudan doğ
ruya yaptıkları tesir var: Hastalıklan, 
intanî hastalıklan bize onlar bulaştı
rır. Asıl araştıracağımız mesele bu.. 

Hastalık hususunda bu hayvancık
lara hakikî bir mesuliyet yükletmek 
tasavvurunda değUiz. Tabiat denilen 
şey, insanın n^ lehindedir, ne aleyhin
de, adem oğluna karşı belki lâkayd. 
Yeryüzünde bütün mahlûklar, tama-
mile gizli kalan bir maksada doğru 
tekâmüllerine devam edip gidiyorlar; 
ve kendileri veyahut mensup oldukla
rı neviler için yaptıkları kavgada bi-
ribirile çarpışıp vuruşuyorlar; biribir-
lerini ortadan kaldırıncıya kadar. Bu 
döğüşte ne bir fena kastlan ne istek
leri vardır. Bile bile fenalık yapan yal
nız insandır. Bu savaşta onlara: ko
layca galebe çalamayız. 

Sinek küçücük bir mahlûk ama ko
layca tepeleriz diye kurulama3az. Bö
cekler arzm en eski sekenesindendir. 
Arzın geçirdiği bunca ihtilâçlar için
den sapsağlam sıynlıp çıkabilmiş ol-
malan o ihtilâçlara dayanacak kadar 
kuvvetli yapılmış olmalanndandır. 
Sinekte tenasül öyle bereketli ki tek 
sinek bir kaç yaz ayı içinde 4,000 tril
yon sinek bırakıyor. Bu kadar çok 
üreyen ve çok kere yakalanamıyan, 
bu afacanları kolayca tepeliyemeyiz. 
Bımunla beraber gene çahşılıyor, 

Avrupada laboratuarlara uğrarsa
nız şaşarsınız, sivrisinekleri, bitleri, 
pireleri şişeler içinde saklarlar, bin 
itina ile bakarlar, nasıl yaşadıklarım, 
nasıl ürediklerini .anlamak ve sonra 
bir pundunu bulup kündeden atmak 
için... 

Bu laboratuar çalışmalan cılız fa
kat müthiş düşmanlara karşı insan-
lann girişmiş olduğu savaşın ük men-
züidir. Mademki intanî hastalıklar
dan herhangi birisini ayni sinek bu
laştırıyor. O halde hastalığm önüne 
geçmek kolay. Böcekle savaşa girişte 
galebe muhakkak., görünüş öyle ama, 
işin içyüzü öyle değil. Hepsini bir ta
rafa bırakınız, içlerinden yalmz bir 
cinsin, meselâ sivrisineğin bir çok ne
vi var; birisini imha etseniz yerine di
ğer nevi geçiyor. Sinekler de böyle, 
pireler de. Her ne kadar nevUeri sayir 
lamıyacak kadar değilse de, gene epey
ce. Bazıları bir hastalığı ve bazılan da 
bir çok hastalıkları yayıyor. Nitekim 
bitler. Döküntülü tifüsle, Fievr reku-
runu; sinekler tifo hümmasile kole
ra biçimindeki ishalleri, kolerayı 
Konjonktivit denilen göz kapakları 
iltihabmı yaymaktadırlar. Sıtmada 
sivrisineklerden seyyar komisyoncu-
lan sayısızdır. Anofelden tutunuz da 
Mizomi ve Pirotoferlere kadar, hepsi 
sıtma tohumlarmı taşırlar. 

Öyle ki bu küçük mahlûklarm sıh
hatimize yaptıkları zarann bilançosu
nu tanzim ederken şaşırırsınız. 

Bu bahis hakkında bir fikir hasıl 
etmek için naklettikleri hastalıkların 
ehemmiyetinden dolayı başta gelen
leri seçiyoruz. Bunlarm içinde de pi
reler, sinekler, sivrisinekler dikkati
mizi çeker. 

Pirelerin suç dosyası çok yüklüdür. 
Bir çok hastaUklan bulaştırmakta ol-
duklarmdan kuşkulanılıyor. Vebayı 
bulaştu'dıklarına hiç şüphe yok. 

Sinekler, ağızlarımn yapılışına göre 
ya sokarlar, ya sokmazlar. Sokanların 
içinde Afrikadaki uyku hastalığım 
insanlara aşılıyanlar var. Sonra Sto-
mokslar gelir. Ahırlarda, evlerde do
laşırlar. Şarbon hastalığımn aşıcıları
dır bunlar. Taonlar, Pangoniler, 
Hrısopslar, hep hastalık geçirmekten 
suçlu sineklerdir. Daha başka sinekler 
var. Yapılışlarına bakıhrsa zararsız 
olmaları lâzım. Evlerde dolaşan bildi
ğimiz sinekler bunlardandır. Bizimle 
beraber yaşıyan bu münasebetsiz 
mahlûklar tifo hummasının, dizan
terinin, koleranın, trahomun hattâ 
bazılarına göre verem, miskin illetinin 
tohumlarım ve bu cinste türlü türlü 
hastalıkların tufeylilerini taşımakta
dırlar. 

Adî sivrisinekler, bunların uzak ak-
rabalan, başka memleketlerde fil has
talığını, sarı hummayı, dang hastalı
ğını bulaştırırlar. Sonra bunlarm ano
fel denilen nevileri sıtmayı nakleder
ler. 

İşte sajasız küçücük düşman ordu
ları ki insanlar bunlan bir çok zaman 
hiçe saydılar. Bunlardan şikâyetleri 
kendilerini rahatsız ettikleri içindi. 
Bugün anladık, bunlarla cüsseleri kü
çüldükçe çetinleşen bir savaşa girişmeM 
mecburiyetindeyiz; ve bu savaşta ga
lip çıkacak bir vaziyette bulunmuyo
ruz. 

* 
Unutulur mu hiç? Bit ve tahtabiti. 

Tiksinmeyiniz. Ne kadar dikkatli ve 
meraklı olursanız olımuz, bu serseri
lerin saldırışma maruzsunuz. Bit dö
küntülü tifüsün ve raci hümmamn, 
yukarıda söylediğim gibi nakil vasıta
larıdır.. 

Suçlular arasında tahtabitinin va
ziyeti biraz müphem. Bir çok intan
ları tahtabitleri taşır derler amma, blf 
biri maddeten gösterilemedi. Savaşta 
onu da ortadan kaldırmak; pis koku
sundan, acı acı ısırmasmdan kurtul
mak faydalı olacak. Bakarsınız bif 
gün suçlu arkadaşlarmdan oluverir. 

* 
Suç, suçlu ortada. Nasıl işlenmiş bi| 

suç? Hasta bir hayvam veya insanı 
sokan sinek bir başkasım da sokarı 
hastalık tohumu da işte böylece biri»* 
den öbürüne geçer. Sineklerin sokmi* 
yan cinsi pislikler üzerinde gezer, do
laşır; sonra oradan kalkar yüzümüze, 
ellerimize konar. Çöplükten kalkan, 
sineklerin ayaklannda, hortumlann-
da türlü türlü mikroplar vardır. Yiye
ceklerimizin, içeceklerimizin üstünde, 
yüzümüzde dolaşırlar, ayaklarını, hoı^ 
tumlarmı oralarda temizlerler. Yayı
lan mikroplar oralarda ürerler. Süt, 
ekmek, şekerli şeyler işlerine pek yac 
rar. İşte sinekler artık yapacaklanıu, 
yapmışlardır. 

Üçüncü bir bulaşmak tarzım bia 
yaparız. Bizi taciz eden sineği yakalar, 
ezeriz. Böyle bu mikroplu sinekteki 
mikroplan yayanz. 

Sineklerin insanlara verdikleri za
rara karşı bari biraz faydaları olsaydı 
suçlan hafiflerdi. Adem oğlu zehirli 
otlardan, çiçeklerden derdine deva ya
pıyor. Korkunç hastalıklarm sebeple
rinden, azgm mikroplardan o hasta
lıklardan kurtaran serumlar; koru
yan aşılar hazırladı... Böcekler, sinek
ler nesine yaradı? İnsan bir aralık 
onlardan da şifa aradı. Böceklerle, si
neklerden üâçlar yaptı. Bir işe yara-
madıklanm görünce sinekli, böcekli 
ilâçları kaldırdı attı. Zavallı muzta-
rip insan, derdine nelerden deva ara^ 
madı? O gülünç ilâçlardan kala kala 
eczanelerde kunduz böceği kaldı. Bu
nunla yakı ve saç dökülmesine karşı 
bir tentür yapıhyor. Bir de arılar... Ro-
matizmalılan arılara sokturuyorlar. 

Sinekle, böcekle tedavi usulü öleli 
çok olmuştur. Bir kaç yıldanberi Ost6-
omiyelit denilen kemik hastalığının 
et sineği yavnılan ile tedavisi tavsiye 
ediliyor; bakalım bu tavsiye o ölmüş 
tedavi usulünü diriltebilecek mi? 

Dr. Rusçukla Hakki 

Hasan ÂH Yücel 

Pazartesi Konupaları 
Kitap halinde intişar etti. Satış 

yeri Remzi kitaphanesidir. 
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vaaar*. Galatada. 

jti^^^^^^m^ 

Yano.gun. 
Güle ••• di •• bin •••• deeeee.... 

itfaiye bayramı bu seneki festivalin 
en güzel ve en neşeli günü oldu 

Eeeeyt... yaşaaaa!.. Karada kaplan, denizde arslan 
Mevlânekapılılar geliyor... Yaşşa Mevlânekapıııı... 
îki senedenberi yapüan İtfaiye bay

ramı adetâ halk arasında meşhur 
oldu. Günlerdenberi İtfaiye bayra-
ımna gitmek için bilet arayan, İtfaiye 
gününde Taksim stadyomunda birbi
rine randevu veren binlerce kişiye ras-
geleniyordu. 

Dün Taksim stadyomu en kalabalık 
günlerden birini yaşadı. Saat tam üç 
buçukta kapılan kapandığı zaman dı-
şanda daha yüzlerce kişi kalmıştı. 
Eski tulumbacılardan stadyoma güre-
miyenler hiç değilse içerideki meslek-
taşlannm attıklan naraları işitebilmek 
maksadile kapınm önünde dikilmiş
lerdi. 

İçeride kimler yoktu. Şehir tiyatro
su artistlerinden, şehir meclisi azala-
rmdan, muharrirlerden, hemen bütün 
g^özellik kraliçelerinden, eski tulumba-
cüardan, ecnebi sefirlerden, meşhui 
doktorlardan tutun da üniversite pro
fesörlerine kadar herkes burada... 

İtfaiyenin meşhur bandosımım İs
tiklâl marşile merasime başlandı. Son
ra Vali vekili bay Şükrünün güzel bir 
nutkunu dinledik. İtfaiye piyadeleri 
bir geçit resmi yaptılar. Arkasmdan 
1718 senesinde teşkil edilen Gerçek 
Davudun teşkil ettiği Yeniçeri itfa
iyesi önümüzden g-̂ çti. Fakat bu Ye
niçeri kılığma giren itfaiyelerin mak-
yajlarma bayıldun. O ne bıyıklardı? 
O ne sakallardı?... Yalnız reisin sakalı 
rüzgâr estikçe «Ha uçtum! Ha uçaca
ğım» gibi bir vaziyette idi. 

Adamcağız da sakalını tutmaktan 
bir hal oluyordu. Bundan sonra orta
da sırtmdaki abası ve kocaman sopa
sı ile bir mahalle bekçisi peydahlandı. 

Oparlördeki ses haber ^.eriyor: 
— Mahalle bekçisini temsil eden 

sanatkâr Naşiddir!... 
Naşit alkışlar arasmda sahayı do

laştı ve kocaman palapıyıklanıu bu
rarak etrafa bağırdı: 

— Yan... gun... vaaaaaar... Gala
tada... Gu... le... di... bin... deeeee... 

Naşidin bu bekçi rolü belM en mu
vaffak olduğu rollerden biri... Arasıra 
bir genç kadm soruyor: 

— Bekçi baba... Bekçi baba... Yaö-
gm nerede?... 

Naşit, yani bekçi cevab veriyor: 
— Galatada evlâdım Galatada... 
Kırmızı elbiseler giyinmiş köşklüler 

naralar atarak meydanı fır dönüyor
lar... Nihayet: 

— Eyyyyyt... Yaşşa!... Karada kap
lan, denizde aslan... Mevlânekapılılar 
geliyor... Yaşşa Mevlânekapımıı... 

Diye bağıran tulumbacılar ortaya 
fırladı... Hepsi renk renk fanilalar 
giyinişler... Bir alkış ki sormaymız... 
Arkamda şık bir güzellik kraliçesi da
yanamayıp bağırdı: 

— Yaşa Mevlâneka'pıhlar!... 
Öyle candan, öyle içten koşuyorlar

dı ki bir aralık bilmem ne meydamn 
takımı tulumbasını yere düşürdü. Tu-
lumbacılan arkadan atlar, yahut ant-
ba ile tulumbacı reisleri takib ediyor
lar... Tulumbacılardan sonra Dell 
Mahmud paşaiun teşkil ettiği itfaiye 
tabunmu seyrettik... 

Bir çok spor müsabakalanndan, 
halat çekmelerden, çarşafa atlama
lardan sonra meşhur su oyunlarını 
seyrettik. Bu su oyunlan hakikaten 
meraklı birşey... Aynen su Ue düello... 

Gözleri: mendille sıkı sıkı bağlan
mış iki itfaiyenin eline birer hortum 
veriyoriar... Bunlar gözleri kapah ol
duğu halde birbirlerini ıslatacaklar... 
Bu numas-a hakikaten eğlenceli oldu. 
Gözleri kapalı, ellerinde hortum bulu
nan itfaiyelerden ikisi şeflerini su-sık-
Uun ıslattılar. 

Nihayet günün en eğlenceli numa
rasına sıra geldi. Stadyom meydam-
na biri üç kath, muntazam, ev numa-
raisına kadar herşeyi tamam mükem-

Sergi sahasında 3000 işçi 
geceli gündüzlü çalışıyor 
Belediyenin tasdik ettigfi fiat listelerinden 
fazla para isteyenler tecziye edilecekler 

Tukanfla nizamiye İtfaiyesi, aşağıda: MahaDe tulunAacüan, yanda: Köşklü 

Sanatkflr N.?Id mahalle bekçisi 

mel bir ev kurulmuştu. Yamnda da 
minimini bir kulübe... 

Evvelâ kulübeyi atşlediler... Ku^u-
ber^askerî itfaiye ue tulumbax:üar 
Sü recek t i . . . Kahramanlar mey. 
d ^ a çıktılar... Köşede güzel bir çeş-
me yapümıştı. Evvelâ çeşme başında 
teneke tenekeye müthiş bir gavgd... 
vangm cayır cayır yanarken onlar 
çeşme başmda çekişiyorlar Kadm 
W e t i n e g i n n l ş bir itfaiye neferi 
elide desti Ue yangma su koşturuyor. 
Evi yanan adaan saçmı başmı yolu
yor... Kavga, gürültü, naralar... Fa-
kat ortada aleve sıküacak su bulmağa 

imkân yok-
Nihayet şatafatU bir araba yangın 

yerine dayanıyor. İçinde yaverüe be
raber, sumalar arasmda kayboünuş 
bir zat var... Radyo bunu Uân ediyor: 

— İşte itfaiye kumandanı Ziçini 
paşa yangına geldi... 

Ziçini paşa İtfaiye neferlerinin kol
tuklan axasmda arabadan iniyor... 
Beyaz sivri sakalını ukşıyarak şöyle 
yangın yerine bir batayor... Biçare 
yanan ev tamamile yıküdıktan sonra 
söndürülebiliyor... 

Şimdi sıra 3 katlı mükemmel ey« 
gelmiştir. Ona gaizı döküyorlar... 
Oparlör deki ses izahat veriyor: 

I— Şimdi bu evi tutuşturur tutuş
turmaz halktan bir zat meydandaki 
telefondan Şişhane itfaiyesine haber 
yersin ve saatmıza bakmız, itfaiye kaç 
dakikada gelecek... 

Hâlâ hiç yoktan yaküdığma acıdı
ğım 3 kath eve birdenbire ateş verdi
ler... Bir yandan da telefonla Şişhane 
itfaiyesine haber salmdı... 3 kath ev 
yanarken bando Karmen operasmdan 
parçalar çalmağa başladı. Yanımdaki 
şehir tiyatrosu artistleri: 

— Ne talili, ne mesut ev diyorlardı. 
Musiki üe yamyor... 

Fakat aman yangm bacayı sardı... 
Telefonla haber vereli tamam 3 bu
çuk dakika olmuştu... 

Biraz sonra baktık, itfaiye dayandı 
ve bir hamlede 3 kath evi söndürdü. 

İtfaiye bayramı bu seneki festivalin 
en güzel günü oldu. 

Hikmet Feridun 

Sıvasta sandal safası 

Geçen seneki tzmlr serfî isinden bir manzara 
İzmir (Akşam) — İzmir entemas-

yonel fuan hazırhklan bitirilmek üze
redir. Fuar 20 ağustosta açılacağı için 
bugünlerde fuar sahasmda geceU gün-
dtizlü (3000) e yakm işçi, dekoratör 
ve memur çalışıyor. Bu seneki fuara 
îngUtere, Sovyet Rusya, Yugoslavya, 
Yunanistan, İtalya ve Suriye hükû-
metieri resmen iştirak edeceklerdir. 
Cteçen sene yalnız Sovyet Rusya, Yu
nanistan ve Mısır iştirak etmişti. Bu 
sene. fuara geniş bir alâka vardır. İz
mir halkı, fuar ziyaretçilerini iyi kar-
şüamak için hazırlanmıştır. 

Belediye ve fuar komitesi reisliği 
tarafından İzmir halkma hitaben bir 
beyanname neşredilmiş, fuar ziyaret-
çüerine her hususta, her türlü kolay
lık gösterilmesi rica edilmiştir. Bütün 
otel, pansiyon, gazino ve lokantalar
da, belediyeden musaddak fiat liste
leri vardır. Ziyaretçilerden, bu liste
lerde yazılı fiatlerden fazla para ise-
tendiği takdirde belediyeye şikâyet 
edilirse o ticarethane elli lira cezaya 
çarptırılacaktır. 

Bu sene İzmir halk ve esnafımn 
fuardan kazancı çok fazla olacaktır. 
Geçen sene fuar ziyaretçilerinden İz-
mirin kazana iki buçuk milyon lira 
idi. Bu seneki kazancın beş milyon li-
raja bulacağı tahmin ediliyor. Çünkü 
bu sene, fuar için hariç ve dahil mem
leketlerden İzmire geleceklerin pek 
çok olacağı anlaşılmaktadır. • 

Fuar istihbarat büroları, şehrin üç 
yerinde şimdiden açılmış, memurlar 
vazife görmeğe başlamışlardır. Deniz-
yoUan işletme umum müdürlüğü, 
bu sene de geçen seneki gibi Gülcemal 
vapurunu veya diğer bir vapuru İzmir 
limanına gönderecek ve bu vapur, fua
rın devamınca otel olarak kullanıla
caktır. Fuarda bilhassa eğlence pavi-
yonları fazla olacaktır. Gazinoda var
yete numaraları gösterilecektir. Fuar
daki Açık hava tiyatrosunda on beş 
gün İstanbıü Şehir Opereti, on beş 
gün de Romanya artistlerile takviye 
edilmek şartüe Halk Opereti tarafın
dan temsiller verilecektir. Büyük pa-
viyonlann inşaatı sona ermiştir. 

Manisada 180 bin liraya 
bir stadyom yapılacak 

.'̂ "f l Ü ^ İ M 

Manisa şelırinin nmuml manzarası 

Sivas (Akgam) — Sivas şehri deniz
den yüzlerce kilometre uzak olmakla 
beraber, sandal safasmdan mahrum 
değüdlr. Yaz mevsiminin bunaltıcı 
günlerinde Soğukkaplıca ve Paşa fab
rikaları mesirelerine gidemiyenler, 
belediyenin Bengiler mevkiindeki ba
rajında sandalla: dolaşarak biraz se
rinlemeğe çalışıyorlar. Yukanki klişe 
bir sandal gezintisini gösteriyor. 

İzmir (Akşam) — Manisada (180) 
bin liraya güzel bir stadyom inşa et
tirilecektir. B. Viyolinin hazırladığı 
plâna göre Manisa stadyomu, Ankara 
stadyomvmun küçük bir numunesi 
olacak ve muhtelif sporlar için her 
tOrlü tesisatı ihtiva edecektir. îzmir-
de mevcud iki stadyomdan Halk stad
yomu, tamamen iptidaî haldedir, Al-
sancak stadyomu, tribünü, pist ve at
lama yerlerile nisbeten daha iyidir, 
fakat bu iki stadyom da tam mana-
sile mükemmel sayılamaz. 

Manisa stadyomu, modern spor ve
saiti ve futbol sahasmı çerçeveliyecek 
tribünlerile çok güzel olacaktır. Stad
yom inşa edildikten sonra Ege mmta-
kasımn mühim spor temaslarma sah
ne olabilecek ve bundan Manisa genç
liği her halde pek çok şeyler kazana
caktır. Bu seneki vilâyet bütçesine 
stadyumun inşası için elli bin lira kon
muştur. İnşaata başlamak için stad-

I yom sahasının temizlettirilmesine baş

lanmıştır. İnşaat, üç senede tamam
lanacaktır. 

Manisa valisi B. Dr. Lütfi Kırdar, 
Manisanın imarı için durmadan ça
lışmaktadır. Halkevi binası genişle-
tümiş ve bu binaya ilâveler yapılmış
tır. Bir adliye sarayı, bir orduevi bi
nası da inşa edilecektir. Manisayı Öde
mişin Bozdağ yaylasına bağlamak 
için Salihli - Bozdağ yolunun inşası
na yakında başlanacaktır. 180,000 li
ra sarfile Manisada açüacak kız ens
titüsü için de bir bina yaptırılmakta
dır. Enstitü binasının, eylülün 15 ine 
kadar inşasını temin için işçiler gece
leri de elektrik ziyası altında çalış
maktadırlar. 

İstasyon - Manisa arasındaki parke 
yol 80,000 liraya inşa edilmiştir. Bu 
suretle Manisa halkı, tozdan kurtul
muş, çok güzel bir yol kazanmıştır. 
Halk, Valiye r ^ ' ^ yaya 
kaldırunlannı inşa ettümek ısetdik-
lerini bildirmişlerdir. 
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Teniste Yunanlı Stalios - Romanyalı Joan 
karşılaşması çok güzel oldu 

Boğazı geçmede Galatasarayh 
Halil birinci geldi 

Atletizm birinciliklerinde bir Türkiye rekoru kırıldı 
Dün Dağcılık kortlannda festival 

tumuasına devam edildi. Dünkü yazı
mızda haber verdiğimiz g^bi en ente
resan ve en güzel maç Yunanlı tenis
çi Stalios ile Romanyalı Joan arasm-
da ojmandı. Müsabakalara gelmiş olan 
seyirciler cidden İstanbulda ender gö
rülen karşılaşmalardan birini seyret
tiler, 

Botez - Suad maçı 
ilk karşılaşma Romanyalı Boetz ile 

Suad arasmda oynandı. 
Bu maçın ilk seti çok güzel oldu ve 

dün yazdığıımz gibi toplayıcı bir oyun
cu olan Botez ikinci setin yansmdan 
sonra Suadı epice yorulmuş bir vazi
yete sokuncıya kadar, Suad drayvla-
rı ve diyagovallerüe Romanyalıya hâ
kim bir oyun gösterdi. Fakat daha 
tecrübeli ve daha nefesli olan Roman-
yaü, hele son sette bir düziye keserek 
verdiği kısa toplarla Suadı mağlûbi
yetini kabule mecbur etti. 

Suad ilk sette üstüste üç oyun al
dıktan sonra biraz taktik değiştiren 
hasmi karşısında biraz da drayvlarım 
geçiremeyince üstüste dört oyun ver
di. Bununla beraber Suad iki oyun 
daha alarak 4 - 5 vaziyete girdi. Botez 
son bir gayretle beraberliği temin et
tikten sonra ilk seti 7 - 5 kaybetti. 

İkinci sette bir Suad, bir Roman
yalı almak suretUe 4 - 4 vaziyete gel
diler. 

Fakat artık Suad yorulmağa başla
mıştı. Bu seti 6 - 4 kaybedince artık 
maçm şansı Romanyalıya dönmüş 
demekti. Netekim üçüncü sette Sua-
dın yorulduğunu ve file dibine kesilen 
kısa toplara koşamıyacağını anlaym-
ca Romanyalı hemen her topu kese
rek 2 - 6 kolayca seti aldı. 

Netice 7 -\5, 4 - 6, 2 - 6 ile Botez ga-
lib. 

Joan - Stalios maçı 
Yunanlıların Avrupada birçok maç

lar yaparak hayli tecrübe sahibi ol
muş bulunan Staliosu ile RomanyaU 
Joamn karşılaşması çok güzel oldu. 
Her iki tenisçinin güzel vuruşları, 
Yunanımın drayvlan, Românyalııun 
bekhendleri ve bilhassa en güç topla
rı büyük bir çeviklik ve güzel bir gö
rüşle çevirişleri çok alkışlandı. 

İlk sette ilk oyunu Yunanlı aldık
tan sonra Romanyah çok güzel pla
selerle beraberliği temin etti ve üçün
cü oyunda servislerinde üç defa çifte 
hata yapılmasına rağmen 1 - 2 vazi
yete girdi. Fakat bundan sonra kâh 
kendi drayvlan, kâh Romanyalının 
biraz fantaziye kaçan hatalarile üst
üste dört oyun alan Yunanlı 5 - 2 va
ziyete geldi. Fantezinin si^aniyeceği-
ni anlıyan Joan daha muntazam ve 
ciddî o3mtıyarak 5 -4 vaziyete geldi ve 
Yunanlıdan iki setbol kurtardıktan 
sonra daha fazlasma muvaffak ola
madı ve seti 6 - 4 kaybetti. 

İkinci sette çok dikkatli oynıyan 
ve en güç topları çevirmeğe muvaf
fak olan Romanyalı 1 - O, 1 - 4, 2 - 4, 
2 - 6 şeklinde seti aldı. Bu sette Joan 
bütün teknik kabüiyetini, değişik vu
ruşlarla top çevirmek kudretini gös
terdi. 

Üçüncü set çok heyecanlı oldu, 2-2 
vaziyetten sMira 2 - 4 ve otuz - sıfır 
vaziyete giren Romanyalı sırf hasmi 
kadar tecrübeli olmadığı için maç için 
çok mühim bir puam kaybetti. Bun
dan sonra tehlikeyi gören Yunanlı 
çok hesaplı bir oyun ve drayvlarile 
4 - 4 vaziyete gelmeğe muvaffak oldu. 
Biraz sonra 5 - 5 oldular. Yunanlı son 
bir gayretle 5 - 7 seti kazandı. 

Netice: 4 - 6, 6 - 2, 5 - 7 ile Yunanü 
Stalios galib. 

Dabi maçları 
îlk olarak iki Romanyalı tenisçi ile 

Suad - Bambino çifti karşılaştılar. Ro-
İnanyalılar her hususta çok faiktiler 
ye maçı fazla sıkıntı çekmeden 1-6, 
,lr6 kazandılar. 

İkinci karşılaşma iki Yunanü ile 

Bug 
• — 

un 
Tenis finalleri 

, Bugün öğleden sonra Dağcılık 
klübünde festival tumuası final-
\eû şöyle yapüacaktır. 

Tek erkekler: 
Stalios (Yunanü) - Botez (Ro

manyaU) 
Çift erkekler: 
Romanya ve Yunan çiftleri 

Tek kadınlar: 
Bayan Grodetski - Bayan Kur-

telü. 
Karışık: 
Bayan Grodetski - Vedad çifti 

ile bayan Kurtelli - Muhiddin çifti. 
Kara sporları 

1 — Taksim stadında saat on 
yedide İngiliz güreşçilerle Mülâ-
'im ve TekirdağU Hüseyin arasm-

|da profesyonel serbes güreş. 
2 — Veliefendide saat 15 de at 

(koşuları. 
3 — Kadıkoyde Fenerbahçe sta

dında öğleden sonra atletizm bi-
,rincilikleri. 

Deniz sporları 
Saat 11 de Bebekte* başhyarak 

jModaya mukavemet yüzme yarışı. 
Saat ondan itibaren Bakırköy 

lyılarında Halkevirün tertib etti-
(ği kürek ve yüzme müsabakaları. 

iCris ve Arevyan çifti arasında oldu. 
Yımanhlar çiftte Romanyalılar kadar 
kuvvetli olmamakla beraber Kris -
Arevyana faiktiler. 

İlk seti 2-6 kolaylıkla aldıkları hal
de ikinci sette biraz gevşek oynadılar, 
bununla beraber ikinci seti de 7-9 ka
zandılar. 

öteki maçlar 
Bayan Grodetski bayan GKndorfu 

1-6. 1-6 yendi. Bayan Kurtelli hasmi 
gelmediğinden hükmen gahb sayıldı. 

Muhtelit maçlarmda bayan Grodets
ki- Vedad Abud çifti bayan Gindorf -
Kris çiftüıi 3-6, 4-6 mağlûp etti. Bayan 
KurtelU - Melih çifti de hasimleri gel
mediğinden hükmen kazandı. 

S. Galip 

BoOazı yüzerek geçtiler 
Festival komitesi tarafından tertib 

edilen Boğazı yüzerek geçme müsa
bakası dün Anadoluhisar iskelesi ya
nından baişhyarak Bebekte Galatasa
ray Denizcilik lokalinde nihayetlen-
mek üzere yapılmıştır. 

Yanşa Galatasaray, Fenerbahçer 
Beykoz, Güneş, Ortaköy klüplerine 
mensup kırk üç sporcu girmiş ve hep
si de Boğazı geçmeğe muvaffak olmuş
lardır. 

Neticede HaUl (Galatasaray) 20 
buçuk dakikada birinci, Mahmud (Ga
latasaray) ikinci, İsmail (Beykoz) 
üçüncü, Orhan (Galatasaray) dör
düncü, Bülend (Beykoz) beşinci. Kü
çük İbrahim (Beykoz) altıncı oldular. 

Bayanlar arasındaki yarışta Saba-
hat (Galatasaray) birinci, Handan 
Beykoz) ikinci geldiler. 

Müsabakadan sonra Bebek bahçe
sinde bir çay ziyafeti verilecek birinci
ye kupa, ikinciye gümüş saat, üçüncü
ye altm kalem, dördüncü, beşinci ve 
altıncıya madalyalar verildi. 

Atletizm birincilikleri 
Dün öğleden sonra Kadıköyünde 

Fenerbahçe stadında İstanbul atletizm 
birinciliklerine başlandı. Müsabakalar 
oldukça bir kalabalık önünde yapıldı. 

Neticeleri yazıyoruz: 
100 metre: 1 Vedad (Fenerbahçe) 

11,1; 2 Melih (Güneş) 11.3; 3 Nazmi 
(Güneş) 11,6 

300 metre: 1 Galib (Ankara) 2.3,5; 

Maaşlarına zam 
yapılan öğretmenler 

Bugün de listenin 
bir kısmını neşrediyoruz 

Ankara (Telefonla) — Maaşlarına 
zam yapüan lise öğretmenleri ile or
ta ve öğretmen okulları öğretmenle
rinin listesinin hazırlandığını ve liste
ye dahU muallimlerden bir kısmııun 
adlannı bildirmiştim: 

Liselerle öğretmen okulları mual
limlerinden zam gören diğer ımıal-
limlerin tamamı Ue orta okullardan 
maaşları arttırüan muallimlerden bir 
kısmının adlannı da bugün bildiri
yorum:. 

Adana kız lisesinden: Ali Daim, Ferlha, 
Hajrrünnisa, Celâl, Hajrrünnisa (felaefe). 
Adana erkeic lisesinden: Muhiddin, Hıfzı, 
Necatı Rağıb. Tahir Şevket, Ankara kız 
lisesinden: Nahid, Nimet, Hicri, Fatma 
Zehra. Sabahat Numan, Mediha İffet, 
Ali, Nabıde Nihad, Sabiha Cemal, Sadık 
Emin, Adalet, Hüseyin Avni, Emine, Ha
san Askerî, Vahdi, Gazi lisesinden: Enver, 
Arif, Ulviye, Aziz, Talât, Dilaçar, 
Celâl, Arif, Antalya lisesinden: Abdullah, 
Osman Hasan, Hakkı, Afyon lisesinden: 
Tahsin, Behçet, Balıkesir lisesinden: Nazif, 
Enver Hulusi, Cenab Refik, Samih Şayes-
te, Kâmil, Bursa lisesinden: Niyazi 
Hüsnü. Rıfat, Yaşar Remzi Diyan-
bekir lisesinden: Zihni, Emine Muharrem, 
Reşad, Denizli lisesinden: Tevfik Osman 
Cemal, Şevket Cevdet, nhan, Kadri Naci, 
Lütfü, Edirne lisesinden: Fahreddin, Meh-
med Şehid, Reraei, Erzurum lisesinden: 
Hüseyin, Eskişehir lisesinden: Nureddin. 
Bekir, Hamdi Mustafa, Hamide, Cemal, 
Doğan, Gazianteb lisesinden: Kemal, Hay
dar, Hayri, Faik,. İzmir kız lisesinden: Şe-
hime Salih, Tahsin Avni, Ahter, İzmir er
kek lisesinden: Nuri, Fuad, Mehmed, Ha-
lid, Suphi Şerif, Ömer Orhan, Kemal, i l
han. Faik, Baha, Rüştü, Kastamonu lisesin
den: Ahmed, Baki, Kars lisesinden: Hak
kı Şinasi, Bahriye Hamdi, Samih Eağıb, 
Kayseri lisesinden: Mahmud Nedim, 
Hikmet, Hasan, Şeref, Cevdet Kadri, 
Fahreddin, Kütahya lisesinden: Asım, 
Enver HalU, Turgud, Şükrü, Ma
latya lisesinden: Fazıl, AJîdülkadir, 
Süleyman Feluni, Sururl, Samsun lisesin
den: Seyfeddin Şevket, Abdullah Enis, 
Şevket Gündüz, Hazım, Lebib Muslihiddin. 

Ali Rrza, Sivas lisesinden: Bahaeddin,Trab
zon lisesinden: Abdullah, Hasan Hüsnü, 
Hasan Fehmi, Yozgad lisesinden: Vehbi, 
Fehmi. 
Terfi eden öğretmen okulları 

öğretmenler 
Adana erkek öğretmen okulundan: Na

ciye, Hilmi Ziya, Balıkesir öğretmen oku
lundan: Abdullah Şahin,, Ahmed Zeki, 
Bursa kız öğretmeninden: Melâhat, Enıse, 
Celile, Ferhunde, Edirne kız öğretmenin
den: Cavide, Nebile, Nadide, Melâhat, E-
dime erkek öğretmeninden: Bahri, Kemal, 
Ziya, Erzurum erkek öğretmeninden: Hü
seyin, İstanbul kız öğretmeninden: Sürey
ya, Abdi, Ayşe İsmet, İstanbul erkek öğ
retmeninden: Celâl. Yusuf. Cemil, Zekâ! 
Cevdet, İzmir kız öğretmeninden: Huriye, 
Ayşe Resmiye, Enlse, rağıb, Fatma Aliye, 
Fikret, Konya kız öğretmeninden: Mihrin» 
nisa, Seza, /Hazıra, Süheylâ, Müberra, Mü-

- nevver, Osman Nuri, Sivas erkek öğretme
ninden: Hasan, Fikret, Davudpaşadan 
Nazif. 

Terfi eden orta mekteb 
öğretmenleri 

Beykoz ortadan: Nuruhayat, Fatih orU-
dan: Neşvet, Rahmiye, Eyüp, ortadan: Ha
san Tahsin, Kadir, Etem, Şaziye, İstanbul 
Gaziosmanpaşa ortadan: Melâhat Cemal, 
Hasan Sırrı, Gelenljevi ortadan: Ab— 
durrahman, Yusuf, Agâh, Osman Nuri, İn
önü ortadan: Makbule, Güzin, Emine Me
liha, İstanbul kız ortadan: Tahir, Kadı
köy birinci ortadan: İzzeddin, Niyazi, Ka
dıköy ikinci ortadan: Ralfe, Sıdıka, Neci
be Fazıl, Rühsar, Kadıköy üçüncü ortadan: 
Şaziye, Lütfiye, Müveddet, Kasımpaşa or
tadan: Rebla Süphiye, Fıfkı Melûl, Os
man Nuri, Kumkapı ortadan: Remziyâ 
Memduha, Ahmed Rasim, Naşide, Üskü
dar İkinci ortadan: Ziya Sabrl, Meliha. 

Diğer orta okullarda terfi eden öğ
retmenlerin isimlerini ayrıca bildire
ceğim. 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SOLEYMAN KÂNİ IRTEM — Tercüme iktibas hakkımahfuzdur. 

Tefrika No. 934 

Dünya bisiklet birinciliklerine 
iştirak etmiyeceğiz 

Ankara (Akşam) — Bu aym sonla-
rmda Daiiimarkada yapılacak dünya 
bisiklet birinciliklerine iştirakten vaz
geçilmiş ve bu birinciliklere hazırlan
mak üzere Çankayada acılan kampa 
da nihayet verilmiştir. 

2 Mehmed (Oüneş) 2.10; 3 Kemal Ko
caeli. 

Gülle: 1 Selâhaddin (Ankara) 11,52 
metre, 2 Şerif (Güneş) 11,37; 3 Sa-
bahaddin (Bursa) 

Cirid: 1 Melih (Güneş) 52 metre; 
2 Necdet (Fenerbahçe) 48,50 metre, 
3 Şerif (Güneş) 47,80 metre. 

500 metre: 1 Artin (Beşiktaş) 16,46; 
2 İbrahim (Kocaeli); 3 Teoharidis 
(Galatasaray) 

Uzun atlama: 1 Faile (Galatasaray) 
6,40 metre; 2 Ramazan :3 
metre; 3 Süreyya (Fenerbahr ıi,l5 
metre. 

110 manialı: 1 Faili (Galataoaıay) 
15,0 (Yeni Türkiye rekoru) 2 Maden-
eloğlu. 

Yeni tevkifler ve silâhlı bir nümayiş 
yapnnak düşüncesi 

Tahkikat neticesinde Süleyman 
Nüzhet bey aleyhinde bir şey sabit ol
maz. Necmeddin Molla bey Süleyman 
Nüzhet bey aleyhindeki iftiraları, tas-
nileri mabeyine anlatır. Süleyman 
Nüzhet bey serbest bırakılarak İzmi-
re iade olunur. Fakat herkes zaptiye 
nezaretinin, Yıldızm pençelerinden 
böyle ucuzca, hafifçe kurtulamıyordu. 

Bir iftira, âdi bir ihbar ile nefiye 
gönderilenlerin had ve hesabı yoktu. 

Şair Eşref (şah ve padişah) risale
sinde bu hali şu beyitlerile tehzü ey
lemişti: 
Ehali memleketlerce becayiş oldu menfiyenl 
Görenler Arnavutluk zanneder şimdi 

Lâzistaml 
Sürüldü oldu İstanbullular Kastamonu 

hal kıl 
Bugün İzmirlilerce oldu Bitlis beldel sanl! 
Bu tebdili melcânm ardı gelmez böyle 

saymakla; 
Değişmiştir hulâsa her mahallin e.std 

sükkâml 
Uzun müddet, ne hacet, ilim ve fen tahsili 

mektepte I 
Sürülmek çün vatanda bellemek kâfi 

Gülistanı! 
Bihakkı ismi &zam başka tahkikata hacet 

yok I 
Eder bir tek hafiye Jumah insanı Havranl 
Asa elde ehalii memallk cümle ten seyyah I 
Ederler âtiyen hicret için güya bu idmanı! 

Ne olursa olsun, Abdülhamid bildi
ğinden şaşmıyordu! Ama diğer taraf
tan onun menfalan, Taşkışlamn iş
kenceleri yüksek mektepler talebesi
ne mukadder birer nasib gibi görünü
yordu. Bu o kadar iptizale vardırıh-
yordu ki hamiyet erbabı" gençler için 
böyle cezaları göze almak pek ehem-
miyetü bir iş sayılmıyordu. Artık yük
sek mektep talebesi arasında irtibat
lar, anlaşmalar çoğaUyordu. Hukuk 
mektebinden Satvet Lûtfi ve Namık 
Zeki, mülkiyeden Nafi Atuf, Hâmid 
(müderris) Ferid (Hariciye vekâletin-
dedir) Mustafa Asım, Harbiyeden 
Köprülülü Hamdi - Anzavur tarafın
dan Karabigada şehid edUmiştir -
Mülkiye tıbbiyesinden Mahmud, askerî 
tıbbiyesinden İzmitU Yusuf, Şamlı Ni
yazi, Adanalı Osman, topçu mektebin
den Mehmed, bahriye çarhçı mekte
binden Mustafa', Halkalı Ziraat mek
tebinden Refet, Darüşşafakadan Al-
bas Fehmi efendiler büyük gayretle 
bu yolda vazifeler ifa ediyorlardı. 

Harbiyede Davutpaşalı Bürhaned-
din Ahmed Bedevi grupile Askerî tıb
biyede Mazlum grupu arasında rabı
tayı tesis eylemişti. Bu yüksek mek
tepler gruplarmın mümessilleri cuma 
günleri aralarında Sultanahmedde 
Millet bahçesinde, Beyazıd tarafların
da, Kumkapıda deniz kenarlarında 
toplanıp fikirler teati ediyorlar, evrak 
tevziatını intizama koymak için mü
zakerelerde bulunuyorlardı. Mahkû
miyetini bitirdikten sonra Nişancaü 
Mazhar efendi de bu içtimalarda ha
zır bulunuyordu. 

Bosnalı Veli efendi de mahkûmiye
ti hitama erince memleketine savuş-
muştu. Oradan Ahmed Bedevi grupi
le muhabere tesis eylemişti. Fakat 
istibdad idaresi de faaliyetine germi 
vermişti. 

Mülkiye mektebinde Kınmh Ab-
dürrahman bey ile kardeşi ve Lûtfi 
paşa zade Kemal yakayı ele verdiler. 
Çerkeş Mehmed paşa adamları Sat
vet Lûtfi beyi de yakalıyarak Hasan 
paşa karakoluna götürdüler. Satvet 
Lûtfi beyin yakalanması mühimdi. 
Çünkü bu sırada askerlerle siviller ara
smda rabıtanın idaresi, Avrupadaki 
ahrar ile muhabere hep onun uhdesin
de idi. 

Satvet Lûtfi bey takib edilmekte 
olduğunu anlayınca bir kaç gün Fa-
tihde Şekerci hanında arkadaşlan iki 
kardeş Kemal ve Şaltir beyler nezdin-
de gizlenmişti. Bu arada Köprü
lülü Hamdi bey Satvet Lûtfi be
yin İngUiz sefaretine dahaleti için 
teşebbüste bulunmuş ise de dahaletin 
kabulünü temin eylemek kabil ola
mamıştı. 

Satvet Lûtfi bey Çerkeş Mehmed 
paşadan gördüğü tazyike rağmen kim
seyi ele vermedi. Onun yerine asker-
terle siviller arasında rabıtayı mülki
yeden Ferid bey deruhde etti. Mektep
lerde istibdad Ue mücadele devam et-

.'V::KC:I LiuuıyL'ue i'tTU'v ievnk efen-

Askerle siviller arasmda rabıtayı 
temin eden Satvet Lûtfi bey 

di mektebin duvarlarına o sırada ya
püan tevkifatı protesto mahiyetinde 
yazılar yazmış, Abdülhamid aleyhin
de ağır ithamlarda bulunmuştu. 

Mazlum grupunun bu yolda evvelki 
teşebbüsünden sonra bu cüret mektep 
idaresiıü hayU telâşa düşürmüştü. 

Bu münasebetle bir kaç kişi tevkif 
edilmiş ve hayli tazyikler de yapılmış 
ise de fail bulunamamıştı. 

Pertev Tevfik efendi kendi yerine 
başkalannm zahmet çekmesinden mü
teessir olarak kendisini teslim eyliye-
ceğini söylemiş, fakat arkadaşları bu
na mâni olmuşlardı. 

Tıbbiyeliler arasında müfettiş Zü
lüflü tsmaü paşamn itlafını arzu eden
ler görülüyordu. Hattâ Diyanbekirli 
Hicri efendi bu işi deruhde etmek İs
tiyordu. 

Bir içtimada bu mesele bahse mevzu 
teşkil eylemişti. Harbiyeden Ahmed 
Bedevi muvaffakiyetle neticelense bi
le istibdad erkânı aleyhinden böyle 

münferid suikastler tertibinden umulan 
fayda yerine maksada zarar gelebilebi-
leceğini anlatarak arkadaşlarmı bu yol

da bir teşebbüste bulnmaktan vazge-
çirtti. O daha büyük bir tasavvurda bu
lunuyordu: Bir cuma günü yüksek mek

tepler talebesinden müsallâh gönül
lüler vasıtasile büyük camUerde cu
ma nazamı esnasında beyannameler 
tevzi ettirmek; hutbede vatanî mev-
izeler okutturmak, Harbiye talebesi
ne ayni saatte Beyoğlunda silâhü bir 
nümayiş yaptırmak ve bunları mek
tepte isyan haline getirmek, o gün 
selâmlığa giderken veya oradan dö
nerken fedaî mektepliler tarafmdan 
vükelâyı öldürtmek. Bu iş için icabı 
kadar rovelver tedarik olunabilecekti. 
Harbiye mektebinde nöbet vazifesini 
gören bir kıta asker vardı ki mektep 
içinden bir merdivenle koğuşlanna 
inilirdi. Cuma günü bunların çoğu 
mezun bulunurdu. Bir baskın ile bun
lara ait mavzerlerin ele geçirilmesi de 
mümkün görünüyordu. Ahmed Bede
vi bu projesi etrafında arkadaşlan 
Aksarayü Naci ve Prevezeli Celâl Ue 
münakaşalarda bulunuyordu. 

Bu münakaşalarda Harbiye mekte
bi ahlâk muallim muavini Fazıl bey, 
Beyazıd dersiamlarından Manastırlı 
İsmaU Hakkı efendi ile Manisah imam 
Hacı Abdullah efendi gibi zevattan 
hüâfet ve saltanat şartlan hak ve ada
let prensipleri hakkında öğrendiği 
esaslar üzerinde fikir yürüterek arka
daşlarım iknaa çalışıyordu. Abdülha
mid hiç bir zaman Harbiye talebesi
nin Abdülâzizin hal'inde oynadığı ro
lü unutmamıştı. Bunun içüı her yer
den ziyade Harbiye mektebine ehem
miyet verirdi. Abdülhamidln adamlan 
da bütün himmetlerini Harbiye tale
besi arasmda el peyda etmeğe sarfe-
derlerdi. 

Bir defa (Kanunu esasi) gazetesi
nin Zülüflü İsmaU paşa aleyhinde 
şiddetli bir makaleyi ihtiva eden nü*-
hasından birer tanesi mektep nazın 
Rıza paşa ile Zülüflü İsmail paşanın 
odalanna bırakılmıştı. Böyle cüretltf 
bu gibi adamlan çıldırtıyordu. 
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Feride denizden çıktıktan sonra ar-
Sasaşlarile beraber kumların üzerine 
yattı. Bu esnada yanlarından iri yarı, 
gayet muntazam vücutlu bir benç 
»dam geçti. Samiye derhal Ferideyi 
aürttü: 
^ — Feride senin Tarzanm geçiyor... 

Feride döndü. Güzel vücutlu deli
kanlıya uzun uzun baktı. Genç ada-
pun bakışları da Feridenin gözlerinde 
İBzun uzun dinlendi. 

Arkadaşlatı Ferideye takıldılar: 
— Feride, Tarzanm aklını başından 

•İdin. 
— Amma ne harikulade vücudu 

Tar... 
— Tıpkı filmdeki «Aslan adam» m 

yücudu... 
Kadmlarm Tarzan a:dım koyduk

ları genç adam mütemadiyen onların 
jrtrafmda dönüp dolaşıyordu. Tarza
nm denizde yüzen birkaç arkadaşı dal-
ba vardı. 

Delikanlı biraz sonra denizden çı
kan arkadaşlarile birlikte biraz ileri
de kumların üzerine uzandı. 

Böyle bir müddet geçtikten sonra 
Feride ile Samiye tekrar denize girdi
ler. Feridenin gözleri mütemadiyen 
STarzanda idi. 

Samiye: 
— Bilmem amma Feride, dedi, bu 

Tarzan senin hayatında mühim bir 
rol oynıyacak zannederim... 

Feride dalgalar arasında gülümsi-
yerek: 

— Amma yaptm., dedi. 
_ Öyle, öyle... Amma hakikaten çok 

güzel adam... Sonra ne kibar bir hali 
var... 

— Evet, orası öyle... 
— Adetâ bir artist tipi var değil mi? 
— Ben şimdi sana: bunu söyliyecek-

tlm... Vücudunun iriliğine, sportmen 
bir hali olmasma rağmen yüzünün ns 
kadar ince hatları var... 

— Yaaaa... 
İki kadın şimdi Tarzanı göklere çı

karıyorlardı. Bir müddet yüzdükten 
sonra denizden çıktılar. Yerierine dö
nerken Tarzanla arkadaşlarmın otur
dukları yerin arkasından geçiyoriar-
dı. Bu esnada' Tarzan arkadaşlarına 
bir şeyler anlatıyordu. Genç adamın 
arkası kadınlara dönüktü. Feride ile 
Samiye Tarzanm ne söylediğini işit
mek için biraz onlara' yakın geçtiler 
te o zaman iki kadın hayretler içinde 
kaldılar. 

Tarzan arkadaşlarma koyu bir kül
hanbeyi şivesile diyordu: 

— Paçozu dikiz ettim. Kıyak parça 
be... «Ulan dedim, şu parçaya çımayı 
atmalı...» Yakalamalı karıyı... Sonra 
abicim... Düştüm karının peşine., ha

ni bilirsiniz ya, yaman lâkırdı atarun 
ha... Karmm enseköküküne sokul
dum. 

— İmanım ablacığım, dedim, bu ne 
gerdan be... Kesilmemiş üç okka lâti-
lokum şekerini boynvma mı yapıştır-
dmbe?.... 

Ne fiyakalı lâf değil mi?... Gel gele
lim kan bizim lâfm fiyakasmı anlıya-
madı: 
— Terbiyesiz, ahlâksız, her kuşun 

eti yenmez, defol bakayım külhan
beyi.... Demez mi? 

Kan. tepeme fışkırdı abiciğim... .Pa-
(oz lâfı baiıa çok dokunur bilirsin... 

•Vay kuyruğu tenekeli saloz karı vay... 
Hemen bıçağı şöyle gösterdim: 

— Ulan dedim, kes sesini... Şimdi 
seni santimlerim ha... Karı «santimle
rim» dememden «sana bu bıçağı san
tim santim batırmm» demek istedi
ğimi çakmadı. Ne de olsa lügatten an
lamıyor. 

Feride sapsarı kesilmişti. Samiyeye: 
— İşittin mi? dedi. 
Samiye, şaşkın şaşkın: 

•— Evetî dedi, işittim... 
— Ne diyeceğim?.. Hayretten, söy-

llyeceğimi şaşırdım... 
— Biz de bu adama neler yormuş

tuk... Ya bununla tanışmış olsaydık... 
— Aman sus, sus... Fenalıklar ge-

flyor.... Ne büyük bir tehlike atlatmı
şız meğerse... 

— Bu adam insanı öldürür de... 
— Duymuyor musun söyledikle

rini.... 
— Aman çabuk yürü... Hem o trara-

fa artık bakma... Çirkefi üstümüze sıç-
ratmıyalım... 

İki genç kadın heyecanla, telâşla 
oradan uzaklaştılar. 

Şimdi Tarzan arkadaşlarUe beraber 
kalkmış, yine Feridenin grupunvm 
etrafında fır dönmeğe başlamıştı. 

Lâkin Feride müthiş surette telâş
ta idi. Samiye: 

— Eyvahlar olsun Feride... dedi, bu 
herif bize de bıçalc çekecek galiba... 

Feride korku içinde: j 
.— Ne yapsak acaba?., dedi. 
— BUmem ki... Herife bu derece ni

çin ümid verdin?... 
Nihayet Feride üe arkadaşları yan-

lanndan ayrılmıyan Tarzanla; arka
daşlarından uzaklaşmak için tekrar 
denize girdiler. Fakat Tarzanla' yanın
dakiler hemen onları takib ettiler. 

Feride: 
— Aman, dedi, belâyı başımıza sa-

tm aldık... Başka kurtuluş yok... Bu
radan çıkıp gitmeli... 

Telâşla denizden çıktılar. Kabinele
rinde giyinirlerken Tarzanm korku
sundan ödleri patlıyordu. 

Nihayet giyindiler ve çıkıp gittiler. 
Aradan aylar geçti. Feride bazan Tar
zanı sokakta görüyordu. Faka:t Tar
zan ne kadar iyi giyiniyordu. Feride: 

_ Galiba, dedi, zengin külhanbey-
lerden... 

Feride mütemadiyen bu belâlı adam
dan korku üe kaçıyordu. Meçhul kül
hanbeyi de onu her yerde kovahyordu. 

Nihayet bir baloda Feride korktuğu 
külhanbeyle bunm buruna gelmez 
mi? Tarzanm sırtında gayet şık bir 
frak vardı. Bir ahbapları genç adamı 
Ferideye takdim ettim: 

— Ressam Münir.... Meşhur sanat
kârlarımızdan.... 

Feride hayretler içinde idi. Münir 
onu dansa davet etti. Gayet güzel 
dansediyordu. Bir aralık Feridenin ku
lağına eğildi: 

— Sizi ilk defa nerede gördüm bili
yor musımuz?... Plajda... 

Feride o derece merakta idi ki daya
namadı: 

Evet., dedi, fakat o gün arkadaş
larınızla o kadar garip konuşuyordu
nuz ki... 
' —Meselâ nasıl?.. 

— Tamamile bir külhanbeyi gibi... 
Ressam Münir güldü: 
— Ha, evet., dedi, ben biraz taklid 

yapmasını beceririm... O gün arkadaş
larım ısrar ettUer, birçok taklidler 
yaptım. Muzip bir arkadaşun sizin bi
zim arkamızdan geçtiğinizi görmüş: 

Aman Münir, dedi, külhanbeyi 
taklidi yapsana... 

Ben de zavallı, farkında olmadım, 
külhanbeyi taklidi yapmağa başlaidım. 
Arkadaşlarım gülüşüyorlardı... Bir 
aralık başımı çevirip baktım., siz ya
nımızdan telâşla' uzaklaşıyorsunuz. 
Muzip arakadaşımm istediği olmuştu. 
Benim külhanbey gibi konuşmamı si
ze işittirmişti. O gündenberi benden 
kaçtığınızın farkındayım. Sizi epey 

korkutulacak şeyler söyledim, değil mi? 
Feride derin bir nefes aldı: 
__ Ben de sizden ne kadar kork

muştum., diyerek içtiği viskilerden dö
nen başını Tarzanm biçimli omuzuna 
dayadı. 

(Bir yıldız) 
YENt NEŞRtYAT 

LOKMAN HEKİM 
Bu kıymetli mecmuanın 13 üncü sayısı 

İntişar etmiştir, karilerimize tavsiye ederiz 
Tt)RK İLLtJSTEASYONÜ 

Türkçe ve fransızca olarak intişar eden 
Türk İllüstrasyonunun haziran nüshası 
çıkmıştır Bu sayıda Hadi Şefik Tekünün 
defterli kadm tayyarecimiz Sabiha Gök
çen hakkında heyecanlı ve güzel bir ya
nsı Hilmi Ziyanın Ibni Sina hakkında 
vakıfane bir makalesi, daha bir çok mü
tenevvi yazılar vardır. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz- Her dilde kitap, mec
mua «iparişi kabul edilir. İstanbul 
jjetcicri için ilân kabul, abone 

ĵ gydedilir. Undervodd yazı ve he-
,ap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
•atış yeridir. Telefon: 3377. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk mûsikisi, 12,50: Havadis, 13: Bey
oğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan bir 
temsU, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 20: Müzeyyen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: Muzaffer ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Saat ayarı), 21,15: ORKESTRA: 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap prog:ramı 

Strasburg: ((saat 9,15) - 249 - Beetho-
venln 3. cü ve 7. cl senfonisi, Frankfurt 
(saat 11,30) - 251 - Baohm şarkılarından. 
Viyana (saat 11,45) - 506.8 - Haydn -
Beethoven - Schubert, Strasburg: (saat 
16,30) - 349 - Mozart - Haydn - Faur6 -
Saarbrück (saat 19,00) - 240 - Lisztin 
eserlerinden. 

Dans musikisi 
Brüksel (saat 23,00) - 484 -, Paris (saat 

23,00) - 432 -, Toulouse (saat 22,00) - 329 -, 
Paris - Radio (saat 23,00) - 1648-, Roma 
(saat 22,10 )- 421 -, MUâno (saat 21,00) 
- 369 -, Belgrad (saat 23,00) -437-, Sottens 
(saat 21,50) - 443 -. 

16 Ağustos 937 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Afrika av hatıraları: S. 
Salâhaddin Cihanoğlu tarafmdan, 20: 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve hal kşarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: OR
KESTRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 23: SON. 

KITBILikir H A N 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 142 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şında Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Müeyyed, 
Hasköy: Nişim Aseo, Eminönü: Hüs
nü Onar, Heybeliada: Tomadis, Bü-
yükada: Merkez, Fatih: Şehzadeba-
şmda Asaf, Karagümrük: Mehmed 
Arif, Bakırköy: İstepan, Sarıyer: Asaf, 
Tarabya, Yeniköy, Emirgân ve Rume-
lihisanndaki eczaneler, Aksaray: Ziya 
Nuri, Beşiktaş: Vidin, Kadıköy: Pa-» 
zaryolunda Merkez, Modada Nejad 
Sezer, Üsküdar: Ahmediye, Fener: 
Defterdarda Arif, Beyazıd: Yeni Lâ
leli, Küçükpazar: Hikmet Cemil, Sa-
matya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Ankara caddesinde Eşref Neşet, Şeh
remini: Ahmed Hamdi. 

KubilâyÇine geldikten sonra aile facia-
|an eksiinniştl. Cenglzin yasasına göre, 
evli bir kadına el uzatan idam edilirdi 

Semga bahadır da hadiseden çok 
müteessir olmuştu. Hakana dönerek: 

— Cürüm sabit oldu. Derhal ka
ran imza ediniz, hakanım! dedi. 

Kubilây han, ötedenberi, şahsım 
alâkadar eden cürümlerde müsama
hakâr davranır, vç. cürüm sahipleri
ni çok defa effederdi. 

Şimdi de İranlı suçluya karşı ayni 
şefkati göstermek ister gibi göründü. 

Mahkemenin kararını yanma koy
du: 

— Yarın tasdik ederim. Bunları 
şimdilik zindana atınız! 

Dedi. Fakat, Tekinboğa birden ba-
şmı kaldırarak kükredi: 

— Cezanın bir saat geri kalması- ' 
na bile tahammül edemeyiz. Mahke
me üyeleri bu adamı dişlerile par-
çahyacaklar, haıkanım! Kendi cam-
mza acımıyorsanız, bize acıyınız! Ku
bilây han Çinlilere, İranlılara değil, 
Türklere lâzımdır. 

Ve sedirin kenarına eğilerek, mah
kemenin kararını aldı. Tekrar haka
na uzattı. 

Semga bahadır da ayni fikri ileri 
sürerek: 

— Gözünüzün önünde duran bir 
suçluyu affetmek, ayni cürmü işle
meğe başkalarını da teşvik etmek de
mektir, hakanım! Bu suç, başka suç
lara benzemez. Bir hırsız, bir yalan
cı, bir dolandırıcı ayni suçları Tjir da
ha işlememesi için effedilebilir ve 
yaptığı işler, çaldığı şeyler ödenir. 
Fakat, hayatınıza uzanan eller kınl-
mazsa, suçlar tekerrür eder ve bir 
gün bu korkunç tasavvur, hakikat sa
hasına çıkabilir. Mirza Kuli ve onun 
suç ortakları hemen cezalarını gör
melidirler, hakanım! 

Mirza Kuli, hakanın ayaklarının 
dibinde yatıyor ve hâlâ yalvanyordu: 

—, Size İranın en güzel kızlarını ve 
en nefis şaraplarını takdim ederim, 
hakanım! Size İrandaki bütün serve
timi bağışlarım. Size hayatın, ölü
mün sırrını söylerim, müebbeden ya
şamayı öğretirim, hakanım... Beni 
eff ediniz! 

Kubilây han güldü: 
— Hayatın sırnnı biliyorsan, mü

ebbeden yaşamanın yolunu öğrenmiş-
sen, bu yoldan sen neden yürümü
yorsun? 

O sırada kapının önünde iki cel-
lâd belirdi. 

Kubilây han, Kuliye sordu: 
— Haydi, muktedirsen şu cellâdın 

elinden başını kurtarmağa çalış ba
kalım?! 

Mirza Kuli cellâdlan görünce tit
redi. 

Başını yerden kaldırdı. 
— Ben bu cezaya lâyıkım. Yalnız 

başımı değil, vücudumu lokma lok
ma doğratşanız, gene azdır. Sizin gi
bi, sevgisi bütün milletlerin kalbin
de yaşıyan bir hükümdara kıymek 
istedim. Ben affedilecek bir insan de-
ğüim. Fakat, sözlerime inanınız: Er-
gun bahadır yaşadıkça, hayatınız ve 
saltanatınız daima tehlikededir. Ken
dinizi onun şerrinden ve onun adam
larından koruyunuz! Benim gibi 
zengin bir adamı elde edip buralara 
kadar göndermeğe muvaffak olan Er-
gunun daha neler yapabileceğini dü
şününüz! 

6 R İ P İ N 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılanni keser. 

6 R İ P İ N 
Romatizma, sinir, adale, bel ağnlanna 

karşı bilhassa müessirdir. 

6 R İ P İ N 
Kınkh|[ı, nezleyi loSfuk aljrınhklanndiA 

mûtevellid bütün ağrı, sızı ve 
sancılan geçirir. 

Ertesi sabah saray kapısında 
asılan kesik başlar.. 

Mirza Kulinin ve iki Çinlinin baş
lan ertesi sabah saray kapısında teş
hir edilmişti. 

Kapının önünde toplanan halk, 
mahkemenin siyaset taşmdaki kara
rını hayretle okuyordu. 

Mirza Kulinin böyle kötü bir mak-
sadla İrandan Çine geldiğini öğre
nenler kesik başa yumruklarını sıka
rak: 

— Alçak! 
Diye haykırıyoılardı. 
Başı kesilen Çinlilere kimse acımı

yordu. Bilâkis yerliler, bu adamlan 
telin ediyordu. 

Afyon mahallelerinde hüviyetini, 
milliyetini kaybederek, bir çok fena
lıklara âlet olan bu gibi adamlar yer

liler tarafından her zaman nefretle 
karşılanırdı. 

Çinlilerin asilzadeleri, saltaftatm 
Moğollar elinde kalmasından mem
nun olmadıklan halde, yerliler ve bü
tün Çin fakirleri, Kubüâym hakanlı
ğından çok memnun görünüyorlardı. 

Kubilây halkı (Kin) prenslerinin 
zulüm ve tahakkümünden kurtar
mıştı. 

Vaktile fakir Çinlilerin yurd işleri
ne karışmağa değil, bu yolda söz söy
lemeğe bile haklan yoktu. Halbuki 
Kubilây Çine geldikten sonra, herkes 
yurduna daha samimî bir duygu ile 
bağlanmıştı. Memurlann haksı^ ve 
usulsüz hareketelerini her zaman 
hakana aksettirmek ve dert anlat
mak mümkündü. 

Kubilây: 
«— Kaksızlığa nihayet veren bir 

adalet vardır. Herkes mahkemeye 
müracaat edebilir.» 

Tarzında buyruklar ilân ederek, 
halkı daima hakkını aramağa sevk 
ederdi. 

Çin prensleri devrinde bir adamın 
hakkını arıyacak bir makam bulma
sına imkân yoktu. Hak istiyenin ağ
zını yumrukla kapatırlar ve gözlerini 
oyarlardı. 

Halbuki Kubilâh Çine geldikten 
sonra, mahkemeler kurulmuş, alış 
verişte tartılar nasıl nizama sokul-
muşsa, adalet te öylece yurdun her 
köşesine yayılmıştı. 

Müşteriye eksik ve hileli mal satan 
bir satıcı jirmi dört saat içinde ceza
ya çarpılır. Bir genç çocuğun na
musuna el uzatanlarm eli kesilir, hır
sızlara çok ağır işkence cezalan ve
rilirdi. Cinde en çok hırsızlıktan şi
kâyet ederlerdi. Kubilây han pay-
tahtı Karakurumdan Pekine naklet
tikten sonra Cinde hırsızlık vakala-
n - daha ilk yıllarda - yüzde elli nis-
betinde azalmıştı. 

Kubilâym son yıllannda hırsızlık 
hadisesine pek ender tesadüf edilir
di. Halk hırsızlıktan çok korkar, 
kendine ait olmıyan bir mala el 
uzatırken, elinin derhal kesileceğini 
ve ağır işkenceler göreceğini hatır
lardı. 

Cengizin yasasında, hakana her 
cezanın affı salâhiyeti verilmişti. İki 
cürüm affedUemezdi: 

1 — Hırsızlık, 
2 — Başkasının kansmı kandırıp 

kocasından ayırmak. 
Cengiz ail^ teşkilâtına çok ehemmi

yet vermişti. 
Bu iki maddeyi koyarken çok şid

detli kayıdlar ilâve ederek, aile mü
essesesinin hukukunu ve şerefini ko
rumayı ihmal etmemişti. 

Hırsızlık nasıl ahlâkı bozan bir 
cürüm işe, başkasının kansını kan
dırıp kocasından ayırmak ta adam 
öldürmek, büyük yangmlar çıkar
mak, hasılı aile müessesesini kökün
den yıkmak gibi bir cürüm sayılır ve 
affedilmezdi. 

Cinde ilk zamanlar bu gibi suçla
ra sık sık raslanırken, aradan on beş, 
3rirmi yıl geçince, böyle çirkin vaka
lara raslanmaz olmuştu. 

Herkes (ulu yasa) dan korkardı. 
Mirza Kuli eğer Pekinde uzun müd

det oturmuş olsaydı, yurdda hâkim 
olan adaletten yılacak ve ulu yasa
nın insanlara telkin ettiği fazilet ve 
insanlık duygulan karşısında (ulu)-
lara karşı kötü hisler beslemekten 
şüphe yok ki vazgeçecekti. 

Yerlilerden iki kişi Mirza KuUnin 
başı önünde durdular. Biri sordu: 

— Gözlerini neden oymamışlar bu 
hainin?... 

— Yabancı diye mahkeme adalel 
göstermiş olsa gerek... 

— Bu işkence yalnız bize mi yapı
lıyor? Kardeşimin gözlerine mil çek
tikten sonra öldürdüler. 

— Kardeşinin ölümünden bahset
me bana! 

-Niçin...? Oda bir insan d e p 
miydi? 

(Arkası var) 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Sah ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

n — tŞ ARIYANLAR 
FRANSIZCA İÇİN MÜREHBİYE MAT

MAZEL — Bir veya iki çocuklu iyi bir 
ailede iş arıyor. Referans verebilir. Ak
şamda (68) rumuzuna mektupla müra
caat. — 2 

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

MUHASİB — Daktilo, Fransızca, Al
manca bilen çok tecı^beli bir muhasib iş 
arıyor. Günde birkaç saat için defterinizi 
ve muhaberatınızı temin eder. Akşamda 
tKâtip» rümuzile mektupla müracaat.— 4 

BANKA, FABRİKA VE TİCARETHANE
LERDE — Uzun müddet çalışmış, Fransız-
caya vakıf ve iyi referansları olan bir 
Türk muhasib iş aramaktadır. Müsaid şe
raitle taşraya da gider. İstanbul posta 
kutusu 547 ye müracaat. — 6 

SÜTNİNE A R I Y A N L A R A — Temiz bir 
aileye mensubum. İyi bir aile yanında 
sütninelik yapmak istiyorum. Arzu eden
lerin Kumkapıda Tekinalp sokağında 26 
No. ya müracaatları. — 2 

2 - ÎŞÇİ ARIYÂNLAR 
KAPICI ARANIYOR — Askerliğini yap

mış kalorifer yakmasını bilir bir kapıcıya 
lüzum vardır. İstekliler Nişantaşmda Gü-
zelbahçe sokağında Dr. Kenan Tevfik 
hastahanesine her gün öğleden sonra mü
racaatları. 

MÜCELLİT ALINACAKTIR — Anka-
rada Çankaya Matbaası Direktörlüğüne 
müracaat. — 1 

FRANSIZ LİSESİNDE OKUMUŞ — Di
ğer bir dili bilen, bir bayana ihtiyaç vat-
dır. Bir direktöre dil işlerinde yardımcılık 
edecektir. Ecnebi tebaası olabilir. (Telf. 
24133. Moda Gazetesi - Ankara caddesi 
115). — 2 

MUHASİP ARANIYOR — JCÜçük bir 
müessesenin hesabatmı tutmak üzere bin 
lira kefalet verebilecek bir kâtibe ihtiyaç 
vardır. Mahiye otuz lira verilecektir. Mü
tekaidinden olması müreccahtır. Taliple
rin Akşam'da A B rumuzuna mektupla 
müracaatları. — 7 

HİZMETÇİ ARANIYOR — Çocuksuz bir 
karı kocanın orta hizmetini görecek genç 
bir kız aranmaktadır. Taliplerin İstanbul 
(735) posta kutusuna yazmaları. — 3 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK LÜKS EŞYA — Seyahat dola-

yısile bir yemek salonu takımı, son model, 
hiç kullanılmamış, iyi fiatle satılıktır. Her 
gün saat 9 - 13 e kadar Pangaltı, Ergene-
kon caddesinde 159 No. ya müracaat. — 1 

AZ KULLANILMIŞ MÜKEMMEL BİR 
ALMAN PİYANOSU SATILIKTIR — 
W. Hilse markalı, çelik çapraz tellidir. 
Akşamda (R. B) ye mektupla müracaat. 

UCUZ — 25 ile 30 beygirlik müstamel 
bir lokomobil satılıktır. İstiyenler Galata 
Kalafatyeri Yelkenciler sokağı 129 No. lı 
fabrika sahibi bay Fuada müracaat. — 2 

SATILIK DEĞİRMEN TEFERRUATI — 
Banko. Büyük kalbur 110 franSiz taşU iki 
Banko. Eskişehir Halk eczanesine müra
caat. — 1 

OTOMOBİL SATANLARA — 933 den 
sonraki modelde üç kişilik otomobil sat
mak istiyenlerin S. B. rümuzile Akşam 
idarehanesine fiatini yazmaları. — 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KADIKÖY MODA CADDESİNDE — 

Elektrik, havagazı ve suyu havi bir katta 
altı oda, sofa ve mautfak, alt katta bir oda 
ve çamaşırlık, bahçeli bir ev kiralıktır. 
Yeni Moda eczanesine müracaat. 

UCUZ KİRALIK KÖŞK — Kızıltoprak-
ta mekteplere ve İstasyona yakın Şefik 
paşa köşkü kiralıktır. Yağlı boyah yedi 
odası, bahçesi, suyu, elektriği, kaloriferi 
vardır. İçindekilere müraca«t. 

STILIK ARSALAR — Suadiye Ue Bos
tancı arasında demiryolunun deniz cihe
tinde 1,5 ilâ 2 dönümlük ve beher dönü
mü 920 liraya müfrez ve kuyulu arsalan 
satılıktır. Telefon 52.148 e müracaat. - 2 

KİRALIK APARTIMAN - Harbiyede 
Sipahi Ocağı karşısında «GESAR. apartı-
manınm 1 numarah dairesi: 12 oda, ka
lorifer, sıcak su, banyo ve bahçe. Müra
caat: Galata, Tünel caddesi, 48. Tel. 40308. 

— 3 

KADIKÖYÜNDE MÜLK DENİZE YA
KIN KAGİR HANELER — Havası güzel 
İttisali yok metin, müfrez 20/2 20/3 tapu 
numaralı ikişer kat dörder oda, yerler mu-
şambalı kapı pencereler boyalı be? bin 
liradır. Oifa 20 numaraya öğleden sonra. 

2 - Moda caddesi 9 numara tamam ka
gir iki kat üzerine iki apartıman iki dük
kânla beraber heş bin Uradır. — 12 

SATILIK MÜFREZ ARSA — Feneryo-
lunda Bağdad caddesinde Konak tramvay 
durağmda 146 No. lı, yeni duvar ve demir 
kapılı yemiş ve ıhlamur ağaçları ve bir 
kuyuyu havi iki dönümü mütecaviz arsa 
satılıktır. Müracaat: Tel. 43249. 
60 LIRALYA APARTIMAN ARIYORUM — 

Taksim - Ayazpaşadan, Nişantaşı - ŞişU 
arasında tramvay yolunda olsun. 6 oda 
ve kalorifer şart. Olanlar, Galata. P. K. 
1058 yazsınlar. — 1 

KABATAŞTA PEK FERAH APARTI
MAN DAİRELERİ — Kabataşta Sed üstün
de Çürüksulu Mahmud paşa apartımanm-
da 4 - 5 odalı kiralık daireler vardır. Mü
kemmel nezaret, her tarafa yakmlık, kon
for, geniş ferah odalar, ehven fiat. -^ 8 

FEVKALÂDE İSTİFADELİ ARSA — 
Göztepede nezaretli kuyuları Terkos elek
trik mevcut 25 dönüm arsa sahibesinin 
mecburi azimeti dolayısile kuyuları para
sına kelepir acele satılıktır. Göztepede 
berber bay Ahmede ve arap Kerime mü
racaat. — 4 

KİRALIK ODA VE SALON — Şişlide 
mobilyalı, kaloriferli aile yanında. Mü
racaat: Fahir Sami, Telef. 24542. 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN — İstan-
bulun merkezi bir yerinde ve tramvay is
tasyonunda işlek bir tütüncü ve kurukah-
veci dükkânı devren satılıktır. İstiyenler, 
Balıkpazar Taşçılar caddesi Paşa sokak-
da peynirci Filartosa müracaat. — 3 

KİRALIK APARTIMANLAR — Orta-
köyde, vapur iskelesinde Galatasaray, Ka
bataş liselerine yakın. Terkors elektrik, 
havagazı, banyo. Müracaat: Galata Nur 
Han No. 13. Saat 1-3. Telefon: 43265. — 2 

KELEPİR BİN LİRAYA SATILIK EV — 
Fatihte Çırçırda Hacıhasan mahalle ve 
sokağmda 17/21 No. lı 6 oda kiler ve n^ut-
fak ve kuyu ve tulumba ve bahçeyi müş-
temll ahşap ev acele satılıktır. — 1 

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

memurluğunda Hüseyine müracaat. — 2 

ACELE SATILIK EV — Üsküdarda, va
pur iskelesine beş dakika mesafede fev
kalâde güzel ve nezaretli yağlı boyalı ye
di odaU bir ev ehven fiatle satılıktır. Ara
ba vapur iskelesinde dellâl Adile müra
caat. — 3 

SATILIK EV — Bilhassa doktorlara el
verişli 9 odaU iki daireye ayrılabilir. Cu
martesi günleri saat 13 den 17 ye kadar 
Cagaloğlu Başmüsahib sok. No. 1 e müra
caat. — 2 

SATILIK EV — Fatih Maltada Sarıgü-
zel Hocaüveys mahallesinde 90 numaralı 
hane satılıktır. îsteklUerin evdekilere sor
maları. — 2 

SATILIK KÖŞK — Boğozaiçinin en 
mutena yerinde havası ve manzarası fev
kalâde (13) odah, altı kagir üstü ahşap, 
elektrik, terkos ve bahçesinde bir kuyuyu 
havi bir köşk bahçesile birlikte ehven fi
atle satüıktır. Talip olanların Emirgânda 
bekçi İbrahime müracaat etmeleri. — 2 

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, sığmak ve bütün 
istirahatı havi Boğazm en güzel villâsı sa
tılıktır. Taliplerin içindekilere ve yahut 
38-98 numaraya telefonla müracaatları. 

— 4 

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 sahlbile görüşmek 
lâzımdır. Topçular tramvay caddesi 108, 
110, 112, 112/1, 114, 116 No. ya 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. — 5 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısında Nur 
Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri her 
gün (12 - 14), (17 - 21) pazardan maada 
Profesör Panosyan. ^ 8 

ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejehğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
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. — 11 

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

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres ola
rak göstermiş olan karilerimizden 

Moto — A K — İş — C C — R B 

namlanna gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

S A T I Ş İ L Â N I 
istanbul 4 ncü icra memurluğundan: 

Fatma tarafından Vakıf paralar idaresinden 24387 ikraz numarasile borç 
alman para mukabilinde birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcım öden
memesinden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamma yeminli üç 
ehlivukuf tarafından 846 lira kıymet takdir edilen Beşiktaşta eski Ekmekçibagı 
yeni Şenlikdede mahallesinin Ada (yeni Armağan) sokağmda eski ve yeni 5 
numaralı bir tarafı istablı âmirede müstahdem Hasan efendi zevcesi Şaziye 
hammm hanesi ve bir tarafı Şayeste hammm damadı Yusuf beyin hanesi, ar
kası mülâzim Abdi beyin hane ve bahçesi ve cephesi yol ile mahdud maabahçe 
bir bap hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazıhdır. 

Zemin k^t: Zemini karosiman döşeli ve gömülü küpü bulunan bir taşlık altı 
bodurum ve içinde yükü olan bir oda, zemini çimento döşeli maltız ocakh bir 
mutfak, aralıkta bir kuyu ve bahçeye çıkılan bir kapı. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine karşUıkh ve yüklü dolaph iki oda bir hela. 
İkinci kat: Birinci katın ayni ise de yalnız odanın birinde yük ve dolap 

yoktur. 
Umumî evsafı. Bina ahşap olup döşemeleri kısmen düzlüğünü kaybetmiş 

ve çatısı da kısmen basmıştır. İkinci katta ve ortada bir şahniş ve içinde elek
trik tesisatı vardır. Haricen boyası bozulmuştur. Yan ve cephe kaplamaları 
muhtacı tamirdir. Arkasında bir kısım bahçesi vardır. 

Mesahası: Tamamı 86 metre murabbaı olup bunun 51 metre murabbaı 
bina, bakiyesi bahçedir. 
• Yukarda evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamesinin 3/9/937 tarihinden itibaren dairemizde herkes ta-
rafmdan görülebileceği gibi 4/10/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

]4'<On dört) den 16 (On altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacak
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19 10/937 tarihine müsa
dif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttır
masında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde 
en son arttıana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hü
kümlerine tevfikan satış geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir Bankamn teminat 
mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, 
ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu Satış bedelinden tenzil olunacak
tır. Taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve İflâs kanunımım (126) 
ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve 
hususUe faiz ve masarife dair olan iddialarını^ ilân tarihinden itibaren (20) 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicll-
lerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle 
alâkadaramn işbu maddenin mezkûr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malûmat almak istiyenlerin 937/689 dosya numarasile müracaatlan 

ilân olunur. (5276 

$mmmmmmmmmmmmmtmmm 
TÜRK HAVA KURUMU 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
5 ci Keşide 11 Eylül 937 dedir 

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

ikramiyelerle (20 .000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükâfat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Eylûl/937 günü akşamma kadar bile
tini değiştirmiş bulunmahdu-. 

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

"tolırklye 1^2 

kûvaiL ifC^'-
/ 

İŞ Bankası asgarî 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura İle 20,000 lira nnükâfat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin ve Birinci Kânun 
aylannın İlk günleri. 
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Ankara Valiliğinden : 
Haymana kazasının muhtelif köylerinde yapılacak ceman 200 adet aynı 

tipte kerpiç göçmen köy evi 1/9/937 Çarşamba günü saat 16 da Ankara g a 
yeti binasında toplanacak komisyon huzurunda ihale yapılmak üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

i — Keşif bedrli beher ev için 481 lira 51 kuruştur. , ^ . „ 
2 - Muvaid^at teminat 6065 lira 10 kuruştur. Teminat Kĵ Ĵ ŷ Cemiyeti 

Umumî Merkezi namma malsandıklannca emanet f ^ f l""^^^^^*^ ,̂'̂ ^ ĵf̂ ^" 
ların yukarıda adı geçen günde tekliflerinin ticaret C>da«̂  7 f J^^"^^^^ *^^ T 
nat mekVabu veya makbuzlarım nihayet saat 15,30 za ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ 
evrak kalemine teslim edip mukabilinde bir ^^^^^^ ^""'^T ğ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ , 

isteyenler şartname ve plânları Ankara, istanbul Iskan Mudurluklennde 
görebilirler. <'2756» «5254» 

^ 
S A T I Ş İ L Â N I 

İstanbul 4 ncü icra memurluğundan: 
Hafız Mehmet Hulusi tarafmdan Vakıf paralar idaresinden 24257 ikraz 

numarasile borç alman para mukabilinde birinci derecede ipotek gösterilip 
borcun müddetinde ödenmemesinden dolayı bu kere satılmasma karar veri
len ve yeminli üç ehüvukuf tarafmdan tamamına 2120 lira kıymet takdir edi
len Yedikıüede Fatih sultan Mehmed mahallesinin Demirhane sokağında eski 
55, 57, 57 mükerrer 59 yeni 57, 59, 61, 63 numarah bir tarafı mutasarnf Hilmi 
beyin semerci dükkâm ve bir tarafı Merzifon Kara Mustafapaşa vakfından 
hamam bir tarafı hamamı mezkûra mürur olunur tariki has ve tarafı rabü 
Demirhane caddesi ile mahdud iki bap hane ve iki bap dükkâmn evsaf ve 
mesahası aşağıda gösterilmiştir. 

57 numarah hane: 
Altında 59 numaralı dükkân olup mezkûr dükkânın zemini çimento şap

lı ve ahşap kepenklidir. 
Zemin kat: Zemini kırmızı çini döşeli bir antire ve bir ocak mahalli. 
Birinci kat: Bir ufak sofa üzerinde bir hela ve bir oda. 
İkinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir oda. 
Üçüncü kat: Zemini çinko ufak bir tarasadan ibarettir. 
61 numaralı hane: 
Altında 63 numarah dükkân olup mezkûr dükkânın zemini ve kepenkleri 

ahşaptır. 
Zemin kat: Bir antire ve bir ocak mahalli. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde içice iki oda ve bir hela. 
İkinci kat: Yüklü bir sofa üzerinde bir odadan ibaret olup odadan bir 

kapı ile zemini çinko bir balkona çıkılmaktadır. 
Umumî evsafı: Hanelerin ikisi de ahşap olup cepheleri saç kaph ve içlerin

de elektrik tesisatı mevcuttur. 
Mesahası: 53 metre murabbaı olup tamamına bina inşa edilmiştir. 
Yukarıda evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık 

arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 3/9/937 tarihinden itibaren daire
mizde herkes tarafından görülebüeceği gibi 4/10/937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttır
ma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşi

ni bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 19/10/937 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini 
bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Talip

lerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya 
millî bir bankamn teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Müterakim 
vergiler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış 
bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeU müşteriye aittir. 2004 numarah 
İcra ve iflâs kanuntmun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrimenkul üzerinde ipotekU alacaklılar ile diğer alâkadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala
rım, ilân tarifinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri, aksi halde haklan tapu siciUerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mez
kûr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malûmat almak istiyenlerin 

934/3438 dosya numarasile müracaatları ilân olunur. (5278) 
S A T I Ş İ L Â N I 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Tanaş tarafından Vakıf paralar idaresinden 25435 ikraz numarasile borç 

ahnan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden
memesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminU üç ehlivu
kuf tarafından 1462 hra kıymet takdir edilmiş olan Ayvansarayda Atik Musta
fapaşa mahallesinin Hamam sokağında eski ve yeni 12 numrah bir trafı 14 nu

maralı arsa, bir tarafı Yovan hanesi, bir tarafı sandalcı Hiristo hanesi ve tarafı 
rabü yol ile mahdud hanenüı evsaf ve mesahası aşağıda gösterümiştir. 

Zemin kat: Sokaktan Mozaik basamakla çıkılan zemini karosiman bir an
tire, ahşap döşemeh bir sofa üzerinde bir oda, sabit bir dolap boduruma inen ve 
birinci kata çıkan merdivenler. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda ve bir sabit dolap. 
İkinci kat: Bir sofa üzerinde bir oda, bir hela, zemini çini demir korkuluk-

lu bir taraş. 
Bodurum kat: Zemini kırmızı çini taşlık üzerinde zemini bozuk kırmızı 

çmi döşeli sokağa ayrıca kapısı ve içinde tulumbası, kuyusu ve maltız ocağı 
bulunan bir mutfak bir merdivenaltı zemini kırmızı çini döşeli bir heladan iba
rettir. 

Umumî evsafı: Binanm beden duvarian kagir, dahilî aksamı ahşap olup 
Ön cephede ve ortada birinci kattan itibaren bir çıkma şahniş ve bodurum ve 
zemin kat pencerelerinde demir parmaklık vardır. Elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: Umum sahası 34 metre murabbaı olup bu saha üzerine tamamen 
bina inşa edilmiştir. 

Yukarıda hudud evsafı ve mesahası yazıU gayri menkulün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 3/9/937 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi 4/10/937 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 (on dört) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık 
arttırma İle satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze-

^ r | 1 9 ^ 0 ^ 7 toihine müsadif Sah günü_saat 14 den 16 ya kadar daire 
* mîzoİ ^pılacak oîan ikincT arttı rüıasîridâ gayrimenkul en çok arttu:ana 
İhale edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubımu hâmil 
bulunmaları lâzımdır. Müterakim vergi ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait ten
virat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli 
müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesi
nin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar 
ile diğer alâkadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilân tarihinden itibaren (20) yirmi gün 
İçinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu siciUerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alâkada
ramn işbu maddenin mezkûr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
imüûmat almak istiyenlerin 937/ 618 dosya numarasile müracaatları ilân olunur 

5277 

Dr.NI$ANYAN 
Hastalanın hergûn akşama kac 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanın 

sokak 35 No. lı muayeneha
nesinde tedavi eder. 

istanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

îdareleri İstanbul levazım âmirUği-
ne bağh müessesat için 200 ton pata
tes 23/8/937 pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede satmalma komisyonun
da kapah zarfla eksiltmesi yapüacak-
tır. Tahmin bedeli 12 bin liradır. İlk 
teminatı 900 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
deki yazılı belgelerle beraber teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (69) (4912) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müessesat için 125 ton soğan 
23/8/937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede satmalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6250 Uradır. İlk temi
natı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazıh vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (69) (4913) 

Tophane fırınına saçtan yaptınla-
cak dört adet sarnıç 16/8/937 pazarte
si günü saat 15 de Tophanede satmal
ma komisyonunc^a pazarlıkla eksiltme-^ 
si yapılacaktır. Keşif bedeli 280 lira
dır. Teminatı 42 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte kondisyona gelmeleri. 

(75) (5086) 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

Hamdi Türe tarafından Beşiktaş Abbas-
ağa Yenimahallede Yıldız caddesinde 72/ 
74 numaralı hanede mukim İbrahim aley
hine ikame olunan fekki haciz davası 
üzerine müddeaaleyh İbrahim namma 
gönderilen davetiyeye verilen meşruhat
tan müddeaaleyhin ikametgâhmm meç^ 
hul olduğu anlaşılmasına mebni talep veç
hile ve 15 gün müddetle ilânen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve muhakemesi 
1/9/937 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 a talik kılınmış olduğundan o gün 
mahkemeye gelmediği ve yahut musad-
dak bir vekil göndermediği takdirde gı
yabında muhakemeye devam olunacağı 
ilân olmıur. 

I İstanbul Komutanlığı ilânları | 

2/9/937 
2/9/937 
2/9/937 
2/9/937 

15 
15,25 
15,50 
16,20 

Kapalı zari; 
» » 
» ;i 
» >•) 

1 — istanbul komutanlığı garnizonunda bulunan ki t'at ve müessesatm' 
senelik ihtiyaçları için satın alınacak sade yağ miktarlarile muhammen tu-_ 
tarlan ve ihale günlerile ihale saatleri ve münakaşa.§eküleri aşağıda gösteril-v' 
mistir. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk te- İhale günü İhale saati Münakaşa şekH 
Kilo tutarı minatı 

Sadeyağ 4000 37600 2820 
» 19000 17860 1340 
» 7800 7371 553 
» 5500 5198 390 

2 — Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayüı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna 
vermeleri. (5121) 

• 
1 — Ordu sıhhî ihtiyacı için satın alınacak ilâç ve malzemenin cinsi ve 

mikdarlarile muhammen tutarlan ve ihale günleri ile ihale saatleri ve müna
kaşa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. < 
Cinsi Miktarı Muhammen İlk te- İhale günü 

tutarı minatı 
Dıale saati Münaka

şa şeklt 
Ünit 
Ecza 
Gaz 

1 adet 
2 çeşit 

4000 metre 
Gaz 14000 
Filim 
Filaster 
Malzeme 
Malzeme 
İlâç 
İlâç 
İlâç 
Eter 
Kloretil 
İlâç 

» 
Serum 

» 
950 düzine 

2 
4 
3 

20 
16 
35 

3 
2 
4 
5 
3 

Çeşit 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2000 
1120 
1400 
1722 
3913 
1100 
520 
660 

4850 
2454 
2936 
2350 
2625 
7466 
3373 

810 

50 
10 
10 

60 

150 
84 

105 
129 
294 
83 
39 
50 

364 
184 
220 
176 
197 
560 
253 

61 

15 
15,30 
16 
15 
15,30 
16 
15 
15,30 
16 
15 
15,30 
16 
15 
15,30 
16 
16 

Açık 
P 
» 
« 
)» 
» 
» 
V 
» 
» 
» 
» 
» 

Kapalı 
Açık 

9, 

Tokat icra memurluğundan: Elmacı oğ
lu Hüseyinin karısı Münirenin tasarru
funda olup alay emini oğlu Zühdüye olan 
borcundan dolayı ikinci derece ve sıra ile 
ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesi 
mukarrer olan tamamma üç yeminli ehli 
vukuf tarafından 6000 lira kıymet konu
lan Tokatm Malkayası mevkiinde vaki iki 
kısım köşk evini havi maa müştemilât 
bir bağ açık arttırma sureti ile paraya 
çevrilecektir. Hududu: Sağ tarafı Agop 
ve Ohan veresesi ve Kuru Balıkyan Oha-
nik ve Çorbacıyan kerimesi Maryem iken 
hâlen mütekait Feyzi, Celâl Hoca ve Genç 
oğlu Lûtfi bağlan, solu su yolu ve Abduç 
oğlu Abdullah arkası Filibosyan Andon 
iken arada Abduç oğlu Abdullah ve Genç 
ağa oğlu Lûtfi bağları cephesi yol ile 
mahduddur. Tapunun ağustos 926 gün 1 
sicil No. sımda kayıtlıdır. Evsafı umumi-
yesi: Bağ yol üzerinde iki kapı ile antreli 
iki kısım köşk evinden müstakil birisi 
alt kat bir ahır bir mutfak üst kat iki oda 
bir köşk ve diğer köşk evinin müştemi
lâtı bir sofa bir kiler bir köşk iki mutfak 
bir oda ile üst kat bir sofa dört odadan 
ibarettir. Buna yakın bir helaya ait bina 
vardır. Binalar ahşaptır üst kısmında 
daima akar vaziyette su havuzu olan taraf 
duvar ile çevrili diğer taraflar açıktır. 
Bağ dört dönümden ibaret tahminen 3000 
devek üzüm 75 - 100 büyük ve küçük mey-
va ağacmı havidir. Bu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 25/8/937 tarihinden 
İtibaren hericesin görebilmesi için açıktır. 
Birinci arttırma 15 Eyllû 937 çarşamba gü
nü saat 14 - 16 da Tokat icra odasında 
yapılacaktır. O gün ve saatte üç defa ba-
ğınldıktan sonra en çok arttırana ihale 
edilecek, ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit olunarak 30 Eylül 937 perşembe 
Kiinü ayni saatte ikinci arttırma yapüa-
caBir. ikinci arttırmada verilen bedel 
tahmin edilen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmazsa satış 22Ö0 numaralı kanun 
hükümlerine tevfikan geri bırakılacaktır. 
Arttırmaya iştirak etmek için muham
men kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçesi veya millî bir bankanın te
minat mektubunun tevdii mecburîdir. 
Birinci derecede ipotekli borç hazinenin 
millî emlâk bedelinden alacağı 802 lira 
60 kuruş satış tutarından verilecektir. Bu 
İpoteklerden başka bu gayri menkul üze
rinde hakları faiz ve masarife dair id
diaları olanlar Uftn tarihinden İtibaren 20 
gün içerisinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize müracaatları aksi 
takdirde haklan tapu sicilli ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç kalacakları 
daha fazla malûmat almak istiyenlerin de 
831-797 dosya numarası ile memuriyltimize 
müracaat etmeleri Hân olunur. M. 1205 

22/9/937 
22/9/937 
22/9/937 
27/9/937 
27/9/937 
27/9/937 
30/9/937 
30/9/937 
30/9/937 
4/10/937 
4/10/937 
4/10/937 
7/10/937 
7/10/937 
7/10/937 
11/10/937 

2 — Şartnamelerin her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayıh kanunun 

2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber en az ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektupları ile Fındıklıda Komutanhk Satm
alma komisyonuna gelmeleri. (4951) 

• 
1 — Ordu "sıhhî ihtiyacı için satın alınacak ilâç ve malzemenin cinsi ve 

mikdarlarile muhammen tutarları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve mü
nakaşa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 
Cinsi Miktan Muhammen İlk temi- îhale İhale Münakaşa 

tutarı natı günü saati şekli 
İlâç 7 çeşit 2070 156 23/8/937 15 Açık 
İdrofil 5o6ov 7500 563 23/8/937 15,30 Kapah BM« 

2 — Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstekU-
leruı ilk teminat mekbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale saatinden en az bir saat evve-
hne kadar teklif mektuplarUe Fındıkhda Komutanlık Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. «4950» 

• 
1 — İstanbul Komutanlığı garnizonunda bıüıman kıtaat ve müessesatm 

senelik ihtiyaçları için satın alınacak olanların cinsi ve miktarlarile muham
men tutarlan ilk teminatları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakaşa 
şekilleri aşağıda yazılmıştır. 

Cinsi 

Kok kömürü 
Kuru ot 

» » 
» » 

Miktarı 

360 Ton 
1300 » 

353 » 
51500 Kilo 

Muhammen 
tu t an 
6660 

35750 
9707 
1545 

İ lk te -
mmat 

500 
2681 

728 
116 

İhale 
günü 

6/9/937 
6/9/937 
6/9/937 
6/9/937 

İhale 
saati 
15 

15,20 
15,45 
16,20 

Münakaşa 
şekli 

Kapalı zarf 
» » 
» » 

A. eksiltme 
2 — Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstekli

lerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddeleıinde yazılı vesikalarile beraber ihale saatinden en az bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. «5265»" 

• • * 
İstanbul Komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaatı ve müessesatm se

nelik ihtiyaçlan için satm ahnacak olan samanın miktarlarile muhammen 
tutarları ilk teminatları ve ihale günlerile ihale saatleri ve münkasa şekilleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Miktan Muhammen İlk te- İhale İhale Münakaşa 
tutan minat günü saati şekU 

Saman 925 Ton 18500 1388 8/9/937 15 KapaUzarl 
Saman 270 » 5400 405 8/9/937 15,20 » » 
ySaman 38 » 950 71 8/9/937 15,45 A. eksiltmt 

2 — Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyondan görülebilir. İstekli
lerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıkü Komutanlüt Satmalma Komisyonuna ver
meleri. «5266)) 

• • * ' 
1 — Ordu sıhhî ihtiyacı için satm alınacak ilâç ve malzemelerin cins ve 

miktarlarile muhammen tutarları ilk temmatlan ve ihale günleri ile ihale 
saatleri ve münakaşa şekilleri aşağıda yazılmıştır. Cinsi 

Şişe' ' ^ 
Kutu 
Malzeme 

» 

Boş 
Ampul 

Miktarı 

3 Çeşit 
10000 Adet 

11 Çeşit 
10 » 

9 ri 
Sargılıkbez 6000 Metre 
îplik 2 Çeşit 

Muhammen 
tu t an 
1062,20 
1600,00 
4935,00 
1375,00 

7070,00 
1800,00 
4420,00 

İlk te
minat 

80 
120 
370 
103 

530 
135 
332 

ihale 
günü 

10/ 9/987 
10/ 9/937 
11/10/937 
11/10/937 

14/10/937 
14/10/937 
14/10/937 

ihale 
saati 
15 

15,30 
15,30 
16 

15 
15,30 
16 

Münakaşa 
şekli 

Pazarlık 
A. eksiltme 

» » 

^ * ( y 
Kapalı zarf 
A. eksUtmi 

» » 
2 — Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstekli

lerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazıh vesikalarla beraber ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektuplarım FmdıkUda Komutanlık Satmalma komisyonuna 
vermeleri. «5267» ' 

İstanbul Bölge San'at Okulu Direklörlülbdeıiı 
Sanat ve inşaat usta okuluna talebe kaydı 24 ağustos akşamı saat 16 ya 

kadar devam edilecek. Parasız yatılılık imtihanlarma 27 ağustos sabahı ba». 
lanacaktır. (5177)̂  



; ^ ' ' 
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II İstanbul Haricî askerî kıtaatı ilânları 
Cinsi 

Un 
Arpa 
Sığır eti 

Miktan 
Kilo 

340000 
318000 
UOOOO 

Fiatı Tenıin»tı 
Lira Lira 
46750 3507 
15900 1193 
20900 1568 

Tarihi 
26/8/937 

» » 
27/8/937 

ihale 
Günü 

Perşembe 
» » 

Cuma 

Saat Şekli 
10 Kap. zarf 
15,30 » » 

10 » » 
Samsun Garnizonunda bulunan kıt'a ve müessese eratımn ihtiyacı ol?ın 

yukarıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
hizalarında gösterüen günlerde ve şartnameyi almak ve icabeden malûmatı 
edinmek isteyenlerin hergün Tüm binasmdaki komisyona gelmeleri. Eksilt
meye girmek isteyenlerin 2490 sayıh kanunim 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve
sikalarla teminat ve teklif mektuplariyle müracaatları ve teklif mektuplanuın 
ihale saatinden bir ^ a t evvel komisyona vermiş bulunmalan. (256) (5123) 

Eskişehir Garnizonu için 75,000 kilo 
sığır eti kapah zarfla 28/8/937 günü 
saat 12 de Eskişehir Askerî satınalma 
komisyonunda alınacaktır. Tahmin be
deli 20437 lira 50 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 1532 lira 81 kuruştur. Temi
natlar vaktinden evvel muhasebe vez
nelerine veya malsandıklanna yatın-
larak makbuzlar veya banka mektup
ları kanuna uygım olan teklif mektup
larının içerisine konması ve teklif mek
tuplarının ihale günü Eskişehir posta 
ve telgraf ayarile saat 11 re kadar ko
misyon başkanlığına verilmesi ve 2490 
sayılı kanımda yazılı vesikaların lü
zumunda komisyona ibrazı şarttır. 
Şartname her gün komisyonda görü
lebilir. (261) <5127) 

• 
Manisada Tümen kıt 'atmın ihtiyacı 

için 24 ton sade yağı kapalı zarfla mü
nakaşaya konulmuştur. Şartnamesi 
bedelsiz olarak Manisada Tümen satın
alma komisyonunda her gün görüle
bilir. Münakaşası 27/8/937 cuma gü
nü saat 17 de Manisada Tümen satın
alma komisyonunda yapüacaktır. Ki
losunun muhammen bedeli 97 kuruş 
yekûn tutarı 23280 lira ve muvakkat 
teminatı 1746 liradır. İstekliler Tica
ret odasında mukayyet olduklarına 
dair vesika gösterecekler ve muvakkat 
teminatlariyle birlikte teklif mektup
larını münakaşanın yapılacağı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyo
na vermiş bulunmaları. (262) (5123) 

* 
Ankara garnizonu müessesatı ihti

yacı için 1080 ton yerli kok kömürün 
20/8/937 Cuma günü saat 15 de ka
palı zarfla eksiltmesi yapüacaktır. 
Kömürün tutarı 29190 lira olup mu
vakkat teminatı 2187 liradır. Şartna
mesi 146 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. İsteklilerin kanımun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Ankara levazım 
amirliği satınalma komisyonuna ver
meleri. (213) (4776) 

Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı 
için satın alman 50 bin küo sade ya-
^ a verilen fiat pahalı görüldüğün
den tekrar kapalı zarfla 50 bin kilo 
sadeyağ satın ahnacaktır. Muham-
,men fiyatı 95 kuruştur. Tutan 47500 
liradır. İlk teminat 3562 lira 50 kuruş
tur. İhalesi 26/8/1937 perşembe günü 
saat 16 dadır. Şartname her gün tü
men satınalma komisyonunda görü
lebilir. İstiyenlere 2 lira 38 kuruş mu
kabilinde bir sureti verilir. İstekliler 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektuplarmı havi 
zarflarım belli gün ve saatten bir sa
a t evvelline kadar tümen satınalma 
komisyonuna vermeleri. (245) (5057) 

Kırklareli Tümen birlikleri hayva
natı ihityacı için 800 ton kuru ot ka
palı zarfla satm ahnacaktır. 

Muhammen fiyatı 3 kuruş 50 san
tim olup tu t an 28000 liradır. İlk temi
natı 2100 liradır. Şartnamesi her gün 
tümen satınalma komisyonunda görü
lebilir. İhalesi 24/8/937 sah günü sa
at 11 dedir. Şartnamesi ve evsaf 140 
kuruş mukabilinde veriUr. İstekliler 
belli gün ve saatte teminat mektubu 
ve vesikalariyle birlikte Kıraklarelinde 
Tümen satınalma komisyonluğuna 
müracaatları. (231) (4914) 

• 
Kütahya askerî garnizonunda jrap-

tınlacak 2649 metre tulünde yol in
şası kapah zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Keşif bedeli 24246 lira 56 kuruş
tur. İlk teminatı 1818 lira 49 kuruş
tur. Fennî şartlarile keşifleri Eskişe-
hirde askerî satınalma komisyonun
da görülebilir. Eksiltme 27/8/1937 
cuma günü saat 16 da Eskişehirde as
kerî satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin bu gibi işleri yap-
tıklanna dair Nafia ve inşaat şubele
ri müdürlüklerince tatkik edilmiş eh
liyet vesikalarile kanunun tayin etti
ği vesikaları getirmeleri mecburidir. 
Teklif mektuplan ihale günü saat 15 
şe kadar Ko. başkanlığa verilmelidir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektup-
larmın iadeli taahhütlü olması. 

(244) (5056) 
• 

Her bir metresine tahmin edüen 
fiatı 32,5 kuruş olan iki yüz bin ilâ 
iki yüz elli bin metre kılıflık bez ka
palı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
406 kuruşa almak ve örneklerini gör
mek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. İlk teminatı miktarı beş 
bin üç yüz on iki lira elli kuruştur. 
İhalesi 19/8/937 Perşembe günü saat 
15 dedir. Münakaşaya gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki yazılı vesikalan ilk temi-
nat lan ile birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekâleti satınalma 
komisyonuna vermeleri. «202» «4663» 

• 
1 — Pmarhisar alaylanmn 745 ton 

ve 92 ton yulafı. 400 ve 66 ton şamam. 
2 — İhaleleri ayrı ayrı kapah zarf

la Vizede yapılacaktır. 
3 — 745 ton yulafın muhammen 

bedeü 52150 lira 92. Tonun 6440 lira. 
466 ton samanın 10035 liradır. 

4 — 745 ton yulafın ilk teminatı 
3912 lira. 92 tonun 483 lira. 466 ton 
samanın 753 liradır. 

5 — 92 ton jmlafm ve 466 ton sa
manın ihaleleri 27/Ağustos/937 cuma 
günü saat 17 de. 745 ton yulafın 28/ 
Ağustos/937 cumartesi günü saat 11 
dedir. 

6 — Şartnamelerini görmek isteyen
lere her gün Vize satınalma komisyo
nunda gösterilmektedir. (240) (5054) 

Dünyada birinciliği kazanan 

SAATLERİDİR 
Her yerde arayınız. 

155 birinci mükâfat 

V i ROZA PATI 
Antlvirüsle tedavi 

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

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erlıen ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspençiyari Lâboratuvan, İSTANBUL 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mmınlan arasında yapılacak seçme suıavm-

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

Ücretli leylî talebe alınmıyacaktır. Namzet kaydı 15/Ağustos/937 den 18 
Eylüle kadar muayyen günlerde Ankarada Siyasal Bilgiler okulunda, îstan-
bulda Yüksek Öğretmen okulunda yapılacaktır. Fazla izahat için bu okullara 
müracaat olunması. «2240» «4642» 

KANZUK 
NASIR İLACI 

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

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

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

(i Havalandırılmış,, 

Y e n î 
P u d r a 

Güzellik mütehassısı Parisli hır 
kimyagerin sayam hayret keşfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafif ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegâne pudra haline getiren 
Prisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasmm ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaphyarak yüze mun

tazaman ve mütesaviyen yayılır ve ade
tâ tabiî bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile «Makyaj edilmiş» manaza-
rasmı veren adî ve ağu: pudralar ara
sında ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasmda krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa
at cilde yapışımış kalmasma sebep 
olur. Tokalon pudrasmı kullandığınız 
takdirde, en sıcak salonlarda bile tek
rar pudralanmıya hacet yoktur. 
Uzun bir dans suvaresinden sonra 

bile teıüniz daima teni taze kalacaktır. 

Mütercim aranıyor 
Âlmancayı bihakkın bilen ve I 

TEKNİK TERCÜMELER I 
yapabilen bir mütercim aranıyor. I 
Memuriyeti daimi olacaktır. İstanbul I 
176 No. lu posta kutusu adresind I 
»Mütercim» rumuzile yazılması. I 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartname ve resmi mucibince bir adet jelatin kazanı pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 — Pazarlık, 25/V1II/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonımda yapılacak-
tur. 

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

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5041) 
• 

I — Şartnamesi mucibince 13 adet elektrik motörü açık eksiltme sure-
tile satm alınacaktır. 

II — Muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminat 97.50 Uradır. 
III — Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta evveli* 

ne kadar Tütün Fabrikalar Şubesine verilmelidir. 
IV — Pazarük 9/9/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacak
tır, 

V — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
VI — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte kendilerinden 

aranılan kanunî vesaika ve % 7,5 güvenme paralarüe birlikte adı geçen ko« 
misyona gelmeleri i lân^lımur. ((4564» 

• 
I — 5/VIII/937 Perşembe günü saat 15 de kapah zarf usulile eksiltmesi 

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

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

III — Muhammen bedel «9750» ve muvakkat teminat «731.25» liradır. 
IV — Şartnameler her gün parasız olarak mezkûr şubeden ahnabilir. 
V — İsteklilerin; msıkineleri evvelce idarece görülmüş ve bçğenilmiş 

olsun veya olmasm, teklif edecekleri herhangi marka ve tipte makinelerini 
eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
Şubesi Müdürlüğüne götürerek muayene ettirmeleri ve eksiltmeye iştirak 
edebileceklerine dair vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ile eksiltmeye iştirak vesi
kaları ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale 
günü en geç saat 14 e kadar 3aıkarıda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «4532» 

* 
I — İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında tesis olunacak ot şişe kıhfı ima

lâthanesi için şartnamesi mucibince satın alınacak 10 kalem makine açık ek
siltmeye konulmuştur. 

II — Muhammen bedeli 4960 lira muvakkat teminat 372 liradır. 
m — EksUtme 24/VIII/937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de Ka

bataşda İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV — Şartnameler hergün parasız olarak İnhisarlar Müskirat Fabrikalar 
Şubesinden almabilir. 

V — İsteklilerin fiatsız fennî tekliflerini eksiltme gününden en az 5 gün 
evveline kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri 
ve eksiltmeye iştirak edebileceklerine dair vesika almalan lâzımdır. 

VI — İsteklinin kanunen kendilerinden aranılan vesika ve 5 inci madde
de yazüı vesika ve % 7,5 güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (4057 

Müsabaka imtihanı tehir edilmiştir. 
Türkiye cümhuriyetî ziraat bankasından: 

(istanbul Yüksek İktisad ve Ticaret mektebi mezuıüarmın askerlik kamp-
larınm Ağustos 1937 sonımdan evvel bitmiyeceği vuku bulan müracaatlardan 
anlaşıldığmdan müsabaka imtihanmın başlangıcı 8 Eylüle tehir edilmiştir.) 

1 — Bankamıza müsabaka üe ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet 
derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş 
namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 — Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bügiler veya Yüksek İktisad 
ve ticaret okulundan ve yahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 — Müsabaka 8,9 ve «10 Eylül 1937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Banka-
lannda yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek Ankaraya geti
rilip. Eylül zarfında sözlü bir imithana tabi tutulacaktır. 

4 — Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şartiy-
le müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetlerine (130) ar lira aylık verilecek
tir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir staj tan sonra müfettişlik imtihanına 
girecekler ve kazamrlarsa (175) lira ayhkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri 
ise bir senelik staj tan sonra yapılacak ehliyet imtihanmda muvaffeık olurlar 
ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

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

6 — İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretiyle 
müracaat etmiş bulımmahdırlar. 

Bu müracaat mektubunun en geç 25/Ağustos/1937 tarihinde ele değmiş 
olması şarttır. (2593) (5011) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan Etlik merkez lâ-

boratuvannm ilâve yapılacak bina inşaatı kapah zarf usuliyle eksütmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 19/8/937 perşembe günü saat 16 da Ankara Vilâyeti Nafıa Mü-
dürlüğıi odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplan ticaret odası vesikası ve (2700) lira )91) 
kuruşluk n:uvakkat etminatlan ve Nafıa Vekâletinden aldıklan 937 senesme 
aid müteahhitlik ehliyet vesikasiyle birlikte ayni gün saat 15 de komisyon ri
yasetine gelmeleri. 

istekliler keşif evrakı ile şartnamesini Nafıa Müdürlüğünde gözden ge
çirebilirler. (2415) (4842) 

Ankara Bahçeli evler yapı 
kooperatifi ortaklarına: 

İdare Meclisinden: 
Ortaklanmıza aid 150 evin inşaasına bu günlerde başlanacaktır. 
Statümüz mucibince peşin ödenmesi gereken yüzde onlann seçilen e? tip

lerine göre miktarları ortaklanmızm adreslerine bildirilmiştir. Bu yüzde onla
nn bir hafta zarfında Sümer Banktaki hesabımıza yatırılması ve her hangi bir 
sebeple mektubumuzu almamış olan ortaklarımızın Ankarada bulunanlatm 
t'o^Tudan doğruya, başka yerde bulunanların da mektupla Üç gün Earfmda 
Cumhuriyet Merkez Bankası Emisyon Müdürü Bay (Fethi Aktan) a müracaat 
etmeleri ilân olunur. (2741) (5236). 
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CUMHÜ RIYETI _ ^ zi]uun:BfiNKns[ 
İstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi 

794 Arnavutköy 

1109 Kasımpaşa Saha! Muhiddin 

1314 Burgazada 

Sokağı 

Büyük Ayazma 

Cinci Dere 

E. Manastır 
y . Gönüllü cad. 

E. Dere çıkmazı 
y . Dere çıkmazı 
Papas köprüsü 
E. Ziso oğlu 
y. Mestan 

2443 Hasköy Kiremitçi Ahmet Çelebi Ayazma 

1344 Beyoğlu Kamerhatun 

1886 Tarabya 

Kapı No. Cinsi ve Hissesi 

E. 161 y . 169 Harap ahşap hanenin 
1/4 his. 

17-19-21-23-25 Sebze bahçesi maa oda 
1/3 His. 

E. 29 Müfrez arsa 
MahaUen 23 

E. 10-10 Mü. Ahşap hane ve dükkâ-
y . 7 - 36 nın 1/3 His. 

Hisseye göre 
muhammen K. 

190 Açık 
arttırma 

340 » 

400 

300 

E. ve Y. İçinde bahçesi olan harap 120 
4 ahşap hanein ?/10 His. 

E. 16 Y. 20 Arsa 270 

1 Hasköy Hacı Şaban 

2629 Ortaköy 

Efrem oğlu 

E. Karabaş Y. San 

3538 İstanbul Çelebi oğlu Aalâettin Sabuncu hanı 
altmda 

4500 Yeniköy Çifte Fabrika 

E. ve Y. 10 Arsa 

E. ve Y. 5 İçinde teneke barakası 
olan bir kıt'a arsa 

E. ve Y. Kagir tonos dükkânın 
13-14-15 2224/23040 His. 

E. 15 Y. 13 Arsa 

E. 40 Mü. Y. 56 Arsa 

E. 34-36 Y. 28 Arsa 

100 

300 

700 

100 

320 

260 
6305 Beyoğlu Hüseyinağa Zıba 

7031 Tarabya , Dereiçi 

yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25/8/937 tarihine düşen 

çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Scandinavian Near 
East Agceny 

GtUtad» Tahir htn 3 üncü kat 
T«l: 44991 • S • 3 

Srenska Orient Linien Gothenbarf 
Oothenburg, Stokholra, Oslo, DantziK, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Ballık limanlan «arlc ve Karadeniz başlı
ca limanları arasında 15 günde bir azimet 
t» avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Vlkingland vapuru 11 Ağustosa doğru 
Vingaland vapuru 18 Ağustosa doğru 
Odynla vapuru 19 Ağustosa doğru 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dtm - Kopenhag. Odynla Oothenberg, 
Dıntzlg - Stokholm, ve Oslog limanları 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vingaland vapuru 18 Ağustosa doğru 
Vlkingland vapuru 11 Ağustosa doğru 
Cklynla vapuru 19 Ağustosa doğru 
m i a tftfaUAt İçin OalaU'da Tahlr han 

I «oeü katU kâin acentalığına müracaat. 
Tü: 44991 - a - 3 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecnaualannm satış yeri . 

Festival Mehtap M 
Bu emsalsiz gecenin programını 

Salı günkü gazetelerde okuyunuz. 

Galata - Kartçmar sokak 
Bütün m d c r n ve sıhhî teçhizatı muhtevi Leylî ve neharî 

Erkek AVUSTURYA LİSESİ T ^ r 
Tam devreli lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

Devslerc 14 Kylül Salı başlanacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren her gün saat 8,30 dan 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, a§ı kâğıdı, sıhhat raporu, 3 fotoğraf ve mektep tesdikna-
me veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 
42095 e telefon edilmesi. 

MEMUR ARANIYOR I 
ETİ BANK - Ankara 
Bankamız inşaat servisi için iyi almanca bilen bir memur almacakt.r. 

İnşaat resimi çizebilen ve makine ile yazmak bilenler tercih olunur 
25/8/937 akşamına kadar müracaat kabul olunur. 

akt.r. I 
unur. I 

• - • ' • •;. • ' i f? '» 

ILAN 
Sümer Bank 
Umumî Müdürlüğünden: 

Banka ve müessesatımızda istihdam olunmak üzere Almancaya vakıf 
dört muhabere memuru ve üç Ahnanca Daktilo imtihanla alınacaktır. 

İktidarlanna göre kendilerine ücret verilecektir. İsteklilerin 20 Ağus
tos 937 de imtilıanlan icra edilmek üzere Ankara'da Umumî müdürlük 
Personel şubesine ve İstanbulda İstanbul şubemize müracaatları. 

Türk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve Lise kısımlarına 20/Ağustos/937 dea itibaren talebe kabu

lüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah-
name mektep idaresinden istenebilir. Her husus için Bursada kız lisesi 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) 

Askeri Liseler iillüfettişliğinden: 
Askerî liselere girmek için müracaat edenlerin seçme imtihanları 16, Ağus

tos/937 pazartesi günü saat 9 dan itibaren başlıyacaktır. Namzetlerin mektep
lere müracaatlan. (270) (5190) 

\ Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilâniarı | 
1 — Tahmin edilen bedeli <(15875)> lira olan «50» ton benzoUü benzin 16/ 

Ağustos/1937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muvakkat teminatı «1190» lira «63» kuruş olup şartnamesi komisyon
dan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İstekÜlerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada buiunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri. «4727» 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli «16989» lira «46» kuruştan ibaret bulunan Ankara Kayaş 

yolunun 0^-000 ile 3-r500 uncu kilometreleri arasmda şose tamiratı ve taş 
ihzaratı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2/9/937 tari
hine müsadif Perşembe günü saat 15,5 da Ankara Vilâyeti Daimî Encümenin
de yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplannı, Ticaret odası vesikalarını ve «1274.» lira 
«21» kuruşluk muvakkat teminatlarını, Nafıa Vekâletinden aldıklan 937 sene
sine aid müteahhitlik ehliyet vesikalarile birlikte ayni günde saat 14,5 kadar 
Encümen riyasetine vermeleri. İstekliler keşif evrakı ile şartnamesini Nafıa 
Müdürlüğünde gözden geçirebilirler. ((2736» «5234» 

Tahlisiye U m u m Müdürlüğünden: 
Tahlisiye müstahdemleri için azı 240 takım ve çoğu 250 takım yazlık elbi

se kapaü zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 26 Ağustos 937 tarihine rastlı
yan Perşembe günü. saat on beşte Galatada Merkez Rıhtım hanımn dördüncü 
katmda Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonunda ihalesi yapı
lacak olan bu elbiselerin muvakkat teminatı 337 lira elli kuruş ve .muhammen 
bedeli 4500 liradır. İsteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplannı komisyon reisliğine tevdi etmeleri lâzımdır. Elbiselere ait 
şartnameler sözü geçen komisyonda görülebilir. ((5109» 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyon Riyasetinden 
Cinsi Evsafı Miktarı Muham. Muvak. ihalenin hangi gün ve 

bedeli teminat saatte ve nerede yapı
lı»' lacağı. 

L. K. L. K. 
51 Adet 730 83 54 82 31/Agusıos i)6t tari

hinde Salı günü sa-
19 Takım 382 09 28 66 at 14 de Müzeler ge

nel Direktörlüğünde 
68 » 1247 80 93 59 

89 Adet 111 25 8 35 

Palto Sivil 
Elbise Yelekli ve ceketlerin 

önü açık 
Elbise Yeleksiz ve ceketle

rin önü kapalı 
Kasket Siyah serj kumaşın

dan. 
İstanbul âsanatika müzeleri genel direktörlüğüne bağlı müzelerin müs

tahdemini için imal ettirilecek elbise, palto ve kasketler açık eksiltmeye kon
muştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek 
olanlar da ihale gününde Ticaret odasından aldıklan vesika ve teminat mak
buz senetlerile Müzeler genel direktörlüğüne müracaat eylemeleri. ((5230» 

I 

Açık Eksiltme ilânı: 
Haydarpaşa Lisesi Satmalma Kurumundan 

31/Ağustos/937 salı günü saat 15 de İstanbulda Kültür direktörlüğü bi
nası içinde Liseler Muhasebecüiği odasında toplanacak olan eksiltme koalis
yonu tarafından 5098 lira 94 kuruş keşif bedelli Haydarpaşa lisesinde yapıla
cak tanürat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
proje keşif hulâsasiyle buna müteferri diğer evrak Haydarpaşa lisesinde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat 383 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstt ıec( ğl 

vesika üzere İstanbul Nafia Müdürlüğünden almış olduğu mütcahhitiik ve 
carî sene Tecim odası vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte koraisyo"^* il
meleri. (>52C4)» 
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fli 
ingiliz ve Avrupa meyva tozlarına müthiş ve ezici 

bir rakip olup dört beş misli daha ucuzdur. 

Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hulâsası gibi insana zevk ve hayat veren bil
hassa İngiltere ve İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhî bir mayidir. Hasan Gazozu midevî ve hâzundu:. 
Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorb% kaşığı içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü almız. 
Ç!ok ucuzdur. Kavanoz içinde küçük 25, iki misil 35, dört misli 50, sekiz misli 90 kuru-stur. 

V 

HASAN M e y va o z u 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı midelere yemekten sonra, küçüklere 

1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevî ve hazımdır. İnkibaz ve barsaklarda atalet halinde sabah'aç karnına 1 - 2 tath ka
şığı müleyyin ve çorba kaşığile müshildir. Meyvalann özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 40, büyük 60, dört 
misli 100 kuruştur. 

Bayanlar, Büyük Dertten Kurtuldunuz! 
F E MİL Kadının âdet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhî bir tuvalet «servieti» dir. 

Hususî (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıhhî ve fennî bir şe-

kUde hususî bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kam derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da 
vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda, sporda, vazifede, mektep
te seve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir de
fa ay basılarınızda kullanmak bütün dünya doktorlannın bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet 
eder. Her eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 

•:i^ii^^^fis^. 

RADYO LiN 
Diş macunile dişlerinizi her sabah ve akşam her 

yemekten sonra fırçalamakla kazanacağmız şunlardır: 

ismet Eczane ve Lâboratuvan Galata İstanbul Tel. 
edecek bir şekilde dikkat ve sür'atle gönderir. 

49247: Eczaya müteallik her siparişi müşterilerini memnun 

Eski FEYZİÂTİ 

Yatül Boğaziçi Liseleri Yatısız 

Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana . İlk - Orta - Lise sınıfları. Talebe kaydi için her gün mektebe müracaat 
edüebilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon: 36-210 

DİTAlNliyL AHilRfll̂ îNİ 1̂ ©LİJII 
KIZ K I S M I Amer ikan Kız Koleji 

ArnavotkOy. Tel. 36.160 • 
Robert Kolej « M ^ M ^ ^ 1 ^ &« I Bebek. Tel. 36...3 S C R İ V E İ V K l d r l l 

Mektep. Ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin beden! tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

M Ü H E N D I S K I S M I ^^^^^ ^^ "^"^ ' usuHerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERİ; Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9da n 12 ye kadar 1 eylülden sonra her gün 
P a z l a ' m a l û m a t iç»" " « « ' t t u p l a ' v e y a b i z z a t m ü r a c j i a t e d i l e b i l i r . 

Her akşam 
Harbiye'de B E L V Ü Alaturka 

kısmında 

'Tkbŝ f' MELİKE CEMAL 
Mısır film yıldızı ve 

meşhur rakkasesi 
Ayrıca 

Bayan M u a 11 â z^,%T^Sh^^n\ 

^ p ^ _ Operatör - Ürolog 
r Dr. Mehmed 

idrar yolları 
hastalıkları mütehassısı KOprOb: 

• EminönO hin Tel: 21915 

Dr. FAHRİ CELÂL 
Sinir hastaiıklan ve 
kekeleme tedavisi 

liereün üçten sonra 
I Ca^aloj'Iu, Halk Fırkası karşısı, Zorlu 

I aparüman N a 2 Tei. 20785 

Dişlerinizin sağlamlığı ve beyazlığı, 
temin edilecektir. 

Çürüklerle, diş etlerindeki iltihaplasr 
ilerlemekten menolunacaktır. 

Vücudun yediğiniz gıdalardan tam 
istifade etmesi kabil olacaktır. 

Mide, barsak bozuklukları geçecek 
ve hazım intizama girecektir. 

Sebepleri meçhul kalan rahatsızlık
larınız zail olacaktır. 

Mikroplardan, ağız ifrazatmdan gö
çen hastalıklarla, sarî hastalıklara 
karşı bünyeniz mukavim bir hale ge
lecektir. 

Altı kısımda kısaca hü
lâsa ettiğimiz şu muvaf
fakiyetler ise, şüphesiz 
umumî sıhhatinizin dü
zelmesi, neşenizin art-
m£tsı ve hayattan daha 
çok zevk almanız de
mektir. 

BUtUn bu mükemmel neticeleri dişlerinizi 
SfUnde asgarî 3 defa R A D Y O L İ N le 

fırçaiamalc suretile elde edebilirsiniz. 

SEFALiN 
BAŞ-DiŞ-NEZLE 
Grip ve kadınların 
ay sancılarını derhal 

geçirir. 
Mideyi, kalbi yormaz, 

lüzumunda günde 3 
kaşe alınabilir. 

IZrİRP ÇEKİYOR,' 
BİR SEFALİhr 

^ ALSA 
ŝ̂H KURTULACAK 

Bu gün var. yarın yok. Caybetm»-, 
meye çalışmalı..Resimler geçmiş 

|zamantarı birbirine bai^lar. ilk za
manların ve geçmiş günlerin hatı
ralarını canlandırırlar 

Fakat yarın İsteyeceksin i z'bu^r»^ 
siTnleri bu gün çekmelisiniz.. Bu, 
gün, çift emülsiyonlu KODAK VE-̂  
RİKROM filmler sayesinde onları 
daha tabii ve daha canlı elde et
mek kolaydır. Gelecek sefer resim-ı 
terinizi VERİKROM filmiyle çekiniz 
ve farkını görünüz. 

"VEL0K8" kâjıdıu banlı* köpyılır dıhı gOnlVd«iaylı olır̂ MranMF 
M lUiM zifflM uklanır. ^ ' , 

'"VELOKS,, kl^HN \utt ıdlııiı va kopralana arkaunda "VaOKŞrkalıaMiiıi a r t pMo 

KOOAK ŞİRKETİ - isUnbul-StyoSlu. TOntl, Ensi2 Sokak No. 3 

Sahibi Necmeddin Sadalı Umumi neşriyat müdürü: Selâral Sedef 
AKŞAM MatbMuı 


