
Devlet Nüshası 

AKŞAM'm Küçük ilânlarım 
Mutlaka Okuyunuz 1 
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
Pazar, Salı ve Perşembe g^ünleri çıkar. 

AKŞAM Doktor ŞtVKET HtîSNÜ TARAY 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalarını kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 
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Akdeniz devletleri 
konferansı 15 Eylülde 
Montröde toplanıyor 

italya iştirak etsin etmesin mühim 
kararlar verilecek 

Amerikan gemileri de taarruza uğrarlarsa 
derhal topla mukabele edecekler 

Paris 4 (Akşam) — Akdenizde kor
sanlığa nihayet vermek için toplana
cak konferansm eylülün 15 inci günü 
içtima edeceği tahmin edilmektedir. 
Konferansm İsviçrenin Montreux 
şehrinde toplanacağı muhakkak gibi
dir. Müzakerenin iki üç gün süreceği 
zannediliyor. 

Akdeniz devletleri Konferansına 
Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Yu
goslavya, Yunanistan ve Mısır iştirak 
edeceklerdir. İspanya davet edilmiye-
cektir. Çünkü Valence hükümetine 
davetname gönderilirse İtalyanın mü
zakereye iştirak etmiyeceği muhak
kaktır. Halbuki İngiltere ve Fransa, 
İtalyanın da müzakereye iştirak etme
sini istiyor. 

Bazı gazeteler İtalyanın müzakere
ye iştirak için Franko hükümetinin 
tanınır.asını şart koşacağını yazıyo|^ 
{•d.:, ICjiiitere ve Fransa bu şartı i 
etmii^ceklerdir. İtalyanın bu mesele
de ^ a r edip etmiyeceği belli değildir. 
İtalya ısrar eder ve konferansa gel
mezse dünyaya karşı büyük bir me
suliyet yüklenecektir. 

Paris mahafilinde söylendiğine gö
re, İtalya iştirak etsin etmesin, Akde
nizde gemilerin serbesçe seferini temin 
eedecek tedbirier alınacaktır. Bu ted
birler ne gibi şeyler olacaktır? Bunlar 
henüz belli değildir. Yalnız Akdeniz 
devletlerinin el birliğile hareket ede
cekleri anlaşılmaktadır. 

İngiltere, konferans toplanmazdan 
evvel Fransa üe anlaşmak ve bir teklif 
hazırlamak istiyor. Fransız mahafili 
bu fikre taraftardır. Hattâ Populaire 
gazetesi, Fransa ile İngiltere evvelce-
den anlaşmazlarsa konferansın mu
vaffakiyetle neticelenemiyeceğini söy
lüyor ve diyor ki: 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

2>fontrönün umumt görünüşü 

Vekiller Heyeti Ankarada 
bir toplantı yapacak 

Bu toplantıda Akdenizin emniyeti mese
lesinin görüşüleceği tahmin edilmektedir 
Ankara 5 (Telefonla) — Mevsuk bir membadan öğren

diğime göre Vekiller heyeti bu sah veya çarşamba günü 
Ankarada Başvekil tsmet tnönünün başkanlığında, mü
him bir toplantı akdedecektir. 

Fevkalâde bir mahiyet atfedilen bu toplantıda haricî 
meselelerin ve bu arada Akdenizin emniyeti meselele-
simn görüşüleceği tahmin edilmektedir. 

Bir rivayete göre toplantıya mareşal Fevzi Çakmak da 
iştiralf edecektir. 

Havock torpidosuna 
kim taarruz etti? 

ispanyol nasyonalistleri ispanyol 
hükûmetçilerini itham ediyorlar 
Salamanka 4 (A.A.) — Sala'manka 

hükümeti matbuat bürosu tarafından 
neşredilen bir tebliğde, bir kısım ec
nebi matbuatının işaalan hilâfına ola
rak Havock adındaki İngiliz törplto 
muhribinin nasyonalist bir gemi ta
rafından taarruza uğramadığı çünkü 
bu torpito muhribinin birçok İspan-
yoUara karşı takib etmiş olduğu ci-
vanmerdane hattı hareketten dolayı 
l^anyol nasyonalist partisinin büyük 

teveccühüne mazhar olduğu beyan 
edilmektedir. 

Başvekil İspanyolların ademi mü
dahalesinin veya Milletler cemiyeti 
konseyinin içtimai arifesinde beynel
milel havayı zehirlemeye çalışmış ol
maları birinci defa vaki değildir. 

Tebliğde, nasyonalistlerin Biskay 
hükümeti evrakı arasında ecnebî va-
purlanna taarruz için verilmiş emir
leri buldukları ilâve edilmektedir. 

Akkanı 

Dünkü futbol maçını 3-1 
bahriyelilerimiz kazandı 

Maç çok zevkli oldu, ilk haftaymdan 1-0 mağlûp 
çıkan bahriyelilerimiz ikinci haftaymda 3 gol attılar 

(Yazısı si)or kısmımızda) 

Başvekil ismet inönü 
dûn izmir e gitti 

Atatürk başvekili vapura 
kadar teşyi ettiler 

Başvekil İsmet İnönü, İzmirin kur
tuluşuna tesadüf eden 9 eylül şenlik
lerinde bulunmak üzere dün aUesl 
erkânı ile beraber saat 15 de İzmir 
vapuru ile İzmire hareket etmiştir. 

İsmet înönünün şehrimizden hare
ket edeceğini haber alan bir çok ze
vat saat 14 den itibaren Galata rıhtı-
mma gelmişlerdi. Vapunm hareke
tinden on dakika evvel Atatürk, refa
katlerinde İsmet İnönü olduğu halde 
Galata nhtımmı şereflendirdiler. 
Rıhtmıda toplanan halk Atatürklö 
îsmet Inönünü şiddetle alkışlıyaraks 

— Yaşasm Atatürk! 
Diye Ulu Önderimize karşı hissetik-

leri minnet hislerini izhar etmişler
dir. Atatürk, Başvekilimizi vapurun 
merdivenine kadar teşi etmişlerdir. 

Başveküimiz Atatürkle ve kendile
rini teşyi eden zevatla veda ettikten 
sonra vapura binmiştir. Vapur hare
ket ederken halk İsmet İnönünü ha
raretle alkışlîmııştır. 

Dünkü teşyi merasiminde Dahiliye 
VekiU ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya, Millî Müdafaa Vekili 
general Kâzım Özalp, Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya, Maliye Vekili B. Fuat 
Ağralı, Adliye Vekili B. Şükrü Sata-
coğlu, Londra sefiri B. Fethi Okya, 
Hariciye Vekâleti siyasî müsteşarı B. 
Numan Menemencioğlu, Vali B. Mu-

ve hai-p „.ne-
ral Ali Fuat, merkez kumandanı ge
neral İhsanla şehrimizde bulunan me
buslar vesair bir çok zevat hazır bu
lunmuşlardır. 

Başvekilimiz İzmirde 9 eylül şen-; 
İlklerinde bulunduktan sonra Anka-
raya hareket edecek, bir müddet An
karada kalacak, sonra Kastamonu, 

rukanda AtatOrk, Başvekil ile birlikte 
nhtunda vapura doğru yürürken, aşa
ğıda Başvekil, Hariciye siyasî müste-

şan B. Numan Menemencioğlu 
ile görüşüyor 

Zonguldak, Ereğli mmtakalarında' bir 
tedkik seyahatinde bulunacaktır. Bu 
seyahati müt;gakip tekrar şehrimize 
gelecektir. 

Eski ve yeni köylü 
Hafızanızı yöklayınız ve etrafınıza 

dikkat ediniz. Şimdi askere alma ve 
askerden terhis etme mevsiminde 
bulunmaktayız. Şehirlerin sokakla
rında ikişer ikişer olmuş delikanlılar, 
omuzlarında çıkınlar, yahud ellerinde 
paketler, geçiyor. Geliyorlar yahud gi
diyorlar. 

Eskiden köyden gelenlerin benizleri 
çok sanydı, köye gidenler de bu dere
ce iyi beslenmiş değildi. Hele kılıkla
rın mukayesesinde, eski, yeninin ya
nında ağlanacak bir manzaraydı Ma
zideki o müthiş pejmürdelik yerine, 
şimdi, sağlam ve hattâ ekseriya soluk 
olmıyan kumaşlardan elbiseler, kas
ketler, deliksiz pabuçlar... Yırtık, yağ
lı, yamalı heybelerin yerine, küçük 
çantah olanlar, temiz ve minimini 
bavulu (fanlar var. 

Bunlar, köylülerdir. Memleketi ge
zen arkadaşlarımızda, köylülerin sth-
hat ve kılığında şaşılacak bir salâh ol
duğunu söylüyorlar. Onların söyleme
lerine de hacet olmadan, işte, eski ile 
yeninin itiraz kabuh^tpm-mufstSk 
sesi!. H •lUrKÜTÖPHAİt 1 

Kaptan Paşa Geliyor I 
Tarihî deniz romanı 

Yazan: İskender Fahreddin Sertelli 
Kılıç .\Ii Paşanın Kaptanlık devri - Akdenizde büyük akınlar -

Saray intrikalan - Venediğı zaptetmek istiyen bir Türk denizcisi - ve 
bir hazin aşk macerası.. 

Yakında AKŞAM sütunlarında okuyacaksınız 

• l U t KÜTİ 
ANKARAJ 

— Söyle bakalım, buıada ne arıyorsun?.. 
— Sey.... Şey bayım.^ Meçhul tahtefcahiri arıyorum!. 
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IHiıı Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Çinliler Şanghaydaki 

Japonları sıkıştırıyorlar 
Japonların Çin hatlannı yarmak teşebbüs

leri ağfir zayiatle neticesiz kaldı 
Nankin 4 (A.A.) — Central News 

ajnasmdan: Çin müdafileri muanni-
dane bir çok taarruzlarda bulunarak 
Vosung civarındaki Japon kuvvet
lerinin Lotion mevkiindeki Japon 
kuvvetlerile irtibat peyda etmelerine 
mani olmuşlardır. Japonlar, dün Çin 
hatlannı yarmak için bir çok teşeb
büslerde bulunmuşlarsa da muvaffak 
olamıyarak ağır zayiata uğramışlar ve 
sahile doğru geri çekilmişlerdir. 

Japonlar Paochan istihkâmının 
kendi taraflarından zaptedildiğini bil
diren haberin mevsimsiz olduğunu 
kabul etmişlerdir. Japonların de-
vamh hücumlarına rağmen Chapei 
ve Yangtsepoo mıntakalarmdaki Çin 
hatları sarsümamıştır. Japonlar tara-
fmdan atılan yangın bombalan Cha-
pei'de bir çook yangmlara sebeb ol
muştur. Japon tajryarelerinin son 
günlerdeki mükerrer bombardınıan-
lan neticesinde Wosung millî üni
versitesi harab olmuştur. 

Haber verildiğine göre, Japonya 
Şanghaya tam teçhizatlı iki fırka da
ha göndermektedir. 

Japonlar yeniden asker 
çıkardılar 

Şanghay 4 (A.A.) — Hoangpou 
nehrinin denize karıştığı Çangoma -
Pang mevkiine yeni Japon kıtalan 
çıkarılmıştır. Bu kıtamn mevcudu 
malûm değildir. Zihuo civarmdaki 
Yue - Pou mevküne karşı Japonlar 
tarafından yapüan şiddetli bir hü
cum tardedilmiş ve iki taraf da aığır 
zayiata uğramıştır, 

İngiliz büyük elçisini 
yaralıyan tayyare 

Tokyo 4 — İngilterenin Çin büyük 
elçisinin otomobiline mitralyözle 
ateş eden tayyarenin Japon tayyare
si olmadığı zannediliyor. Yapılaa tah
kikat hiç bir Japon tayyarecisinin bu 
işten mesul olmadığmı göstermiştir. 
Japon hükümeti yeniden tahkikat 
yapacaktır. 
Tayyare bombardımanları 

Şanghay 4 (A.A.) — Japon tayya
releri Amerikan silâhendaz taburu 
kumandanlığının bulunduğu mevkie 
250 metre yakın Çin topraklarına 10 
bomba atmışlardır. 

Amerikan tabur kumandanlığının 
bulunduğu Block Haws, şarapnel par-
çalarile örtülmüştür. Yaralı yoktur. 
Bir Japon zabiti Block Haws'ı ziyaret 
ederek itizar etmiştir. 

Bir Japon tayyaresi Çin mitralyöz-

Japon filosu 
bombardıman 

ediliyor 
Japonlara göre ateş 
bü ün gün devam etti 

Çinliler Şanghayda 20 
fırka asker toplamışlar 

Tokio 4 (A.A.) — Tebliğ: Şang
hayda beynelmilel imtiyaz mınta-
kası önünde ve Honkesu mevkii 
karşısında demirlemiş bulunan Ja
pon filosu 3 eylülde Vongpou şeh
rinin sağ sahili üzerinde Pooto-
unga gelmiş olan Çin topçusu ta-
rafmdan bombardıman edilmiş
tir. 

Çinliler ateşe dün sabah başla-
nuşlardır. Japon donanması buna 
mukabele etmiş ve muharebe saat 
15 e kadar devam eylemiştir. Düş
man ağır zayiata uğramıştır. 

Çinliler saat 17 de Japon donan
masını tekrar bombardıman et
meğe başlamışlar, fakat şiddetli 
mukabele karşısında birkaç daki
ka sonra ateşi kesmişlerdir. Çinli
lerin yanlış tanzim edilen atışları 
yüzünden birçok obüsler beynel
milel imtiyaz mıntakasına düşe
rek ehemmiyetli hasarlara sebebi
yet v—•- 'vye ecnebiA-e Çi«Ii halk 
arasmüan birçok kişileHn ölmesini 
ve yaralanmasını mucib olmuştur. 
Şanghaya doğru Çinlilerin ehem

miyetli sevkıyat yaptıkları haber 
verilmektedir. Merkezî ordulara 
mensub olan bu kuvvetler Şang
hay civarında tahaşşüd etmekte 
ve bunların mevcudu 20 fırkaya 
yakın tahmin edilmektedir. 

leri tarafından düşürülmüştür. 
Şanghay 4 (A.A.) — Japon tayya

releri Şimal istasyonu mmtakasma 
taarruza devam etmekte ve gayet al
çaktan uçarak mitralyözle ateş et
mektedirler. Dün, iki kişi ölmüş, elli 
kişi taralanmıştır. Fransız imtiyaz 
mıntakasmda bir kişi ölmüş, 30 kişi 
yaralanmıştır. 

Milletler cemiyeti 
Bu defaki asambleye 
Ağahan reislik edecek 
Londra 4 (A.A.) — Daily Herald ga

zetesinin haber verdiğine göre 14 ey
lülde toplanacak olan Milletler cemi
yeti asamblesine ağlebi ihtimal Ağa 
Han riyaset edecektir. İngütere de da
hil olmak üzere birçok memleketler 
bu namzedliğe tarafdardır. 

Türk tarih seroisi 
Kurultaydan sonra 

umuma açılacak 
istanbul 4 (A.A.) — İkinci Türk ta

rih kurultayı ile birlikte Dolmabahçe 
«araymda açılacak Türk tarih sergi-
«İnin hazırlıkları hayli ilerlemiştir. 

Sergi, kurultay sırasında mütehas
sısların tetkikine arzedilecektir. 

Kurultaya gelen lise ve orta mektep 
tarih muallimleri için tertip edilen 
kurslarda da sergiden istifade edile
cektir. Haber aldığımıza göre kurul
taydan sonra sergi umuma açılacak 
ye ziyaret şekil ayrıca İlân edilecektir. 

Paris büyük elçimiz Fransız 
Hariciye Nazırile görüştü 
Paris 4 (A.A.) — Hariciye Nazırı B. 

Delbos Türklyenin Paris Büyük Elci
li âuad Davaz'ı kabul etmiştir. 

Davutpaşada teci tıir 
otomobil kazası oldu 

Yetmişlik bir ihtiyar oto
mobil altmda can verdi 
Dün gece saat on raddelerinde Da-

vudpaşa Samatya caddesinde Sirkeci 
taksi şoförlerinden Piyiz Hasan 72 
yaşında Güllü adında: bir kadına çar
parak öldürmüştür. Hâdise şöyle ol
muştur: 

Davudpaşa Samatya caddesinde 
süratle iierliyen Hasan yol üzerinde 
bira taşıyan bir arabaya çarparak 
kaldırım üzerine çıkmış ve kapısının 
önünde oturan Güllüyü altına alarak 
ezmiştir. 

Hâdise esnasmda duyulan çığlıktan 
sonra bekçi Kemal yetişerek orada ha
sar bulunanlarla birlikte, kaçmak üze
re olan şoför Hasanı yakalamışlar ve 
Aksaray karakoluna' getirmişlerdir. 

Müddeiumumi bay İhsan vaka ma
halline gelerek tahkikat yapmış ve 
tabibiadil bay Salih Hâşim ölünün 
kaldmlmasına müsaade etmiştir. 

Sivas kongresinin 18 inci 
f yılı kutlandı 

Sivas 5 (Akşam) — Sivas kongre
sinin 18 inci yıldönümü emsalsiz te
zahüratla kutlandı. Tarihî salonu 
bugün binlerce insan tarafmdan zi
yaret edildi. Gece fener alayları ve 
genlküer yapıldı. 

Yunan Başvekili 
Atatürke tazimlerini, 

ismet Inönüne selâmlarmı 
bildirdi 

Ankara 5 (A.A.) — Hariciye VekiU 
doktor Tevfik Rüştü Arasın Atinada 
bulunması münasebetile Başvekil Ge
neral Metaksas Atatürk ve İsmet İn
önü hakkmda beslediği yüksek ve sa
mimî hisleri tebarüz ettiren bir mesa
jın irsalini doktor Arastan rica etmiş
tir. Hariciye VekUimizin bu hususta 
Atatürke telefonla vaki olan maruza-
tmı ve Atatürkün cevaplarını aynen 
neşrediyoruz: 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyet Başkam 

İstanbul 
Yunan Başvekili General Metaksas 

dost ve müttefik milletin hakkındaki 
hayranhğı hududsuz olan Önderine 
hürmetle ve tazimlerinin arzmı ben
den rica etmiştir. General Metaksas ay-
nisuretle aziz dostu İsmet İnönüne 
en samimî dostluk selâmlannm irsali
ni istedi. Yunanistan ve Türkiyeyi alâ
kadar eden bütün meseleler hakkında 
mevcud bulunan tam görüş mutabaka
tım bir kere daha gösteren mükâleme-
lerde bulunduğu dostu Türkiye Harici
ye vekilinin Atinadan geçmesinden do
layı da General Metaksas bana mem-
nımiyetini ifade etmiştir. Derin tazim
lerimle arzederim. 

Doktor Rüştü Araş 
Doktor Rüştü Araş 

Türkiye Hariciy« Vekili 
Atina 

Dost ve müttefik milletin Başvekili 
Ekselans General M^taksasa benim 
hakkımda ve İsmet İnönü hakkında si
ze vaki olan beyanatından dolayı pek 
mütehassis olduğumu bildirmenizi ri
ca ederim. 

Bu beyanat telsizle İzmire mütevec
cihen vapurda bulunan İsmet İnönüne 
bildirilecektir. Türkiye Hariciye Vekâ
leti bu dostane beyanattan aynca ha
berdar edilmiştir. 

K. ATATÜRK 

Tevfik Rüştü Araş Atinada 
Hariciye vekilimiz Yunan 

başvekilile görüştü 
Atina 4 (AA.) — Cenevreye gitmek

te olan Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
tevfik Rüştü Araş bugün buraya gel
miş ve Başvekil B. Metaksas üe görüş
müştür. 

Atina 4 (A.A.) — Türkiye Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş bu gece 
Atinadan hareket edecektir. Vekil, 
şerefine B. Metaksas tarafından veri
lecek hususî bir dinede hazır buluna
caktır. 

Katalonya hükümeti Frankoya teslim 
o l m a k i s t e m i ş 

Madridden gelen bir telgraf bu 
haber için gülünç diyor 

Sen Sebastiyen 4 — Havas muha
birinden: Merkezi Barselon olan Ka
talonya hükümetinin kayıdsız ve şart
sız teslim olmak için general Franko 
ile müzakere taleb edildiğine dair bir 
şayia çıkmıştır. Nasyonalistler bu 
şayiası ne tekzib, ne de teyid ediyor
lar. 

Madrid 4 — Katalonya hükümeti
nin general Frankoya teslim olmak 
için görüşme istediği haberi tama
men asılsızdır. Bu haber gülünç sayı-
byor. 

Hükümet kuvvetlerinin bir 
muvaffakiyeti 

Paris 4 — Madridde negredilen teb
liğe göre İspanyol hükümet kuvvetleri 
Belechiteyi zapdetmişlerdir. Diğer ta
raftan nasyonalistler, hükümet kuv
vetlerinin buradaki taarruzlanmn 
tardedildiğini bildiriyorlar. 

Fransaya mukabele bilmişi! 
Paris 4 — Fransa hükümeti tara

fından 6 İspanyolun Biyariçten şima
le şevkine mukabil Franko hükümeti 
5 Fransızı Sen Sebastiyende 100 kilo
metre cenuba sevketmeğe karar ver
miştir. 

Nasyonalistlerin bir 
muvaffakiyeti 

Bilbao 4 (A.A.) — Santar Jer cep
hesinin cenubu garbisindeki nasyona
list kıtalar Potes şehrini işgal etmiş
ler ve halk tarafından şevkle kabul 
edilmişlerdir. 
Bolivya Franko hükümetini 

tanıyacak 
Montevideo 4 (A.A.) — Bolivya hü

kümeti, Franko hükümetini tanımak 
hususunda Uruguay tarafmdan yapı
lan teklifi kabul etmiştir. Meksika 
hükümeti buna tarafdar değildir. 

Misafirlerimiz 
Dün istanbul kumandan 
vekili ziyafet verdi, ingi

liz sefaret konağında 
suvare verildi 

Limanımızda; bulunan dost İngUiz 
gemileri ve subaylan dün sabah ka
raya çıkarak İstanbulun görülmeğe 
lâyık güzel yerlerüıi ve bu arada mü
zeleri ziyaret etmişlerdir. 

Dün İstanbul kumanda:n vekili ge
neral Cemil Cahit tarafmdan Trab-
yada Tokatlıyan otelinde muhterem 
misafirimiz amiral Wells ile maiyeti 
erkânı şerefine bir öğle ziyafeti veril
miştir. Ziyafette İngiliz ve Türk aske
rî erkânı ile İngiliz sefareti erkânı ha
zır bulunmuşlardır. Ziyafet pek sa
mimî bir hava içinde geçmiştir. 

Öğleden sonra saat 17 de İngiliz ve 
Türk futbol takımları arasmda! bir 
maç yapılmıştır. Saat 22 de Beyoğ-
lunda sefaret konağında sefaret mas-
lahatgüza'rı M. Morgan ve refikası ta
rafmdan amiral şerefine bir ziyafet 
ve bunu takiben bir suvare verilmiştir. 

• -m I • 

Maarif Vekili tzmirde 
izmir 5 (Telefon) — Maarif Vekili 

Saffet Arıkan İzmire gelmiş, Karşıya
ka istasyonunda merasimle karşılan
mıştır. 

Ankarada geni 
binalar 

Meclis binası için beynel
milel mimarlar arasmda 

müsabaka açıldı 
Ankara! — Yeni yapılacak Cum-

hurreisliği, Büyük Millet Meclisi, Baş
vekâlet ve Hariciye Vekâleti bina
ları için beynelmüel müsabaka açıla
caktır. 

Meclis binası için müsabaka açıl
mıştır. 17 mknanmız fahriyen, Se-
dad Hakkı, Feyzi ve Arif Hikmet ec
nebilere olduğu gibi masraflan ve
rilerek müsabakaya iştirak edecektir. 
17 mimar arasında Ankaradan Beh
çet, Zeki, Şevki, Edip, İrfan, İstan-
buldan Abidin, Rükneddin, Samih 
bulunmaktadır. 

Ecnebi mimarlar ağustostan itiba
ren verilen beş aylık müddetin bir 
seneye iblâğmı temenni etmişlerdir. 

Genel ithalât 
rejiminde tadilât 
Listelere yeni maddeler 

ilâve edildi 
Ankara 5 (Telefonla) — Vekiller 

heyeti genel ithalât rejimi kararna
mesinin maddeleriıü değiştiren yeni 
bir kararname çıkarmıştır. Buna gö
re genel ithalât rejimi kararnamesi
nin mecburî takasa tabi memleketler
den gelecek eşyaya dair olan iki nu
maralı listesine; jüt ipliği, incir am-

, balâjmda kullanılan kaba zembil ka
pağı , ve sicimi ile Koroyo cevizi de ilâ
ve edilmiştir. 

Bundan başka şimdiye kadar yal
nız tek telli iplikler hakkında tatbik 
edilmekte olan tenzilâtlı tarife bu ka
rarname ile çift telli ipliklere de teş
mil edilmiştir. 

Bugün İzmirde hava 
şenlikleri yapılıyor 

İzmir 5 (Telefon) — Yarm Halka-
pmaj: meydanmda büyük hava şenlik
leri yapılacak, Türkkuşu tayyareleri 
uçacak ve paraşütle atlama ve hava 
numaraları gösterilecektir. 

Başvekil Belediye işleri 
hakkında izahat aldı 

Başvekilimiz İsmet İnönü evvelki 
gün belediye reisimiz Muhiddin Üs-
tündağı davet ederek İstanbul beledi
ye işleri hakkında konuşmuş, belediye 
reisimizin verdiji izahattan pek mem
nun kalmış ve takdirlerini beyan et
miştir. 

Konuşmadan sonra Başvekilimiz 
Muhiddin Üstündağı Moda deniz ku
lübüne götürerek akşam yemeğine 
alakoymuştur^ 

Bükreş kongresinde 
profesörlerimizin 
muvaffakiyetleri 

" A, 

Profesör Bayan Afetin 
kongrece tebrik edilme

sine karar verildi 
Bükreş 4 (A.A.) — Dün bayan Afel 

Antropoloji seksyonunun içtimamda 
200 Türk kadım kafatasları hakkın
daki tetkikatmı izah etti. Bu izahat 
büyük alâka ve takdir uyandırdı. Bu
gün de arkeoloji seksiyonunda tarih 
kurumunun arkeoloji faaliyeti ve el
de ettiği son mühim neticeler hakkın* 
da mufassal malûmat verdi. Projeksi
yon ile resimler gösterdi. 

Son hafriyatın neticesini teşhir et
ti. Derin dikkatle dinlendi ve çok bü
yük muvaffakiyet kazandı. Pr. Pit-
tard heyeti umumiyeye bir takrir ve
rerek Bn. Afetin kongrece tebrik ve 
takdirini ve heyeti umun iye teşekkür* 
lerinin kendisine tebliğini teklif etti. 
Bu teklif tek bir itiraz olmaksızın al
kışlarla kabul edildi. ı j 
B . R e ş i d T a n k u t G ü n e ş - Di l 

teorisini i z a h ett i * 
Bükreş 4 (A.A.) — Beşinci seksi

yonda bu sabah profesör Tankut söa 
almış ve lengüistik ile prehistuvai: 
bilgisini tebarüz ettirdikten sonra ye
ni bir Türk ekolu tesis etmekte olan 
güneş dil teorisinin ana batlarım izal^ 
etmiştir. 

Profesörün izahı ve dağıttığı bro
şürler pek alâka uyandınmş, ve seto» 
siyon komunikasyonım tab ve neşri
ne müttefikan karar vermiştir. Bazı 
lengüistlerin sualleri tatminkâr ce-
vablarla karşüammştır. Mevzuun alâ^ 
ka ve takdir uyandırdığı alkışlardan 
anla^üıyordu. ,'' 

Türk - Sovyet ticaret anlaş-
mau bir buçuk ay uzatıldı ' 
Ankara 5 (Telefonla) .— 1 Eylûla 

kadar bir ay müddetle uzatılmış olaa 
Türk - Sovyet ticaret anlaşmasımn 
yeniden uzatılacağını bildirmiştim. 
Haber aldığmıa göre anlaşma mezkûl 
tarihten itibaren merî olmak üzerfl 
yeniden bü: buçuk ay müddetle uza- < 
tılmıştır. 

Uzunköprüde modern bir 
gümrük binası yapılacak 
Ankara 5 (Telefonla) — Gümrük 

ve İnhisarlar Vekâleti müsteşarı B. 
Adil bugün Istanbuldan döndü. B. 
Adilin Trakyaya yaptığı son seyalıa-
tinden sonra Uzunköprüde modern 
bir gümi'ük binası yapılmsaı kararlaş-
mıştır. Uzunköprüde gümrük memur-
larmm ikametlerme mahsus evler de 
yaptırılacaktır. Bunun içüı tedkikap 
ta ba§lanmı§tu:« 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Istanbulun imarı ve ecnebi 
sermayesi 

' — Efendi, efendi 

— Heeeeeey, efendi diyorum sana, 
herif! 

— Yahu, ne oluyorsım? 
— Ne olacağım... Kırklığı ver... 
— Arkadan geliyor. 
— Hayır, sıvışıyorsun... Ben sana ni

şan koymuşumdur. Daima böyle ya
parsın... Ver kırklığı... 

Kurşuni gömlekli, pehlivan vücut
lu adam, boynundaki keşkülünü şm-
gırdatarak, yoldakinin yakasma ya
pışmıştı: 

— Ver kırklığı! 
— Yok param... 
— Öyleyse geçemezsin. 

*** 
Nedir o, bilin? 
Eski bir hatıra, gözlerinizin önün

de canlandı, değil mi?... Köprüden 
geçmek için para verdiğimiz zaman
lar... Şimdi, oh, kurtulduk... Bu ücre
ti, diğer nakliye vasıtalarına zammet
mek suretile veriyoruz. 

— Yeniden aynı usul dirilsin! - de
meğe kimin dili vanr?... 

Fakat farzediniz ki Haliçte hiç köp
rü yoktur, ve böyle bir köprü yapıl
mak zarurettir de her geçenden para 
toplanması teklif ediliyor, ehvenişer 
olarak: 

— Peki, ne yapahm?... Haydi öyley
se, alınsm da şehrimizin bir köprüsü 
olsun! - demez misiniz? 

*** 
Bir Amerikan şirketi, Yunanistanm 

bazı mühim şoselerini mükemmel su
rette asfaltlamış, bu nevi yolların ba
şında ve sonunda bir takım tesisat 
yapmış, her geçen otomobilden muay
yen nisbette bir küçük ücret almak 
suretüe sermayesini şu kadar sene 
zarfında itfa edecekmiş. 

Bu gibi işler diğer birçok memle
ketlerde mevcuddur. 

Bizde de, deseler ki, «Şu Boğazın 
iki yanında birer dümdüz asfalt ve 
sefah yol yapacağız...» Hattâ, hayal 
boya: «Boğazda, karşıdan karşıya bir 
köprü kuracağız! On sene zarfında 
geçenler şu kadar verecek. Razı ım-
smız?» 

Kim razı olmaz? 
Esasen bu parayı gözden çıkarsak, 

ferd ne zarar eder, memleket ne za
rar eder? Nasıl olsa, bozuk kaldırım-
larda pabuç, otomobil lâstiği ve yedek 
aksamı asfalt caddedekinden fazla 
eskidiği için bu para keseden, kasa
dan çıkıyor. Böyle bir şey yapılsa, 
kimsenin ziyam olmıyacaktır. Şimdi
ki nesle rahatı, müstakbel nesle - ve 
inşaallah kısmen bize de - borcu öden
miş bu ümran caba kalacaktır. 

Mademki İstanbulu imar için mil
yonlar lâzım, ve bunu şimdilik bir te
darik edemiyoruz, buna benzer usul
lerle bazı kombinezonlar yapmak 
mümkün değil midir? Garb sermaye
si bize itimad ediyor; rejimimiz öyle 
kuvvetlidir ki itimad etmemesine se-
beb yoktur esasen! Fakat, müsaid sa
ha bulamıyor, belki de bütün sahaları 
bizim işgal ettiğimizi, edeceğimizi sa
nıyor. 

Diyeceksiniz ki: 
— Kurunu vüstai bir şey: «Yoldan 

geçti parası» için her geçeni yakala
mak... 

Öyleyse, köprü parası nasıl biletler-

f 1 
Seyyar satıcılar 
Bir el arabası 

modeli için müsa
baka açılacak 

Sırt hamallığı kaldırıldığı halde 
Sarıyer, Kadıköy, Beykoz gibi bazı ka
zaların - şehir hududu içinde bulunan 
köylerinde - elan eski usulde, yani 
sırt hamallığı ile yük taşındığı görül
müştür. 

Belediye verilen emre rağmen hâ
lâ eski usulde hamallığa devam edil
mesini doğru bulmamış, gayet sıkı su
rette kontrol yapılarak emre muhalif 
hareket edenler aleyhinde takibat ya
pılmasını emretmiştir. 

Bundan başka Eminönü, Fatih, Be
yoğlu, Beşiktaş kazalarında 1 teşrini
evvelde, 1 teşrinisanide de diğer kaza
larda sırtta', omuzda, başta mal taşı
nıp satılması yasak edilecektir. 

Şimdiye kadar bu tarzda satıcılık 
edenler için bir el arabası tipi buluna
caktır. Belediye bu el arabasının 1 teş
rinievvele kadar bütün satıcılarca te
darik edilebilmesi için Ticaret odası 
ve Esnaf cemiyetlerile temas etmeğe 
başlamıştır. 

Bu araba için bir müsabaka açıla
caktır. Ancak üzüm, kiraz gibi mey-
valarm ötedenberi küfeler içinde sa
tıldığı göz önüne almarak bunların 
arabaların içine dökülmiyeceği ve bu 
kabil meyvalar için daha elverişli bir 
kap bulunması için tedkikata başlan
mıştır. 

Taksi ücreti 
Teşrinievvele kadar bütün 

saatler yeniden ayar 
edilecek 

Benzin .fiatleri düştükten sonra 
taksi otomobillerinin antre ve kUo-
metre ücretlerinde tenzilât yapıUnış-
tı. Halkın bu tenzilâttan istifade ede
bilmesi için - taksi saatleri yerü esa
sa göre ayar edilinceye kadar - saat
lerin yazdığı miktardan yüzde on beş 
noksan ücret verileceğine dair oto
mobillerin içine bir levha konmuştu. 

1 teşrinievvelden itibaren ayarlan
mamış hiç bir taksi saiati kalmıya-
caktır. Belediye seyrüsefer şubesine 
yapılan müracaatler üzerine daha 
şimdiden bir çok otomobiller saatle
rini ayar ettirmişlerdir. Teşrinievvele 
kadar ayarlanmamış hiç bir saat kal-
mıyacaktır. Ayarlanmış saatler ilk 
hreketleri sırasmda 20 kuruş yaz
maktadırlar, 

•ıııııiMiııiMinııııııııııııııılıııııııııtııifiııııııiHiıınııııııııııııııııınnımna 

den ahmrsa, bunun da ona yakın bir 
çaresi bulımur. 

Her halde bir çare! Mutlaka bir ça
re, şu tstanbulu hale yola koj-mak 
için bir usul: Devlet bütçesinden ay
rılacak bir sermaye ile mi olur, bir 
istikrazla mı olur, ecnebi sermayesine 
kâr temin ederek onu davetle mi olur. 
Mutlak^ bir çare! 

Akşamcı 

Haklı şikâyetler 
Gebe duvar, felâket 

doğuracak 
Bu sütunda yazdığımız birçok 

şeyler dikkate alınmış, derhal ica
bı icra edilmiştir. Doğrusu, Bele
diye başta olmak üzere alâkadar 
müesseselere müteşekkiriz. 

Fakat bir tehlikeyi haber ver
dik - ki büyüyor - kimse aldırış 
etmedi: 
Kabataş iskelesinin karşısında, 
tramvay durağının tam arkasın
da agebe» bir duvar vardır. Ne
redeyse bugün yann bir felâket 
doğuracak. Şişmiş caddeye müte
veccih, öylece, tehdidkâr duruyor. 

Bir mimar arkadaşımızla bera
berdik: 

— Yıkılacak mı? - dedik. 
— Eli kulağında! - cevabını 

verdi. 
Tekrar ediyoruz: Tramvay bekle

me yerinin tam arkasındadır. Ka
labalık bir yerdir. 

Kaza «-geliyorum-» demez».... 

Belediye suçu işliyenler 
"SD. yirmi dört saat zarfmda İjeledi 

suç işlediklerinden dolayı Fatih mm-
takasmda 24, Eminönü mmtakasmda 
71, Beyoğlu mıntakasında 38 kişi ce-
zalandınlmış, Fatihte 55, Eminönün-
de 40 noksan ekmem müsadere olun
muş, Beşiktaşta da 12 kedi tutularak 
himayei hayvanata teslim edUmiştir. 

İki kad ın aras ında k a v g a 
Fethiye ve Sabriye adlarmda iki 

genç kadın Küçükpazar civarmda 
kavga etmişler, bunlardan Sabriye, 
Fethiyeyi tahkir etmiştir. Dün Sul-
tanahmed üçüncü sulh ceza mahke
mesinde yapüan muhakemede Sabri-
yenin tahkir suçu sabit olduğundan 
üç gün hapsine ve bir lira para cezası 
ödemesine karar verilmiştir. Mahkûm 
Sabriye tevkif edilmiştir. 

İyi bir tasavvur 
Belediye^ şehir 

halkına vazifele
rini hatırlatacak 

Belediyenin iyi bir tasavvurunu ha
ber aldık: Taksim, Beyazıd, Karaköy, 
Eminönü, Harbiye, Şehremini gibi 
meydanlara birer hoparlör konula
caktır. Belediyeden idare edilecek 
olan bu hoparlörlerle halka vakit va
kit «sağdan yürü, yerlere tükürme, 
çivili geçitlerden geç, sokakları temiz 
tut» tarzında tavsiyelerde bulunula
caktır. 

İstanbulun temizliğinden, intiza
mından belediye kadar şehir halkı da 
mesuldür. Şehir halkından bir kısmı
nın bunu nazarı dikkate almıyarak 
sokakları kirlettiği, intizama riayet 
etmeği düşünmediği görülüyor. Bele
diyenin bu gibilere nazikâne bir şekil
de tavsiye ve ihtarlarda bulunması 
faydalı olacaktır, 

Sanasaryan hanı 
Tamirden sonra polis 

müdürlüğü buraya 
taşınacak 

Uzun süren davalardan sonra vilâ
yet idarei hususiyesine geçen Sana
saryan hanına emniyet müdürlüğü
nün geçeceğini yazmıştık. Tasarıııf 
vaziyeti uzun zaman mua Uâıkta kal
dığı için han tamir edilememişti. 

Hanın tamiri için keşif yapüacak ve 
tamire hemen başlanacaktır. Han ta
mir edildikten sonra emniyet mü
dürlüğü buraya taşmacaktır. 

Sanat mekteplerine alınacak 
talebenin imtihanlarına 

başlandı 
Bu sene sanat mekteplerine alına

cak talebenin duhul imtihanlarına 
dün başlanmıştır. 

İstanbul Belediyesinden: 
1 — Daimî Encümenin 10/8/937 tarihli karariyle 

istanbul Belediye sınırı içinde sırtta, omuzda ve başta 
her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılma
sının yasak edildiği evvelce gazetelerle ilân edilmişti. 

2 — Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş 
Belediye şubeleri mmtakalarında 1 Birinciteşrin ve 
diğer Belediye şubeleri mmtakalarında 1 îkincit^şrin 
tarihlerinden itibaren tatbik edilecektir. 

3 — Bu tarihlerden sonra taşıma işleri ve seyyar sa
tıcılık mazbut ve muntazam el arabalariyle veya mo
torlu vasıtalarla ve yahut elde taşınabilecek küçük 
kaplarla yapılacaktır. 

4 — Elde taAmak suretile satılan her nevi eşya ve 
gıda maddelerinin bunların nevi ve mahiyetlerine uy
gun kaplar içinde bulundurulması lâzımdır. 

5 — Yukarıdaki hükümlerin tatbikine pek az zaman 
kaldığından alakadarlarca bilinmek ve icap eden vası
talar şimdiden hazırlanmak üzere keyfiyet tekrar ilân 
olunur. «B.» «5857» 

Daimî fotoğraf miisabakaımz 

İSTANBUL HAYATI 
Yaz da gidiyor! 

— Aman, ne kadar sıcaaaak... Bu 
da artık tahammül edilemez hale 
geldi... 

Diye durmadan dert yanarken 
yazı da elden kaçırıyoruz demektir. 
Kışın ilk elçileri kara bulutlar te
pemizde homurdanmağa, sık sık te
peden inme notalar göndermeğe baş
ladılar. Mübarek, bir defa da yağ
mağa başladı mı, usandınncay.ı ka
dar göz açtırmıyor. Sokaklarda bu
ruşuk pardesüler günden güne artı
yor. Mahalle aralarında ev anvan 
gruplar mekik dokuyorlar 

Boş bir evin kapısından çıkan iki 
kadınla bir erkek konuşuyorlar: 

— Şu evi zerre kadar beğenmedim. 
Hem mutfağı karanlık, hem de mer
divenleri çok. Üst kata çıkarken mi
nareye tırmanıyorum sandım. Nere
de bizim eski ev, nerede bu!... 

— Eeeh, ne yapalım. Tatlı tatlı 
gezmenin acısı böyle çıkar. Üç ay 
evvel sayfiyeye giderken size; dönüş
te bir daha böyle ev bulamıyacağız, 
dediğim zaman dudak büzüyor; adanı 
sen de o zaman Allah kerimdir, di
yordunuz... 

Yaşlı kadın geriye dönerek evi bir 
daha süzdükten sonra başını sallıyor: 

— Tövbe büyük sözüme amma, bir 
daha yazlık lâfmı ağzıma bile al
mam. Sıcak değil ya. güneş fakır fu-
kur beynimin içini kaynatsa gene 
evciğezimde otururum... 

Pazar sabahı nevalelerini koltukla-
mış bir grup, kapmm önünde mü
nakaşa ediyor: 

— Ayol vallahi bulutlar gittikçe 
kararıyor. Bugün muhakkak yağ
mur yağacak. Allahin kırlarında ka
çacak yer de yok. Sırsıklam olacağız. 
Hadi, bugünkü gezme sevdasmdaıl 
vazgeçelim... 

Fakat erkek pek kabadayı. Her şe* 
yi göze alıyor, gezmekten vazgeç
miyor: 

— Hadi yahu - diyor - ıslanırsak 
ne çıkar. Yağmur değil, taş yağsa 
gene gideceğim gezmiye. Hem bu, ya« 
yağmurudur. Çabuk geçer. Islansak 
bile arkadan güneş çıkar, gene ku
ruruz. Şeker değiliz ki eriyelim... 

Onlar birbirlerini cesaretlendirme
ğe çalışırken kış baba ta uzaklardan 
kılıcım hafifçe salladı. Etrafı yalı-
yan keskin bir şimşeğin ardından 
şiddetli bir gümbürtü koptu. Kapı
nın önündekiler seslerini bile çıkar
madan birer birer eve tıkıldılar. 

Kenar mahallelerden birinde pen- • 
cereden pencereye iki kadm konuşu
yorlar: 

— A kardeeeş, şöyle böyle derken, 
gözümüzü açmadan gene kış geldi. 
Şu hale baksana, bayağı üşür gibi 
oluyorum... 

Aman sus hemşireciğim. Hemen 
kışı getirme. Daha pastırma yazı var. 
Çok sıcaklar olur. Biz, şimdiye kadar 
çok sıcak diye şöyle adamakıllı bir 
gezmeye gitmedik. Pastırma yazı gel
sin, hava biraz serinlesin diye bekli
yoruz... 

Yandaki evin penceresinden başka 
bir baş uzanıyor: 

—I Komşum, bu gidişle siz daha çok 
beklersiniz. Pastırma, sucuk diye 
sayıklarken kış bastırmca aklınız ba
şınıza gelir. Bizimki gazetelerde oku
muş. Balkanlar diye bir yer varmış, 
oralarda şimdiden kar yağmış.... 

Pencere musahabesini dinlerken 
Nedimin bu mevsim için yazdığı bir 
beyitini hatırladım: 
«Gurbanın olam geçti boğaz seyri zamanı.» 
«Sertoldu hava çıkma koynumdan 

kuzucâgım» 
C. R. 

Amatörlere mahsus daimî fitoğraf müsabakamızm bu haftaki seçiminde (üçer liralık kitap) kazananlar: 1 — Beyazıt Cumhuriyet caddesi No. 163 
Hikmet Ülgen, 2 — Binbirdirek, Işık sokağı 14-2 Suphiye, 3 - Japonya, Tokyo, Katıagava Gen Kamakora Machi 876Ümid Karapmar, 4 Davutpaşa Topçu
lar kışlası B. 9 da yarsubay Celâl Yusuf. 

Maarif Vekâleti tarafından 
Avrupaya gönderilecek talebe 

Maatif Vekâleti tarafmdan Avnı-
panm muhtelif ilim merkezlerine 
bu sene gönderilecek lise mezunları 
gençler hakkında yeni bir karar ve
rilmiştir. Açılacak müsabaka imtiha-
nma 936 senesi lise mezunlarmdaa 
başka 934 ve 935 senesi mezunları 
da kabul edileceklerdir, imtihanların 
şartlan ve ne gibi maksadlarla han
gi merkezlere kaç talebe gönderil©» 
ceği yakında bildirilecektir. 

- I I il ^ • • - i - l l l ^ 

Doktor Muzaffer Şevki 
tzmire gitti 

Gureba hastanesi iç hastalıkları 
mütehassısı doktor Muzaffer Şevki 
dün İzmire hareket etmiştir. 



Sahife 4 AKŞAM 5 Eylül 1937 

I 

İ̂  

iflM 

m 

İzmir Kemer 
istasyonunda bir Itaza 

Bir gardöfiren ağır yara
landı, hastanede öldü 
izmir (Akşam) — İzmirin Kemer 

İstasyonunda; bir tren kazası olmuç, 
yaralanan gardifren B. Mustafa, bu 
kazaya kurban gitmiştir. Kazanın se
bebi dikkatsizlik ve istasyonun de
po kısmında kâfi derecede elektrik 
lâmbası yakılmamasıdır. 

1310 numaralı katar, geceleyin De
nizliden İzmire gelmiştir. Katarda Ke
mer istasyonunda bırakılması lâzun 
gelen yük dolu 15 vagon vardı. Gardi
fren B. Mustafa yanlışlıkla on dört 
vagona manevra yaptırmış, bu vagon
ları depoya götürürken on beşinci va
gonun katara bağlı kaldığmı görmüş, 
demiryolunun meyilli oluşundan isti-
faide ederek bu vagonu kendisi bizzat 
depoya götürmeğe kalkışmıştır. 

Lokomotif, diğer vagonları, depoda 
bıraktıktan sonra dönerken zifiri ka-
ranltkta B. Mustafanm idaresindeki 
vagona şiddetle çarpmış, vagon par
çalanmış, gardifren kulesinde bulu
nan B. Mustafa, yere düşmüş, bayıl
mıştır. İfade veremiyeecek halde 
Memleket hastanesine kaldırılan za
vallı Mustafa, nezfi dimağiden hasta
nede ölmüştür. 

Makinist B. Nuri ile sinyalci B. Şe-
rafeddin haklarında tahkikata devam 
ediliyor. 

Kuyu l(azarl(en toprak 

Toprak yığmı altından 
ancak ölüsü çıkarılabildi 
Mecidiyeköyü civarında Cemal adın

da birinin evinin bahçesinde kuyu 
kazıhrken İnebolululu Mustafa adın
da bir işçi kazdığı sekiz metre derin
likteki kuyunun içine inerek kazma 
ile çelışmağa başlamıştır. Musatfa 
kuyunun dibinde kazmayı hızla vur
duğu sırada hasıl olan sarsıntıdan 
üst taraftaki topraklar yıkılarak ku-
3runun içine dolmuş ve Mustafa bun-
lann altında kalmıştır. 

Vaka derhal zabıtaya ve müddeiu
mumîliğe bildirilerek yıkılan toprak
lar açılmışsa da Mustafayı kurtar
mak kabil olamamış, toprak yığının 
altından ölüsü çıkarılmıştır. 

Adliye doktoru cesedi muayene et
miş ve morga kaldırılmıştır. Müddeiu
mumi muavinlerinden B. İhsan tah
kikata el koymuştur. Kuyu kazılırken 
iyice tedabir alınıp alınmadığı, feci 
kazada kimsenin suçu olup olmadığı 
tahkik ediliyor. 

Topkapı müzesi müdür 
muavinliği 

pkapı Saray müzesi müdür mua
vinliğine eski muharrir arkadaşları
mızdan ve kıymetli tarih muallimle
rinden B. Lütfi Turanbek tayin edil
miştir. Uzun müddet Türkocakların-
da ve İstanbul Halkevinde idare ve 
kültür sahalarında değerli hizmetler
de bulunan ve Eminönü Halkevinin 
Alay köşkünde Güzel Sanatlar şube
sini İdare eden arkadaşımızın bu ta
yinini memnımiyetle karşılanz. 

ingiliz - italyan 
konuşması 

tngilt erenin Roma elçisi 
Londrada B. Edenle 

jroruştu 
Londra 4 (A.A.) — İngilterenin Ro

ma büyük elçisi Sir Eric Drummond, 
rün Hariciye Nezaretine gelmiştir. 
Zannedildiğine göre sefir İngiliz - İtal
yan münasebetleri hakkında tekrar 
B. Edenle görüşmüştür. 

Türk - Alman iktisadî 
münasebatı düzeldi 

Berlin 4 (A.A.) — Alman Dnb ajan
sı Berlinde son günlerde cereyan eden 
Türk. Alman müzakerelerinin bugün 
neticelendiğini, Türk - Alman iktisa
dî münasebetlerinin bundan böyle de 
müsaid bir surette inkişafını temin 
edecek müteaddid anlaşmalar imza 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Mersin tüccarlarının bloke 
paraları iade edilecek 

Adana 5 (Akşam) — Türk - Alman 
bloke paraları anlaşmasının parafe e-
dilmesi üzerine İktisad Vekâleti Mer
sin ofisine bir tebliğ göndermiştir. Bu 
tebliğe göre, Mersin tüccarlarının 
bloke paraları olan bir milyon beş yüz 
bin lira iade edilecektir. 

Müttefik telgraf ajansları 
mümessilleri Yugoslavyadan 

ayrıldılar 
Belgrad 4 (A.A.) — Müttefik telgraf 

ajansları mümessilleri Belgradda iki 
gün geçirdikten sonra dün Blede hare
ket etmişlerdir. Hareketlerinden ev
vel ajans mümessilleri. Orman ve Ma
denler Nazın B. Yankoviç tarafından 
ş|?reflerine verilen akşam ziyafetinde 
hazır bulunmuşlardır. 

M. Kemalpaşada bir panayır 
açılıyor 

Af. Kemalpaşa (Akşam) — Ziıaat 
Vekâletinin müsaadesile burada bir 
panayır açılmıştır. Son zamanlarda 
Hayavan fiatleri yükselmekteldir. Pa
nayır 3 gün sürecek ve Belediyeye se
nede 3000 lira kadar varidat temin 
edecektir. 

Panayırdan sonra Parti Gençler İd
man Birliği menfaatine at koşuları ve 
güreş müsabakları yapılacaktır. 

Karamürselde zeytin sineğile 
mücadele 

Karamürsel (Akşam) — Kasabada 
ve köylerde zeytin mahsulü diğer yıl
lara nisbetle mukayese kabul etmiye-
cek kadar çoktur. Bununla beraber 
zeytinlere arız olan bir nevi küçük si
nekler zuhur etmiştir. Kaza Ziraat me
murluğu «Zeytin sineği» ile mücade
leye karar vermiştir. Zeytin mahsulü 
sık ve gayet iridir. Bilhassa Kavak 
mevkiindeki zeytin ağaçlarında mah
sul şayanı dikkat deerecede fazladır. 
Bu yıl Karamürselde zeytinyağının 
ucuz olması ihtimali kuvvetle tahmin 
edilebilir. 

Bir genç tabanca ile kayınbi
raderini öldürmüş 

İzmir (Akşam) — Tire kazasının 
Uzgur köyünde Ahmed admda bir genç 
bir kavga neticesinde tabanca ile ka-
ymbiraderi Mehmedi öldürmüştür. 
Vakadan sonra kaçan katil aranıyor. 

Sarayburnunda sünnet düğünü 

Yugoslavyada 
Narodna Odbrana cemiyeti 

müdürleri vazifelerinden 
affedildiler 

Belgrad 4 (A.A.) — Belgrad valisi
nin emrile ((Narodna Odbrana» adın
daki vatanperver cemiyeti müdiranı 
vazifelerinden affedilmişlerdir. Bu ce
miyetin başına bir komiser tayin edil
miştir. 

Cemiyet son zamanlarda istatüsün-
de yazılı salâhiyetlerinin haricinde bir 
faaliyet sarfetmiş ve bilhassa hükü
met aleyhinde yapılan tahrikâta işti
rak etmiştir. 

Kaymakamlar arasında nakil 
ve tayinler 

Ankara 5 (Telefonla) — Hasankale 
kaymakamlığına üçüncü umum mü
fettişlik evrak müdürü B. Münib İba-
nun, Kadınhanı kaymakamlığına Es-
kiçat kaymakamı Hayri Bingölün, 
Gebze kaymakamlığına Mihalıççık 
kaymakamı Nami Önalın, Alanya; 
kaymakamhğma Gerze kaymakamı 
Nuri Yılmazın, Simav kaymakamlığı
na Alâiye kaymakamı Fadıl Özsoyun, 
Kırkağaç kaymakamlığına Gönyük 
kaymakamı Salâhaddin Kıpçağm, Bul
dan kaymakamhğma Fethiye kayma
kamı Reşad Bayatıhn nakil ve yeni
den tayinleri yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

Çocuk Esirgeme Surumu Embönü bçe Kolu himayesindeki 80 çocuğun 
fttnnet düğünü dün Saraybumu parkında, tertip edilen mulıtelif eğlencelerle 
yapılmıştır. Resim, sünnet olan çocuklardan bir grup gösteriyor. 

Akdeniz devlet ler i 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

«İtalya, konferansı neticesiz bırak
mak için her şeyi yapacaktır. Fakat 
Fransa ile İngiltere arasında politika 
birliği olursa İtalyanın mesaisi neti
cesiz kalacak, diğer devletler de İn
giltere ve Fransaya iltihak edecek
lerdir.» 

İngiliz projesi 
Londra 4 — Akdeniz devletleri kon

feransında müzakere edilmek üzere 
İngil tere bir proje hazı r lamaktadı r . 
F r ansa ile birlikte haz ı r l anmakta olan 
bu projede şu maddeler vardır : 

1 — Konferansa iştirak eden dev
letler Akdenizde seyrüseferi temin et
meği teahhüd ederler. 

2 — Bu devletler konferans tara
fından tayin edilen sahaya tahetlba-
hirlerinin girmesine müsaade etme
meği teahhüd ederler. 

3 — Teahhüde riayet edilmediği 
takdirde almacak tedbirlere yardım 
etmeği teahhüd ederler. 

Fransada asabiyet 
Paris 4 — Fransız gazeteleri en zi

yade Akdeniz devletleri konferansı 
meselesile meşgul oluyorlar. Gazeteler 
Akdenizde gemilerin seferinin emni
yetini temin için icab eden bütün ted
birlerin alınmasını istiyorlar. Tahtel
bahirlerin, biribirini takiben bir çok 
vapurlan batırması ve Cezair sularına 
kadar faaliyetlerini genişletmeleri 
Fransada büyük asabiyet uyandırmış
tır. Petit Journal yazdığı bir makale
de bu asabiyete tercüman olduktan 
sonra diyor ki: ((Denizlerin serbestisi
ni temine uğraşmak zamanı çoktan 
gelmiştir. Çünkü 27 temmuzdanberi 
Akdenizde taarruza uğrıyan gemile
rin sayısı yirmiden eksik değildir.» 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington 4 (A.A.) — Bahriye ne

zareti memurları Avrupadaki Ameri
kan filosunun Akdenizdeki torpilleme 
hâdiseleri neticesinde hasıl olan ger
ginlik yüzünden uyanık vaziyette bu
lunduklarını beyan etmişlerdir. 

Amerika hükümeti bu meselelerde 
alâkasız ve bitaraf olmakla beraber, 
taarruz vaki olduğu takdirde bütün 
İngiliz torpito ve muhripleri gibi Ame
rikan donanmasına mensup bütün 
gemiler de ateş edeceklerdir. Ameri
kan gemileri mültecileri nakil için va
zife aldıkları zamanlar müstesna ol
mak üzere Fransız ve sair bitaraf li
manlarda bulunacaklardır. 
İki değil, bir Sovyet vapuru 

batırıldı 
Atina 4 — Yıman sularmda iki de

ğil, bir Sovyet gemisi batmlmıştır. 
Evvelce verilen malûmatta yanlışlık 
vardır. Batan vapurun adı Bilagoev-
dlr. Sovyet maslahatgüzarı mürette
batı alarak Atinaya gelecektir. Mü-
rettabat Atina elçilik binasında yer-
leştüilecektir. 

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: Aseo, Eminönü: Agop Mi-
nasyan, Heybeliada: Tomadis, Büyük-
ada: Merkez, Fatih: Veznecilerde Üni
versite, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: İstepan, Sarıyer: Asaf, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihi-
sanndaki eczaneler, Aksaray: Cerrah-
paşada Şeref, Beşiktaş: Vidin, Fe
ner: Balatta Hüsameddin, Beyazıd: 
Asadoryan, Kadıköy: Söğütlüçe-îmede 
Hulusi Osman, İskele caddesinde Saa
det, Üsküdar: Merkez, Küçükpazar: 
Necati, Samatya: Yedikulede Teofi-
los, Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 

=<. 

B O R S A 
4/9 937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

istikrazı dahilî 
1933 İstik
razı 
Ünitürk I 

» II 
» III 

Mümessil I 
» II 
» m 

iş Bankası 
> hamiline 

> Müessis 

95,75 
95,25 

14,70 
14,30 
14,30 
38.63 

41 

9,90 
9,90 

75 

Türkiye Cum- 90,75 
huriyet Merkez 
Bankası 

Anadolu His. 24,40 
Telefon 6,80 

Terkos 7,10 
Çimento 10,25 

İttihad Değir 11,25 
menleri 
Şar değir- 0.80 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Ameterdam 

Para (Çek fiatleri) 
21,10,25 

630 
78,58 

14,95,70 
86,74,63 
3,42,60 
4,67,!0 
1,42,62 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,54 

1,96,10 
1'2,06,25 
34.44.44 

4,18.57 
3,98.75 

103,66,66 
2,40,25 

Kiralık konforlu 
apartıman 

Şişlide Hastane Tramvay istasyo
nunda 274 numaralı apartımanda beş 
odalı bir daire boşalmıştır. Kalorifer, 
sıcak suyu ve fevkalâde nezareti var
dır. Kirası elli liradır. 

Askerlik işleri 
Üsküdar askerlik şubesinden: 
1 — 333 doğumlulann ve bunlarla mu

amele görecek olan tecile tabi okuyucula
rın son yoklamasına başlanmıştır, hafta
nın pazartesi, çarşamba, cuma günleri 
yoklama günleridir. Muayene 15 / 1. teş
rin / 937 sonuna kadar devam edecektir. 
2 — Yoklama kaçağı vaziyetinde kalıp ta 
cezalanmamak için mahalle mümessilleri 
vasıtasile şubeye gelme günü tayin edilen 
cedvellere bakılarak yevmi mezkûrde şu
beye müracaat edilmesi ilân olunur. 

Sineması 
8 E Y L Ü L 

Çarşamba akşamı 
Yeni sinema mevsimine başlıyor. 

İLK PROGRAM: 

AZGIN SEVDALILAR 
Tahammülsüz derecede eğlenceli, 
zevkli büyük komedi. Baş rollerde: 
GABY MORLEY - MARİE GLORİ 

ANDRE LUGET 
Ayrıca: 

Şanlı Ordumuzun büyük 

Trakya Manevraları 
Sesli ve Türkçe sözlü 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

4/9/931 

F 1 A T L A R 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
a sert 

Arpa 
Bakla 
Yulaf 
Nohut sıra 
iç fındık 

A^ağı Yukan 
Kr. Pa. 

6 12i 
5 30 
3 32i 
4 1 
4 5 
5 20 

40 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Tiftik 
Mısır 
Pamuk 
Kuşyemi 
iç fındık 
Keten tohumu 
ün 

506 
200* 

21 
8 

Kr. Pa. 

, 
5 38 
3 38 

Ton 
n 
D 

» 
17 1/4 » 
24 
20 
22 
47 
44i 

» 
» 
» 
> 
t 

D I Ş F t A T L A B 

Buğday: Llverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

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

5,87 
4,93 
5,82 
5,06 
3,84 
8,07 

94,99 
94,99 

Kr. 
9 

> 
» 
> 
> 
» 
« 

Y Pazartesi akşamı Bebek 
Belediye bahçesinde 

Büyük müsamere 

Kiralık konforlu 
küçük apartımanlar 

Taksim tramvay caddesi üzerin
de, güneşli ve havadar, kalorifer, 
sıcak su ve asansörlü bir binada 
üç ve dört odalı apartımanlar 1 
eylülden itibaren kiralıktır. Tak
sim Topçu caddesi 2 numaralı 
UYGUN apartımam kapıcısına 
müracaat. 

S A R A Y Türkiyenin 
En büyük 

Sineması 
1937/38 Kış mevsimine 

9Eylül Perşembe akşamı başliycr... 
Bu Gala için hazırlanınız!... 

Sağır Dilsiz ve Körler Müessesi Müdürlüğünden: 
Demirci ve Mobilya Ustası 

îzmir Karşıyaka Sağır, dilsiz ve körler müessesesinde 75 lira ücretli demir
cilik atelyesi şefliği Ue 75 lira ücretli mobilya ve tahta işleri şefliği için iki 
ustaya ihtiyaç vardır, j 

I — Tam teşkilâtlı Sanat mekteplerinden iyi derecede mezun olmak, » 
II — Askerliğini yapmış bulımmak, ve çahştığı yerlerden iyi hizmet vesi

kası bulunması. 
III — Hariçte müstakil atölye işlet miş yahut resmî hususî büyük sanat 

müesseselerinde şeflik, ustabaşılık yapmış olanlar tercihen alımrlar. 
IV — Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi üzerinden bir 

müsabaka açılacaktır. 
V — İsteklilerin 20 Eylüle kadar müsbet vesikaları diploma, nüfus, bon

servis, Askerî vesika veya suretleriyle müessese müdürlüğüne müracaat
ları. ('5926» 

Adana belediye riyasetinden: 
1 _ Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum görüldüğü için 

ihalesi tehir edilen cenaze otomobili yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 — MuVıammen bedeli (2400) liradır. 
3 — Muvakkat teminat «180» llradu*. 1 
4 •— İhalesi Eylülün 6 inci Pazartesi günü saat on beşte Belediye Encüme

ninde japılacaktır. 
5 — Şartnamesi Belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İsteyenlere para* 

sız verilir. 
6 ~ İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile birlikti 

Belediye Encümenine müracaatları ilân olunur. .(5416) 
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SÎYASI ÎCMAL: 

Akdeniz devletleri konferansı 
ispanya işleri üçüncü yeni bir te-

iŞekkülün tedkik ve kararma bıraktlı-
\or. Zahirde faşist ve komünist İs
panyollar arasındaki mücadele olan 
dahili harp hakikatta muazzam bir 
beynelmilel mücadele halini aldığın-
elan bunun bir Avrupa muharebesi 
doğurmaması için icab eden tedbir
lerin alınması Milletler cemiyetinden 
beklenmişti. 

Buradaki müng,kaşalar zivanadan 
çıkıp faşistlik ve komünistlik taraftan 

devletler arasında karşılıklı tehdid şek-
Uni aldığını gören ve bütün dünya dev
letlerinin iki cepheye ayrılacağını anü-
yan İngiltere münakaşa ve müzake
relerin daha dar bir zümre arasında 
yapılması için İspanya işleri ile ya
kından alâkadar 27 devletin iştirak 
ettiği Londradaki ademi müdahale 
komitesini meydana getirmişti. 

Bu komitede ademi müdahale sis
temi ve kontrol usulü ile variyeti kur
taramadığından İngiltere İspanyada 
çarpışan iki tarafın da müstakil bi
rer muharip devlet olarak tantmasıru 
teklif etmişti. Ayni zamanda oradaki 

aMİlllllimillHİHIMIIIMmiMllinillilllMIIUİHmilUmilMI 

gönüllülerin geri alınmasını da şart 
koşmuştu. İki tarafın muhariplik 
hakkı tanındıktan sonra bahri kon
trole hacet kalmtyacak ve İspanyaya 
hariçten eslihe ve mühimmat ve gö
nüllü girmesini menetmek iki tarafa 
aid bir iş olacaktı. Hariçteki devletler 
için bitaraflıklarını ilân ederek buna 
riayet etmekten başka yapacak bir 
iş kalmıyacaktt. 

Bu hal suretini Sovyet Rusyası ka
bul etmemişti. Buna karşı Franko 
hükümeti de kendi bayrağını taşıyan 
tahtelbahirleri bütün Akdenize yay
mış ve Karadenizden Valenciaya er
zak ve harp malzemesi götüren ve 
bu hükümetin bayrağını taşıyan ya
hut ecnebi bayrakları çeken eski İs
panyol vapurlarını birer birer torpil
lemeğe başlamıştır. Hukuku düvele 
uygun olmıyan bu müessir ve filî ab
luka üerisi için fena emsal teşkil ede
ceğinden Fransa ile İngütere Akdeniz 
devletlerini bir konferansa davet et
meğe karar vermişlerdir. Konferansın 
nasıl bir karar vereceği henüz belli 
değildir. FeyzuUah Kazan 

B a y a n Rozve l t in 
musahabe ler i 

Her çaı-şamba günü bayan Euzvelt 
radyoda konuşur. Bu konuşmaları kon
ferans sayılmaz. Bayan Ruzvelt her 
hafta bir gün kadın erkek vatandaş-
larile gündelik meseleler üstünde sa
mimî hasbehaller yapar. 

Bayan Ruzvelt, çarşamba günleri 
radyoya yjımnda kâtibi bazan da bir 
iki aJıbabile gelir; radyo idare mecli
si âzalanna mahsus olan asansöre 
binmez, ımıumî asansörle ynkan çı
kar. Tesadüf ettiği gazetecilerle konu
şul*. Bayan Ruzveltin tanımadığı ga
zeteci yok gibidir. 

Bayan Ruzvelt musahabelerini ken
di yazar; daha doğrusu o söyler, kâ
tibi yazar. Söylerken hiç düşünmez, 
su gibi söyler. 

Bayan Ruzveltin sesi mikrofona çok 
uyuyor. Sesi fevkalâde duyuluyor. 
Telâffuzu pürüzsüz işitiliyor. 

Musahabesi bitince bayan Buzvelt 
ses mühendisine memnun olub olmadı
ğım sorar. Sonra beyaz eve gider. Bay 
Ruzvelt musahabesi hakkmda düşün
düklerini kansma anlatır. 

Bayan Ruzvelt bir musahabe için 
radyodan 4,000 dolar alır ve shv al
maz da Filâdelfiyadaki «Amerika 
dostlan birliği» kasasına teberru eder. 
Bu birlik fakir Amerikalılara yardım 
birliğidir. Bilhassa işsiz kalmış olan 
maden amelesine para dağıtır. Birli
ğin birkaç hastanesi ile bir doğum 
evi de vardır. 20 sene evvel kurulmuş 
Olan bu birlik harb esnasında Rusya-
da, Polonyada, Almanyada ve Avus-
turyadaki aç çocuklara da yardım et
miştir. 

A m e r i k a d o n a n m a s ı n d a 
Z e n c i 

Amerikada bir Zenci bahriye zabiti 
olabilir mi? Kanunen hiç bir mani 
yoktur, yoktur amma bugüne kadar 
hiç bir Zencinin bahriye zabiti oldu
ğu da görülmemiştir. Eski Zenci me
buslar Priestin teşviküe bahriye mek-
t^ i ae girmek istiyen bir kaç Zenci 
gemcmi, gözleri iyi görmüyor, kalbi 
sakat g;ibi sıhhî bahaneler veya imti' 
ham kazanamadı gibi iddialarla red* 
(tedüıü. 

Terü Zenci mebus Miçel bir Zenci
yi bahxiye mektebine yazdırmağa mur-
vaf&k niklu. Bu çocuk Vaşingtonda 
Park Otelde hizmetçilik eden bir ka^ 
dmm oğludur. Adı Triverdir. Sıhhati 
sağlamdır, imtihanda da muvaffak 
olmuştur. Amma mektebe girdikten 
birkaç zaman sonra çıkmak mecbu
riyetinde ksJdı. 

Sebebini şöyle anlatıyor: 
— Zabitan iyi muamele ediyordu, 

fakat talebelerden hiç biri benimle 
konuşmuyordu. Beni görünce uzak
tan haykınyorlardi: «Fellâh yanımı
za yaklaşma!..» Rahat uyumama fır
sat vermiyorlar, eğlenceme mani olu
yorlar, jimnastikte ayaklanma bası
yorlardı. Nüaayet sabnm tükendi, dar 
yanamadım, mektebi bıraktım. . , 

Hapi shane l er nüfusu 
Cemiyeti Akvam beynelmilel adliye 

komisyonu 88 memleketteki mahpus
ların adedini çıkardı. İngilterede 100 
bin Tdşide 29,9, Polonyada 150, Al
manyada 157, Lituanyada 162 mah
pus var. En az mahpus İrlandadadır. 
100,000 de 20. En çok da Estonyada-
dır. 100,000 de 276 kişi. 

Bir kalp on kuruşluk 
Polis; bir kalp on kuruşluk yakala

mıştır. Sultana adındaki bir kadın 
Sirkecide fmdık satan îsmaile gele
rek beş kuruşluk fmdık istemiş; İs
mail fındığı vermiş, Sultanadan al
dığı on kurvışun üzeri olan çeyreği ve
rirken on kuruşluğun şeklinden şüp
helenmiş, iyice dikkat edince sahte 
plduğunu görmüştür. 
'•• îsmaü; polisi haberdar etmiştir. Ge
len zabıta memurları, kalp on kuruş
luğu müsadere etmişler, tahkikata 
başlamışlardır. 

HApisten atıktan sonra tek
rar muhakeme edilecek 

Muhtelif hırsızlık suçlarından sa
bıkalı Şevket admda biri Bultanah-
med üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
muhakeme edümiş ve otuz beş gün 
hapse mahkûm olmuştur. 

Birçok sabıkalan olan Şevket mu
hakeme edildiği esnada zabıta bu ada-
^ n dalıa bazı hırsızlıkların da faili 
olduğunu meydana çıkarmıştır. Mah
kûmiyet müddetini ikmal etmek üze-
Ire hapishaneye konulan Şevket ora
dan çıktıktan sonra tekrar yakalana
cak mahkemeye verilecektir. 

Bîr ifçi iskeleden düşerek 
yaralandı 

Fenerde bir bina inşaatmda çalışan 
Hakkı; bir arahk muvazenesini kay
bederek düşmüş, muhtelif yerlerinden 
3raralandığmdan Cerrahpaşa hastane
sine kaldınlmıştır. 

Bir kadm heroin satarken 
yakalandı 

Kaçakçılık takibat memurlan dün 
bir kadm heroiu satıcısı yakalamış
lardır. 

Makbule ismindeki bu kadm, üze
rinde bir mikdar heroinle dolaşmak
ta iken memurlar taraimdan ya
kalanmış ve heroinler de müsadere 
olunmuştur. Tahkikat ilerletilmek
tedir. 

Bir hamal arabaya yük yük
lerken bir balyanm altmda 

kaldı 
Bıi'Kccıue araba iskelefli tumaSann-

dan Ali, arabaya yük yüklemekte iken 
devrilen bir balya altında kalmış ve 
başından tehlikeli surette yaralandı
ğından Cerrahpa^ hastanesine kal-
dınlmıştu:. 

Yeniköy nahiye 
ıııiiıliiriiııiln molıakenıesi 
Mahkeme bazı noktaları 

vilâyetten sormağa 
karar verdi 

Bir toprak taşıma meselesinden 
dolayı Ahmed Nüzhet admda birin
den rüşvet almaktan suçlu Yeniköy 
nahiye müdürü Alâeddinin mevku-
f en muhakemesine dün Asliye birinci 
ceza' mahkemesinde devam edilmiştir. 
Dünkü celsede suçlu vekili müdafaa-
sım yaparak rüşvet etrafmda yapılan 
cürmü meşhud zabıtnamesinin hük
me esas olacak mEihiyette bulunma
dığını, noksan dduğımu, müdddli-
nin rüşvet almadığını ve bwaetini is
temiştir. 

Bundan sonra suçlu Alâeddin kal
karak şunları söylemiştir: 

— Rüşvet işi bir kırmıa toprak me
selesinden çıkmıştır. Bu işi tertib eden 
Ahmed Nüzhet, İstinyede Dok şirke-
tinm arkasmda prenses Kadriyeye 
aid arsadan kırmızı toprak taşıtarak 
Satvet Lûtfinin bahçesiue götürüyor
muş. Ben bunu görmedim. 

Prenses Kadriyenin bahçesindeki 
kırmızı toprak, maden toprağıdır. Bu
nun için taş ocakları nizamnamesi 
mucibince resmî ruhsat almadan bu 
toprağı çıkarıp taşımak memnudur. 
Biz de daha evvel kaymakamüktan 
aldığımız bir emir üzerine buradan 
toprak çıkanlmasmı menettik. Hattâ 
bir defa bir müteahhid ruhsat almadan 
buradan kırmızı toprak taşımağa kal
kışmış ve bu müteahhid hakkında ka
nunî takibat yapmıştık. İşte bu meıu-
nuiyete istinaden Ahmed Nüzhetin de 
toprak çıkarması menedilmiştir. Mem-
nuiyet doğrudan doğruya Ahmed Nüz
hetin şahsına karşı alınmış bir ted
bir değildir. Binaenaleyh bu işfte be
nim rüşvet almakhğım da mevzuuba-
his olamaz.... 

Ahmed Nüzhet ise prenses Kadri-
yeden müsaade alınarak bu toprağın 
çıkarıldığını ve birçok kimselerin de 
böyle yaptıklarını söylemiştir. 

Bunun üserine mahkeme, jM-enses 
ELadriyenin arsasmdaM bu toprağı çı
karıp götürmek için resmî ruhsat al
mak lâzım gelip gelmediğinin ve res
mî ruhsat almak icab ediyorsa buna 
riayet etmiyenler hakkında ne gibi 
muamele yapıldığmm ve nahiye mü
dürünün buradan toprak almayı me
netmeğe salâhiyeti olup olmadığmm 
Vilâyet makamından sorulmasına ka
rar vererek muhakemeyi başka güne 
bırakmıştır. 

Galata rıhtımı 
Liman idaresi bu caddeyi 

asfalt yaptıracak 
Galata Merkez Rıhtım hanı ile De

niz Ticatet müdürlüğü arasındaki sa
haya büyük bir meydan yapılması ka-
rarlaştınlmışti. İnşaatın Belediye tara-
fmdan yapılması evvelce mevzuubahis 
<ridu ise de sem defa Limım işletme ida-
resüe Belediye bu hususta müzakere
ye girişmiş ve neticede Galata meyda-
mmn liman idaresi tarafmdan yapıl
ması hususunda mutabakat hasıl ol
muştur. 

Meydanm yapılacağı sahada bulu
nan dükkân ve kahveler tamamen yı
kılmış ve saha inşaata hazır bir hale 
sokulmuştur. Ay sonuna doğru faali
yete geçümesi kuvvetle muhtemeldir. 
Meydan projesi üzerinde etüdler ya
pılmaktadır. Galata meydanı mşaatı 
sırasında o civarda bazı caddelerin de 
asfalta tahvili kararlaştırılmıştır. Cad-
del«in tamir ve inşası Belediyeye aid 
ise de müstakbel Galata yolcu salonu
na ve Galata meydanına giden cadde
lerin asfalt yapılmasmı liman idare
si üzerine almıştır. 

Asfalt cadde Galata köprüsünün 
Karaköy tarafmdaki nihayetinden baş-
Uyacak ve rıhtımları takiben Deniz 
Ticairet müdürlüğünün önünden 
müstakbel Galata meydanma ve ora
dan da, yapılmakta olan yeni Galata 
yolcu salonunun kata tarafmdajd ka-
pısmı takiben biraz ilerideki dörtyol 
ağzma kadar uzayacaktır. 

Maliye tayinleri 
Ankara 3 — Maliye evrak müdürü 

Hahm zat işleri müdürlüğüne, Tem
yiz eski âzasından Hasbi İzmir tetkiki 
itiraz komisyonu reisliğine tayin edil
mişlerdir. 

Tevkifhanede bir cinayet 
Bir mevkuf mangal ayağile başka 
bir mevkufu yaralıyarak öldürdü 

Dün sabah İstanbul tevkifhanesin
de bir cinayet olmuş, bir mahkûm 
on kuruş yüzünden diğer bir mahkû
mu öldürmüştür. Vaka etrafmda şu 
malûmatı aldık: 

Bir katil suçımdan dolayı on beş 
sene hapse mahkûm ve evrakı henüz 
temyiz mahkemesinde olduğu için 
tevkifhanede bulunan Maksud ile 
bundan dört ay kadar evvel heroin 
kaçakçılığından dolayı beşinci ceza 
mahkemesi tarafından bir sene hap
se mahkûm edilen ve evrakı temjriz 
mahkemesinden gelmediği için dört 
aydanberi tevkifhanede bulıman ço
lak Fevzi admda diğer biri sık sık kav
ga etmektedirler. Çolak Fevzi iriyarı, 
kuvvetli bir adam olduğu için Mak
sud kendisinden korkmakta ve kav-
gamn daha fazla büyümesine meydan 
vermemektedir. Fakat diğer tarafdan 
Maksud yumrukla güç yetiremediği 
çolak Fevziye fenalık yapmaktan da 
vazgeçmemektedir. 

Lâz Maksud bir gün tevkifhanede 
bulunan bir mangalm demir ayakla-
nndan birini gizlice kırarak bir yere 
saklamış ve geceleri fırsat buldukça 
kovuş içinde taşlara süre süre bu de
miri sivrütip bir bıçak haüne getir
miştir. 

Dün tevkifhanenin siyaret günü 

olduğu için mevkuflar avluya çıkanl-
mışlar, Maksud ile çolak Fevzinin bu-
lunduklan kovuşu kendileri badana 
ettirmek istemişlerdir. Bımun için de 
mahkûmlar aralarında para topla
mağa kalkışmışlardır. O arada Fevzi 
Maksudu yakalamış ve on kuruş iste
miştir. Maksud parası olmadığım söy
leyince Fevzi kızmış ve küfretmeğe 
başlamıştır. Bu yüzden iki mahkûm 
kavgaya tutulmuşlardır. Kavgada 
Maksud evvlden kojmuna sakladığı 
ucu sivri mangal bacağım birdenbire 
çıkararak Fevzinin üzerine atılmış ve 
demiri Fevzinin boynunun sol tara
fına olanca kuvvetile saplamıştir. 

Boynunun damarları parçalanan 
ve kanlar fışkıran Fevzi evvelâ oldu
ğu yere joıvarlanmış ve biraz sonra 
kendine gelerek yerinden kalkıp: 

— Ölüyorum, beni kurtarımz 
Diye bağıra bağıra tevkifhane has-

tanesme doğru koşmağa başlamıştır. 
Fevzinin birkaç arkadaşı da kendisi
ne yardım etmişler, yaralı hastaneye 
götürülmüştür. Fakat birkaç dakika 
sonra hastanede ölmüştür. 

Vaka müddeiumumîliğe bildirilmiş, 
nöbetçi müddeiumumi muavini B. İh
san tevkifhaneye giderek tahKİkata 
el ko5Tnuştur. Ölen Fevzinin cesedi 
morga kaldırılmıştır. İlk tahkikatta 
katil Maksud suçunu itiraf etmiştir. 

Kırkçeşme suyu 
Terkosla birleştirilmesi 

fikri daha muvafık 
görülüyor 

Kırkçeşme sulannın Terkosla bir
leştirilmesi veyahut temiz bir hale 
getirilmesi şıkkmdan birinin tercihi 
için teşkil edilen komisyon çalışmasını 
hayli ilerlemiştir. Komisyonun şim
diye kadar yaptığı tetkiklere göre 
Kıkçeşme suyu, senelerdenberi ba
kımsız kaldığından bütün su şebeke
sini değiştirmek, tasfiye makineleri 
koyamak ve yeni tesisat vücuda ge
tirmek lâzımdır ki bunlar büyük 
masraflara mütevakkıftır. Halbuki 
bendlerde ya'pılacak küçük tesisat ile 
sular şebekeye dağılmadan evvel te-
mİBİenebilir ve Terkos şebekesile şeh
re isale edüebilir. Bu sebeble Kıkçeş
me suyunun Terkos sujru ile larleşti-
rümesi daha muvafık görülüyor. 

Bu flMr kabul edilirse bendlerden 
Terkos suyımun geçtiği şebekeye 
doğru muntazam bir kanal yapıla
caktır. Bu suretle Terkos suyu mik
tarı da yüzde 30-40 nisbetinde çoğa!-
lacaktır. Komisyon raporunu verdik
ten sonra hemen tesisata başlanacak
tır. 

BDDIÜZ beklerken.. 
Yanlışlıkla kır bekçisini 

öldürdü 
tzmir (Akşam) —Tirenin Mehmed-

1er köyünde bir kaza olmuştur. Son 
zamanlarda bu köjrün bağlanna ya
ban domuzlan musallat olmuştur. Bu 
jrüzden köy halkmdan Mehmed oğlu 
Ömer geceleri bağda beklemeğe mec
bur olmuştur. 

Ömer dün gece gene bağmda bre
lerken uzaktan bir karaltı geldağini 
görmüş ve derhal ateş etmiştir. Fakat 
bu sırada «ah, vuruldum» diye bir ses 
işitmiş ve karaltıya dc^ru koşmuştur. 
Ömer, yaklaştığı zaman kır bekçisi 
Mustafamn cansız bir halde yere se
rildiğini görmüştür. Köylü, gece ka-
ranhğında bekçiyi teşhis edememiş ve 
domuz zannile ateş etmiştir. Jandar
ma talakikat yapıyor. 

Torbalı ve Çandırlıda göçmen 
köyleri yapılacak 

İzmir 3 (Telefonla) - - Torbalı ka-
zasmda 100, Dikilinin Çanâarlı na
hiyesinde 40 göçmen evli iki köy ya
pılması kararlaştmlmıştır. Evlerin in
şasına bu hafta içinde başlanacaktır. 
Evlerin inşası müteahhide ihale edil
miştir. 

Otonfiobil parkı 
Yolcu salonunun karşı
sında 50 otomobil alacak 

bir meydan yapılacak 
Şehrimize deniz yolile gelen seyyah

lar - ki, ziyaretçüerin ekseriyetini teş
kil ederler - karaya ayaüf baSar bas
maz, esasesn daracık olan nhtun cad
desini boydan boya işgal eden otomo-
bü sürülerile karşılaşırlar. Bu, İ3d bir 
manzata teşkil etmediğinden, alâka
dar resmî makamlarm nazarı dikkati
ni celbetmiş ve bu halin önüne geçil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Liman idaresi, Galatamn deniz ci
varını asri yolcu salonu, meydan, mo
dem antrepo ve saire gibi inşaatla 
tanzim ederken seyyahları gezdirecek 
otomobiller için de bir park yaptırma
ğa karar vermişti]?. 

«Otomobil parkı» modem Yolcu 
salonunun tam karşısmda olacaktır. 
Salonun karşısmda hâlen dar bir cad
de ve silsile halinde binalar bulun
maktadır. Bunun için bugünkü vazi
yette oraya bir park sıkıştırmağa im
kân görülmediğmden müstakbel sa-
losıun karşısmda istimlâk yaınlacak-
Ur. OtomoMl parkı 50 otomobüi istiaö 
edecek büyüklükte olacaktır. 

Seyyahlan taşıyacak olan taksiler 
parkta mımta^am bir şeküde dikile
cek ve salondan çıkan seyyahlar hiç
bir güçlükle karşılaşamaksızm oto
mobillerini bulabileceklerdir. 

Şüı^li bir ölüm 
Hocapaşa civarında bir kulübe 

içinde yatıp kalkan Ömer adında bir 
adam dün sabah kulübesinden çık
mamış, o civarda oturanlaıın nazan 
dikkatini celbettiğinden polise ha
ber vermişlerdir. 

Zabıta memurlan kulübeyi açtık-
lan zaman Ömeri içeride ölü olarak 
bulmuşlardır. Vaka adliyeye bildi
rilmiş, müddeiumumîlik tahkikata el 
koymuştur. Adliye doktoru B. Enver 
Karan, cesedi muayene etmiş, ölüm 
şüpheli görüldüğünden cesed morga 
kaldınlmıştır. 

Çatalca orta mektebi 
genişletilecek 

Çatalca orta mektebinin ihtiyaca 
uygım bir hale getirilmesi için bin»-
tun gen^tetilmesi lüzumlu göriUmüş 
ve bunun için Çatalca halkı arala
rında para toplanu^ardır. Çatalcaya 
giden maarif müdürü B. Tevfik hal
kın topladığı bu para ile OTta m ^ -
tep binasınm genişletilmesi mümkün 
olduguıv 'oş ve blnamn büyü
tülmesi için hemen teşebbüslere gi-
'̂ T. Yeni mektep binası süratle 

,---,-..- j . . _ _^j ba,şma kadai 
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Tevfik şehrimize dömnüştür. 
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Sütten spor çorapları 
gürgenden ipekli kumaş! 

Alman kimyagerleri kömür ve kireçten 
kauçuk yapmağa muvaffak oldular 

Almanlar etin kemiklerinden, diş macunla-
rınm boş tüblerlnden İstifade ediyorlar 

'' Almanya, dışandan aldığı maddele
rin miktanm kabil olduğu kadar zalt-
mak istiyor. Bunun için sıkı tedbirle
re başvurmuştur. Bir çok maddeler, 
Almanya içinde yetişen akla, hayale 
gelmiyen şeylerden yapılmaktadır. 

Berlinden bildirildiğine göre Prus
ya başvekili general Göring ev çöpleri 
hakkında bir kararname neşretmiş-
tir. Bu kararnameye göre 35,000 den 
fazla nüfuslu olan bütün nahiyelerde, 
çöplerden istifade edilebilecek olan 
kısımları ayırmak için teşkilât yapı
lacaktır. 

Bundan başka mektepler açıldığı 
zaman muallimler, talebeye haftada 
iki defa evlerinde etlerin kemiklerini 
nasıl toplıyacaklanm öğretecekler ve 
bunu da ders programına ithal ede
ceklerdir. 

Geçen sene Berlin talebesi kemik 
toplamasına başlamışlar ve şehrin bü
tün mekteplerinde kemik toplama 
merkezleri kurmuşlardı. Bu maksatla 
mektebin avlularında ve yahut kapıcı 
kulübeleri yanında büyük fıçılar, te
nekeler ve buna benzer şeyler kon
muştu. 

Çocuklar, mekteplerine gitmek için 
evlerinden hareket etmezden evvel 
annelerinden bir gün evvel yenmiş 
olan kızartmanın kemiklerini istiyor
lardı. Geçen sene bu usulden alınan 
neticeler o kadar parlak oldu ki bu se
ne bütün Alman mekteplerine teşmi
line lüzum görüldü. 

Bu münasebetle şunu söyliyelim ki, 
geçen sene Berlin mekteplerinde 
250,000 kilo kemik toplanmıştı. Bu ke
mik kırıntılarından edilen istifadeler 
pek büyüktür. Kemiklerden tutkal, 
yağ, oleine, mum, gliserin, sabun yağ
lan istihsal edilir. 5,000 ton kemikten 
500 ton yağlı maddeler, 750 ton tut
kal, 2500 ton iç yağı alınır. 

Almanyada kemikleri toplamak 
İçin gösterilen bu alâka, israfa karşı 
açılan mücadelenin bir safhasıdır. 
750,000 nüfuslu Münih şehrinde geçen 
sene 55 vagon kemik, 112 vagon kâğıt, 
800 vagon cam, 42 vagon demir, 37 
vagon teneke, 10 vagon emay kırıntı
ları toplanmıştır. 

Almanyada israfa karşı açılan bu 
mücadele, teşkilatlandırılmıştır. Bu 
hususta yapılan propagandalar, hal-
km gözünü açacak kadar kuvvetli ve 
beliğdir. Bu propaganda varakalann-
dan birinin tercümesi şudur: 

Su şehrinin başlıca 
derdi yolsuzluk tur 

Sıvasa giden yol tamir edilirse kasabanın 
iirtisadî lıayatında büyük kalkınma olacaktır 

«Eğer Almanyada haftada her aile 
bir parça ekmek israf edecek olur ise 
bu sene de 900,000 kental buğdayın 
sokağa atarsanız, bir sene de 4992 ton 
kental buğday yüzer vagonlu 45 tren 
ile nakledilebilir. 

Haftada Almanyada 8 milyon yani 
senede 416 milyon tüp diş macunu sa
tılmaktadır. Boş bir tüp, vasatı bir 
hesapla 12 gram ağırlığındadır. Şayet 
bu boş tüpü, sizden istemek için mü
racaat edeceklere vereceğiniz yerde 
sokağa atarsanız, bu sene de 4992 ton 
tenekenin ziyaı demektir. Halbuki biz 
bunları hariçten altın para ile satın 
almağa mecburuz.» 

Almanyanın en çok mahrum bulun
duğu ve hariçten tedarikine mecbur 
olduğu şeyler, iptidaî maddelerdir. 
Almanya, Harbi umumîdenberi bu 
ham maddeler yokluğunu başka mad
delerle telâfiye çalışmışlar ve buna 
cidden muvaffak olmuşlardır. Harbi 
umumîden sonra Almanlar, ihtiyaç
ları olan bir maddeyi başka maddeler
den yapmak usulünü terketmişlerdir. 

Meselâ halis sütten spor çorapları, 
odundan çok cazip* renklerde kumaş
lar, kömür ve kireçten kauçuk eldi
venler, kömürden benzin ve benzin 
yağı yapmışlardır. 

En garibi şudur ki. Alman kimya
gerleri krep jorjet nefasetinde kadın 
tuvaletinde kullanılan rengârenk ipek
lileri de gürgen ağacından imal etmiş
lerdir. Bundan başka kimyevî bir ta
kım usullerle sunî pamuk ta imal 
edilmiştir. 

Bazı şerait altında kireçle kömürün 
mezcinden imal edilen kauçuklar, Al
man ordusunun motorlu kıtalarında 
kullanılmakta, ve hakikî lâstik vazi
fesini görmektedir. Almanlar, bu sunî 
kauçuğa Buna adını vermişlerdir. Yal
nız Almanyanın kimyevî terkipler ile 
imal edemedikleri bir şey varsa o da 
demirdir. 

" —•• 

Fındık kontrol nizamnamesi
nin tatbikine başlanıyor 

Fındık kontrol nizamnamesinin tat
bikine bu ayın 24 ünden itibaren baş
lanıyor. Bu münasebetle Ticaret oda
sı nizamnamenin tatbik şekilleri hak
kında; tedkikata başlamıştır. Bir ta
raftan da kontrol için hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Nizamname haricinde hareket et
tikleri görülenler 24 eylülden itibaren 
ceza görmeğe başlıyacaklardır. 

Su şehrinde bu yeşil çimenlerin 
bağnnda ve bu yeşil ağaçlarm koy-
nımda sakladıkları evlerin genç kız
ları, güzel aile kadmlan bizi gördük
leri vakit, avcı görmüş yabani geyik
ler gibi kaçıp kovuklarma saklanmı
yorlar, yüzleri açık, alınları kadınlı
ğın yüksek gururu ile süslü ve başla
rı yüksektedir. Anadolunun bazı ka
sabalarında çok kötü bir âdet vardır: 
Kadınlar kendi aralarında teklifsiz 
olduklan halde yabancı karşısında 
kaçarlar. Bu sahte tavır su şehri ka-
dınlannda yoktur. Cumhuriyet rejimi
nin yarattığı vicdan hürriyeti sanki 
Su şehirlilerin ezelî mah imiş. Ufacık 
bir kaza merkezi olan Su şehirlilerin 
rejimimizin aile bahsindeki telâkkisi
ni bu kadar yakından kavramış ve 
benimsemiş olmalarım ve ideal aile 
namusunu açık alınlarda görmek ve 
onu takdis etmek istediğimizi anla
mış bulvmduklannı takdirkârlıkla 
gördüm. 

Su şehrinin topografik mevzii düz 
değil, ondüleli ve anzahdır. Sırtlar, 
vadiler, yarlar, dereler biribirine ka-
nşmıştır. İktisadiyat! yolsuzluk yü
zünden inkişaf edem|mektedir. İhra
cat emtiası: Arpa, bı^day, mısır üze
rinde tekasüf ediyo4 Hele nefis ve 
mebzul meyvası yol^zluk yüzünden 
diplerinde, o güzel yşşil çimenler üs
tünde çürüyüp gidiyor. Sıvasa giden 
yol Zağraya kadar düzeltilse Su şeh
ri bu nefis ve bol meyvasile ve mah-
suUerile çahşkan halkının ve memle
ketin yüzünü güldürecek bir servet 
kaynağımızdır. 

Su şehrinin beş dershaneli güzel bir 
ilk mektebi var, talebe mevcudu (250) 
imiş. Binayı gezdim ve pek beğendim. 
Kesme taştan yapılmış, tek katlı fe
rah ve sıhhî bir bina., fakat bir tane
dir. Şehrin (30) bin küsur nüfusu var
mış. Şehir geniş ve bu genişlikte dağı
nıktır. Kasabanın öteki ucunda da 
ikinci bir mektep olsa kasabanm oku
mağa çok teşne yavruları gelip git
mekte sıkıntı çekmezler. Kasabalılar 
müsterih olsunlar, bu güzel binayı 
son jnllarda kendilerine veren yük
sek enerji, ikincisini de üçüncüsünü 
de verecektir. 

Şehrin etrafını atlarla dolaştık, ova
dan, dağdan ve yanlardan kasabanın 
panoramik görünüşü ve bu görünüş
teki güzelliklerin tenevvüü bana bir 
resim sergisinde imişim hissini verdi. 
Fakat şu farkla ki sergide insan boya 
ve fırçamn yarattığı hayali güzellik
leri seyreder. Burada ise o hayali gü
zellikleri yaratan sanatkâr ruhlara il

ham kaynağı olan hakikî peyzajlann 
ta kendisini seyrediyorum. 

Su şehrinde bu güzel kasabaya ta
rihimizden bir renk veren bir âbide 
bulamayışıma âdeta üzüldüm. Halbu
ki ben oraya böyle bir ümidle de git
miştim. Ümidim boşa çıkmca bu gü
zel yerin tabiî güzellikleri tesiri altm-
da kalarak okurlarıma kasabayı oldu
ğu gibi tamtmak isterim. 

Mimar: Sedat Çetintaş 

Eşya nakli için araba tipi 
bulundu 

Sırt hatoallığı şehrin her yerinde 
kalktığı için hamallar ve bazı ticarî 
müesseseler belediyeye müracaat ede
rek yük taşıma ve boşaltma işi için 
muayyen bir araba tipi intihap edil
mesini istemişlerdi. Belediyece bulu-
naiı tip bugünlerde hamal teşekküUe-
rile diğer alâkadar müesseselere bil
dirilecek ve arabaların mutlaka bu tip 
dahilinde inşa edilemeleri ilâve edile
cektir. 

KADIN KÖŞESİ 

Yünlü tayör 

Kahve rengi kumlu yünlüden klâsik 
tayör. Yakası kahve rengi tilkidendir. 
Tayör çifte düğmelerle iliklenmekte
dir. 
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tzmİT (Akşam) — İzmir enternasyonal fuarmın gece gSrünttşü, fevkalâde 
güzel ve muhteşemdir. Halk, geceleri geç vakte kadar fuarda muhtelif eğlen
celerle güzel vakit geçirmektedir. Takandaki resimler,, fuarm gece manzara-
lanndan ikisini tesbit etmektedir. 

( A K Ş A M ) m edebî romanı Tefrika No. 36 

Mektep arkadaşları 
Burhan Cahid 

— Ha, bak şimdi aklıma geldi. Yeni 
apartımanm sahipleri var ya. Derli 
toplu bir hanımcık. Hani İngiliz mek
tebine giden bir de küçük kızlan var. 

— Evetl 
— Ne yalan söyliyeyim, önce benim-

onlara gitmem lâzımdı ama, kusura 
bakmadan onlar geldiler. Ama yalnız 
değil, gene Süheylânm annesile geldi
ler. Onlann ahbabı imiş. 

— Süheylâ da gözüktüğü yok! 
— Bu gece sana gelecekmiş, annesi 

söyledi ya. İşitmedin mi? Ha, sahi sen 
gelmeden önce söylüyordu. Benim de 
göreceğim geldi doğrusu. Çok iyi bir 
kız. 

Cevvale gözleri dalarak cevap ver
di: 

— Öyledir. İyi kızdır! 
Ve odasına çıkarken kendi kendine 

mınldandı: 
— Doktor Naci beyin bizi tanıyan 

ahbapları herhalde yeni apartımanm 
sahipleri olacak! 

Ve sinirli görünmemek için dilinin 
ucuna gelen bir şarkıyı ıslıkla söyliye-
rek merdivenleri çıktı. 

o akşam Süheylâ erken geldi. Ye
meği beraber yediler. Teyzesi ütülen
miş çamaşırları yerleştirmek için on
ları yalnız bıraktığı zaman Süheylâ 
birdenbire sordu: 

— Doktor Naci beyle görüştün mü 
Cevvale? 

Bu münasebetleri önceden tahmin 
ettiği için temkinli duran Cevvale 
tereddüt etmeden cevap verdi: 

— Tabiî değil mi ya, hastanede her 
gün tesadüf ediyorum. 

Ve sonra anlamamazhktan gelerek 
sordu: 

— Sen doktor Naci beyi tanıyorsun 
demek! 

— Tanımıyorum. Daha doğrusu üç 
gün evveline kadar tanımıyordum. Bir 
tesadüf... 

— Tanıttı mı? 
— Hayır. 

Ve zaten anlatmak için hazırlandı
ğı bildiklerini sıralamak ister gibi bh: 
iki saniye tasarladıktan sonra devam 
etti: . 

— Efendim bu doktor Naoi bey bi
zim arkadaki yeni apartıman sahl|»-

lerinin akrabası imiş. Onlar da an
nemle çok iyi konuşuyorlar. Bir de 
küçük kızları var ve İngiliz mektebine 
gidiyor. Doktor Naci bunlara senin 
hakkında malûmat sormuş. Onlar da 
armemle konuşmuşlar, hattâ beraber 
buraya da gelip teyzenle konuşmuş
lar. Nasıl bir adam bu doktor Naci 
bey? 

Cevvalenin dudaklan büküldü: 
— Kendini beğenmişin biri. 
Ve kaşlarını çatarak ilâve etti: 
— Çok erkekler gibi. 
— Genç mi? 
— Genç sayıhr. Otuzu geçmiş görü

nüyor. 
— Güzel mi? 
Cevvale güldü: 
— Çok meşgul oluyorsun Süheylâ. 

îstersen çarşamba günü benimle has
taneye gel tamştırayım. Çünkü ev
lenmek istiyor. 

Süheylâ hafifçe kızardı: 
— O maksatla sormadım. O senin

le meşgul olmuş ta., fena bir adam 
değilse herhalde muvafakat edersin 
zannettim. İyi bir ailesi varmış. 

— Olabilir. Fena bir adam da değil. 
Bana fikrini de söyledi. Fakat biliyor
sun ya. Şimdiki halde evlenmek niye
tinde olmadığım için razı olmadım. 
Seni görürse herhalde beğenecek! 

Süheylâ gülerek başını salladı: 
' — Kendimi beğendirmek için dok-

tonm peşinde mi dolaşacağım Allah 
aşkma. 

— Peşinde dolaşacak değilsin. Te
sadüflerden istifade edeceksin. Has
taneye gitmeseydim beni nereden gö
recekti. 

— Sen oraya vazife alarak gidiyor
sun. Meslektaş sayılırsımz. Herhalde 
bir münasebet var. Ya ben? 

— Kolayı var gözüm. Ben seni has
ta diye götürürüm ve muayene etme
sini ondîftı rica ederim. Olmaz mı. 

Süheylâ fıkır fıkır gülüyordu: 
— Fena kombinezon değil., hamme-

fendi beğenmediğini bana çırak çıka
rıyor. 

— Yanlış düşünüyorsun Süheylâ.. 
ben doktor Naciyi fena bir adam de
medim. Bilâkis çahşkan, istikbali olan 
bir doktor. Fakat ben evlenmek niye
tinde değilim. 

Süheylâmn gözleri dalmıştı. Mınl-
damr gibi: 

I Otomobili de varmış, dedi. 
' — Evet var. Kendi kullanıyor., de
dim ya. Bilmediğimiz taraflarım ayır
mak şartile pek iyi bir adam. Otoriter 
bir erkek!.. Bize nazaran pek yaşlı da 
sayılmaz. Kadınla erkek arasında dai
ma on yaş fark olmah. 

Süheylâ gittikçe yumuşuyor, dok
tor Naci hakkında belli etmemeye ça-
hşarak izahat alıyordu. 

Cevvale larkmda idi. 

Hafif bir tebessümle: 
— Böyle yapahm, dedi. Sen bir haf

talık bahane et., hastanede olduğum 
gün bana gelirsin. Doktora rica ede
rim. Seninle kendisi meşgul olur. 

Süheylâ sinirli bir gülüşle fıkırdadı: 
— Ne tuhafsın Cevvale! 
O bilâkis ciddî görünüyordu: 
— Yok, sahi söylüyorum, dedi. Bir 

kere kendisini de görmüş olursun. Ara-
mzda bir yakınhk olursa ne âlâl 

Teyzesi yanlarına geldiği için bah
si değiştirmeye mecbur olan iki genç 
kız o haftanm sinema programlan 
üzerine konuşmağa başladılar. 

Fakat Süheylâ neşesi kaçmış görü
nüyordu. 

İhtiyar kadın farkında olmadan ka
rıştırdığı bu tatU sohbetin tekrar ban
lamasına fırsat vermeden geç vakte 
kadar yanlannda kaldı. Artık eski bah» 
se avdet imkâm katlmadığını gören 
Süheylâ erken kalkacağı için evine 
dönerken kendini kapıya kadar geçi
ren Cevvaleye acı acı şikâyet etti: ; 

— Ah bu erken kalkmalar yok mu.. 
rahat rahat iki lâkırdı etmemize mâ
ni oluyor. 

Cevvale anlamamazlıktan geldi: 
— Sorma kardeşim. Ben de sekizde 

fakültede bulunacağım. 
Artık bir şey söylemeğe fırsat bula-

mıyan Süheylâ arkadaşile öpüştü ve 
ayrıldı. (Arkası var) 
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Dünyanın en geniş şehri 
Tokyoda zelzele korkusundan 

ekser binalar iki katlıdır 
Saat on bir oldu mu bütün şehir uylcuya dalar. 

İngiliz klübünden başka açık yer kalmaz 
Japonya ile Çin arasında başlıyan 

İlânı harpsiz harp münasebetile Ja-
ponyada büyük bir faaliyet vardır. 
Bilhassa Tokyada durmadan çalışıh-
yor. İki gündenberi parlâmento top
landığından bu faaliyet bir kat da
ha artmıştır. 

Tokyo, dünyanın en büyük şehir
lerinden biridir. Nüfusu altı milyo
nu geçiyor. Genişlik itibarile Tokyo 
ile boy ölçüşecek başka hiç bir şehir 
yoktur. Tokyo, Londradan da, Nev-
yorktan da daha geniştir. Bunun se
bebi evlerden, binalarda çoğunun iki 
katlı olmasıdır. Japonlar havaya 
doğru yükselmeden genişleyip yayıl
mayı tercih etmişlerdir. 

Tokyoda binalardan çoğunun iki 
katlı olmasına sebep zelzele korkusu
dur. Japonya adalarında bir çok 
volkanlar vardır. Bu adalar, sık sık 
zelzele olan hat üzerindedir. Hattâ 
bımdan 14 sene evvel şiddetli bir zel
zele, diğer bir çok şehirlerle beraber 
Tokyoyu da hemen kamilen harap 
etmişti. Japonlar büyük bir gayret
le çalışarak şehri yeniden yapmışlar
dır. Zelzele korkusundan binalar al
çak yapıldığı için şehir, nüfusu art
tıkça genişlemektedir. 

Tokyoda sokakların isimleri yok
tur. Sokaklar numarahdır. Bu nu
maralan doğru dürüst bilen azdır. Şe
hirde, Cinde olduğu gibi, Avrupa ma
hallesi yoktur. Modern binalar pek 
çoktur. Bunlar şehrin dört bir tara
fına dağılmışlardır. Modem evlerde 
garp kültürü görmüş Japonlar otu- ' 
rurlar. Bu evler taştan yapılmış gi
bi görünür. Fakat hepsi ahşaptır. 
Yalmz tahta üzerine çıtalar konarak 
ava vurulmuştur. Böyle hafif suret
te yapılmaları zelzeleye mukavemet 
içindir. 

1$ maha l l e s i 
Tokyoda yüksek ve beton binalar 

Marunosi adı verilen iş merkezinde
dir. Bu binalar bankalara, şirketle
re, diğer büyük iş evlerine mahsus
tur. Ne gariptir ki çoğu 1923 zelzele
sine mukavemet edebilmişlerdir, 

Oecelejrin büyük reklâm tabelâla-
nmn ışıklan yamnca bu mahalle 
garbin ve Amerikamn en büyük şe
hirlerinin, en işlek caddelerini andı
rır. Japonlar Tokyonım garbe ben-
Eiyen bu kısmı ile iftihar ederler. 
Fakat kuvvetli ışıklarm altında par-
lıyan asfalt yollu bu şehrin etrafın
da ahşap evleri, sönük gaz lâmbalan 
Üe aydmlatümış dar sokakü esas 
Tokyo vardır. 

D e l i c e sürat 
' Tokyoda seyrü sefer tanzim edilmiş 
değildir. Otomobiller alabildiğine gi
derler. Yeni gelen seyyah ekseriya 
bu delice sürat karşısmda korkudan 
titrer. Mamafi hedefine varmca 
korkusunun jrersiz olduğunu görür. 
Tekrar atamobile bindiği çekik 
gözlü kısa boylu şoförü değil müahe-
Be, bilâkis teşvik eder. Esasen seyrü 

Tokyonun havadan görünüşü 

sefer memurunun müdahale etmedi
ği bu sürate çabucak köşebaşmdan 
başka bir müdahaleci çıkar. Bu da 
bisiklettir. ^ 

Tokyoda binlerce bisikletliye ras^ 
larsınız. Bunlar bisüdetin önünde, 
arkasmda paket veya sepetlerle gar 
rip bir manzara irae ederler. 
S i n e m a l a r v e e ğ l e n c e yer ler i 

Otobüs ve tramvaylar an kovanı 
gibi doludur. Sinema ve tiyatrolar 
hakeza. Sinemada koltuklar kısa boy
lu Japonlar için yapıldığmdan orta 
boyda ve cesamette bir garph zor sı
ğar. Zayıf ta olsa arkadakllerin na-
zarlama mâni olmamak için eğil
mek mecburiyetindedir. 

Japonca filim pek çoktur. Başka 
lisanda fUim pek az gösterilir. Garph, 
bir Japon flllmini anlamak İsterse 
fena bir İngilizce ifade üe yazılmış 
yazılan okumahdır. 

Saat onda tiyatro ve sinemalar ka-
pamr. Saat on birde altı milyonluk 
Tokyo uykuya dalar. Bir garph boş 
yere gece eğlenecek bir yer arar. Tok
yo Japonlar için inşa edilmiştir ve 
Japonlar ertesi gün işlerine erken
den gidebilmek için gece erken yat
mak İhtiyacım hissederler. 

Tokyoda bir yabancı echeldir. Bir 
gazete okuyabilmek için en aşağı 
3,000 harf bilmek lâzımdır. Bu bü

yük teknik müşkülâtma rağmen Ja-
ponlann garp çabukluğu ve mükem
meliyeti ile nasıl olup ta rekabet ede
bildiklerin anlamak güçtür. 

Tokyoda ecnebüer, gecelejon an
cak «Internationale Club» e gidebi
lirler. Bu klüp İngüiz modelinde 
yapılmıştır. 

Bir de Amerikan klübü vardır. Fa
kat polis burada dansı meriettiğin-
denberi bu klüp çok müşteri kay
betmiştir. Tokyoda ancak bir kaç 
hususî yerde dans edebilirsiniz, onu 
da dansı meslek ittihaz etmiş olan 
dansöz kızlarla... Bir kart alırsınız 
ve o numaradaki kızla dans edersi
niz. Caz durunca dansöz kızdan ay-
nlmahsmız. Tokyo polisi ahlâka çok 
dikkat eder. 

Japonlu pratik bir insandır. «Çal
ma kapıyı, çalarlar kapım» darbı me
selini kendine prensip edinmiştir. 
Kimsenin işine karışmaz. Kiomşusu-
nun ne işine, ne de kıyafetine karı
şır. Meselâ yaz sıcağında biri ceketi
ni, gömleğiıü çıkarmış, onu alâkadar 
etmez. Dönüp bakmaz bile. Oto
büs ve tramvay biletçilerinin ünifor-
malan vardır. Fakat yazın bunlar 
yakası açık, düğmeleri çözük gezer
ler. Fakat bu lâubaliliğe rağmen 
herkes hakküe işini görür. 

Tokroda fs mahallesi 

. Samıe \ 

MEŞHURLAR SERtSl: 

Vasfi Rıza. 
Kıymetli operet artisti tiyatrodan nasıl 

kovulmuştu!Vasfi Rız neden evlenmez*? 
Bulgar hududunda bir macera 

Vasfi Riza evvelâ asker olmağa ka
rar vermiş. Küçüklüğünde en büyük 
hevesi «yanı kılıçlı zabit» olmakmış... 
Çünkü Vasfi Hizanın ailesinde asker 
olmıyan tek erkek yok gibidir... Fakat 
sonra iş değişmiş. Musikiye ve sahne
ye heves sarmış... Hattâ musiki onu 
bir zamanlar Mevlevi tekkelerine ka
dar sürüklemiş... Her cuma günü Ku-
ledibindeki Mevlevîhanede, baŞmda 
Mevlevi külahı, sırtmda cübbe okur-
muş... Âyin bitince Vesfi Riza başm-
dan külahı, sırtından cübbe3â atar, 
tiyatroya koşar, mesleâ bir sarhoş, ya
hut eli tabancalı bir hırsız rolünü oy-
narmış... 

Yani tam «gündüz külâhlı, gece si-
lâhh» sözüne uygun bir hayat!... 

Lâkin bugün daha sahneye çıkar 
çıkmaz alkışa tutulan Vasfi Riza ilk 
zamanlar sahne perdesinin hiç te yü
zünü görmemiştir. Hattâ bunun Vasfi 
Hizada' çok acı bir hatırası da vardır. 

V a s f i R ıza t iya trodan 
kovuluyor! 

Bugün sahnemizin en kıymetli ar
tistlerinden biri olan Vasfi Hizanın 
vaktile, sanat hayatınn ilk zamanla-
nnda tiyatrodan adetâ koğulduğunu 
bilir misiniz? 

Bora; piyesi oynanıyor. Temsil gün
düz, kadınlara... Bu piyeste Vasfi Ri-
zanm küçücük bir uşak rolü var. Sah
neye çıkacak ve bir iki kelime söyliye-
cek, ondan sonra içeri girecek... Vasii 
Riza uşak rolüne çıkıyor. Fakat söyli-
yeceği iki, üç kelimeyi o kadar fena 
söylüyor ki tiyartroyu idare edenler 
temsilden sonra onu çağırıyorlar: 

— Sen artık geceki temsile gelme... 
Biz uşak rolü için başkasını buluruz... 
diyorlar. 

Vakıa bu, sanatkârın üzerinde bü
yük bir darbe oluyor amma, manevi
yatı kırılmıyor, daha büyük bir hızla 
kendisini sahneye veriyor ve nihayet 
eninde sonunda muvaffak oluyor... 

Vasfi Riza için bazıları «fazla: hesa-
bmı bilir» diyebilirler. Hattâ tiyatro 
muhitinde Vasfi Hizanın bu hu3aı için 
şık bir fıkrada anlatılır: 

Ertuğrul Muhsin Avrupaya gitmiş, 
gezmiş, dönmüş: 

— Kaç paraiı gitti?... diye sormuş
lar, Ertuğrul Muhsin cevab vermiş: 

— Giderken 1000 liram vardı Mem
lekete 200 lira ile döndüm. 

Vasfi Riza Avrupaya gidip gelmiş. 
Sormuşlar: 

— Bu seyahat sana kaç paraya mal-
oldu? Vasfi: 

— Giderken cebimde 1000 liram var
dı.... demiş ve durmuş: 

— Peki döndüğün zaman cebinde 
kaç paran vardı? 

Vasfi Riza cevab vermiş: 
— 2000 lira!.. 
Vasfi Hizayı bazı tanıdıkları bu ka

dar hesabi bilirler. Şüphesiz ki bu de
recesi mübalâğadır. Vasfi Riza mu
hakkak hesabını bilir. Daha; doğrusu 
o yaşamasını iyi bilir. Ayda az bir pa
ra harcettiği halde Vasfi Hizanın oto
mobili, köşkü, ahçısı, uşağı, buz dolabı 
vardır. Böyle bir adama da hasis den
mez, «iyi yaşamasını biliyor» derler... 
Hattâ Vasfi Hizanın bankada küçük 
bir hesabı da vardır... 

Vsfi Hizaya, domuz derisi eldiven
lerle şık hususî otomobilini kullanu-
ken: 

— Ne modem adam!... derler. 
Vasfi Hiza modern olmakla beraber 

son derece mutekiddir. Otuz ramazan 
hiçbir gün orucunu kaçırmaz. Nama-
sanı kılar. Balet artistlerinin mayolu 
vücudleri arasında şarkısını söyledik
ten sonra ramazan geceleri sahura: otu
rur, yemeğini yer. Akşam da iftarını 
ettikten sonra tiyatroya gelir. Sahneye 
çıkar. 
Vasfi Rıza neden evlenmez? 

Vasfi Riza profesör Besim Ömer ka
dar değilse bile oldukça meşhur bekâr
lardandır. 

Bazüarma her ne hikmetse merak 
Olmuştur: 

— Vasfi Riza neden evlenmez?., di
ye sorarlai'.... Vasfi Rizanm neden ev
lenmediğini anlatalım. Kıymetli ar
tist bu hususta aynen şöyle düşünür: 

Vasfi Riza evli bir adamın son dere
ce muntazam bir hayat sürmesine ta- ' Portreci 

Vasfi Rıza 
raftardır. Vasfi Riza bir kocanm çap-
kmlık yapmasını son derece ayıplar. 

Halbuki Vasfi Riza kayıtsız hayata 
sonsuz bir zaafı vardır. Meselâ bu ge
ce bir baloya gitmek aklmdan geçer, 
kalkar gider. 

Sonra sevimli aktör seyahati çok se
ver. Her sene Avrupaya gitmek ister. 
Evlenince karısını da beraber seyaha
te götürmek lâzımdır. Halbuki Vasfi 
Riza parasınm buna kâfi gelmediğine 
kanidir. Vasfi Riza bir erkeğin karı
sından ziyade kendisine itina 
etmesine, kendisine elbise ve saire yap
tırmasına pek ziyade sinirlenir. Hai-
buki aktör olduğu için rol icabı kendi
sine kat kat elbiseler yapması, şık gez
mesi lâzımdır. Evlenirse karısmı ken
disi kadar şık gezdiremiyecek, ona 
kendisi kadar elbise yaptırtamıyacak-
tır. 

İşte bütün bunlar Vasfi Rizanm ev
lenmesine mani olmaktadır. 

Evlenme bahsi açıimca Vasfi Riza: 
— Hele bir ellisine gelelim... der. 

A k s a ç a hayran. . 
Vasfi Rizanm genç kızlardan zi

yade dullarm halini beğendiği birkaç 
kere yazılmıştı. Genç kızlar kıymetli 
aktörümüze çatmış olacaklar ki şimdi 
bu bahse katiyen temas etmemekte
dir. 

Vaisfi Hiza nasü kadmlan güzel bu
lur?... Bu zamana ve kadınlann gü
zellik tarzına göre değişir. Yalnız şu
rası muhakkaktır ki Vasfi Hiza genç
lerde beyaz saça bayılır. Genç simala-
nn üstünde beyaz saç pek hoşuna gi
der. Genç olduğu halde ağaran saç
larını boyayanlara da acır. 

Beyaz saçmı boyayan bir genç kızın 
bu hareketini güzel ve nadide bir mo-
zayiği sıva ile örtmeğe benzetir... 

Bulgar h u d u d u n d a bir macera 
Vasfi Hiza hususî hayatmda hiç te 

sahnedeki gibi neşeli değildir. Fakat 
ters te değildir. Onun şimdiye kadar 
kimse ile kavga ettiği görülmemiştir. 
«Karım beni aldatırsa..» filminde Vas-
finin: «Benim sinirlerim yoktur» şar
kısı meşhurdr. 

Hakikaten Vasfi Riza hayatta kat
iyen sinirlenmemek taıraftandır. Fakal 
son seyahatinde Avrupadarn dönerken 
Bulgar hududunda az daha bu prensi
binden vazgeçiyormuş. 

Bulgar hududunda memurlar Vas-
fiye Bulgarca sormuşlar: 

— Senin niçin 3 ismin var? Herke
sin ismi iki tanedir. Halbuki senin Va» 
fi Riza Zobu... 

Vasfi: 
— İşte ne yapayım., benimki böyle., 

demiş, lâkin iki saat bulgarcadan ma
ada bir şey konuşmıyan memura laf 
anlatmak son derece güç olmuş...Niha 
yet mesele halledilmiş, Vasfi Riza oto
mobiline binmiş, tam Edirneye hareket 
edecek, o zamana kadar bulgracadan 
ba^ka bir şey konuşmıyan Bulgar hu-
dud memuru Vasfinin arkasında gü
zel bir türkçe ile seslenmiş: 

— Güle güle.... Çarşıda şekerci Ah-' 
med efendi vardır. Benim ahbabımdır,' 
Ona selâm söyle... demez mi? '' 

Siz Vasfi Rizanm yerinde olun d*-; 
iki saat bulgr-
türkçe keli" • 
gelin de: 

ka tek bi 

.leyiniz.... 
adan": al 

i 
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Dünkü futbol maçım 3-1 
bahriyelilerimiz kazandı 

Maç çok zevkli oldu, ilk haftaymda 1-0 mağlûp 
;ıkan bahriyelilerimiz ikinci iıaftaymda 3 gol attılar 

1 

ı 

Türk - İngiliz bahnyeüleıi^dfinkâ maçtan evvel bir arad? 

Şehrimizin misafiri bulunan îngiliff 
bahriyelileri dün Taksim stadmda 
Yavuz ve muhriplerimizden teşkil 
edilen bahriye takımı ile donanma-
nuzın Malta seyahati esnasmda yap
tığı maçın revanşını oynadılar. Dos
tane ve heyecanlı geçen bu maçı bah
riyelilerimiz 3-1 kazandılar. 

Saat 16,30 da kırmızı lâcivert for
ma giymiş olan İngiliz futbolcuları 
biraz sonra da beyaz forma, kırmızı 
pantalon giymiş Türk bahriyelileri 
Halkm alkışlan a'rasmda sahaya çık
tılar. Kısa süren bir merasimden son
ra her iki takım kaptanı birbirine bu
ket takdim ettiler. 

Amiral gemisinden B. Kamfojruu 
idaresinde 16,40 da oyuna başlandı. 

İngiliz takımında santrhaf İnyon, 
sağhaf Levingston, sağiç Luv, santer-
for Robinson İngiltere amatör ta
kımları abasında temayüz etmiş oyun-
cular. Bilhassa solaçık'an Na5dt 
donanma bosk şampiyor 

Bizim bahriye takınu.;.- JÜ ku
rulmuştu: Ekrem, Hasan, urahim, 
Nıui, Bilâl, Fethi, İsmail, Hakkı, Ad
nan, Kâmil, Tayyar... 

Oyuna bizimkiler başladı. Merkez
den yaptıkları akın İngiliz müdafaa-
smda kesildi. Soldan seri bir akın-
lannı solaçıkları avuta kaçırdı. Tam 
3 üncü dakikada sağdan yaptığımız 
bir akmda sağiçin sıkı bir sütle 
ya'ptığı golü hakem ofsayd addetti
ğinden saymadı. Oyun mütevazin bir 
şekilde devam ediyor ve her iki taraf 
ta hakimiyeti lehlerine çevirmek için 
uğraşıyorlardı. 

Oyunun cereyan şekline göre her 
iki tarafm ırkma mahsus hareketleri 
belli oluyor. İngilizler soğukkanlı, 
ağır ve hesablı paslarla oynıyorlar. 
Buna; mukabil bizimkiler ateşli, atü-
gan ve cansiparane çalışıyorlar, 15 
inci dakikadan itibaren bizim bahri
yeliler açılmağa ve süratleri sayesinde 
İngiliz kalesini sıkıştırmağa: başladı
lar. Bu arada çekilen bir çok sütleri 
kalecileri ve kıymetli bir oyuncu olan 
sol müdafileri karşüıyorlard. 

Bizim takımda İngilizlere nazaran 
daha fazla anlaşma göze çarpıyordu. 
Oyun tamamen hakimiyetimiz altın
da devam ederken sağdan anî bir şe
kilde yapılan bir İngiliz hücumunda 
sağiçleri sıkı bir burun ştitile takımı
nın birinci golünü yaptı. Bu sayı 25 
inci dakikada olmuştu. İngilizler bu 
golün verdiği neşe ile daha canlı oy
namağa ve kalemizi tehdide başladı-
larsa da bu uzun sürmedi. Bizim ta
kım tekrar açılmağa ve İngiliz tazyi
kinden kurtulmağa muvaffeJc oldu
lar. 

Devrenin son dakikalan tamamen 
hakimiyetimiz altında geçmesine rağ
men mulıacimlerimiz topu ayaklarm-
da fazla bekletmeleri yüzünden bir 
türlü sayı çıkaramadılar ve ilk devre 
1-0 İngilizlerin galibiyetile nihayet-
lendi. 

jfenci devreye İngilizlerin akınile 

Misafirierimizin bizim haleye 
attıklan gol 

başlandı. Sol taraftan seri bir muka
bele gören bu hücum İngüiz kalesinin 
önünü karıştırdı ise de uzun boj'lu 
müdafileri güzel bir kafa vuruşile 
kalesini tehlikeden uzaklaştırdı. Rü&-
gân lehine alan bizimkiler oyun üze
rinde hakimiyet tesisine muvaffak 
oldular. Oyun hep İngiliz nısıf saha
sında devam ediyordu. 

3 inci dakikada santrhaf Bilâli 
kale önünde düşürdüler. Verilen fa-
vulden Kâmil sıkı bir sütle sol köşe
den beraberlik golünü yaptı. Oyun 
berabere şekle girince her iki taraf 
bütün enerjüerüe oynamağa ve ga
libiyeti lehlerine çevirmek için çalış
mağa başladılar. 7 nci dakikada mer
kezden yaptığımız bir hücumda mer
kez muhacim Adnan uzaktan çektiği 
hesablı bir sütle ikinci golümüzü ya
parak takımımızı üstün vaziyete ge
çirdi. Biraz sonra sağiç Hakkı önüne 
gelenleri çalıma vererek üçüncü golü 
yapınca oyunun, katî neticesi belli 
oldu ve vaziyet 3-1 Türk bahriyelile
rinin lehine iken hakemin uzun dü
düğü maçın nihayet bulduğunu Uân 
etti. Maçtan sonra her iki milletin 
millî marşları hürmetle dinlendi. 

Izmirde tenis madan 
• 

Bugün final maçları yapı
larak şampiyon b^IIî olacak 

İmir 5 (Akşam) — Tenis dömifinali 
müsabakaları yapüdı. Rumen tenis-
çilerinm şampiyonlukları tahakkuk 
etmiş gibidir. Yarin final müsabaka
ları yapılacak, dereceler katî olarak 
anlaşılacaktır. 

Bayanlar arasında singlde İstan
bullu Grodetsko, İzmirli Resmore 6-0, 
erkekler arasında Rumen Jkn, İzmir
li Harri Jiroya 6-2 ve 6-3, Rumen Bo-
tez, İzmirli Luhnere 7-5 ve 6-3 galip
tir. 

Dablde erkekler arasında Rumen 
Botez ve Jan, îzmirii Alyoti ve Ango-
yese 6-0 ve 7-5 galip geldiler. Dabilde 
kadın erkek karışık Grodetsko ve İs
tanbullu Suad, İzmirli bayan Vitel ve 
Anguyese 610 ve 7-5 galiptiler. 

Bugün Balkan oplarımn 
ilk partisi yapılacak 

tik günkü beş müsabakayı 
kimler kazanabilir?.. 

Bugün Bükreşte Balkan oyunlan-
nm ilk müsabakaları yapılacaktır. 
Yugoslavlarm bu müsabakalara gir-
miyecekleri, girseler bile çok zayıf bir 
takımla girecekleri söylendiğine göre 
bu seferki Balkan şampiyonası diğer 
senelere nisbeten sönük geçecektir. 

Bugün yapılacak olan beş müsaba
kada kazanma şansları fazla olan at
letleri şöyle bir gözden geçirelim: 

İlk yarış 100 metredir. Bu mevsim 
hemen hemen bütün Balkan atletleri 
bu mesafede ayni dereceler üzerinde 
dolaşmışlardır. Bizce mesafenin en 
kuvvetli adamları gene Yımarüılar-
dır. Yunanlılardan Mantikas üe Lam-
brakis koşacaklanna göre Mantikasm 
bir birincilik alması kuvvetle muhte
meldir. Rumen Kovaç da oldukça sı
kı bir Sprinter olup Yunanlüarm en 
kuvvetli rakibidir. Bu müsabakaya 
bizden Raifle futbolcu Melih iştirak 
edecektir. Raifin son günlerde koştu
ğunu görmediğimiz için hakkında bir 
fikir yürütemiyoruz. Yalmz şunu söy-
liyelim ki gerek Raif gerek Melih bu 
mesafede Yunan ve Rumenleri 
tehdid edecek kabiliyette atletlerdir, 
kendilerinden derece bekliyebüiriz. 

Bundan sonra yapılacak uzun atla
ma müsabakasma bizden Faik iştirak 
etmektedir. Fakat bu mesafede Yu-
nanhlar, Rumenler ve bilhassa Bul
garlar çok kuvvetli olduğundan bizim 
desece almamız biraz güçtür. Birinci
lik Yunan Lambrakis, Bulgar Kalin-
kof ve Rumen Yuanesku arasmda pay 
edilecektir. 

Üçüncü yarış 800 metre olup buna 
bizden Receple Galip gireceklerdir. 
Mesafenin en kuvvetli adamları Yu
nan Yorgakopulosla Velkopulos ve 
Rumen Nemeş ile Lapusandır. Yugos
lav GoEşek bunlarm içinde en iyisidir. 
Fakat Gorjekin iştirak edeceği katî 
değUdir. 

Bizimkiler bu yarışta ancak üçün
cülük ve civarında derece alabilirler. 
Birincilik için Rumen ve Yunan at
letleri mücadele edeceklerdir. 

Dördüncü müsabaka cirid atmadır. 
Bizden Rasimle Melihin iştirak ettik
leri bu yarıştan ön dereceleri bekle
yemeyiz. Ciridi en uzağa fırlatanlar 
Yunanh Papayorgi ile Rumen Vama-
nudur. İkinci derecede gelenler de Ru
men Hogl, Yugoslav Markusiç ve Yu
nan Mancavasdır. 

Son yarış 4x400 bayraktu:. Bu yar 
rışın en kuvvetli adamları bizce Ru
menlerin Yordak (50.2), Nemeş (51.3), 
Maestuk (51.9), Strukl (52.4) şeklin
deki takımıdır. Maamafih YunanU.-
larm da takımları bundan aşağı değil
dir. Bizim takım Melih, Firüzan, İb
rahim ve Recep şeklinde koşacaktır, 
bu takımın Yunan ve Rumenlerin önü 
ne geçmesi pek olacak işlerden değil
dir. 

Bu vaziyete göre gene ilk gün Yu
nanlılar büyük bir farkla başa geçe
ceklerdir. 

Biz acaba Bulgarlan geçebilecek 
miyiz? 

Bugünkü spor 
hareketleri 

I — Taksimde futbol maçı, saat 
14,30 da: Galatasaray - Beşiktaş 
muhteliti Pire muhtelitine karşL 

n — Modada kürek yarışları 
saat 13,30 da: 

1 — Mmtaka şampiyonası. 
2 — ingiliz - Türk b^ıriyelileri 

arasmda Malta revanşı. 
UI — Bükreşte sekizinci Balkan I 

oyunları saat 16 da: i 
İlk günün programı: 
1 — Resmi geçit, and içme ve 

bayrak merasimi, 
2 —100 metre seçme> 
3 - Uzun atlama, 
4 — 800 metre final, 
5 — Cirid atma, 
6 — 100 metre final, 
7 — 4x400 metre bayrak. 

SARAY ve BABlÂÜMlt tÇ YSZO 
I Yazan: SÜLEYMAN KÂNl IRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdu, 

Trfrika No. t 

Meşrutiyet doğarken... 
23 - 24 temiMz 1908 gecesi KamıiHi esasinin 

yenfAiR mtnystinejaray^nasıl karar verildi ? 
(Asker tebdü olunuyor) şayiasile I 

Trablusgarptan mühim bir kuvvet kal-
dmlarak İstanbula çıkarılacaktı. Ba-
şmda Şevket bey üe bu hamiyet yo
lunda kendisUe arkadaşüğı kabul 
edenler olduğu halde bu kuvvet üe 
Serasker kapışma gidilecek, orada he-
yecanU nutuklarla, beyannamelerle 
İstanbul ahalisi ayaklandırüacaktı. 
Ahali ayaklandınlamazsa bunlar va
tan için, hürriyet için can verecekler
di! 

İsmail Kemal ve Sabahaddin beyler 
bu hareket için İngiltere hükümetinin 
muavenet edeceğini Recep paşaya te
min eylemişlerdi. 

Fakat iş bu suretle takarrür ettik
ten ve «kendisince muayyen olan mak-
sad husul bulduktan» sonra bir gün 
İsmail Kemal: 

— Siz İstanbula girin de beni o va
kit çağırm! demişti! 

Bir de îngütere hükümetinin mev-
ud denüen muavenetinin yalnız böyle 
bir harekete mümaneat etmemekten 
ibaret olacağı da anlaşılmıştı. 

Bu sebeple Recep paşa teenniyi mu
vafık bulmuştu. 

Bu teenni ve hareketsizlik ne kadar 
zarmî olursa olsun hakikatte bir nü-
kûl idi. Uğrunda aylarca uğraşılmış, 
didinilmiş olan emel bununla sukut 
eylemişti. 

Bu da Şevket beyin muhtel sıhhati
ni büsbütün sarsmış ve nihayet onu 
bir daha kalkamadığı yatağa düşür
müştü.) 

Ba izahat Trablusgarpten çıkarıla
cak askerle bir ihtilâl teşebbüsü yap
mak tasavvuruna düşenlerin boş bir 
hayal arkasından koşmuş oldukları 
hakkında evvelce yazdığımız mütalea-
yı tamamen teyid etmektedir: 

Meşrutiyetten evvelki ktsrrtm sonu 

Meşrutiyet doğarken 
Bumelideki hâdiseler karşısmda 

padişahm bir karar vermesi lâzım ge
liyordu. Rumeiide eski kanunu esasi
nin hemen yeniden tatbika geçmesini 
istiyen bir kuvvet kıyam etmişti. 

Abdülhamid istibdadım idame için 
bu kuvveti ezmeği mi tecrübe edecete-
ti? Yoksa gençliğin serbesti ve hürri
yet yolunda attığı adımlar karşısmda 
ricat mi eyJiyecekti?' 

Bu hareket dahilî bir hacbi mi in
taç eyliyecekti? Yoksa padişahın tes» 
limiyetini mi? 

Abdülhamid — Jön TüEk mübareze-
si artık kati safhasına girmişti. 

Rumeiide başgösteren hareket üze
rine dahilî bir harbi göze alacak olur
sa Balkan hükümetleri ne kıyametler 
koparacaklardı? Bu müşkül vaziyetin 
içinden nasıl çıkmalıydı? 

Acaba zuhurunu, tevessüünü mene-
demediği dahilî hareket ile uyuşmak, 
anlaşıp dahilde olsun sükûneti temuı 
eylemek daha mı müraccahtı? 

Abdülhamid zilmea böyle derin bir 
keşmekeş ve teşevvüş içinde saatler, 
günler geçiriyordu. 

Mabeyin başkâtibi Tahsin paşa Yıl
dız hatıratında bu münasebetle şu 
mütaleaları yürütüyor: 

«Devletin bütün kuvvet ve kudreti
ni nefsinde eemetmiş, bütün muame
lâtın merci ve merkezi, ikbalin teceUi-
gâJu, rekabetlerin sahnesi olan Yıldız 
sarayımn içinde resmî ve gayrkesmî, 
iyi ve kötü, âciz ve muktedü^ hayır
hah ve bedhah, masum ve mücrim bir 
çok kimseler devletin mukadderatile 
oynuyorlardı. Sarayın içi böyle oldu
ğu gibi dışında, hattâ ecnebi memle
ketlerde büe bur çok mensupları salta
nata hizmet vesilesile padişahm veh
mini çoğaltıyor, memleketi daimî bir 
kâbus altmda yaşatıyorlardL 

Abdülhamid Almanyadan profesör 
Bergman ile doktor Bierin celbini icap 
ettiren büyük hastaUğmdan sonra es
kisi gibi çahşamaz ohnuştu. Bu hasta
lık onun vahimesini büsbütün arttır-
mıştı. İdarede teceddüd yapacak olsa 

neticenin korkulu bir şekilde tecelli-
etmesi ihtimali eski şeküde devam lü
zumunu kendisine teyid eyliyordu. 

Hükümet erkâm da padişahm mut
lak ixlaresin6 muhalif bir şekli teklif 
etmeği hatırdan bile geçirmiyorlardu 
Böyle şeyler düşünenler var idise bun
lar da neticenin memleket için hayırlı 
bir yol açmağa vesile mi, yoksa ken
dilerinin felâketlerine bir sebep mi 
teşkü edeceğini kestiremiyorlar, bu
nun için ses çıkaramıyorlardi; 

Memleketin dahilî ahvali artık en 
gafil gözlerden bile saklanaımyacak 
derecede bozulmuş, Abdülhamidin ida-
rei maslahat politikası para etmez ol
muştu. Hastalık o kadar derinde idi 
ki muvakkat tedbirler ve gündelik 
ilâçlarla önü almamıyacağmı herkes 
görüyor, akıbetin fenalığı bütün kalb-
leri endişeye düşürüyordu.» 

Bu mutalbalara bittabi diyecek 
yoktur. Bımîarı kaydedişim Abdülha
midin pek yakınında bulunan bir za
tın o günlerdeki vaziyeti nasıl gör
müş olduğunu göstermek arzusüedir.» 

Tahsin paşa aşağıya derceylediğim 
*-n.Tİı*'matı da bu sırada vermektedü: 

«Abdülhamid işlerin, gitgide fena
laşması günün birinde kendisine de 
dokunacağından, hattâ belki bu uğur
da tac ve tahtım kaybedeceğinden 
korkuyordu. O günlerde Asvrupada in
tişar ve kendi aleyhinde bir çok şid
detli yazüarı ihtiva eden gazete ve ri-
s^bler bu korkuyu bir kat daha teşdld 
etmekte idi. t 

Msır ve Avrupadaki firarilerin içti-
maiar akdettikleri, faaUyet program
lan hazırladıklan hususî istihbar va-
sıtalarile peyderpey kendisine bildirü-
mekte idi. 

Rusyada Dumanın teşekkülü, İran
da hükümet usulünün tebeddülü de 
onun dikkatini celbetmekten hali kal
mıyordu. Abdülhamid bir araük bu 
teessür ile kanunu esasinin meriyetini 
iade meselesi üzerinde düşüncelere bi^ 
le dalmışti. 

Hattâ Avrupa kanunu esasilerinin 
bir çoklarını getirtmiş, yamnda topla
tarak tercümelerini emretmişti. Almaq 
kanunu esasisini mabeyin mütercim
lerinden Veli bey tercüme eylemişti. 

İşittiğim sahih ise Abdülhamid 
memleketin haline münasip bir ka
nım esasi müsveddesi yapmak üzere 
Avrupa kanunlarımn gözden geçiril
mesini bazı taraflara hususî surefcte-
emir ve havale etmişti; Şemseddin Sa
mi, Murad, İsmaü Kemal beylerbu ze
vat meyanmda bulunuyorlardı. İsma-
ü Kemal bey Paristen bu hususa dair 
hünkâra uzun bir telgraf göndermiş 
ve buna cevap ta verilmişti. Abdülhar 
mid ahvalin aldığı fena istikamettea 
tevahhuş ederek bu kanunu esasi me-
selesüe o kadar meşgul olmağa başla-
mışti ki Avlonyalı Ferid paşamn sada
reti sonlaıunda artık devlet umurunu 
tedvir edemiyeceğl anlaşılması sada
retin Said paşaya tevcih edilmesi dü
şünüldüğü sırada bu tebeddülün hiç 
bir ehemmiyeti olaımyacağım anlat
mak için bana şu sözleri söylemişti: 

— Neme lâzım benim Ferid paşa, 
Said paşa! Biri gitmiş, ötekisi gelmişr; 
Bunun hiç ehemmiyeti yok. Bir hü
kümdar içüı lâzım olan şey memleke
tin menfaatidir. Eğer bu menfaat kar 
nunu esasisinin ilâmnda ise o da ya-
pUur. Fakat iyi tatbik olunur mu? 
Türkün menfaati (1) mahfuz kaüt 
mı? Bur asım kestiremiyorum.» 

Yüdızdan müdevver evrakı tetkik 
edenler acaba Tahsin paşamn bahr-
settiği bu muhtelif kanunu esasi ter
cümelerini gördüler mi? Mütercim 
Veli bey aüesinde bu nojktada bizi ten
vir edecek evrak ve müsveddeler vap^ 
mı? ' 

(Arkası var) 

(1) ^dülhamldin böyle bir .sırada Tiir» 
kün menfaatini tahattur etmiş olnıaA 
garip görünmez mi? Bana bu kelime Tah
sin paşanın hn''-—' ılış kalmıj gitt 
geliyor 

" ^ 
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İSYAN 5 
I Bay Mehmed Erdoğmuş, kansı Me-
llKaya, her kocadan ziyade tahak
küm ediyordu. Kadın, on beş yaş on
dan küçüktü. Fıkara bir ailenin ki
riydi. Her vesüeyle Mehmed kansma 
kendisinden dun olduğımu hissettiri
yordu. 

Erkek bUe bUe bu silik va sakin 
kadım tercih etmişti. Çünkü onu 
âdetlerine ve huylarma ahştırma-
mn kolay olacağım düşünmüştü. O, 
kansına, intizamın, hesabın ve bil
hassa paramn dünyada en kıymetli 
şeyler olduğımu öğretmişti. Meliha, 
ftdeta bir muhasebeci gibi defter tu
tardı. Erkek her akşam bımlan ted-
kik eder ve kendi masrafmı da not 
defterinden çıkarıp oraya kaydetti
rirdi. 

Kadm hiç bir zaman fazla para 
vermezdi. Son derece ihtiyacı olsa 
dahi. Melihanın mutaddan ziyade bir 
şey koparabUmesi için günlerce ısrar
da bulunması lâzım geliyordu. Bay 
Mehmed kansmm dileklerini gayet 
müstehzi ve soğuk bir eda ile karşı
ladığı için, kadın, ondan bir şey iste
memeğe ga3rret ederdi. 

Zaten kocası idarenin büyük bir 
timsali değil miydi? Şahsı için en 
ufak masrafı dahi yapmıyordu. İsine 
gittiği zaman, öğle yemeklerim âdî 
bir ahçı dükkânında yiyor, ikinci mev
ki tramvaya biniyor, elbiselerini dai
ma hazır alıyor, tatil günlerini bile. 
fazla para kazanmak kaygusile, iş 
yaparak geçiriyordu. 

Senelerden sonra. Meliha aile ha
yatında biraz daha laubali olunca, 
üstübaşı için kendi kendine alış veriş 
yapmak istediğini söyledi. Erkek bu 
arzujnı şiddetle reddetti. 

Bu hâl kadını üzdü. Fakat koca
sına karşı o kadar takdir ve hürmet 
hisleri beslerdi ki, gene bermutad söz 
dinledi. 

Bir gün, bayan Meliha, kocasımn 
cebinde birinci mevki bir bilet bul
du. Hayret etti. Her halde bir arka
daşı ona ikram etmiş olacaktı. O 
günkü hesap defterine baktı. Gene 
her zamanki gibi, kocasmm gidip gel
me ikinci mevki parası sarfettiği ya-
zıliydı. 

Demek ki bunda bir sahtekârUk 
vardı. 

Senelerdenberi uyuklıyan bir şüp
he, genç kadının yüreğinde ânî su
rette uyandı. 

Meliha, uzun uzun düşündü. Bir 
çok tedkikatta bulundu. 

Erkeklerin yalanları iskambilden 
kurulmuş evler gibi çarçabuk yıkılır. 

Nitekim öyle oldu: Kocasmm tatil 
günlerinde fazla para kazanmak için 
çalışmadığını, bilâkis, o saatlerini şık 
bir klübde geçirdiğini, ahçı dükkâ-
mnda yemek yemeyip en pahalı lo
kantada enfes surette karnım do
yurduğunu, akşamları da o yüzden 
Iştahası olmadığını, elioiselerini İs-
tanbulun en iyi terzisinde ısmarlama 
yaptırdığını öğrendi. 

Demek bütün hesaplar sahte ve 
yalanmış! 

Kadının içinde müthiş bir kin ka
bardı. İntikam hissi, yüreğini yaktı. 

Meliha, bu sahtekâr kocasmdan ne 
suretle öç alacağını uzırn uzun dü-
çün4fü. 

Öyle bir sarsmak, ona öyle ıztırap 
vermek istiyordu ki... En ince da-
manna basacaktı. 

Bütün hürmeti, muhabbeti, bir an 
içinde silinivermişti. O, artık, karşı-
smdaki erkeği, baştanbaşa sahte, ta-
mataile hudbin, müstebid ve mütehak-
kim, cakacı telâkki ediyordu. Amma 
bütün bu fenalıklar kendine kar
şıydı. İyilikler erkeğin nefsine... 
Mehmed, evinde hasis, ve sokaktaki 
cömerdliğinin aksineydi. 

Onu en can alacak noktasından 
Turmak lâzımdı. 

Gururunu ezmek! 
İntikam almak için sakin sakin 

zihin yordu. 
Plânım mükemmel kurdu. 
Gazetelerde fevkalâde hadise olmı-

yan günleri intihap ederek matbaa
lara mektuplar yazdı. Yanma nüfus 
kâğıdmı, vesikalarını aldı. 

o sırada telefon çaldı. Karakoldan 
kansmın tevkif edildiği bUdiriliyor-
du. 

Bu rezaletin önüne geçmek için 
hemen koştu. Bin bü- çareye baş vur
du. Faka iş alevlenmişti. 

Ertesi sabah, bütün gazetelerin bi
rinci sahifelerinde meşhur bay Meh-
medin hareminin büyük mağazalar
dan birinde hırsızlık yaparken ya
kalandığı yazılıyordu. Bay Mehme-
din resmi, evlerinin resmi hep sıra-
lanımştı. 

Hele kadının ifadesi erkeği büsbü
tün deli etti! 

Bayan Meliha, kocasının hasisli
ğinden, kendisinin en ufak bir ihti
yacını tatmin etmediğinden, nihayet 
dayanamıyarak hırsızlığa mecbur 
kaldığından bahsediyordu. 

Ve gazeteler yüksek mevkideki bu 
adamın hususî hayatındaki muvaze
nesizliği acı acı tenkid ediyorlardı. 

Veli Nuri 
•iMiııııııııııııııııııııııiHiııniHi ıııııııımımııııttMiımiMiHiımmMm 
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İsUnbnl — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Beyoğ
lu Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 16,30: Taksim sta-
dmdan naklen Pire muhteliti ile muhtelit 
takımımız maçı, 18,30: Plâkla dans musi
kisi, 19,30: Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
Ordu saylavı (Fenlândiyada bir gezinti), 
20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Bay 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: 
Bay Muzaffer tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: 
ORKESTRA, 22,15: Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntehap programı 

Viyana (saat 11,45) - 506.8 - Griegin 
eserleri, British Nantional (saat 17,20) 
- 1500 - Listten piyano musikisi, London 
(saat 18,50) - 342 - Dvorak - Griegin eser
lerinden, Königsberg (saat 20,00) - 456 -
Griegin eserlerinden, Hamburg (saat 
20,00) - 332 - Griegin eserlerinden, Münih 
(saat 20,00) - 405( Mozart - Beethoven -
Brahms, Paris (saat 21,00) - 432 - Alman 
kültür haftası, British National (saat 21,05) 
- 1500 - Bach: Phoebus ve Pan, Sottens 
(saat 21,20) - 443 - Griegin eserlerinden, 
Frankfurt (saat 24,00 )- 251 - Mozart -
Schubert. 

Dans musikisi 
Brüksel (saat 23,15) - 484 -, Liyon (saat 

22,45) - 463 -, Toulouse (saat 21,25) - 329 -, 
Strasburg (saat 23,20) - 349 -, MUâno 
(saat 21,00) - 369 -, Budapeşte (saat 2230) 
- 550 -. 

6 Eylül 937 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

la Türk muaikisi, 1230: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Afrika av hatıraları: S. 
Saiâhaddin Cihan oğlu tarafından, 20: 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Bay Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev, 20,45: Sa
fiye ve arkadaşları tarafından, Türk mu
sikisi ve halk şarkları (Saat ayarı, 21,15: 
ORKESTRA. 22,15: Ajans ve borsa haber
leri ve ertesi günün programı, 22,30: Plâk
la sololar, opera ve operet parçaları, 23: 
SON. 

O akşam bay Melımed evine dön
düğü zaman, hayatında ilk defa ola
rak kaıısını bulmadı. 

Evelâ kızdı. Fakat zaman gecelik
çe merak etmeğe başladı. îşte tam 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor! 

NEVROZiN 
Varken ıstırap çekilir mi? 

Baş Diş ağrıları 
ve üşümekten mütevellid bütün 

ağn, sızı, sancılarla nezleye, 
romatizmaya karsı: 

NEVROZİN 
Kaşelerini tecrübe ediniz.. 

İcabında f̂ünde 3 
kaşe alınabilir 

istanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

İdareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müessesat için altmış ton toz 
şeker 13/9/937 pazartesi günü saat 
on beş otuzda Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 16020 liradır, 
îlk teminatı bin iki yüz bir lira elli ku
ruştur. Şartname ve numunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. «91» «5593» 

• 
Askerî Okullar için 401100 adet kü

çük ve 149000 adet büyük Içjopça 26400 
adet pantalon tokası 6500 s^det panta-
lon kancası 6/9/937 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 969 lira 2 kuruştur. İlk te
minatı 72 lira 68 kuruştur. Şartname
si komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber belli saatte komisyona gelme
leri. (89) (5618) 

Askerî Okullar için 260 metre si
yah seten 5850 metre kahve rengi se-
ten, 4060 metre ceplik astar 390 met» 
re lâvantin astar 455 metre hâki Ti-
rikotin 5200 metre kol astan 6 Eylül 
937 pazartesi günü saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 9224 lira 70 kuruştur. İlk temi
natı 691 lira 85 kuruştur. Şartname 
ve numuneleri komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde yazıh belge
lerle teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (86) (5482) 

* 
Askerî Okullar için 408 bin küçük 

mat düğme bir milyon dokuz bin 
mat ceket düğmesi 355 bin mat ka
put düğmesi 6/9/937 pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede İst. Leva
zım amirliği satınalma komisyonun
da kapalı zarfla eksUtmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 11110 
lira 50 kuruştur. İlk teminatı 833 li
ra 29 kuruştur. Şartname ve numu
neleri komisyonda görülebilir. İstek
lilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber teklif mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. (87) (5483) 

• 
Askerî Okullar için 43860 metre te

lâ ile 3900 metre kü telâ 7/9/937 salı 
günü saat 15,30 da Tophanede Le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
13695 Uradır. İlk teminatı 1027 İka 
12 kuruştur. Şartname ve numunele
ri komisyonda görülebilir. İsteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bera
ber teklif mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel komisyona verme
leri. (85) (5481) 

• 
Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük 

ve 100 adet küçük portatif yazı maki
nesi 7/İlk teşrin,'937 perşembe günü 
saat 15,30 da Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği satmalma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 24500 
liradır. İlk teminatı 1837 buçuk lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle beraber teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (80) (5321) 

Gazetemizin izmir 
ve havalisi satışı 

1 Eylül 937 tarihinden itibaren 
İzmir ve havalisinde gazetemizin 
satışı İzmirde îkizbeyler sokağın
da 66 numarada Esad Ekicigile 
verilmiştir. Alâkadar bayilerle ka
rilerimizin kendisine müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

KI7BII.İLir HAltf "I 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 162 

(Küçük Timur) gece uykusundan bağı
rarak uyandı. Delikanlının ensesinden 

bir akrep ısırnnış ve Moğol zabiti 
bir saat sonra çıldırmıştı! 

(Güneşin oğlu) o yılın ilk baha-
nnda kırk yaşma basmıştı. Halkın 
inamşma göre o, bir akşam gökten 
şöyle bir ses duydu: 

«Şütsonun kızını sana veri-
yonım. Fakat, bir şartla: Et
rafındaki dilsizleri yanından 
uzaklaştıracaksın!» 

(Güneşin oğlu) na babası (Güneş) 
göklerden hitap ediyordu. 

Esrarengiz adam göklerden bu sesi 
duyunca hem sevindi, hem de canı 
sıkıldı. 

(Güneş baba) ona amiralin kızını 
veriyordu amma söylediği şartlar 
onun hiç te hoşuna gitmemişti, çün
kü (Güneşin oğlu) bu sessiz adada 
ancak bu dilsizlerle etrafına üç bin 
mürit toplayabilmişti. Hizmetçüeri 
ve köleleri dillenecek olursa, onun 
bütün foyası çok çabuk meydana çı
kacaktı. 

(Güneşin oğlu) bu adada hüküm
darlar gibi yaşıyordu. Adalıların bü
tün sen^eti, parası, hattâ karıları ve 
kızları onun demekti. Her şeye o ta
sarruf, herkese o hükmediyordu. 

Adada (Güneşin oğlu) ne derse, o 
derhal yaj^lır, onun dileği hilâfında 
hareket edenler halk tarafından ce
zalandırılırdı. 

Adalılar (Güneşin oğlu) nun her 
hangi bir sebeple üzüldüğünü iste
mezdi. Onun üzüldüğü ve canının 
sıkıldığı gün hava kararır, gök yüzü 
bulutlamr ve (güneş) görünmezdi. 
Bütün fırtınalar, şiddetli rüzgârlar, 
kasırgalar hep onun parmağının kü
çük bir hareketile başlar. (Güneş) 
gök yüzünde yalnız onun için doğar
dı. Adadaki Japonların hâmisi o 
idi. Yeni doğan çocukları o halk edi
yor, istiyene kız veya erkek evlâd o 
veriyordu. Zenginleri fakir, fakirle
ri zengin yapan o idi. Sapsağlam 
kimseleri yatağa düşüren, ölüm dö
şeğinde inliyenlere şifa verip dirilten 
de o idi. 

Japonyada yalnız Mikadoya (Gü
neşin oğlu) derlerdi. Halbuki (Şi -
Yan - Vong) birinci (Yay) adasına 
geldikten sonra kendisini (Güneşin 
oğlu) olarak ilân etmişti. 

(Şi - Yan - Vong) un Mikado ile 
arası açıktı. 

Japon imparatoru onu bir sihirbaz 
olarak ilân ve idama mahkûm et
mişti. 

(Yay) adasının Tanrısı, kendi nü
fuzuna ve saltanatına dokunulma
mak şartile Moğol hanına karşı daima 
boynu iyik olduğunu söylerdi. 

O, diğer adalardaki Japonlar gibi, 
küçük bir Japon camiası içinde müs
takil yaşamak fikrinde değüdi. Bu
nun içindir ki, diğer adalardaki Ja
ponlarla da fikren birleşememişti. 

(Şi - Yan - Vong) un kimseye za
rarı yoktu. O, okumuş bir adamdı. 
Sihirde ve tababette ileri gitmişti. 
Filhakika, hastalar üzerinde göster
diği mucizeler sayılarmyacak kadar 
çoktu. Cahil halkm ona bir mabud 
gibi tapması hiç te şaşılacak bir ha
dise değildi. 

(Güneşin oğlu) na amiral Şütso 
da hürmet ederdi. Bir gün Kanton
da amiralin karısı bir kaza geçirmiş 
başından ağırca yaralanmıştı. 

Amiralin karısı ölüm döşeğinde ya
tıyordu. 

Kanton eyaletindeki bütün tabip
ler hastanın basma toplanmışlardı. 

Şütsonun karısı yaı-asından çok 
iztırap çekiyordu, ölüm tehlikesi be
lirmişti. Bir gün Şütsoya (Şi - Yan -
Vong) dan bahsettiler: «Kaımızı an
cak o iyileştirebilir!» dediler. 

Şütso adaya bir adam gönderdi. 
Amiralin dileğini (Şi - Ya^ı - Vong) a 
anlattılar. 

— Onu ancak sen kurtarabilirsin, 
Moya! 

Dediler. 

îşte (Güneşin oğlu) o -̂ aman ken
di kudretini göstermek için bir kâse 
içinde yağlı bir merhem yaparak 
amiralin adamına vermiş ve merhem 
hastanın yarasına üç kere sürülün

ce, Şütsonun karısı gözlerini açmış, 
ölüm tehlikesini de atlatmıştı. 

* 
O gece, birinci Yay adası arkasın

daki sahilde Özkanla Küçük Timur 
bir köşede yatıyorlardı. 

Sabahleyin erkenden Küçük Timur 
yanma bir mikdar asker alarak (Gü
neşin oğlu) nu görmeğe gidecekti. 

Gece yarısı olmuştu. 
Moğol askerleri sahilde bir kaç 

nöbetçi dikerek uykuya dalmışlardı. 

Timur bahadır birdenbire acı acı 
bağırarak uyandı: 

— Ensemi bir akrep soktu, ölü
yorum. İmdat!... 

Bu sesi herkesten önce Özkan 
işitti. 

Gözlerini ovuşturarak yerinden fır
ladı. 

Başı döndü. 
Kimseyi göremedi. 
Özkan sersemlemişti. 
Acaba rüya mı görüyordu? 
Her taraf karanlıktı. 
— Kimdir o, ne var?... 
Diye seslendi. 
Timur bir daha bağırdı: 
— Özkan! Bana yardım et. Ensemi 

bir akrep ısırdı. Onu bulup ezelim. 
Sahilde dolaşan nöbetçi elindeki 

meşalesile koştu. 
Küçük Timurun yattığı yeri araş

tırdılar. 
Bir şey bulamadılar. 
Özkan: 
— Akrep seni rüyanda sokmuş ol

masın?! 
Diyerek gülmeğe başlamıştı. 
Askerler birer işikşer - gürültüyü 

duyunca - uyanmağa başlamışlardı. 
Yay adalarım çok iyi tanıyan bir 

Moğol askeri derhal Timurun yattığı 
yerdeki küçük çakıl taşlan eşmeğe 
ve akrebi aramağa başladı. Zabiti 
sokan akrep ele geçseydi, hemen ezip 
ısırdığı yere yapıştıracaktı. 

Meydanda ne akrep vardı. Ne de 
bir böcek. 

Halbuki Timur bahadmn ensesi, 
ateş dökmüş gibi yanıyordu. Özkana: 

—>, Ben rüya görmüyorum, dedi, 
uykudan uyandım. Ensemdeki yanı
ğı duyuyorum. Eğer akrep zehirli ise 
bir saat sonra beni buraya gömecek
siniz! 

Timurun bu sözleri Özkanı kor
kutmuştu. 

Fakat, ne yazık ki akrebi bulmak 
mümkün olmuyordu. 

Ve biraz sonra - kimsenin aklına 
gelmiyen - korkunç bir facia yüz gös
termeğe başlamıştı. 

«Küçük Timur» çıldınyordu. 
Meğer bu adanın akrebi meşhur 

imiş. 
Bu meşum havanın yüzünden ada

lılar sahilde oturmazlarmış. 
Adayı tanıyan Moğol askeri, biraz 

geride duran Özkanm kulağına eği
lerek anlatıyordu: 

— Öteki adalarda «delirtici akrep-, 
çoktur. Bu adada yok sanıyordum. 
Meğer burada da varmış. Bu meşum 
hayvan inşam hemen zehirleyip öl-
düımez. Fakat, onun ısırdığı kimse 
bir kaç saat sonra delirmeğe başlar. 

Özkan gözlerin açmış, hayret ve 
korku içinde duıliyordu. Moğol aske
ri şu sözleri de ilâve ederek dedi ki: 

— Timur bahadırı ancak (Güneşin 
oğlu) kurtarabilir. Sabahleyin ilk 
işimiz Timur bahadırı ona götür
mek olmaUdır. 

Özkan ne yapacağım, ne söyliyece-
ğini bilmiyordu. Bu kadar sakin ve 
ıssız bir adamn kıyısmda böyle bir 
felâketle karşılaşacağını nereden bil-
sindi? 

Özkan, elleri böğründe, taş gibi do
nup kalmıştı. 

Timur birdenbire dört bacaklı bir 
hayvan gibi, yere atıla; 
başladı. 

Aradan bir saat bile geçmeden, 
delilik alâmetleri bellrmişU. 

tArkası var)J 



Sahife 10 A K Ş A M 5 Eylül 1937 

m 

m 

m 

m 

KÜÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 - İŞ ARIYANLAR 
MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ İŞ

LERİ. MUHASEBE — Ticarî muamelâtın 
teşkil, tensik, tedviri; şirket teşkili, müra-
kipligi, mukavelelerin tanzimi; adlî ic-
rai takibat; ticarethane, emlâkin, serve
tin idaresi deruhte olunur. Tacettin -
Galata, Bankalar, Şehsuvar Cad. 47/1. Tel: 
42819. — 8 

EVİMDE İŞ İSTİYORUM — Türkçe, 
fransızca tercüme, güzel el yazısı, yahut 
her türlü el işleri. Amavutköy Beyazgül 
caddesi No. 135 AKAR. 

2 - ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
HASTABAKICI ARANIYOR — Diplo

malı bir hastabakıcı aranıyor. Haydarpa
şa lisesine müracaat. — 3 

BİR KIZ ÇOCUĞU — Babıâli - Anka
ra caddesi 50 numarada (Öğretmen Se
si) idarehanesinde çalıştırılacaktır. Talip
lerin pazartesi, perşembe günleri 9 dan 
11 e kadar müracaatları. — 2 

HASTABAKICI ARANIYOR — Hasta
nelerden bonservisi! kırk iki buçuk lira üc

retle çalışacak iki kadın hastabakıcılık mün 
haldir. Tekirdağ memleket hastanesi baş
hekimliğine müracaatı. 

TÜRKÇEDEN FRANSIZCAYA KOLAY
CA TERCÜMEYE MUKTEDİR — Bir dak
tilo aranıyor. Almanca da bilen tercih 
olunur. Eelyazısile hâj tercümelerini ve 
adreslerini (A. M.) rumuzuna bildirmeleri. 

ANKARADA — iki büjrücek çocukla 
meşgul olmak üzere lise derecesinde tahsil 
görmüş bir Fransız bayan aranıyor. Ad
res: Erenköy, Ethem efendi caddesi Samı 
köşkü. — 1 

BİR TAHSİLDAR VE BİR TEZGÂHDA-
RA — Yani iki kişiye ihtiyaç vardır. İs
tekliler mektupla (İstanbul posta kutusu 
66) adresine mufassalan yazsınlar. Ken
dilerine mufassalan cevap verilir. (Bayan 
da olabilin. — 2 

MUHASEBE USULLERİNE HAKKİLE 
VAKIF — Bir memur müsabaka imtiha-
nile alınacaktır. Taliplerin Deniz Yolları 
Tekaüd Sandığına müracaatları. — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN — 2 tonluk az kul
lanılmış, arızasız bir kamyon pazarliKİa 
alınacaktır. Taliplerin on gün içinde mü
düriyetimize müracaatları. — 1 

ACELE SATILIK PİYANO — Alman 
markalı pek az kullanılmış bir piyano içi 
hep demir kordalar çapraz iskemlesi ile 
beraber acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ
lu Balıkpazar Duduodaları sokağında 26 
numaralı dükkânda. - - 1 

SATILIK PİYANO — Pek az kullanıl
mış Alman markalı bir piyano içi d-^mir 
telli çapraz, acele ve ucuz satılıktır. Mü
racaat: Beyoğlu Aynalıçeşme Emincami 
caddesi aprtıman Emincami 63/3 No. 

— 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
ORHANGAZİDE KİRALIK YAĞHANE — 

Yalovaya yarım saat mesafededir. Talip-
lerin Bakırköy bez fabrikasında sıhhat 
memuru bay Ahmede ve Orhangazide Ka
vasın Mustafa çavuşa müracaat. — 2 

SATILIK EV — Eeyoglunda Feridiya 
caddesi 104 No. 3 kat, bodrum ve 5 orta 
mutfak 3 kUer sarnıç kuyu küçük ijahçe 
elektrik, çok havadar. Satüık, ehven fiatie. 
Müracaat: Valideçeşme 101 No. Bay kun
duracı Asadura. — 3 

SATILIK — Cerrahpaşa hastanesi cî-
varmda Davutpaşa mahallesi Etyemez 
Tekke sokak 70 No. lı ahşap iki katlı yedi 
oda mutfak dört hela bahçe kuyu ve elek
triği havi denizi görür ev. İçindekilere 
müracaat. ı 

55 LİRAYA KALORİFER VE SICVK 
SULU APARTLVIAN — (7) şer oda Os-
manbeyde Nigâr sokağı başmda (91) No. 
Şehir telefonu da vardır. Kapıcıya müra
caat. 

KELEPİR KÖŞKLER - Beylerbeyinde 
çamlar meyvah ve meyvasız ağaçlarla 
muhat Boğaza fevkalâde manzaralı 25 dö
nüm erazl dahilinde Elmalı ve MasIaJc 
Buyu 2 kuyu limonluk ahm bulunan 3 
köşk .loele ve ucuz satılıktır. Beylerbeyin
de Yaii boyu caddesi 24/2 numaraya mü
racaat. 

SATILIK ARSA - Cağaloglunda Son 
Posta gazetesi sırasındaki fotoğrafhane 
ile apartıman arasındaki 107 metre mu-
rabbaı 7,20 yüzlü 16 metre derinliğindeki 
arsa satılıktır. Talip olanlar Beyoğlu İs
tiklâl caddesi 285 No. Kurtuluş han ka
pıcıları vasıtasiie bay İhsana müracaat. 
, >- 1 

KİRALIK APARTIMAN DAİRELERİ -
Mercanda Eminpaşa sokağında Örücüler 
Bokağı yokuşu köşe başında her tarafa 
yakın bütün konforu tamam üçer dördeu 
odalı daireler kiralıktır. Kapıcıya mü
racaat — 7 

7,500 LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Lâlelide Yeşiltulumba sokağında 37 No. 
denize nazır tramvaya yakm, elektrik, ha
vagazı, terkos, iki kat 4 der oda, iki kat 
3 çer oda banyo mevcut 90 lira kira ge
tirir. İçindekine müracaat. — 5 

7,500 LİRAYA SATILIK APARTLVIAN— 
Lâlelide Yeşiltulumba sokağmda 39 No. 
denize nazır, tramvaya yakın, elektrik, lıa-
vagazı, terkos, iki kat 4 der oda, iki kat 
3 er oda banyo mevcut 90 lira kira getirir. 
İçindekilere müracaat. — 3 

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

2 - Moda caddesi 9 numara tamam ka
gir iki kat üzerine iki apartıman iki dük
kânla beraber beş bin liradır. — 3 

SATILIK KELEPİR BİNA — 12 bü
yük oda, salon parke, duvarları yağlı bo
ya, merdivenleri çok geniş, büyük mut
fak, çamaşırhane, depolar, sarnıç, şömi
ne, havagazı, arkası açık taraça, cephesi 
8. derinlik 23 m. çok güzel bir ev. Apar
tıman için elverişli, uygun bir fiatie sa
tılıktır. Adres: Beyoğlu, İngiliz sefaretha
nesi arkasında Aslan sokak 13 No. için
dekilere müracaat. — 8 

ACELE VE UCUZ VERİLİYOR — Kar
talda Rahmanlar tepesinde İstasyona 10 
dakika mesafede; Adalara, Yakacığa ve 
İstanbula bakan bir mevkide 14 odalı, bü
yük mermer taşlıklı, üç tarafı balkonlu 
kagir bir köşk ve arazisi pek ucuz fiatie sa
tılıktır. 300 den fazla mahsûl veren zeytin 
ağacından başka badem, incir gibi meyve
li; çam vesaire gibi meyvesiz daha bir çok 
ağaçları vardır. Suyu tatlı ve hiç eksilmi-
yen dört kuyusu, büyük bir ahırı ve bir 
kısmı duvarla çevrilmiş 30 dönüm araziyi 
muhtevidir. Hertürlü ziraate, bağ tesisine 
hayvan yetiştirmeğe müsaiddir. Köşk; bol 
ziya, fevkalâde nezaret ve emsalsiz hava-
sile sanatoryom, hastane, otel olmağa pek 
elverişli ve gayet sağlam yapılıdır. 

İsteklilerin her husus için (Akşam ̂  da 
ilân memuru B. Nureddin'e müracaatları. 

— 4 
SATILIK EV — Şişli tramvay ista.syo-

nuna 3 dakikada: iki daireli kagir, hava
gazı, elektrik, terkos suyu ve banyo gayet 
havadar küçük bir apartıman ucuz satılık
tır, adres: İskenderoğlu sokak No. 17 tele
fon 22495 - 2 

25,000 LİRA DEĞERİ BULUNAN BİR 
KÖŞK NISFI DERECESİNDE SATILIK
TIR — Saraçhanebaşmda Horhor cadde
sinde Yeşil Tekke sokak 42 No. 10 oda 
3,000 zira meyva ağaçları mebzul çamlar 
ve palmiyelerle müzeyyen emsalsiz ve bir 
bahçe ortasında köşk sahibi tarafından 
satılacaktır. İçindekilere müracaat. — 5 

HER ZAMAN ELE GEÇMEZ BİR FIR
SAT — Samatyanm en mutena yeri olan 
Adalara ve bütün Marmara denizine na
zır Marmara caddesinde mücedded bü
tün konforu havi altında İki dükkânı ve 
on dairesi bulunan Marmara apartımanı 
çok ehven fiatie satılıktır. 22496 No .ya 
telefonla müracaat. — 4 

KİRASI PEK UCUZ — Yeni kagir ev. 
6 odası, elektrik, Terkos, Havagazı, neza
reti var. İskeleye 7 dakikada. Üsküdar 
Kaptanpaşa Aziz Mahmut sokak No. (W -
No. 70 ya müracaat. — 8 

KELEPİR SATILIK ARSALAR — Ge-
dikpaşa Eminsinan mahallesi Camişerif 
sokak 2, 4, 6 No. lı arsalar acele kelepir 
satılıktır. Kızütoprak Kuyubaşı Fener-
yolu sokak No. 17 de bayan Senihaya mü
racaat. 1 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesinde. Her türlü depoya elverişli 
bilhassa 12.000 balya tütün alabilen bir 
depo kiralıktır. Görmek ve görüşmek üze
re Kuzguncuk Paşalimanı No. 111. Tele
fon: 60232. — 8 

YAKACIKTA KİRALIK ASRÎ KÖŞK — 
Yakacıkta Ayazma caddesinde «Taş köşk» 
namile maruf, on dört oda, iki mutfak, 
çamaşırlık, ütü odası, ofis, iki hamam 
yerler beton ve ksilolit, her odada lava
bo ve akar su, her bir konforu haiz, ote
le, hastaneye, pansiyona gayet elverişli, 
üç dönüm bahçe derımundaki kö^k yaz

alı kışlı kiralıktır; şimdiden derununda-
kilerine müracaat. .— 2 

KELEPİR APARTIMAN — Beyoğlun-
da İstiklâl caddesi tramvaya yarım da
kika mesafede altışaç odah banyolu fev
kalâde güneşli ve havadar senede 2550 
lira icar getiren çok mükemmel ve temiz 
bir apartıman acele satıhktır. Müracaat: 
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 153 ikinci 
kat: Gresti. — 3 

KELEPİR YANMIŞ BİNA — Dlvanyo-
lunda Esirpazan caddesi 45 No. yanmış 
bina arsası satılıktır. Yakınında: Divan-
yolu caddesi alım satım evine müraftıt. 
Telefon: 22955. — 2 

KİRALIK DAİRELER — Beyoğlunda 
İstiklâl caddesinde ELHAMRA hanında 
son derece modern kaloriferli yedi sekiz 
odalı ve en müşkilpesent zevatm her tür
lü istirahatını temin edici apartıman dai
releri kiralıktır. Her gün mezkûr hanm 
birinci katında bulunan mal sahibi yazı
hanesine müracaat olunabilir. — 5 

5 — MÜTEFERRİK 
K A R L I VE EMİN BİR İŞ — Pek eski 

bir ticarethaneye ortak olarak müemmen 
bir şekilde kâr temin etmek istiyenler 
(İstanbul posta kutusu 66) adresine mu
fassalan yazsmlar, kendilerine cevap ve-
rUir. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret ştibeleri ve ba-
k*lorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejeliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususi veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Flatier mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. — 2 

SATILIK EV — Sekiz oda bir sofa elek
trik terkos ve bahçesi bulunan bir ev ace
le satılıktır. Beyazıd Soğanağa cami kar
şısında 37 No. içindekilere müracaat. — 3 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola-

tak göstermiş olan karilerimizden 
AB — Moto — TB — AM. 

Proj — MM — 68 
namlanna gelen mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

ETİ BANKTAN MÜHENDİS ARANIYOR 
Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere 

Almanca lisanına vukufu olan 

MAKİNE VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 
aranmaktadır. Müracaatlar tahriren (Et i Bank Ankara) 

adresine yapılmalıdır. 

I — Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

II — Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rastUyan Salı günü saat 15 de Kaba-
taşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüa-
caktır. 

III — Keşif bedeli 39025.02 Ura, muvakkat teminatı 2926.88 liradır. 
IV — Keşifname, şartname, proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuruş mu

kabilinde İnhisarlar inşaat şubesmden Ankara ye Bitlis inhisarlar başmüdür-
lükJerinden almabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâletinden verilmiş müteah
hitlik ruhsatnamesini haiz bulurmıalan, bizzat mühendis ve mimar olmadık
ları takdirde bunlardan birisiyle müştflrek olmalan veya işin sonuna kadar 
mesuliyetini deruhde edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve 
vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek bu işe girebilmeic için oradan ayrıca 
vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığma mak
buz mukabilinde verilmiş olmaüdur. «B.» «5870» 

• 
I —»Paşabahçe fabrikasında şartname ve plânına tevfikan yapılacak 

kömür yığma yeri inşaatı açık eksUtmeye konulmuştur. 
II — Muhammen bedeli 5851.32 lira muvakkat teminat 438.85 liradır. 
III — Eksiltme 16/IX/937 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 14 de 

Kabata/.a levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
U — Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her inhisarlar inşaat şubesin

den alınabilir. , 
V — İsteklilerin pazarlık için tâym edilen guıı ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «5704» 

istanbul Haricî Askerî 
kıtaatı ilânları 

Bergama kıtaatı için 430 bin kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile satın alına
caktır. Tahmin bedeli 17200 liradır. 
Muvakkat teminatı 1290 liradır. İhale 
22/Eylül/937 çarşamba günü saat 16 
da Bergama Askerî Ahm Satım ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
Bergamadaki Alım Satım Komisyo
nundadır. Teklif mektuplan 22/Eylül/ 
937 günü saat 15 e kadar satın alma 
komisyonuna verilmiş olacaktır. Şart
namesinin 4 cü maddesinde istenilen 
vesikalar muvakkat teminatın konul
duğu zarf içerisine konulacaktır. 

(330) (5595) 
• 

Balıkesir Kor Merkez birliklerinin 
ihtiyacı için 350 ton un kapalı zarf 
usulile 13/Eylül/937 pazartesi günü 
saat 15,30 da ihale edilecektir. Unun 
muhammen bedeli 42000 lira, ilk temi
natı 3150 liradır. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve ek
siltmeye işitrak edeceklerin de göste
rilen saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarile Kolordu satmalma 
komisyon l>aşkanlığına müracaatları. 

(329) (5594) 

Bergama kıtaatı için 80 bin kilo sı
ğır eti kapalı zarf usulile satın alına
caktır. Tahmini bedeli 20 bin liradır. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. İhale 
22/Eylül/937 çarşamba günü saat 17 
de Bergama Askerî Alım Satım komis
yon binasında yapılacaktır. Sığır eti 
evsafile teslim mahal ve şartnamesin
de yazıhdır. Şartnameler Bergamada
ki alım satım komisyonundadır. Tek
lif mektupları 22 Eylül 937 günü saat 
16 ya kadar satmalma komisyonuna 
verilmiş olacaktır. Şartnamesinin 4 cü 
maddesinde istenilen vesikalar muvak
kat teminatın konulduğu zarf içerisi
ne konulacaktır. (331) (5596) 

• 
Bir metresine tahmin edilen fiati 

36,5 kuruş olan 200 bin ilâ 250̂  bin 
metre minder kılıflık bez ile bir kilo
suna tahmin edilen fiatı 160 kuru? 
olan 30 bin ilâ 40 bin beş yüz kilo 
pamuk çorap ipliği kapaü zarfla ajm 
ayrı alınacaktır. Minder kılıfhk bezin 
şartnamesini 456 ve ipliğin şartna
mesini 324 kuruşa almak ve örnekle
rini görmek isteyenlerin her gün ko
misyona gelmeleri. Minder kılıflık be
zin ilk teminatı 5812,5 lira ve ipliğin 
ilk teminatı 4490 liradır. Minder kı-
hflık bezin ihalesi 10, 9^1937 Cuma 
günü saat 11 de ve ipliğin ihalesi 
10/9/1937 Cuma günü saat 15 dedir. 
Münakaşalara gireceklerin 2490 sa-
jnlı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalan ilk teminatlan ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atlerinden en az bir saat evvel Ankara 
M. M. V. St. Komisyonuna vermeleri. 

(311) (5489) 

Kütahyada yaptırılacak meydan 
tesviye işinin ihale günü istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
61796 lira 99 kuruştur. Eksiltmesi 
7/Eylûl/937 Salı günü saat 15 dedir. 
Şartname keşif ve projeler 309 kuru
şa M. M. V. Satmalma komisyonun
dan alınır. Eksiltmeye girecekler ka
nunî teminat ve 2490 sayıh kanunim 
2 ve 3 üncü maddelerde yazılı belge
lerle idarî şartnamenin 4 üncü mad
desinin «F» fıkrasında yazılı vesika
larla birlikte teklif mektublanm iha
le saatinden behemehal bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekâleti Satmalma 
komisyonuna vermeleri. «297» «5375» 

[
1 ^ Doktor - Operatör • ^ • n 
MUKADDERİ 

Poğum TC kadın hastalıkları I 

Birinci sınıf mütehassısı I 
KADIKÖY. Rıhtım cad. Nemlizade | 
Wm sokak No. 52. Tel: 60788 • • • • 

*̂ Havalandırılmış ,9 

Y e n i 
P u d r a 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
kimyagerin şayanı 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 pudrasınm ima
linde tatbik edilmektedir. Bunun için
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze mım-

tazaman ve mütesaviyen yayılır ve âd» 
tâ tabiî bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile «Makyaj edilmiş» manaza-
rasmı veren adî ve ağır pudralar ara-
smda ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranm 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 

bUe teniniz daima terü taze kalacaktır. 

KANZUK 
ÎİASIR İLACI 

tztSL 

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

KİKAT NETİCESİ OLARAK 
BULDUĞU B i R FORMÜL
DÜR. KANZUK NASIR İLÂ
CI en eski nas ı r l an bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı iti
m a t bir nasır ilâcıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

istanbul komutanlığı 
ilânları 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğine 
Dairenizden 3 Eylül 1937 tarih ve 10368 

No. lı satış senedi mucibince Beyoğlımda 
Kumbaracı yokuşunda 120 No. U evdeki 
dairemde bulunan bütün kitaplar ve eşya-
lanmi bedeli malûm mukabilinde evin 
sahibi bayan EVYENİA HARİKİOPULOSA 
sattığımdan aleûsul ilânını dilerim. 

Eeyoglunda. Kumbaracı yokuşunda 120 
No. İl evde mlsaflreten mukim ?UAP 
HALAS oğlu ANTUVAN HALAS, 

Zayi — Bayan Sevim Özalp 1938 - 37 
ders senesi nihayetinde 15 inci ilkokuldan 
aldığı 1325 90 numaralı şahadetnameyi 
kaybettiğinden bulanın Teşvikiye Palas 
No. 4 deki adresine getirmesini rica edec 

Çerkeş köyünde gösterüecek ma
halde bir pavyon kapalı zarfla ihalesi 
13 Eylül 937 pazartesi günü saat 
16,30 da yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 30424 lira 64 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel Ko* 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 
liralık ilk teminat makbuz veyal 
mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalan ile beraber ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarile Fındıklıda Komutanlık Sa
tmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(5469) _ 

KREM 
NEJ HAZELiN 

Piyasaya çıkmıştır. 
Her yerde arayınız. 
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Erkek 

Galata - Kartçınar sokak ı ^ ^ " ^ " ^ " ^ ^ 
Bütün modern ve sıhhî teçhizatı muhtevi Leylî ve neharî 

ve yüksek tica
ret mektebi AVUSTURYA LİSESİ 

Tam devreli lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzari smıf. 
Deislerc 14 Eylül Sah başlanacaktır. 

Kayıd muamelesi 1 Eylülden itibaren her gün saat 8,30 dan 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 3 fotoğraf ve mektep tesdikna-
me veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 
42095 e telefon edihnesL 

TARSUS AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28 Eylülde başlar. 
Tsjm devreli Lise olduğu Kültür Bakanhğmca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, ingilizce, fransızca okunur. Ticaret dersleri vardu*. 

Leylî ücret 230 lira, neharî ücret 50 liradır. 
Kayıt muadelesi yapılmaktadır. 

KARYOLALAR 
Fabrika fiâtına satılıyor. 

ASRî MOBİLYA Mağazası AHMED 
FEYZİ 

İstanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

I. KARON, BEYOĞLU. TÛNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının «atış yeri. 

müzeler arttırma ve eksiltme 
komisyonu riyasetinden : 

Yapılacak işin cinsi 
ve mahiyeti 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

Arşiv istasyonu ittihaz edi- 11786.66 
lecek olan Sultanahmed 
medresesinin esaslı tamriatı. 

Muvakkat temi- Eksiltme nerede ve 
nat mikdar hangi tarüı ve saatte 
Lira Kr. yapılacağı 
884.00 Âsairı âtika Müzeleri 

Genel Direktörlüğün
de 6/9/1937 tarihin
de pazai'tesi günü 
saat 15. 

Arşiv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahmed medi'esesinde bermu-
tlbi keşif yaptırılacak olan esaslı tamiratın kapalı zarf usulile 16/8/937 tari
hinde ihalesi mukarrer iken talip zuhur etmediğinden dolayı ihalesi yapıla
mamış ve 6/ 9, '937 Pazartesi günü saat 15 de yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konulması tekarrür etmiştir. 

Keşif ve şartname ile yapılacak tamiratı mahallen görmek isteyenlerin 
Müzeler mimarhğma talip olanların da teklif mektuplarım ve en az (11000) 
liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafia vekâletinden almış oldukları 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarım 
havi mühürlü zarflanm 6/9/937 tarihinde Pazartesi günü saat (13,30) a ka-
iflar komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. (5460) 

Cumur başkanlığı Filormonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlığı FUormanik orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon or- ı 
kestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti, teşkil edilecek ve namzetler 
kabul imtihanına tâbi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların 
nevine göre ayda 80-150 lira ücretle angaje edileceklerdir. 

S a l o n M ü z i ğ i v e C a z İç in 
_ T>ir pij^nist, - bir birinci kemancı 

^r ikinci kemancı (ba§ka bir âlet de çalabilecek) 
. . Bû- Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
_ Bir Batori 

— Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
_ Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
— Bir trompet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
— alınacaktır. 
İsteklilerin hüviyet cüzdanlan ve elindeki sair vesaikle birlikte imtihan 

edilmek üzere 6 Eylülden itibaren 11 eylül 1937 cumartesi gününe kadar İstan-
bulda Galatasaray lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin İse 15 
eylülden 20 eylül pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanhğı Filormonik or
kestrası şefliğine başvurmaları lâzımdır. 

Müracaat ve imithan zamanı saat 10-13 arasmdadır. (2722) (5224) 

Başvekâlet İstatistik genel direktörlüğü 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 
1 — Kapah zarf usulile eksütmeye çıkarılan genel nüfus sayınu tasnif 

idlerinde ve povers istatistik makinelerinde kullamlmak üzere satm aknacak 
bir milyon fiş için kanımen kabul edilmiyecek tekilf yapılmış olduğu için 
pazarlıkla eksiltme ve ihale açılacaktır. 

2 — Tahmin olunan bedel 2350 liradır. % 7,5 kuruş üzerinden 177 liralık 
muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. Eksütme Eylülün 28 inci Salı günü saat 
14,?Ç0 da umum müdürlük binasmda toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 
Bu baptaki şai'tname komisyon kâtipliğinden istenebilir. «3163)) «5868» 

Uzunköprü tskân Memurluğundan: 
1 — Kaza dahilinde yapılacak göçmen evleri inşaatı içm şartnamesine uy

gun 824690 adet yerli kiremit açık eksiltme suretile satm ahnacaktır. 
2 — Bunlai'm muhammen bedeli 9483 lira 93 buçuk kuruştur. 
3 — Eksiltnıe 8/9/937 talihinde Uzunköprü İskân Dairesinde müteşekkil 

komisyon huzurunda ve saat 14 de yapılacaktu:. 
4 — Şartnameyi görmek istıyenler İstanbul, Edirne İskân Müdürlüklerine 

ye Uzuköprü, Keş an iskân Memurluklarma müracaat etmelidirler. 
5 — Taliplerin % 7,50 teminatı yatırdıklarma dair makbuzları veya banka 

mektuplarile muayyen günde gelmeleri. «5863)) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan: 

^ 1 — Gümrük Muhafaza ördüğü için 3730 tane portatif çadınn 17/9/937 
Cuma gDnü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Tasınlanan tutan 34403 liradır. 
S — Şartname ve evsaf konûsyondadır. 173 kuruş mukabilinde verilir. 
4 — İsteklilerin ilk teminat olarak 2581 lirahk vezne makbuzu veya ban

ka mektuplan ve kanunî vesikalariyle birlikte teklif mektuplarmı o gün saat 
İ4 de kadar Galatada eski İthalât gümrüğü binasındaki komutanlık satmal-
oaa komisyonuna vermeleri. «5470»̂  

İstanbul Gayrlmübadlller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi 

1987 Aksaray Yeni yalı 

4357 Beylerbeyi 

4580 Kuzguncuk 

4876 Erenköy Bostancı 

7933 Feriköy Hısım iki 

7991 Beyoğlu Yenişehir 

7992 Arnavuiköy 

8053 Beyoğlu Pangaltı 

8132 Yeşilköy Ümraniye 

8337 Kuzguncuk 

8355 Kadıköy Zühtüpaşa 

8639 Aksaray Yeni Yalı 

Sokağı 

E. Orta 
Y. Çorijacı Baa 

İstavroz 
Kalaycı 

B[apı No. CSnsi ve Hissesi 

E. 2 Mü. 
Y, 14 

E. 7 
Y.9/1 

Arsa 

Hasahu- bahçesi de
mekle maıtıf bostan 

Hisseye göre 
muhammen K. 

150 Açık 
Arttırma 

4000 Kapalı 
zarf 

Avramaçi 

Değirmen yolu 

Gürcü Katolik kilisesi 

Turşucu Mahallen E. ve Y. 27 Ma-
Mirmiran sokağı hailen 27 ve 27/1 

E. 7 Mü. Y. 22 

E. 22-23-24 

E. 31 Mü. 

Arsa ' 100 Açık 
arttırma 

Tarla 1000 Kapalı 
zarf 

Arsa 370 Açık 
arttırma 

İki bölük ahşap hane- 250 > 
nrn 15/60 his. 

Yenimahalle E. 16-16 Mü. Y. 60 Mahzenli arsanın 300 
Mahallen 18 3/8 his. 

Dolapdere E. 114 Y. 102 Arsa 280 
Mahallen 48 

Bostan 

E. Menteş Bağı Orta 
Y. Menteş Bağı ve 
Bereketli 

E. 35 Ahşap hane ve bahçenin 250 
1/3 his. 

E. 3 Y. 7 Ahşap hane ve bahçenin 210 
Mahallen 1/6 his, 

62 - 64 

E. Fener cad. 
Y. Yeni Açılan yol 
E. Orta Y. Çorbacı Başı E. 2 Y. 12 Arsa 

E. 32/2 Arsanın 35/120 his. 220 

150 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 17/9/937 tarihine dü
şen cuma günü .saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosüedir. 

İ S T İ K L Â L LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 — ilk, Orta ve Lise kısımlanna gündüz ve yatı, Ku ve Erkek talebe kaydına başlnnmıştıl*. 
2 — Hergün saat 10 dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 — Bu yıl yeniden az talebe ahnacağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 
4 — Eski talel>e Eylülün onuncu gününe kadar go-ek mektupla gerek mektebe başvurarak kaydım yeniletmelidir. 

Eski talebenin Eylülün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 
5 — Sekizinci ve on birinci smıflann bütünleme ve engel smavlan Eylülün birinde, diğıer sınıfların Eylülün 

yedisinde başlayacaktır. 
6 — İsteyenlere mektebin kayıt şartlarım bildiren tarifname parasız göndrrilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

ESKİ FEYZİ YE 
Kız ve 
Erkek I Ş I K L İ S E S İ Geceli 

Gündüzlü 
İSTANBUL - NİŞANTAŞI 

Memleketimizin en eski hususî lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlan, fen ve edebiyat kolları vardır. İstanbu-
1un en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısmda ve Teşvikiye camii ittisalindedir. Kayit için 
her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 

Dünyada birinciliği kazanan 

SAATLERİDİR 
Her yerde arayınız. 

155 birinci mükâfat 

TABİÎ GÜZELLİK... 

İstanbul Ziraat Mektebi satınalma 
komisyonundan: 

Beher kilosunun 
Miktan Fiatı İlk teminatı 

Cinsi Kilo Kuruş Lira 
Motorin 5d00 6 
Benzin 4000 22 90,75 
Mektebin Mayıs 1938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukanda mUctan yazıu 

motorin ve benzinin 13/9/937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltmesi yapıla
caktır. Eksiltme İstanbul Kültür direktörlüğü binasmdaki liseler muhasebeci-
ligi nezdinde toplanan komisyonda olacaktır. 

İsteklilerin şartnamede yazıh vesikalardan başka teminat makbuzu ile ek-
altmc saatinde komisyona gelmeleri, ilk teminatı belli günden evvel mektep 
müdürlüğünden alacakları yazı ile Liseler Muhasebesi veznesine yatırmaları 
ve şartnameyi mezkûr muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. (5647) 

İstanbul Komutanlığı ilânları I 

Tabii güzel görünmeğe muvaffak ol
mak için en tabiî şekilde; cild he
kimlerinin uzım zaman çalışarak 

bulduğu formüle göre hazırlanan 

yağlı, yağsız ve acıbadem 

istanbul komutarüığı gamizonımda bulunan kıt'at ve müessesatın ihtiyaç
ları için satm almacaklann cinsi ve miktarlan ile muhammen tutarları ilk te
minatları ve ihale günleri ile ihale saatleri ve münakaşa şekilleri aşağıda yazıl
mıştır. 
Cinsi Miktan Muhammen İlk te-

kilo tutan minatı 
Ku. fasulye 10000 1400 105 
Bulgur 12000 1560 117 
Nohut 10000 1150 87 

Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. (5597) 

lale günü 

15/9/937 
16/9/937 
15/9/937 

ihale saati Münakaşa 
şekli 

15 Açık 
15,30 » 
16 » 

KREK 
VENÜS 

^ 

kullanmıı. 

Başvekâlet İstatistik genel direktörlüğü 
ekslltnne ve İhale komisyonundan: 
1 — Kapah zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan i§ 31 forma tahmin olunan 

genci nüfus sayımı neticelerine ait köy nüshalarım g^teren eserdir. Baskı 
adedi 2500 olacaktır. 

2 — Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 Ura üzeıin-
âen 1085 liradır. Muvakkat teminat olarak 82 lirahk banka mektubu veya 
tahvil verilecektir. ı 

3 — Teklif zarflan 1937 senesi Eylül aymm 28 inci Salı günü saat 15,30 da 
Genel Direktörlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 — Zarflar eksiltmenm açılmasmdan bü: saat evvel komisyon r». ^ J 
verümesl lâzımdır. Bu baptaki şartname komisyon kâtibinden istenebilir. Nu
mune de dairede görülebilir. «3162» «5869» ^ 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek -
Buğday - irmik - Patates -

Mısır - Arpa - Bezelye -
Çavdar - Türlü - Badem 

HASAN 
özlü unları 

Yavrular seve seve sriyorlar. Ve bu leziz lodalara bayılı
yorlar. Tabiatm saf hububatının özlerinden istihsal edildiği 
için çocuklar çabuk neşvünema buluyorlar. Çabuk büyüyor-
1ar. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü oluyorlar. 

Mutlaka HASAN İsmine ve 
markasına dikkat ediniz. 

— Her akşam: HARBİYEDE — 

B E L V Ü 
Bahçesi alaturka kısmında Mısır filim yıldızı ve rakkase 

TAHİYYE MUHAMMET 
meşhur rakkase 

MELİKE CEMAL 
^m Aynca bayan MUALLA ^m 

1-TE/RiN 

HER AYIN BİRİNDE 
âi /EMiZDEN PARANIN FAİZİNİ AL 

rjRK TîCASST BANKA/I 
Saraçhane başında Horhor caddesinde 

bkMef Itısmı: Münir Paşa konağında-Kızlar kısmı İle ilk kısmı: yeni yapılan binada 
KIZ LJAi#nsik#r- I s ^ n pı^s YATILI 

ERKEK HAYRİYE LİSELERİ YATISIZ 
Ana - ilk - orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat okulları vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmma, Münirpaşa konağı karşısmda leylî bir liseye lâzun olan bütün 
müştemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmmda 
tedıisat tamamile ayndır. Neharî talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayıd mu
amelesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşîun 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Sıhhat ve güzellik 

^ ^Ifl w . ^ 
• i • 

^^^^^H^^^^^^^^H 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz. 

Bazan en üstad doktorlarin bile sebeb menşeini 
bulamadıkları bir ha8talıs:ın, dis iltihabmdan 
ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır 

Günde 3 defa dişlerinizi fırçaiayaralc ve daim^ 

RADYOLİN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

BûtOn ıstırapların çaresi 

S E F A L i N 
Aklınızda tutacağınız ve 

cebinizde taşımanız 
iâzımgelen yegâne ilâç 
SEFALİN'dlr. 

Baş, Diş, Adale, 
Romatizma 

Ba9a§nstndanÇ0k^j ağrıları, üşütmekten husule gelen 
i ızhrdpçekiyordum./ , . * , , , , , . . . 

^^f,e^Jl Kırıklılılar, nezleyi, grıpı 
^ ^ derhal geçirir. 

1 lik ve 12 lik ambalajlarım 
her eczaneden araymız. 

NEDYİH 
SiniraSrıları̂ asabî öksLi-

Ş riiKler,a5abî zayıflık,uyKu-
5uzluK,baş ve yarım başaö-
rısı,baş dönmesi,baygmlıK, 

çarpıntı, ve smlrden ileri gelen 
büta-n rahatsıhklan giderir. 

GRİpBAŞveD iŞAĞRI lAR I 

NEVMUİ-ARTRİTİZN ROHATİZHA 
Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürtt: SelAml SedM 

AKŞAM MatİMaa 


