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KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

I Devlet Nüshası 

AKŞAMfs 
^ ^ gül 

Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAT 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Gağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalarmı kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 
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Meçhul tahtelbahirin hüviyetini 
anlamak henüz kabil olamadı 

Fransız gazeteleri soruyorlar: Acaba 
üçüncü bir devlete mi aiddir? 

ispanyanın, Milletler cemiyeti konseyinin toplanması hakkmdakİ 
müracaatanın tedkık edilmesine başlandı 

haklı ve yerindedir. Bugünkü günde 
Türkiye Boğazların kapıcısıdır.> 

Asılsız bir haber 

Misafirlerimiz dün 
Büyüicadayı gezdiler 

Genel Kurmay ikinci başkanı 
tarafından şereflerine ziyafet verildi 
Yugoslav gazeteleri Trakya manevraları münasebetile 

hararetli makaleler neşrediyorlar 

Çanakkale boğazı yakınlarında 
meçhul bir tahtelbahir görünmesi ve 
bu tahtelbahirin iki İspanyol vapu
runu batırması her tarafta buyuk 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Bulgar gazeteleri bu hadiseden 
uzun uzadıya bahsediyorlar. Zora ga
zetesine göre Sovyet Rusya, hüküme
timize müracaat ederek Montrö mu-
kavelsei mucibince Boğazlarda sey-
rü seferin emniyet altına alınması lü
zumundan bahsetmiştir. 

Bu gazete 22 ağustos tarihli nüs
hasında «Yabancı tahtelbahirlerin 
Boğazlarda görünmesinden Türkiye 
niçin hassastır?» başhğı altında yaz
dığı makalede diyor ki: 

«Montrö mukavelesi, İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarını âdeta bir Türk 
nehrine çevirmiştir. Şimdi Türk hü
kümetinin Boğazlar üzerindeki hak
ları meselâ yukarı ve orta Tunanm 
geçtiği memleketlerin Tuna üzenn-
deki haklarından aşağı yukarı az de
ğildir. Bu vaziyet karşısında yaban
cı tahtelbahirlerin Boğazlar önünde 
ve belki de ta Marmara denizinde gö
rünmelerini alâkadar Türk makam
larının ehemmiyetle karşılaması doğ
ru ve yerindedir. 

Mesele, Boğazlardan geçmeleri için 
Türk makamları nezdinde lâzımge-
len muamelelerini yapan ticaret va-
purlan hakkındadır. Bir nevi Türk 

Milletler cemiyetine müracaat eden 
İspanya Hariciye nazm B. Giral 

nehrinden geçtikleri için bu ticaret 
vapurları Türk himayesi altındadır
lar. Bu sebeple verilen ehemmiyet 

Bir kaç gün evvel Marmarada bir 
denizaltı gemisi görüldüğü rivayet 
edümişti. Dün bir gazete bu tahtel
bahirin yakalandığı ve Caddebostanı 
önüne getirildiği hakkında bir riva
yetten bahsediyordu. Caddebostanı 
önüne böyle bir gemi getirilmediği 
gibi Marmarada tahtelbahir yaka
landığı da doğru değUdir. Esasen Mar-
maraya denizaltı gemisi girdiği res
men teeyyüd etmemiştir. 

Fransız gazetelerin 
makaleleri 

Paris 24 — Echo de Paris gazetesi, 
Bozcaada civarındaki taarruzlar do-
layısile yazdığı makalede diyor ki: 

«Bozcaada civanndaki taarruzlar 
umumiyetle general Frankonun tah
telbahirlerine atfedilmektedir. Bu is
nadın doğru olup olmadığı düşün
meğe değer. Almanya ve İtalya ge
çenlerde Valensiya hükûmetile ge
neral Frankonun ellerindeki tahtel
bahirlerin ayni zamanda teslimini 
ademi müdahale komitesine teklif et
mişlerdi. O zaman hükûmetçUerin 
elinde tahtelbahirlerden mürekkep 
bir filo bulunduğu, general Franko
nun ise ancak iki denizaltı gemisine 
malik olduğu anlaşılmıştı. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dubrovnik torpido 
muhribi dûn akşam geldi 

Dost memleketin bahriyelileri 
şerefine bir ziyafet verildi 

Vekiller dün 
toplandılar 

Toplantı oir saat 
kadar sürdü 

Şehrimizde bulunan Ve
killer dün Dolmabahçe sa-
rayına giderek Başvekil İs
met İnönünün reisliği al-
ttnda bir toplantı yapmış
lardır, içtima bir saat ka
dar sürmüştür. 

Misafirler Adaya giderlerken vapurda 
Trakyada büyük manevralarda ha- ] rek Adadaiı hareket etmişler, Florya 

önlerine kadar gittikten sonra Köp
rüye çıkmışlardır. 

(Devanu 4 üncü sahifede) 

zır blunan dost ve müttefik devletle
rin askerî heyetleri şerefine genel kur
may ikinci başkanaı korgeneral Asım 
Gündüz tarafından dün öğle üzeri 
Adada Anadolu klübünde bir ziyafet 
verilmiştir. 

Misafirlerimiz dün sabah saat do
kuzda Köprüden hareket eden Kala
mış vapuruna binmişlerdir. Vapur, 
Anadolu sahilini takiben Büyükadaya 
gitmiştir. Bura:da verilen ziyafetten 
sonra muhterem misafirlerimiz ara
balara binerek Adada bir tur yapmış
lar ve saat 16 da tekrar vapura bine-

Manevra dönüşü intibaları: 
«Mtıreşal, baba adam, mü
barek adam, can adam!» 

Fevzi Çakmağın şoförü böyle 
söylüyor. 

Yazısı 6 ncı sahifemizde 
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Dün Umanımıza 
Yugoslavyanın Dubrovnik torpido 

muhribi dün akşam saat yedide Umar 
nımıza gelmiş, top atmak suretile şeh
ri selâmlamıştır. Bu toplara Selimi-
yeden mukabele edilmiştir. 

Dubrovnik Dolmabahçe önüne ka
dar gittikten sonra: dönerek limana 
girmiş ve nhtıma yanaşmıştır. 

Bir müddet sonra vapurun kaptanı 
karaya çıkmış ve Belediyeye giderek, 
vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündaği ziyaret e.tmiştir. Vali ve Be
lediye reisi bu ziyareti iade etmiştir. 

Dün akşam vali ve Belediye reisi B. 
Muhiddin Üstündağ tarafmdan dost 
ve müttefik memleketin harp gemisi 
zabitleri şerefine Perapalasta bir zi
yafet verilmiştir. Dubrovnik zabitleri 

gelen Dubrovnik 
bugün Heybeliada Deniz lisesini zi
yaret edeceklerdir. 

Yugoslav bahriyelileri bugün âbi
deye çelenk koyacaklardır. 

Dubrovnik torpido muhribi, ikinci 
defa olarak limanımızı ziyaret ediyor. 
Hatırlardadır ki müteveffa kral Alek-
sandr, bundan birkaç sene evvel Kara-
denizden dönerken bu torpido muhri-
bile şehrimizden geçmiş ve Atatürkü 
Dolmabahçe sarayında ziyaret etmişti, 

Dubrovnik 1931 senesinde Glaskov 
tersanesinde inşa edilmiştir. 1880 ton
luk bu açık deniz muhribinin saatte 
sürati 37 müdir. 14 santimetrelik 4, 
8,3 santimetrelik 2, 3,7 santimetrelik 
6 tayyare topu, 2 mitralyöz ve 4 torpil 
kovanı ile mücehhezdü:. 

M B f t l c k a t i l 

Heykel 
Güzel Sanatlar binasındaki sergiyi 

gezdim. Bilhassa genç heykeltraşlart-
rmzın eserlerini -pek beğendim. 

Zevki yerinde münevverlerimizden 
bu takdirleri işitiyoruz. 

Fakat, diğer taraftan da şunu gö
rüyoruz: Halkın Atatürke ve Cum
huriyet rejimine karşı sevgisi o dere
dedir ki, değil kasabalarımızın, hattâ 
köylerimizin büe meydanlanna birer 
heykel, birer büst dikmek hevesi umu
mileşmiştir. Meselâ Çorlu'nun hemen 
istisnasız bütün köylerine bir âbide-
cik ya dikilmiştir, ya dikilmek üzere
dir. 

Ancak, bunlar, bir heykeltraşa yap
tırılmıyor, îstanbuldan bir hazır büst 
alınıp, kaide üstüne oturtuluyor. 

Ahalinin heykel hevesile heykel-
trc^şlanmıza çalışma zemini vermek 
telif edilmli değil midir? Mimarları
mız yetişiyor; onları işsiz bırakıp apar-
tımanları kalfalara yaptırıyoruz. Hey-
keltraşlânmızın istidadı taptaze bir 
fidelik halinde beliriyor; basma kalıp 
heykelleri meydanlannuza dikiyoruz. 
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— Size üst kattakılerin kızını tavsiye ederim hemşire, gidin, görün!.. Kendi 
halmde bir kız!.. Ömründe bir kere bile plaja, sinemaya gitmemi§L 

— Kaç yaşında?.. 
— İlci buçuk!.. 
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Şanghayda şiddetli 
bir harp başladı 

Japonlar, şiddetli bir muharebeden sonra 
Şanghayda 2 kilometre ilerlediler 

Şanghay 25 — Dün karaya çıka-
nlan yem Japon kuvvetleri, çok şid
detli bir muharebeden sonra Şang
hayda iki kilometre ilerlemeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Çinliler de ileriliyorlar 
Nankin 25 — Santral Niyüz ajan-

sma göre Tiyençin istikametinde 
ilerlemekte olan Çin askerleri, Tiyen-
çinden bir kaç kilometre ileride bu
lunan Yangçinga varmışlardır. 

Şanghay 24 (A.A.) — Bu sabah 
Japonlar bütün cephelerde karadaiı, 
denizden ve havadan taarruza başla
mışlardır. Şiddetli bir bomba ve obüs 
yağmuruna rağmen Çinliler, ricat et
memektedirler. 

Voosung'da şiddetli muharebeler ce
reyan ettiği bildirilmektedir. Harp 
gemilerinin topları tarafından hima
ye edilmekte olan Japonlar burada 
Çin hatlarına girmeğe uğraşmakta
dırlar. Fakat Japon kıtalarının hü
cumlarına Çinliler büyük bir şiddetle 
mukavemet etmektedirler. 

Şanghay 24 — 12 Japon tayyaresi 
Chapei'yi vejsilhassa demir yolunu 
uzun müddet bombardıman etmiştir. 
Japon harp gemileri dün akşam üze
ri ve gece Poutoungdeki Çin mevzi
lerini şiddetle bombardıman etmişler
dir. 

H a r p n e z a m a n b i t e c e k ? 
Tokyo 24 — Bazı nazırlarla Minse-

to partisi erkânının içtimamda Har
biye Nazırı hüıcûmetin Nankin hükü
metine karşı katî tedbirler almağa ka
rar verdiği ve ihtilâfın zannedildiğin
den daha çabuk biteceğini söylemiş
tir. 

Tokyo 24 — Japon Başvekili prens 
Konsye «Çin meselesinin bir müddet 
süreceğini, fakat bunun ne kadar 
olacağmı kimsenin bilmediğini söyle
miş ve demiştir ki: «Bu Japonyanm, 
şimdiye kadar katlanmadığı bir im
tihan olacaktır.» 

T o k y o b o r s a s ı n d a f i a t l e r 
d ü ş ü y o r 

Tokyo 24 (A.A.) — borsada dün 
yeniden fiatler mahsûs derecede alçal-
mıştır. 

Bu hal, iki milyar haı-p tahsisatı is
tenilmiş olması dolayısile bunun fena 
aksülâmeller tevlid etmesi ve şirketler
deki ihtiyat akçasının hükümetin mec
burî istikrazlarına sarfedilmesi korku
sundan ileri geldiği zannedilmektedir. 

Ş i d d e t l i t o p ç u m u h a r e b e s i 
Nankin 24 (A.A.) — Central Ne\vs-

Çin ajansının bildirdiğine göre Vo-
sungda bu sabah rıhtımlardaki Çin 
bataryalan ile takviye kıtaları ihraç 
etmek istiyen sahildeki Japon harp 
gemileri arasında şiddetli bir topçu 
düellosu olmuştur. Muharebe devam 
etmekte ise de Japonların ihraç te
şebbüsleri şimdiye kadar akim kal
mıştır. 

Şanghaydaki Japon kışlalarile Ze-
şuen sokağının şimal kısmı hâlâ Çin 
ağır topçularının ateşi altındadır. 

Şimalî Çin kıtaları Tiyençinin 20 
kilometre cenubu garbisinde bulunan 
Yangliuşung'a doğru ilerlemektedir
ler. Her iki tarafın da ağır zajaat ver
diği söylenmektedir. 

Çin hükümeti harp esirlerine iyi 
muamele edilmesi için bugün askerî 
makamlara tebligatta bulunmuştur. 

Istanbula gelecek 
ingiliz filosu 
Eylül iptidalarında 

beklenilen filo hangi 
gemilerden mürekkeptir 

önümüzdeki 2 eylülde iki kruva
zör ile 3 torpido muhribinden mü
rekkep bir İngiliz filosunun limanı
mızı ziyaret edeceğini yazmıştık. Li
manımıza gelecek İngiliz kruvazörle
ri 1919 ve 1918 senelerinde denize in
dirilmiş Despatch ve Delhi nammda-
ki 4850 şer tonluk iki hafif kruvazör
le 1455 tonluk İnglefield ve 1350 şer 
tonluk îsis ve İlex muhriplerinden 
mürekkeptir. 

Bu üç torpido muhribi, geçen se
ne denize indirilmiş en son sistem İn
giliz muhriplerindendir. 

Y e n i f ı n d ı k n i z a m n a m e s i 
Ankara 25 (Telefonla) — Yeni fın

dık nizamnamesinin Vekiller heyetin
den geçtiğini bildirmiştim. Nizam
name 23 eylülden itibaren meriyete 
girecekti)-. Buna göre fındık ihracatı 
Trabzon, Giresun, Ordu, Fatsa ve İs-
tanbuldan yapılacaktır. 

Diğer limanlardan ihracat yapmak 
İstiyen tüccarlar kontrol masrafları 
kendilerine ait olmak üzere yapabile
ceklerdir. 

Almanyada infilâk 
12 kişi öldu, bir çok 

kişi yaralandı 
Berlin 24 (A.A.) — Dün öğleden 

sonra Munster civarında Celle yakı
nında bir İnfilâk vukua gelmiştir. 

12 kişinin bu yüzden ölmüş, bir çok 
kişinin yaralanmış olduğu söylen
mektedir. 

Yarı resmî bir tebliğde de bunun bir 
yangın olduğundan bahsedilmekte
dir. 

Maamafih Havas ajansı muhabiri
nin öğrendiğine göre kaza, Celle ya
kınında ve Munster büyük manevra-
lai" sahası civarında topçu endaht sa
hasında vukua gelmiştir. 

Ege denizinde dolaşan 
tahtelbaiıir meselesi 

Bir Türk meseles i i değil 
bir dünya meselesidir 
Haricî işlerde vukufu bulunan bir 

zat Ege denizinde denizaltı gs-
mileçinin faaliyeti hakkında şu iza
hatı vermiştir: 

— Tahtelbahirlerin faaliyeti, kara 
suîanmıza yakın yerlerde cereyan et
se bile bunu bir Türk meselesi di
ye telâkki etmek doğru değildir. Me
sele denizlerin emniyeti işidir ve bü
tün dünyayı alâkadar eder. Türkiye-
nin bu meselede doğrudan doğruya 
alâkası yoktur. Gemilerimizin seyrü 
seferleri, kendi sahillerimize ait ka
botajdan ibarettir. 

ispanyol sularında da 
milliyeti meçhul bir 

tahtelbahir var 
Valansiya 24 (A.A.) — Castellondan 

bildirildiğine göre sivil vali, milliyeti 
meçhul bir denizaltı gemisinin Bur-
riana limanmda demirli bulunan iki 
ticaret gemisine birkaç obüs atmış ol
duğunu beyan etmiştir. 

Obüsler hedeflerine isabet etmemiş
tir. Hiçbir hasar yoktur. Denizaltı ge
misi, obüsleri attıktan sonra kaybol
muştur. 

Ziraî krediler 
Heyet eylül sonlarına 

doğru toplanacak 

Ankara 24 (Telefon) — Ziraat 
bankası ziraî krediler yüksek nazım 
heyeti eylül sonlarına dağru ilk top-
lantısmı yapacaktır. İktisad Vekili
nin riyaset edeceği bu toplantıda, 
bankanın umumî faaliyet ve plasman 
proğramınm ana hatlan tesbit edile
cektir. Bundan başka ziraî kredilerin 
istihsal mevzulan bakımından millî 
ekonomi icablarma göre tevzii müs-
bet şekil ve tarzları tayin edilecektir. 

Askerî terfi 
listesi hazırlandı 
Cumartesi günü kıtalara 

tebliğ edilecek 
Ankara 25 (Telefonla) — Millî Mü

dafaa Vekâleti 30 ağustosta ilân edi
lecek askerî terfi listesi hazırlıklarını 
bitij-miştir. Liste dün akşam Bakan
lık, zat işleri dairesi rgisi general Sa
lim Cevad tarafından yüksek tasdike 
arzedilmek üzere İstanbula gönde
rilmiştir. 

Ordu ve jandarmada terfi eden su
bay ve askerî memurlanrmzın terfi
leri 30 ağustosta kendilerine tebliğ 
edilmek üzere cumartesi günü bulun-

'dukları kıtalara gönderilecektir. 

Yeni bir yolcu 
tayyaresi geldi 

Tayyare, on yolcu taşıyacak 
ve beş saat havada kalacak 

Hava yollannın ısmarlamış olduğu 
yedi yolcu tayyaresinden biri dün 
şehrimize gelmiştir. Tayyare dört 
motorludur. On yolcu taşıyacak olan 
bu tayyare saatte 235 kilometre sü
ratle seyretmek şartile havada beş 
saat kalabilecekti^, 

Başvekil, YeşilkÖye gelen bu yeni 
yolcu tayyaresini, orada bulunan bir 
kaç vekil ile beraber, tedkik etmiştir. 

İstanbul - Ankara hava 
seferleri saati değişecek 

Ankara 24 (Telefon) — Havayol
ları idaresi eylülün ilk haftasında 
İzmir - Ankara - İstanbul - Adana 
arasında yapılsıcak olan hava seferle
rinin programını tesbit etmektedir. 
Seferler, evvelce de yazıldığı gibi her 
gün yapılacaktır. Seferlere başlan
dıktan sonra İstanbul - Ankara ara
sında işliyen tayyarelerin hareket sa
atlerinde değişiklik yapılacaktır. İs-
tanbuldan öğleden sonra kalkan tay
yareler öğleden evvel, buna mukabil 
Ankaradan da öğleden sonra kalka
caklardır. HavayoUan idaresi bu hu
sustaki tetkiklerine devcam. etmekte
dir. 

Misafir heyetler 
Rumen ve Yugoslav 
erkânıharbiye reisleri 

bugün gidiyorlar 
Trakya manevralarında hazır bu

lunan Yugoslav ve Rumen erkânı 
harbiye reislerile maiyetlerindeki he
yetler bugün şehrimizden ayrılacak
lardır. Rumen heyeti öğleden sonra 
Daçya vapurile, Yugoslav heyeti de 
akşam kohvansiyonel trenile hare
ket edecelderdir. 

Yunan erkânı harbiye reisi general 
Papagos ile maiyeti cuma günü Ro
manya vapurile Pireye hareket ede
cektir. 

Tayyareler bir ingiliz 
vapuruna bomba attılar 
İngiltere vapuru himaye için bir 

torpido muhribi gönderdi 

N a f i a v e k i l i 
Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili 

B. Ali Çetinkaya dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Orta mektep muallimi olan 
ilk mektep muallimleri 

Ankara 25 (Telefonla) — Maarif 
Vekâletinin orta mektep muallimi ol
mak istiyen ilk mektep muallimleri 
arasında açtığı sözlü imtihan netice
si belli olmuştur. 

İmtihana İstanbuldan gelenlerden 
muvaffak olanlann isimleri şunlar
dır : 

Türkçe ve edebiyattan: Lâmia, 
Enise Dıramalı, Ülker, Melâhat, Fer-
hunde, Hatice, Kadircan Kaflı, Sıdı-
ka. Naciye, Hamdi. Tarih ve cog-
rafyeden: Nusret, Muammer. Riyazi
yeden: Şadan, Turan,. Rıza. Fen bil
gili ve biyolojiden: Semiha. 

Arjantinde bir petrol deposu 
yandı 

Buenos - Aires 24 (A.A.) —.Campa-
na petrol deposunda çıkmış olan yan
gın bastırılmıştır. 800,000 litre petrol 
yanmıştır. 

• Ferpignan 24 (A.A.) — Momei-Julia 
adındaki İngiliz vapuru, Barcelona gi
derken bir bombardımana maruz kal
mıştır. 

Vapurun kaptanı, dün sabahleyin 
bir tayyarenin iki bomba atmış ve bun
ların vapurun kıç tarafına 12 metre 
uzağına düşmüş olduğunu beyan et
miştir. Vapura isabet vaki olmamıştır. 

Port-Vindres 24 (A.A.) — Nomei-Ju-
lia gemisine açık denizde refakat et
mek üzere buraya bir İngiliz torpido 
muhribi gelmiştir. 

Londra 24 (A.A.) — İngiliz bahriye 
makamatı, Nomei-Julia vapurunun 
bombardımanını İspanyol asilerinin 
bahriye makamatı nezdinde protesto 
etmiştir. 

Santader cephesinde 
Salamanca 24 (A.A.) — Umumî ka

rargâh tarafından neşredilen bir teb
liğde pazartesi akşamı Santander eya
letinde faaliyHte bulunan nasyonalist
lerin mahsus derecede ilerledikleri bil
dirilmektedir. 

Navar livası Çabana de Los Llanos 
ve Sierra Calva sırtlarile Reinosa'dan 
Torrelaviga'ya giden yol arasındaki 
hattı işgal etmişlerdir. İşgal edilen hat 
Torelaviga'ya beş kilometrelik bir me
safededir. 

Bilbao 24 (A.A.) — Asilerin, Bilbao 
ile Santander arasında en mühim is
tihkâm olan Castro-Urdiales'i zaptet
tikleri bildirilmektedir. 

Valencia 24 (A.A.) — Santander'den 
bildirildiğine göre âsilerin tayyareleri, 
Torralaveja ve Arenas de İguna kasa.-
balarını enkaz haline getirmiş ve bir
çok telefata sebebiyet vermiştir. 

Salamanca 24 (A.A.) — Radio-Naci-» 
onal, bilhassa dün saat 17 de Santan- » 
der cephesindeki vaziyet hakkında at'* 
deki tebliği neşretmiştir: 

Yeni bir mühim ileri hareketi yapıl
mıştır. Kıtaatımız, Cojino kasabasını 
ve Tonto dağını işgal etmiştir. 

Biskaya cephesinde kıtaatımız, Cas-
tro-Urdiales ve Montecueto'yu ve bir 
çok kasabaları işgal etmiştir. 

İspanyadan İngiltereye 
demir ihracı 

Londra 24 (A.A.) — Franco kıtalaıl 
tarafından Bilbao'nun zaptmdanberi 
İsuanyadan demir madeni ithal etmi-
yen gal memleketi yakında yeniden it
halâta başlıyacaktır. 

Bu memleketin, kısmı azamî İspan
yadan gelmek şartiyle senede bir mil
yon tonluk maden ithal ettiği malûm
dur. 

Bu seneki ithalât Bilbao'nun zaptı
na kadar yarım milyon tona baliğ ol
muştur. 

O ç İdam karan 
Bilbao 24 (A.A.) — Bask hükümet 

reisinin maiyetindeki zevat arasında 
bulunan Endüstri nazırı Manüel Kas-
tro ile mülâzim Cecüia Serrano ve Jo-
se Angle İrazabal divanı harp kararl-
le idama mahkûm edümislerdir 

ingiliz - italyan 
anlaşması 

Çemberlâyn 4 teşrinisa
nide Mussoliniye 

cevap verecek 
Roma 25 (Akşam) — Hariciye Na

zırı Kont Cianonun Londrayı, İngi
liz Başvekili Çemberlâynin Romayı 
ziyaret edecekleri haberleri burada 
mevsimsiz telâkki edilmektedir. 

Londra 25 (Akşam) — İngiliz Baş
vekili Çemberlâyn 4 teşrinievvelde 
İngiliz muhafazakâr partisinin kon
gresinde B. Mussolininin Palermoda 
irad ettiği son nutka cevap vere
cektir. O zamana kadar iki memleket 
arasında anlaşma müzakerelerine 
başlanmış ve ilerlemiş olacağı ümit 
edilmektedir. 

Siyasî vaziyet 
ingiliz başvekilinin 

Londraya gelmesi fena 
alâmet sayılmıyor 

Londra 24 (A.A.) — Siyasî mahafil-
de tebarüz ettirildiğine göre Başvekil 
B. Chamberlainin bir iki gün kalmak 
üzere Londraya avdeti umumî siyasî 
vaziyetin fena inkişaflannı gösteren 
bir delil gibi telâkki olunmamalıdır. 
B. Chamberlainin bu avdetinin sebe
bi kralın misafiri olarak Balmoral şa
tosuna gitmeden evvel dahilî ve haricî 
vaziyet hakkında malûmattar olmak 
arzusudur. 

B. Chamberlainin Londrada kala
cağı bu iki gün esnasmdö hiç bir ka
bine toplantısı yapılmayacaktır. Na
zırlar arasında yalmz B. Eden ve Lord 
Halifax, bu haftanm ortalarına doğru 
Londraya döneceklerdir. 

İki yangın başlangıcı 
Dün gece Galatada Arapvamiinde 

dökmeci Kalikasm dükkânında bir 
hasır sandalya tutuşarak yangın çık
mışsa da söndürülmüştür. 

Küçükpazarda Üç mihraplı cami 
sokağında Mehmedin evinde kiracı 
Fatma dün çamaşır yıkamak üzere 
ocağı fazlaca yakmış, baca kurumla-
n tutuşarak yangın çıkmışsa da der
hal yetişen itfaiye ateşin büyümesi
ne meydan vermeden söndürmüştür. 

Hodza - Tataresco 
mülakatı 

B. Hodza küçük antant 
arasında daha sıkı 

işbirliği teklif etmiş 
Bükreş 24 (A.A.) — Dün Mamo-

rosda bulunan B. Tataresco ve Hod-
zanm bu mülakatları hakkında hiç 
bir tebliğ neşredilmemiştir. 

•Siyasî mahafilden öğrenildiğine gö
re, B. Hodza Tuna meseleleri ve İta,l-
ya ve Almanya ile münaısebetler me
selesinde Küçük antant devletlerinin 
daha sıkı bir diplomatik iş birliğin
de bulunmalarını teklif etmiştir. 

Ayrıca, Polonya ile Çekoslovakya 
arasında yaklaşma meselesi ve Ro
manya ile Çekoslovakya arasında 
ekonomik ve endüstriyel iş birliği me
selesi de mevzuu bahsolmuştur. 

FiJistinin âtisi 
Araplarla Yahudiler 

arasında anlaşma 
teminine çalışılıyor 

Kudüs 24 — Cenevre ve Kudüste 
araı^ve yahudi noktai nazarlarını 
telife uğraşılmaktadır. 

Musevi üniversitesi erkânından 
mürekkep bir heyet muhaceretin tah
didi ve bir Arap - Musevi millî devleti 
kurmak esası dairesinde bir noktai 
itilâf bulmağa çahşıyor. 

Araplar, evvelemirde millî bir arap 
hükümetinin teşkili şartile bu nok
tai nazan prensip itibarile kabule 
meyal görünyorlar. Maamafih iki 
noktai nazar, birbirinden çok uzak
tır. 

Bu teşebbüse önayak olanların Si
yonist ekseriyeti tarafmdan muhale
fete uğraşmaları muhtemeldir. 

Büyük Rumen manevraları 
Varşova 24 (A.A.) — Gazeteler, 

eylülde yapılacak olan büyük Ro
manya manevralarında Lehistan ma
reşali Smitgly Ue Fransız ordusu baş
kumandanı general Gamelinin hazır 
bulunacaklarını bildirmektedir. 

Matbuat bu iki ziyarete aske:i bü
yük bir ehemmiyet atfediyorlaı-. 

i 
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AKSAMDAN AKŞAMA 
Muğlâk ve pahalı 

tedavi usûlleri 
Allah vücut afiyeti versin. Sakın 

hasta olmayınız. Hasta olanların haU 
Ijerbattu-. Tababetin Uerlemesine rağ
men, evet maalesef, hastalann haü 
fenalaştı. 

Eskiden bir doktora giderdiniz. 
Nabzınızı yoklardı, dilinize bakardı, 
kalbinizi ve arkanızı dinlerdi. 

— Size bir limonata yazayım. Ye
meklerden evvel birer kaşık ahrsınız. 
Bir de toz vereyim, yatmadan evvel 
bir paket alırsınız. Pehriz edin, soğuk 
almayın, bir şeyiniz kalmaz. 

Vızıtasım alır, giderdi. 
Bir çok hastalar iyUeşir, bir çokları 

da iyileşemezlerdi. 
Şimdi vaziyet değişmiş değildir. 

Bütün hastalar gene iyileşemiyor. 
Şöyle bir efsane işittim: Lokman 

hekim, bütün ömrünce çahşıp bir eser 
yazmış. Bunda, ölmemenin de çare
leri yazıh imiş. Lâkin Azrail telâşa 
düştüğü için, «mesleğim mahvola
cak!» diye hızla dünya yüzüne inmiş. 
Kanadile esere çarpınca sahifeleri 
dereye düşmüş. Lokman hekimin 
elinde ancak bir kaç sahife kalmış. 
Geçen asırların doktorları bunlara^ 
bakıp amel ederlermiş. Şimdi asır de
ğişti. Lokman hekimin kitabının son 
sahiflerine yaklaşılmadığı muhak
kaktır 

Doktora gidiyorsunuz. Cemal Na
dirin bir karikatüründe gayet iyi an
lattığı gibi: 

— Parmağımda sivilce çıktı. 
— Bir radyografi mütehassısına gi

diniz. Oradan idrar tahliline, oradan 
kan tahliline, oradan dahUiyecıye, 
oradan... İlh... 

Hastalann en zengin ve en meraklı 
kısmı bu tenbihleri tutabiliyor. Diğer 
kısmı ise, gözü korkarak tedaviden 
büsbütün vazgeçiyor. Zira, bütün bu 
tavsiyeleri yerine getirmenin ne de
mek olduğunu biUrsiniz: Kimi on, ki
mi beş lira ve yekûnu elli küsur lira... 
Halk vazgeçiyor tedaviden! 

Evet, doğru! Eski tedavilerin bir 
çok noksanları vardı; elbet fennin ye
niliklerinden de istifade etmek lâ> 
zımdır. Lâkin yeni usullerin külfeti 
ve tatbik imkânsızhğı yüzünden büs
bütün tedaviden mahrum kalanlar 
için, hâttâ kocakarı i lâdan bile âlâ
dır. Çünkü ilâcın bir de maneviyatı 
kuvvetlendirmek ciheti vardır ki, 
çok kimse şimdi bundan da mahrum 
kalıyor. 

Muğlâk tedavi usulleri ancak istis
naî ahvalde kuUanılmahdır. Taba
betin terakkisi, tababetin tatbik im
kânsızlığını intaç etmemeli. 

Akşamcı 

Üçe düştü 

Z a f e r b a y r a m ı hazırl ığı 
Zafer bayramına tesadüf eden 30 

ağustos pazartesi günü bütün resmî 
daireler tatildir. Her sene olduğu gi
bi bu sene de yapılacak geçid resmi 
için intihab edilen bir komisyon ta
rafından program hazırlamağa baş
lanmıştır. Geçid resmine askeri kıta
lardan başka esnaf cemiyetleri de iş
tirak edeceklerdir. 

İstanbul ikinci noteri hakkın
daki tahkikat bitti 

Bir sahtekârlık meselesinden dola
yı İstanbul ikinci noteri B. Hasan hak
kında Sultanahmed birinci sulh ceza 
hâkimi B. Reşidin riyasetindeki heyet 
tarafından yapılmakta olan tahkikat 
ikmal edilmiştir. Evrak istintak hâ
kimine verilmiştir. 

Tifo vakaları 
azalmakta 

devam ediyor 
Alman sıhhî tedbirler üzerine tifo

nun şiddetini kaybedeceği ve vaka
ların günden güne azalacağı baklan
daki tahminler, tahakkuk etmeğe baş
lıyor. Bir müddettenberi 24 saat içinde 
4-5 vakadan fazla görülmüyordu. Son 
24 saat zarfında tifo vakaları üçe in
miştir. 

Alâkadarlar birkaç güne kadar va-
kasız geçecek gün kaydedileceğini te
min etmektedirler. 

Son 24 saat içinde 1782 kişiye bi
rinci, 1553 kişiye de ikinci aşı yapü-
mıştır. 

Bundan başka gıda maddelerini sa
tan esnafm aşı olup olmadıklannm 
araştırılmalatına devam ediliyor. Son 
günlerde yapılan araştırma neticesin
de evvelce meydana çıkarılan 900 ki
şiden başka daha 500 kişinin aşılan
madığı görülmüştür. Bunlar da mec
burî aşıya sevkediLmişlerdir. 

Tevile çalıştılar 
Fakat mahkeme kadının 
beş, kocasının da altı ay 

hapsine karar verdi 
Valide hanında oturan Rahmi adın

da biri odasını temizletmek üzere Şük
riye adında bir kadınla kocası Ahme-
di çağırmış ve odasına götürerek ak
şama kadao etrafı temizlemelerini 
söylemiştir. 

Akşam üstü Rahmi odasına gittiği 
zaman Şükriye ile Ahmedi odada bu
lamadığı gibi altm saat, çamaşır, ma
kas, bıçak ve saire gibi birçok eşyası
nın da aşınlmış olduğunu görmüş
tür. Rahmi polise müracaat etmiş, za
bıtanın tahkikatı neticesinde ertesi 
sabah Şükriye ile kocası Ahmed Sir
keci rıhtımından Çanakkaleye hare
ket etmek üzere olan bir vapurun için
de yakalanmışlardır. Eşyaları çıkan-
lıp aranınca Rahminin odasmdah çal
dıkları şeyler de bavullarının içinde 
bulunmuştur. 

Şükriye İle Ahmed dün Sultanah
med üçnücü sulh ceza mahkemesin
de muhakeme edilmişlerdir. İki suçlu 
mahkemede: 

— Biz bu eşyayı çalmadık. Her hal
de yanlışlıkla bizim eşyanın arasına 
karışmıştır. 

Diye, hırsızlığı tevile çalışmışlardır. 
Gerek tahkikat evrakı ve gerek şahid-
lerin ifadelerile hırsızlıkları sabit ol
duğundan Şükriyenin beş ay, kocası 
Ahmedin de altı ay müddetle hapis
lerine karar verilmiştir. 

Ç ö p f ır ın lan hakkında 
tedkikler 

Dün akşam üzeri Belediyede, mua
vin Ekrem ve Fen işleri müdürü Hüs
nü vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağm yanmda toplanmışlardır. 
Bu toplantıda şehrin temizlik işleri ve 
bilhassa çöplerin yakılması için, ya
pılması esas itibarile kararlaştırüan 
çöp fınnları etrafmda görüşülmüş
tür. 

Haklı şikâyetler 
150 kuruşa deniz 
hamamı kamarası! 

İstanbulun denirinden istifade 
etmek üzere Ankaradan gelen bir 
zat ilk gün (***) plajına gitmiş, 
hiç memnun kalmamış. Gördük
lerini bize gelip şöyle anlattı: 

— (***) plajında rahatça so
yunup denize girmek için hususî 
bir kabine tutmağa karar verdim. 
Umumî soyunacak yerler 25 ku
ru^ iken bunlardan pek az farkı 
olan hususî kabinelerin fiati 150 
kuruşmuş. Razı oldum. Hususî ka
binenin kapışım açtılar. Burası 
boş bir odacıktı. Konforu bir tah
ta kerevetten ibaretti. Ayna bile 
yoktu. 

— Bana mayo veriniz! dedim. 
15 kuruş istediler. Yıkandıktan 

sonra silecek istedim. Böyle bir 
şeyden haberleri yokmuş gibi dav
randılar. Biraz hiddetlenince el 
kadar, fakat son derece kirli bir 
havlu getirdiler, ayaklarımı sil
dim ve ıslak ıslak giyinip çıktım. 

Evvelâ 150 kuruş o kerevetti ba
rakanın nesine! Hiçbir fark ol
madıktan sonra umumî yerle hu
susî kabinenin 125 kuruş tutan 
farkı niçin? Ve nihayet bu - biz 
bir tarafta duralım - fakat ya
bancılara karşı ayıp değil midir? 

Not: Bari nezaketen ismini zik-
retmeyip (***) ile işaret ettiğimiz 
plaj, bu yazımızdan sonra insaiflı 
davransa... 

Ünivers i te ta l im taburunun 
ü ç ü n c ü k a m p ı d a bitti 

Üniversite talim taburunun Har-
biyede Yedek subay okulunda açüan 
üçüncü kampı da dün bitmiştir. 

8 0 l irayı aşırıp k a ç a r k e n 
y a k a l a n d ı 

Beyoğlunda karpuz sergisi bulu
nan ZeynuUah, dün, serginin bir kö
şesinde öğle uykusu kestirmekte iken, 
yanına maruf yankesicUerden Mihal 
yaklaşmış, yeleğinin cebirü keserek 
içinde bulunan 80 lira parasım al
mıştır. Bu işleri yapıp savuşmak
ta iken polisler tarafından yakalan
mıştır. 

Şehir ve şehir ijiyeni 
etütlerine methal 

(Doktor Memduh Say: İzmir) 
Şehirlerimizin en esasU ihtiyaçlan-

m en müterakkî ve fennî usullerüe hal-
çarelerini gösteren bu mühim eseri 
Belediyelerimize, Şehircilerimize ve 
şehrin sıhhatile uğraşanlara tavsiye 
ederiz. Büyük bir say'ı mahsıjlü olan 
bu eser şehrin plânlaşması usûlleri, 
sokak, meydan, park skuerler seyri-
sefer usulleri, binalarm şehre göre 
tarzlan, şehrin sulan, nakil isale va
sıtaları, kanalizasyon usulleri, me-
zarülüar, şehir gürültüleri, süpriin-
tüleri, bunlann ifa çarelerile mem
leketimizde şehirciliğe temas eden 
kanun, nizamname ve talimatname
leri havi bir kısmı da vardır. İstanbul 
İkbal, Ahmet Halit, Haset, İzmirde 
Mektepli Kütüphanesinde bulunur. 
Fiyatı 150 kuruştur.-

İmar plânı 
Mütehassıs eylül
de gidecek, mart
ta tekrar gelecek 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
İstanbulun imar plânının esas batla
rım teşkU edecek projenin mühim kı
sımlarını beş binde bir mikyasmda bir 
harita üzerinde hazırladığını yazmış
tık. 

Mütehassıs, bu avan projeyi riya
set makamma verdikten sonra eylül 
başmda memleketine dönecek, 938 
martmda tekrar İstahbula gelecektir. 
Arada geçecek altı ay içinde avan pro
je Şehir meclisi tarafından tedkik, Na
fıa ve Dahiliye Vekâletleri tarafından 
tasdik edilecektir. Mütehassıs mai'tta 
tekrar şehrimize geldikten sonra tas
dik edilmiş proje üzerine asıl plânı 
hazırlıyacaktır. 

Avan projede müstakbel plâna gire
cek olan bütün esaslar vardır. Bilhas
sa mütehassıs Yenikapıda' yapüacak 
olan şehrin müstakbel limanı etrafın
da pek esaslı tedkikat yapmıştır. 

B. Proste'un Belediye ile yaptığı mu
kaveleye göre, kendisi senede iki kere 
İstanbuia gelerek birkaç ay meşgul 
olaX:aktı. Fakat B. Proste'un İstanbu
ia karşı derin bir muhabbeti ve bağ
lılığı vardır. Bu rabıta, şehircilik mü-
tehassısınm gençliğindenberi başla
maktadır; Paris Güzel sanatler aka
demisinden mezun olan mimarlar, 
ötedenberi güzel eserler hakkında ted-
kiklerini ileriletmek üzere bir sene 
müddetle Romaya gitmeyi usul ittihaz 
etmişlerdir. B. Proste bundan otuz bu 
kadar sene evvel mimar diplomasile 
Paris Güzel sanatler akademisinden 
mezun olduğu zaman İstanbuldaki 
Türk ve Bizans eserlerini tedkik et
meği arzu etmiş ve o zaman Roma ye
rine İstanbuia gelmeği tercih etmişti. 

Proste henüz genç bir mimar iken 
îstanbulda altı ay kadar kalmış, Aya-
sofya, Sülesnnaniye, Kariye gibi eser
leri tedkik etmiş, İstanbulun tabiî 
güzelliği etrafında etüdler yapmıştı. 
Genç bir mimar iken gösterdiği bu 
alâka, şehirciliğe intisabından sonra 
B. Proste'ta daha çok inkişaf etmiştir. 

İşte şehircilik mütehsıssısı bu 30 se
nelik alâka ve rabıtanm tesirile mu
kavele haricinde olarak İstanbulda 
ikametini uzatmağı ve etüdlerini bu
rada; yapmağı tercih ediyor. 

B e l e d i y e suçları yapanlar ın 
takibine d e v a m edi l iyor 
Eminönü polis merkezi memurla-

n ; beledî yasaklann tatbiki sırasın
da bir satıcının türkçeden gayri li
sanlarla bağırarak satış yaptığını tes-
bit etmişler ve kendisini para ceza
sına çarptırmışlardır. 

Einönü mmtakasında bundajı baş
ka; 110 kişi cezalandırümış, 140 ek
mekle 15 francala, 10 simit ve 50 ku
rabiye müsadere edilmiştir. 

Beyoğlu mmtakasında 25 kişi ce
zalandırılmış, 30 francala müsadere 
edilmiş, içmeğe salih olmadığı anla
şılan 10 gazoz imha edilmiştir. 

Fatih mmtakasında 14 kişi ceza
landırılmış, 88 ekmek müsadere edil
miştir. Kadıköy mmtakasında da bir 
kişi caddeyi işgal ettiği için cezaîan-
dınlmış, 16 kedi tutulmuştur. 

İSTANBUL HAYATI 
Yaz kıyafetleri 

Bazı muayyen mecburiyetler müs
tesna olmak üzere herkesin giyinişine 
karışılanuyacağı tabiî amma, insan 
bazan çok garib kıyafetlerle karşıla
şıyor. Geçenlerde sıcak bir günde öğ
le vakti Beyoğlu caddesinden geçiyo
rum. Önümde yaşlı bir bayan gidiyor. 
Başında siyah, kaim kadifeden yapıl
mış külah gibi bir şapka. Kollan 
omuzlarından aşağı çıplak, sırtı he
men hemen bel kemiğine kadar açık. 
Ayaklannda, konçları topuklardan 
geriye kıvrümış acaib çoraplar. Koca
man gövdesi iskarpininin sipsivri, in
cecik topaklan üzerinde sendeliye 
sendeliye zorlukla hareket ediyor. Ya-
nmdaki genç kızın kollan bileklerine 
kadar, yakası çenesinin altına kadar 
kapalı. Alçak, yassı ökçeli iskarpini
nin üzerinde keklik gibi sekiyor, şiş
man bayanı da zorla sürüklemeğe ça
lışıyor. 

Daha ötede dört beş kişilik bir deli
kanlı grupu kolkola girmişler. İkisi 
ceketlerini çıkanp kollarına almışlar 
gömleklerinin yakalannı göğüslerine 
kadar açmışlar, kollan dirseklere ka
dar sıvah, ellerinde kâğıt helvasmdan 
kutular içinde dondurma yiyorlar. 
Diğer üçü, kolah yakalarına sımsıkı 
boyunbağları sarmışlar, birinin boy
nunda bir de siyah kadın eşarpı görü
nüyor. Eşarpı boynuna doladıktan 
sonra ilikU ceketinin yakalan altına 
sokmuş. 

Karşıdan gelen orta yaşlı bir kadı
nın güneşten yanmış kahve rengi ba-
caklannda çorap yok. Çıplak ayakla-
nna, üzeri örgülü iskarpin giymiş. 
Kıyafetinin mevsime uygunluğuna 
diyecek yok. Fakat sokaklarda adım 
başında terkos musluklan akarken 
bayanın örgülü ayakkaplannın ara-
smdan görünen parmaklan pek te iyi 
manzara arzetmiyor. Kalabahk ara
sında siyah çarşaflarını çenelerinin 
altından iğnelemiş iki kadımn, moda 
mağazalarının vitrinlerini süze süze 
yürüyüşleri herkesin g<%üne ilişiyor, 
Mahallebici dükkânının önünde limo
nata içen iki genç kızın kıyafetleri de 
bambaşka. Birinin başında araba te
kerleği kadar bir şapka, ellerinde be
yaz eldivenler, kolunda torbası kumaş
tan, ağzı tahtadan, seyahat çantası 
kadar bir çanta, koltuğunda havlu ve 
mayo paketi. 

Öteki çıplak denilecek derecede 
açık giyinmiş. Başı açık. göğsü, ensesi, 
kollan, çorapsız bacaklan yanmak
tan kıpkırmızı olmuş, yer yer derileri 
kalkmış. Arkadaşı buzlu limonatayı 
yudum yudum içmeğe çahşırken o, 
bardağı bir dikişte boşaltıyor. Karşıda 
iki delikanlı da onun yerine derin de
rin oh çekiyorlar... — C. R. 

B e ş i k t a ş be l ed iyes inde ikinci 
bir veznedar l ık ihdas ed i ld i 

Beşiktaş belediyesinde icra işlerinin 
takviyesi ve halkm beklemeksizin ver
gi ve sair borçlarını kolaylıkla verebil
mesi için bir veznedarlık daha ihdas 
edilmiş ve veznedarlığa icra memuru 
B. Abdülkadir tayin edilmiştir. 

B Fest ival takvimi 
25 Ağustos: Çarşamba 

Fatihte İtfaiye bandosu 
Balkan Festivali 

Kadıköyünde Süreyya bahçesinde saat 
21.30 da 

Naşid temsili 
Kudret Helvası 

Taksimde Canüıköşkte saat 21,30 da 

Bay Amcaya gföre. 

B. A. — Para biriktir oğluın, para 
biriktir!... 

... Her gün bir köşeye bir kaç para 
atsan... 

... Birike birike... ... Günün birinde s^rvet sahibi 
olursun!.. 

Küçük Amca — öyle amma babacı
ğım ben şair ruhlu bir gencim, serve
ti ne yapacağım?.. 

B. A. — Ne yapayım olur mu?... 
Belki bir gün kalkar, Topkapı mCk-
zesine gitmek istersin.... 
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Meçhul tahtelbahir 
'(Ba9 taraâ 1 inci sahifede) 

Acaba general Franko, o tarihten-
|)eri Akdenizde bu kadar mükem
mel bir zabıta servisi temin etmeğe 
medar olacak yeni tahtelbahirler mi 
satm aldı? Bundan başka her han
gi bir faraziye neticeleri çok ağır 
bir takım tahminelre yol açar. Çün
kü bu takdirde üçüncü bir devletin 
faal bir surette işe kanştığım kabul 
etmek lâzımgelir.» 

Humanite gazetesi, Fransa ve İn
giltere tarafından ittihaz edilmiş olan 
bahri müdafaa tedbirlerinden bah
sederek diyor ki: 

«Londra ve Parisin İtalya ve Al-
manyamn yalmz İspanyayı fethet
mek için harp etmekte olmayıp belki 
daha geniş maksadlar peşinde koş
makta olduklarını anlamaları mem
nuniyete şayandır.» 
İspanyanın müracaatı tedkik 

ediliyor 
Cenevre 24 (A.A.) — İspanya Ha

riciye Nazın B. Giral'in dün Milletler 
Cemiyeti umumî kâtibine vukubulan 
tebligatı üzerine Cenevre müessesesi 
İspanyol meselesile meşgul olmağa 
başlamıştır. 

İspanya hükümeti, bildirdiği vaziye
tin tedkiki için konseyin fevkalâde ola
rak toplanmasına ihtiyaç olup olma
dığı hakkında bir karar vermek işini 
konseyin reisine bırakmıştır. 

Vaziyetin, konseyin 10 eylül olarak 
tesbit edilmiş olan alelade içtima ta
rihine kadar beklemeğe müsaid mi ol
duğu yoksa konseyin süratle içtimaa 
davet edilmesi mi lâzım geleceği hu-
suslanm tesbit etmek vazifesi şimdi 
Baltık memleketlerinde bir seyyahat 
yapan umumî kâtip Avenol'ün yardı-
mile bir karar ittihaz edecek olan Lon-
dradaki Ekvator sefiri B. Quevedo'ya 
düşmektedir. 

İspanya hükümeti konseyin davet 
edilmesini sarahaten istememekle be
raber vaziyetin vehameti böyle bir iç
timai icap ettirdiği kanaatini izhar 
etmşitir. 

Eğer Quevedo'nun yapacağı tahki
kat neticesinde konsey âzalarının ek
seriyeti konseyin derhal toplanması lâ
zım geldiğini ileri sürecek olurlarsa 
konsey ayın sonunda yalnız İspanyol 
işlerile meşgul olmak üzere fevkalâde 
olarak toplanacaktır. 

Bundan sonra ruznamesindeki mad
deleri ikmal etmek üzere 10 eylülde 
adî bir içtima akdedecektir. 

Konseyin adî içtima devresinin ta
yin edUmiş olması sebebiyle Cenevre 
mahafili Akdenizde yeni hâdiseler zu
hur etmediği takdirde konseyin müs-
tacelen davet edilmesine mahal kalmı-
yacağı mütaleasındadırlar. 

Misafirlerimiz 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yugoslav gazetelerinin ma
kaleleri 

Belgrad 24 (A.A.) — Avala ajansı 
bildiriyor: Türk ordusunun manevra-
lannı büyük bir dikkatle takib etmiş 
olan bütün Yugoslav matbuatı Türk 
aiskerinin parlak meziyetlerini ve Türk 
zabitlerinin yüksek iktidarlarmı teba
rüz ettirmektedir. 

Gazeteler, dün geniş başlıklar altın
da manevralar esnasında Trakya umu
mî müfettişi Kâzım Dirik tarafından 
ecnebi askerî mümessillerinin şerefi
ne Edirnede verilen ziyafette Yugos
lavya ordusu erkânıharbiye reisi ge
neral Nediç tarafından söylenen nut
ku dercetmektedirler. Gazeteler bil
hassa general Nediçin nutkundan ye
ni Türkiyenin gerek askerî, gerekse 
sosyal ve kültürel sahalarda elde etti
ği mühim terakkilerden bahseden kıs-
mmı ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Izmire giden esnaf heyetin
den bir kısmı döndü 

lamir fuanna İştirak etmek üzere 
şehrimizden giden 40 kişilik esnaf he
yetlerinden bir kısmı dün şehrimize 
dönmüşlerdir. Heyetin bir kısmı Dum-
lupınarda yapılacak Zafer bayramı 
törenine iştirak etmek üzere İzmirde 
kalmışlardır. 

Fransız hariciye nazırı 
Cenevreye gidecek 

Paris 24 (A.A.) — Hariciye Nazı
rı B. Delbos, Milletler Cemiyeti kon
seyinin içtimalanna iştirak etmek 
üzere 9 eylülde Cenevreye hareket ey-
îlyecektir. 

Bir heroin müptelâsının 
acıklı macerası 

"Ya beni tedavi ettirin 
yahut heroin verin,, diyor 
Dün müddeiumumîliğe Sevim adm-
da bir genç kız getirilmiştir. Sevim 
Galata polis merkezine müracaatle 
hâsta olduğunu söylemiş ve: 

— Heroin müptelâsıyım. Şimdi He
roin alacak param yok. Heroinsiz kal
dığım için hasta oldum. Ya bana he
roin alınız, yoksa tedavi için hastane
ye gönderiniz... demiştir. 

Polis merkezi Sevimi Adliyeye gön
dermiş, dün kendisi Adliye doktoru B, 
Enver Karan tarafmdan muayene 
edilmiştir. Yapılan muayenede Sevi
min heroin kullanmaktan yarı mec-
nım bir hale geldiği görülmüş ve ken
disi müşahede altına alınmak üzere 
Tıbbı adlîye gönderilmiştir. 

Sevim dün bir muharririmize şun
ları aiılatmıştır: 

— On dokuz yaşındayım. Galata-
da Karaoğlan sokağında oturuyorum. 
Burada hiç kimsem yoktur. Yalnız 
Aliye ve Dürdane adlarında iki kaidm 
arkadaşım vardı. Onlar da benim gi
bi genç idiler. Heroin kullanıyorlardı. 
Beni de heroine alıştırdılar. Sonra 
bımlardan Dürdane öldü. Ben üç sene-
denberi heroin kullanıyorum. Şimdi 
günde iki gram heroin çekiyorum. Ya
ni her gün iki lira heroin parasına 
ihtiyacım var. Bunu temin etmek için 
de ötede beride çalışıyorum, düğün
lerde çengilik yapıyorum ve kazandı
ğım parayı heroine veriyorum. Her 
gün iki gram heroini çekmezsem ken
dimi kaybediyorum, ne yaptığımı bil
miyorum. Param olmadığı zamanlar 
sırtımdan entarimi çıkarıp satarak 
heroin aldığım pek çoktur. Yirmi 
dört saat aç durmağa razıyım. Fakat 
bir dakika heroinsiz duramıyorum. 

Sevim yanındaki bekçi ile Tıbbı ad
lîye götürülürken yine duraklıyarak: 

— Acaba beni hapsederler mi? Bir 
hastaneye gönderseler de birkaç ay te
davi edilsem... Eğer iyi olamazsam hiç 
değilse orada ölürüm de kurtulu
rum... 

Diye Adliye doktoruna yalvarmağa 
başlamıştır. 

Beşiktaş kulübü azasını davet 
Beşiktaş jimnastik kulübünden: 

Kulübümüzün bilûmum fahrî ve faal 
azalarına 1937 yıh için yeniden hüvi
yet varakası verilmekte olduğundan 
alâkadarlarm on beş eylüle kadar her 
gün akşamları kulüp merkezine mü
racaatla almalanm ve yeni hüviyet 
varakası almıyan azanın kulüp âzala-
rma bahşedilen hak ve menfaatlerden 
istifade edemiyeceklerini bildiririz. 

istanbul Festival komitesinden: 
Pireden gelecek olan muhtelit takımla 

İstanbuldan çıkarılacak muhtelit takımlar 
arasında aşağıda yazıh program dahilin
de futbol maçları yapılacaktır. 

1 — 28 ağustos 937 cumartesi saat 17 de 
Taksim stadyomunda Galatasaray - Be
şiktaş muhteliti ile Pire muhteliti. 

Hakem: Ahmed Adem, yan hakemleri: 
Feridun Kılıç, Samim Talu. 

2 — 29 ağustos 937 pazar saat 17 de 
Taksim stadyomunda Fenerbahçe - Güneş 
muhteliti İle Pire muhteliti. 

Hakem: Nuri Bosut, yan hakemleri: 
Tarık, Ekrem Ersoy. 

Türkiye İş Bankasmdan: 
Bankamizın kuruluşuna rastlayan 26 

Ağustos 1937 Perşembe günü İstanbul, Be
yoğlu, Galata şubelerile Beyazıt, Kadıköy, 
tJsküdar Ajanlarımızın kapalı bulunduru
lacağı sayın alâkalılarımıza bildiririz. 

YENİ NEŞRİYAT 

TERLİ MALLAR PAZARI POSTASI 
Türk mecmuacılıgmca, bilhassa kadın 

ve moda âleminde büyük muvaffakiyet 
kazanmağa namzed yeni bir arkadaş ilti
hak etmiştir. Bu arkadaş, .(Yerli Mallar 
Pazarı .Postası) dır. Filhakika Sümer 
Bank Yerli Mallar Pazarının üç ayda bir 
neşrine başladığı bu mecmuanın dün ilk 
nüshası çıkmıştır. Gerek tab'ı, gerek re
simler noktai nazarından bir şaheser 
addedilecek olan bu iki nüshada modaya 
ait bir çok haber ve resimler, Sümer Ban
kın faaliyetine müteallik malûmat ve hi
kâye ve bilmeceler vardır. Yalnız kadınla
rın değil, iyi giyinmek istiyen herkesin 
kadın, erkek ve çocukların işine yanyacak 
resim ve haberleri "ihtiva eden bu güzel 
mecmuaya muvaffakiyet temenni eder, 
karilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

Sünnet düğünü 
Beşiktaş T. H. K. şubesinden: 
Türk Hava Kurumu Beşiktaş kaza şu

besi nam ve menfaatine ve havacılık 
haftası içinde 4/9/937 de Beşiktaş Aile 
parkında sünnet düğünü yapılacağı halka 
bildirilir. 

Sünnet düğünü 
Kızılay Beyazıd nahiyesinden: Nahiye 

şubemiz tarafmdan 28/8/937 cumartesi 
günü akşamı Gülhane bahçesi Saraybur-
nu alafranga kısmında yoksul çocuklara 
büyük bir sünnet düğünü tertip edilmiştir. 

İ s tanbul C. müddeiumumîl iğ inden: 
İstanbula geldiği anlaşılan Geyve ceza 

hâkimi Fikret'in derhal memuriyetimize 
müracaatı ilân olunur. 

O L U M 
Defterhane nazırı merhum Riza paşa 

kızı. Adliye nazırı merhum Nâzım paşa 
zevcesi, doktor Ömer Nasım ve mühendis 
Tayfur Nasım annesi ve Ticaret ve Sana
yi odası umumî kâtibi Cevat Nizami Dü
zenli kayınvalidesi Bayan Vecihe müptelâ 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak irtihal 
eylemiştir. Cenazesi bugünkü Çarşamba 
günü saat on ikiye çeyrek kala Şişlide Ha-
lâskârgazi caddesinde 301 numaralı Ömer 
Bey apartımanından kaldırılacak, namazı 
Teşvikiye camiinde kılınacak ve Kabataş-
tan hususî vapurla Harem iskelesine ge
çirilerek Karacaahmette aile kabristanına 
defnedilecektir. 

Merhum çiçek getirilmemesini arzu et
miştir. 

Terzi Cemal BUrün 
24 ağustos salı gününden itibaren 

yazlık modellerini ehven fiatla elden 
çıkarttığını müşterilerine bildirir. 

26 ağustos perşembe ak
şamı Beşiktaş Aile bahçe

sinde Zozo Dalmasın 
iştirakile Halime 

27 Ağustos cuma akşamı 
Bebek bahçesinde 

Zozo Dalmasın iştirakile 
Ç A R D A Ş 
Son temsil 

İstanbul Levazım 
amirliği ilanları. 

Antalya garnizonunun ihtiyacı olan 
2340Ö0 kilo askerî evsafta un kapaü 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 
günü lO/Eylûl/1937 Cuma günü saat 
10 dadır. Tahmin bedeli 12 kuruş mu
vakkat teminatı 2633 liradır. İsteklile
rin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teminat ve teklif mektuplan İsparta-
da tümen satmalma komisyonuna en 
az bir saat evvel vermeleri. (295) 

(5373) 

İstanbul Levazım amirliği şuabatı 
için yaptmlacak 25 adet evrak sandığı 
2/9/937 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede satmalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 75 liradır. Teminatı 11 lira 
25 kuruştur. Şartname ve numunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(90) (5556) 

Kapalı zarfla Eksiltme tlânı 
İstatistik Genel Direktörlüğü Eksi l tme 

ve İhale Komisyonundan: 
1 — Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan İş 74 forma tahmin olunan genel 

nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cilt kitaptır. Beherinden ikişer bin adet 
bastırılacaktır. 

2 — Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira üzerinden 
2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 liralık banka mektubu veya tahvil 
verilecektir. 

3 — Teklif zarfları 1937 senesi Eylül ayının 6 mcı pazartesi günü saat 14,30 
da genel Direktörlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat vesikasiyle teklif mektupları eksiltmenin açılma-
smdan bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır. Bu baptaki şart
name komisyon kâtipliğinden istenilebilir. Numunede dairede görülebilir. (4646) 

î 

İstanbul Nafia müdür lüğünden: 
8/9/937 Cuma günü saat 15 de Istanbulda Nafia Müdürlüğünde (5037) 

lira keşif bedelli İstanbul Tevkifhanesinde yapılacak tamirat işleri açık eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
proje keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (378) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecek

leri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Tica
ret Odası vesikalarile gelmeleri. .(6187X 

Askerî Liseler 
Müfettişliğinden: 

Sivil Liselerde ikmaU olupta ikmalde muvaffak olacak okurlardan bir mik
tar talebe imithanla Askerî Uselere alınacaktır. Yüksek sınıfta olanlar tercih 
edilirler. Talip olanların şimdiden müracaat ederek evraklarım tamamlamala
rı lâzımdır. (327) (5553) 

Manisa tskân Müdürlüğünden: 

Manisanın Muradiye köyünde 
» Koldere köyünde 
» MüteveUi köyünde 
» HocaU köyünde 
» Çobanisa köjründe 
» Saruhanlı köyünde 
» Gömülceli köyünde 
» Geri köyünde 
» Kayışlar köyünde 

Alaşehir kazasının Dere köyünde 
Salihli kazasınm Yeşilova köyünde 
Akhisar kaza merkezinde 
Akhisann Marmara nahiyesinde 
Akhisarın Palamut nahiyesinde 
Akhisann Selendi köyünde 
Akhisarın Sakarkaya köyünde 
Akhisann Mecidiye köyünde 
Akhisarın Dere köyünde 
Soma kazası merkezinde 

Tip 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

. 2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 

Nevi 

Kagir 
Kerpiç 

» 
» 
» 
» 
» 
H) 

» 
u 
» 

Kagir 
» 
)) 

Kerpiç 
» 
» 
» 

Kagir 

Tek ev 
adedi 

21 
39 
35 
24 
24 
12 
25 
12 
14 
31 
4 
3 
5 
2 

12 
3 
2 
1 
1 

Bir evin keşif 
bedeli 

Lira 
632 
609 
609 
609 
609 
609 
609 
609 
609 
609 
609 
691 
691 
691 
609 
609 
609 
609 
691 

Kuruş 
07 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
35 
35 
35 
58 
58 
58 
58 
58 

1 — Yukarıda yazılı mevkilerde inşa edilecek göçmenlerin evvelce yapı
lan ilânlardaki keşif bedellerinin dun görülmesi hasebile talip zuhur etmedi
ğinden mahalli rayiç ve işçilikler üzerinde yeniden incelemeler yapılarak tes
bit edilen balâdaki kıymetler üzerinden 3/9/937 Cuma günü saat 16 da Mani
sa İskân Müdürlüğünde açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 — İnşa edilecek işbu evlerin keresteleri ve diğer bilûmum malzemesi 
müteahhide ait olmak üzere inşaat anahtar teslimi suretUe olacaktır. 

3 — Münakaşaya iştirak etmek isteyenler her mevkideki evlerin beşer, 
onar adetten ibaret guruplar için teklif yapabilecekleri gibi perakende sureti-
le de teklifatta bulunabilirler. 

4 — Her müteahhit kaç ev taahhüd ediyorsa o miktar evin mecmu kıy
metleri üzerinden % 7,5 teminat akçesi yatıracaktır. 

5 — İstekliler fennî, hususî, idarî şartnameleri, plân projelerini görmek 
üzere Manisa İskân Müdürlüğüne ve kazalarda kaymakamlara müracaat ede
bilirler. 

6 — Eksiltmeye gireceklerin kanunî tarifata göre vesaikini komisyona ib
raz ve 2490 sayılı kanun ahkâmma riayet etmeleri ilân olunur. (5536) 

İstanbul Harici askeri kıtaatı ilânları 
Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat 

bedeli teminatı İhale şekli 
Kilo Lira Lira 

Un 133000 16293 1222 Kapalı zarf 

îhale günü 

26/8/937 perşembe Saat 
15 de 

İslâhiye ve Akbez kıtaatının ihtiyacı olan un yukarda yazıldığı veçhile ek
siltmeye konulmuştur. Teklif mektupları muayyen olan vakitten bir saat ev
vele kadar mutlaka komisyon başkanlığına verilmiş olmalıdır. Şartname ko
misyonda görülebilir. İstekUlerin hüviyet varakası ve ikametgâh vesikalarile 
birliket îslâhiyenin Çerçilli köyünde Dağ Tugay karargâhında Tugay satııl-
alma komisyonuna gelmeleri, (257) (5124) 

Cinsi 

Un 
Arpa 
Sığır eti 

Miktarı 
Kilo 

340000 
318000 
110000 

Fiatı Temin-.tı 
Lira 
46750 
15900 
20900 

Lira 
3507 
1193 
1568 

Tarihi 
26/8/937 

» )) 
27/8/937 

îhale 
Günü 

Perşembe 
» » 

Cuma 

Saat Şekli 
10 Kap. zarf 
15,30 » » 

10 )) »: 
Samsım Garnizonunda bulunan kıt'a ve müess'ese eratımn ihtiyacı olan 

yukarıda yazılı erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
hizalarmda gösterilen günlerde ve şartnameyi almak ve icabeden malûmatı 
edinmek isteyenlerin hergün Tüm binasındaki komisyona gelmeleri. EksUt-
meye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki ve
sikalarla teminat ve teklif mektuplariyle müracaatları ve teklif mektuplarının 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. (256) (5123) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesi mucibince 13 adet elektrik motörü açık eksiltme sure-

tile satm alınacaktır. 
II — Muhammen bedeli 1300 lira muvakkat teminat 97.50 liradır. 
III — Fiatsız teklifler ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta evveli

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

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacak
tır, 

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

aramlan kanunî vesaika ve % 7,5 güvenme paralarUe birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilân olunur. «4564)) 

istanbul sanat okulu direktörlüğünden: 
Beş yıllık ilk okul mezunları ile orta okuldan tasdiknameli olanlar sanat 

okulu yatısız kısmına doğrudan doğruya kaydedilirler. İmtüıan yoktur. Vakit 
geçmeden kaydediliniz. (5422) 

Açık Eksiltme İlânı: 
Haydarpaşa Lisesi Satmalma Kurumundan 

31/Ağustos/937 salı günü saat 15 de İstanbulda Kültür direktörlüğü bi
nası içinde Liseler Muhasebeciliği odasında toplanacak olan eksiltme komis
yonu tarafından 5098 lira 94 kuruş keşif bedelli Haydarpaşa lisesinde yapıla
cak tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. <' 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
proje keşif hulâsasiyle buna müteferri diğer evrak Haydarpaşa lisesinde gö
rülebilir. 

Muvâkkat teminat 383 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer İş yaptığına dair göstereceği 

vesika üzere İstanbul Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
carî sene Tecim odası vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gel
meleri. h5264)) 
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SİYASİ İCMAL: 

Amerikada dahilî bîr mesele 
\r Amerikan Parlâmentosunun geçen 

kânunusaninin üçündenberi devam 
eden birinci içtima devresi evvelki 
gün nihayet buldu. Gelecek sene ikin
ci devresinden sonra kongrenin Meb-
usan meclisi kâmüen v ayan azalan-
mn da üçte biri yeniden seçilecekler
dir. Bu intihapların geçen sene ikinci 
defa Cumhur reisi intUıaJ) edilen Roo-
sevelt için iyi ölmıyacağı tahmin olu
nuyor. 

Çünkü geçen devrede Alî Federal 
mahkemesinin ıslahı için Cumhur re
isinin yaptığı teşebbüsler adetâ su
ya düşmüştür. Cumhur reisi halk üs 
teşrü kuvvet arasında üçüncü hâkim 
bir kuvvet olanuyacağı, yani Kanu-
nuesasînin yegâne nigehbanı olarak 
Âlî Federal mahkemesinin rol oymya-
mıyacağı dâvasını Heri sürmüştü. Bu 
maksadla Âlî mahkemenin yaşlı aza
lan yerine yeni ve genç azalar intihdb 
etmek salâhiyetini istemişti. 

Fakat Amerika efkân umumiyesi 
Âlî mahkemeyi, Amerikalüann ferdi 
hürriyetlerinin yegâne hâmisi gibi te
lâkki ettiğinden, Cumhur reisinin dâ

vasını kendi partisi dan demokratlar, 
bile müttefikan müdafaa etmemişlerr 
dir. Neticede bu parti arasında tefri
ka çıkmıştır. 

Demokratlann tefrika ve inhHâline. 
sebep olan bir dâvanın müdafaasına 
devam edilerek Mebusanın hepsi ve 
Ayanın üçte biri için intihab yapılması 
demokrattan büsbütün dağıtması 
muhtemel bulunuyor. 

B. Roosevelt ikinci defa intihab edi
lirken Kanunuesasînin ıslahını ve ta^ 
düini esas mesele yapmamış olmast 
ve bilâkis bunun müdafaası etrafın^ 
da muhaliflerinin toplanmasına mil-
saade etmiş bulunması ve intihab edil
dikten sonra işe Alî Federal mahke
mesinin salâhiyetinden ziyade âzala-
nnın değiştirilmesi üzerinde durması 
kendisinin geniş mikyastaki ıslâhat 
hareketini sekteye uğratmıştır. 

Bu suretle Amerika devleti dahili 
politikadan zaafa uğramış ve Avrupa 
işleri şöyle dursun, yakından alâka
dar bulunduğu Uzak Şark işlerinde 
bile gerilemek yolunu tutmağa mec
bur olmuştur. Feyzullah Kazan 

Festivale gelen 
heyetler 

Dûn cumhuriyet abidesine 
çelenkler koydular 

Beş gün evvel kaybolan 
çobanın cesedi bulundu 

Bîr çukura atrlan cesedîn 
bacaklarını köpekler yemîştîr 

Çobanın bir kavga neticesinde öldürül
düğü anlaşıldı, katil yakalandı 

Beş gündenberi kaybolan bir çoban 
İçin yapüan ataştırmalar zabıtayı 
yeni bir cinayetle karşüaştırmıştır. 
Hadisenin tafsUâtı şudur: 

Paşaköy civarında çobanlık yapan 
Şabanın bir kaç gündür kaybolduğu 
mahallî zabıtasına bildirilmiştir. Za
bıtaca Şabanm gitmesi ihtimali olan 
yerlerde soruşturma ve araştırmalar 
ya'pılnuş, fakat bir netice almama-
mıştır. 

Dün sabah, Kartal civarmda boş 
araziden gitmekte olan bir yolcu, bu
rada bir çukur içinden fena bir koku 
geldiğini duymuş ve çukura yaklaş
tığı zaman tüyler ürperten bir man
zara üe karşılaşmıştır. Sırt üstü yatmış 
olan ve henüz genç olduğu gözüken 
bir adam, her hangi bir hayvan ta-
rafmdan dişlenmiş ve etleri koparü-
mış, çiplak bacaklar... 

Yolcu, bu halı görünce, derhal za
bıtaya koşmuş, haber vermiş, bunun 
üzerine harekete geçen jandarma 
kumandanlığı bir taraftan cesedi 
muhafaza altma almakla beraber, di
ğer taraftan Üsküdar müddeiumumî
liğini de haberdar etmiştir. Müddei
umumi B. Orhan Adliye doktoru Ue 
birlikte cesedin bulunduğu yere ge
lerek vaziyeti tesbit etmişlerdir. 

Beş gün evvel öldürüldüğü ve ba-
caklannm köpekler tarafından ye
nildiği tesbit edilen bu cesedin Paşa-
köylü çoban Şaban olduğu da anlaşü-

mıştu-. Bunu müteakib katilin kim ol
duğunu anlamak için çalışılmağa ba^ 
lanmıştır. 

Bunun için o civarda Şabanın ta
nıdık ve arkadaşlaruun malûmatma 
müracaat edilmiştir. İlk zamanlarda, 
bu kanlı hadisenin mahiyetirü aydın
latmağa yarayacak inalûmat ele ge-
çirilememişse de, tahkikat biraiz sıkış-
tırılmca, maktul Şabanın Samanda-
rede Uzun Ahmed oğlu Osmanm ya
nında çobanlık eden Çerkeşli Riza üe 
aralarının açık olduğu ve sık sık mü
nazaa' ve dövüşmeler yaptıkları tes
bit edilmiştir. Bunun üzerme Çerkeşli 
Riza da derhal araşturılarak buldu
rulmuş ve müddeiumumînun huzu-
rile sorguya çekUmiştir. 

Daha ük anlarda telâş göstermeğe 
başlıyan Çerkeşli Riza, kendine soru
lan girdili çıktiu suallere cevab ver
mekte şaşırmış, bu suretle hakkmdakl 
şüpheleri takviye edince. Şabanı ken
disinin öldürüp öldürmediği suaüne 
evvelâ inkâr şeklinde cevab vermiş, 
fakat sualler tevali edince, işin için
den çıkamıyarak, onu bir kavga neti
cesinde öldürdüğünü ve cesedini de 
çukura aittığını itiraf etmiştir. 

Katilin, cinayet yerinde isticvabı 
dün akşam geç vakte kadar devam 
etmiştir. Bugün, Üsküdar Adliyesine 
teslim edilerlk hakmda tevkif karan 
alınıp Tevkifhaneye sevkolunacaktır. 

Baygın adam 
Ameliyat yerini çiviye 
çarpmış, buradan kan 

akmağa başlamış 
Evvelki akşam Şehzade camisi ci-

varmdan geçenler bir adamın yerde 
baygm bir halde yattığım görmüş
ler ve poüse haber vermişlerdir. 

Gelen zabıta memurları, bu ada
mın kim olduğunu öğrenmek iste-
mişlerse de hiç bir cevap alamamış
lardır. 

Polis memurlan; bu hal karşısın
da, adamın her hangi bir vakada ya
ralanması ve saire ihtimalleri dü
şünmüşler, bir taraftan can kurta
ran otomobilini çağırmakla beraber, 
diğer taraftan vücudunu muayene 
etmişlerdir. 

Bu muayenede karmmn sol tarsr 
fmdan hafif surette kan akmakta ol
duğu görülmüş, bu esnada da gelen 
can kurtaran otomobilile kendisi Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Hastanede yapılan tedkiklerde, bu 
adamın önce ameliyat olduğu ve bu 
yerin zorlanmasile, kan aktığı tesbit 

Dumlupınardaki merasime 
iştirak edecek heyet 

Zafer bayramı münaSebetile Dum-
pmarda yapılacak merasime iştirak 
etmek üzere İstanbul Parti teşkilâtı 
ve Halkevleri namına Eminönü Halk
evi başkanı Agâh Sırn Levend, Şehir 
meclisi naimna da daimî encümenden 
avukat Cemaleddin Fazılm iştirak et
meleri kararlaştırılmıştır. Heyet per
şembe günü şehrimizden hareket ede
cektir. 

Bir çocuk incir ağacından 
düşerek yaralandı 

Üsküdarda oturan Osman admda 
bir çocuk bahçedeki incir ağacına 
çıkmış, muvazenesini kaybederek düş
müş, muhtelif yerlerinden yaralan-
dığmdan tedavi altına alınmıştır. 

Akdenizde ingiltere ile 
Italyanın vaziyetleri 

Temps gazetesi" İngiltere, Italyanın tehdidine 
i(arşı koymak İçin büyük hazırlık yapıyor,, diyor 

edilmiş, lâzımgelen tedavi yapılarak 
hasta kendine getirilmiştir. 

Yaralı kendine geldikten sonra; 
Kasrmpaşada oturduğunu, isminin 
Ali Şaban olduğunu, o gece gömüye-
rek bir çivili tele çarptığını, bu su
retle ameliyat yerinin kanadığını 
söylemiştir. 

Festivale iştirak eden heyetler Cıım-
hıuriyet abidesine çelenk korlarken 

ve Rumen heyeti reisi defteri 
imza ederken 

İstanbul festivaline iştirak eden 
Ödemiş zeybeklerile Balkan festival 
heyetleri dün saat 16 da Taksimde 
Cumhuriyet âbidesine çelenkler koy
muşlardır. 

Türk, Bulgar, Yunan, Yugoslav ve 
Rumenlerden mürekkep heyetler mil
lî kıyafetlerile, ikamet ettikleri Bele
diye konservatuar binasından, önle
rinde Şehir bandosu olduğu halde ta
bur halinde hareket etmişler, İstiklâl 
caddesinden geçerek Taksimde Cum
huriyet âbidesine gelmişlerdir. Her he
yetin elinde kendi millî bayraklann-
daki renklerle süslenmiş birer çelenk 

vatdı. Çelenkler İstiklâl marşı söylendi
ği halde sıra ile âbideye konmuştur. 
Millî heyetler arasmdaki Yugoslavya
lı ve Yunanlı bazı genç bayanlar, bar 
nş remzi olarak başlarma defne da
lından birer taç giymişlerdi. Heyetler 
yolda geçerken halk tarafından alkış
lanmışlardır. 

A s f a l t a ç e v r i l e c e k c a d d e l e r 
Büyük caddelerden bir kısmının as

falta çevirilmesine karar verilmişti 
Belediyenin asfalta çevireceği cadde
lerde kullanılacak asfalt cinsi hakkın
da fen heyeti tedkikat yapmıştır. Bu 
tedMkatm neticesi vali ve Belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağa bir ra
porla bildirilmiştir. Vali kararım ver
dikten sonra caddelerin hangi usul 
asfaltla yapılacağı karariaştınlacak 
ve inşaata başlanacktır. 

Türk Mürettipler Cemiye
tinin gezintisi 

Türk Mürettipler Cemiyeti tarafm-
dan hasüatı tamamen mürettiplerin 
malûl, ihtiyar ve hastalarınm teda
vilerine medar olmak üzere Boğaziçine 
ve Adalara bir gezinti tertip edilmiş
tir. Tenezzüh 28/Ağustos/937 cumar
tesi günü saat dörttedir. Şirketi Hay-
riyenin 68 numaralı vapuru köprüden 
muayyen mevkiinde davetlilerini ala
rak Adalara müteveccihen hareket 
edecek ve oradan Kavaklara' kadar uza
yacaktır. Gezintinin fevkalâde olma
sı için her türlü tertibat süınmıştır. 

Temps gazetesi «Akdeniz» serlev-
hasile yazdığı bir makalede Akdenizde 
İngütere ile Italyanın vaziyetleriıü 
tedkik ederek diyor ki: 

İngiliz Hariciye Nazırının Akde
nizde İngiliz siyaseti hakkındaki son 
beyanatı, ve otuz beşer bin tonluk 
Vittorio - Venetto dritnotu ile eşinin 
deıüze indirilmesi, Akdenizdeki bahrî 
vaziyet üzerine umumî dikkat ve adâ-
kayı celbediyor. 

Deniz harp mektebi profesörlerin
den M. A. Reusoner, Revue Militaire 
Generale mecmuasmda, yazdığı bir 
makaleye göre son zamanlara kadar 
İngüterenin imparatorluk sevkülceyş 
ve bahrî siyasetinin en belli başU pren
sibini Akdenizi, imparatorluğun ve 
Hindistan, Cebelüttank, Malta, Aden 
ve Kıbrıs ile muvaselesinin belkemiği 
mesabesinde addetmesi teşkü ediyor
du. Bir asırdan fazla bir müddet hiç 
bir bahrî devlet İngilterenin bu te-
faVvukımu ciddî bir surette tehdid 
etmemişti. 

İtalyanm siyasî inkişâfı, müstem
leke ihtirasları, ve bahrî kuvvetlerinin 
süratle artması, şimdiye kadar Cebe
lüttank ve Maltaya aayanan İngUiz 
filosunu ciddî bir surette tehdid ede
bilir mi?. 

Kara ve deniz kuvvetlerinin iştirakile 
SicUya adasmda yapılan son manevra
lar:, Sicilya ile Tunus arasında mü
him bir tarassud noktası olan Pante-
laria adasmda yapüması düşünülen 
ve yapümasma başlanan tesisat, ve 
şarkî Akdenizde Rodos ile on iki ada
da ve Libyada İtalyan üssülharekele-
rinin - Yunanistan, Türkiye, ve Suri-
yede sarfedilen siyasî gayretlerden 
sarfmazar- sistematik bir surette in
kişaf ettirilmesi, Mussolininin geçen 
teşrinisanide Milânoda irad ettiği nu
tukta: «Akdeniz başkaları için bir yol 
ise biz İtalyanlar için hayattır» şeklin
de söylediği sözlere bir mâna izafe 
ediyor. 

I t a l y a n ı n v a z i y e t i 
Sevkülceyş bakımından yeni İtalya, 

bugün Fransız kuvvetlerine muadU 
olan ve yeni iki dritnotunun hizmete 
giBmesile, Fransız bahrî kuvvetlerini 
geçecek olan filosu sayesinde bugün 
pek ciddî tabiî avantajlara maliktir. 
Vakıa İtalya, sahillerinin uzunluğu 
ve en mühim ziraî merkezleri, salül-
le yakm bulunmak itibarile İngil
tere gibi muhtemel bir düşmana kar
şı saffı harp gemilerinin ve tayyarele
rin bombardımanına mükemmel bir 
hedef teşkil ediyorsada, tecemmu bakı
mından tefevvuku haizdir. Sicilya ile 
Sardonyanm teşkil ettiği ve Toskan 
denizinin uzandığı cephe, tedafüi bir 
sevkülceyşe ve Yunan denizlerile Ti-
rinyen denizi arasmda filolarm gizli 
harekâtına çok müsaittir. 

Merkezî Akdenizde sve en büyük 
saffı harp gemilerini istiabe hazırlan
mış olan Taranttan Fagliyari, Trapa-
ni, Augusta, Trablusgarp, Tobruk, 
Leryüze karşı bir üssülhareke ve is-
tinad noktası benzin ve mazot de
polarına malik olacak ve Maddalena, 
Misina, Brindizi gibi tâli derecede üs-
sülharekeleri de bulunacaktır. 

Bu üssülharekelerin ekserisi, çok 
dar geçidlere hâkim bulımuyorlar. 
Bunlar İtalyanlann çok beğendikleri 
tahtelbahirlerin ve torpil atan diğer 
gemüerin harekâtma ve faaliyetine 
çok müsaittir. 

Tayyareciliğin yıldırım süratUe te
rakki etmesi de İtalyanm lehinedir. 
Amiral Castexin tabirini kuUanatak 
buralarda yer, denize hâkimdir diye-
büiriz. Buralarda İtalyanlar, İngiliz 
tayyare gemilerinin zorlukla naklede
cekleri iki yüz tayyateye karşı yüzler
ce ağır bombardıman tayyaresi sevke-
debüecekierdir. 

Maltadan Portsaide hareket edecek 
bir İngiliz ticaret gemisi kafüesi, Au
gusta, Trablusgarp, ve Brindiziden 
sevkedüecek tayyarelerin ateşi altın
da bulunan sahadan çıkmadan, Tob
ruk ve Leryüz hava üssülharekeleri-
nin sahai faaliyeti içine girecektir. Bu
na mukabil, Cebelüttarıkı Maltadan 

ve Maltayaı Kıbrıstan ajaran hava 
cephesi biner küometre kadar uzun
luğundadır. İtalyan tajryareciliği, me^ 
kezî Akdenizde şimalden ve cenuptan, 
şarktan ve garpten hâkim bulunuyor
lar. Buna mukabil, İngilteremn Ak
denizdeki hava üssülharekeleri sahU-
lerinin sarplığı ve darlığı büyük hava 
kuvvetlerini istiabe kâfi değildir. 

U m i d b u r n u y o l u 
Akderüzdeki bu tehükeler, o kadar 

korkunç göründü ki, birçok İngilij 
sevkülceyşçüer, çok kuvvetli delillerle 
İngiliz imparatorluğu menafiinin 
pek ağır fedakârlıklarla müdafaaya 
değip değmediğini sormuşlardır. İm
paratorluğun Asyadaki müstemleke
leri fle münakalâtmı temin için Umid
burnu tarikile ikinci bir yolu yok mu
dur?. 

Bu ikinci yol vakıa daha uzun ol
mak ve İngüterenin müstemlekelerin
den ithalâtmı azaltmakla beraber ti
caret gemileri için daha fazla enmi-
yetü ve İngiliz harp filosuna sevkül
ceyş ve tabiyevî serbestli harekâtım 
temin etmek meziyeti vardır. Bu tak
dirde İngiliz amiralliği. Mal tada, Kıb-
rısta, Hayfada hafif deniz ve hava 
kuvvetleri bulundurmakla iktifa ede
cek, hattı harb filolarını Cebelüttarıka 
ve Aden - Mumyaza mmtakasma çe
kecek, Umidburnu yolunu sevkülceyş 
bir surette tanzim edecektir. Umid
burnu yolunun tercih edilmesini mü
dafaa edenlerin noktai nazarı budur. 

A k d e n i z b ı r a l a l m ı y a c a k 
İngüiz hükümeti, bir aralık bu nok

tai nazara yaklaşır gibi görünmekle 
beraber, uyanmış ve Sir Satouel Hoar 
27 eylülde irad ettiği nutukta: «Akde-
nizden feragat etmiyoruz. Malta fi
lonun en belli başlı üssülharekesi olar 
rak kalacaktır.» diye ilân etmiştir. 
Bu sözler, son günlerde İngiliz Hari
ciye Nazın tarafından da teyid edU-
miştir. 
Uzun zamandanberi ve her zamandan 

ziyade şimdi İngiliz Bahriye sevkülce- ' 
yişçileri, İtalyan tevessüüne kar
şı koymağa hazırlanıyorlat-. Diplomat-
larm da yardımUe Orta şarkta ve Arap 
âleminde kuvvetli bir istinadgâh ha
zırlamışlardır. Yakın bir zamanda İn
giliz füosu Şarkî Akdenizde İtalya içinj 
garptekinden daha tehdidkâr bir va
ziyete sahip olacaktır. Bir defa Fama-
gusa', Hayfa, Portsaid ve İskenderiye-
de büyük harp filolannm sığmacağı 
istinad noktalan tanzim edilince İn
gUiz hava kuvvetleri, Kıbrısta hare
kât için müsaid bir zemin bulacak, 
muharebe vukuunda Filistin, MaVera-
yi Erdün, Süveyş kanaU, Marsa-Matrou 
İskenderiyeğ Helyopolis, Helvan üssül-
harekelerinden istifade ederek İtalya
nm Yunanistan, Girid ve Afrika sa
hilleri arasmda hututu muvasalelerinl 
kesecektir. İngiltere, şarktaki bahri 
ve havaî kuvvetlerüe on iki ada ve 
şarkî Libyadaki İtalyan hava ve deniz 
kuvvetlerini kolaylıkla tutacak Yuna
nistan ile Türkiyeden yardım görecek, 
Karadeniz ticaret yoluna hâkim ola
cak ve İtalya iki müntehasi abluka 
altına: alınmış bir Akdeniz içinde ka
panmış kalacaktır. İngiltere, Tarant • 
Bingazi, Tarant - Tobruk yolunu şim
diden kontrolü altmda bulunduru
yor. İngilterenin kararları, bu sevkül-
ceyşî cepheyi teyid eder gibi görü
nüyor. 

Maltanm hava müdafaası, Kıbnsuı 
tanzimi Hayfa üssülharekesinin tak
viyesi için kabul edilen tahsisat, yeni 
müzakereler ve eski dostluklarmı kuY-
vetlendirmesi bunu gösteriyor. Bu hal* 
1er, sarsılmaz bir mukavemet azmim 
isbat ediyor. 

İtalya matbuatı: «Akdenizde hâki
miyet zamanlan geçmiştir» diye bağı
rıyorlar. Otuz beşer bin tonluk iki 
İtalyan zırhlısmın denize indirilme
si- ki bunlann ikmali iki seneye bağ-
hdır- İngiltereyi ananevi sevkülceyş 
siyasetinden caydırmıyacaktu:. tng^ 
tere de arzusu hilâfına olarak mua^ 
zam harp gemileri yaptınyor. Fakat 
her zamandan ziyade Fransız filosu* 
nun ve üssülharekelerinin yardiQ»i 
na muhtaçtu:. 

\' 
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MANEVRA DÖNÜŞÜNDE BİR MACERA 

Mareşal, baba adam, 
mübarek adam, can adam! 
Gece yansı imdadıma yetişen otomobil meğer Fevzi 
Çakmağmmış. Şoförü ona aşık derecede meclûb! 

Geçid resmi 
günü, Saray ka
sabası cenu
bundaki o kos
koca sahanın 
Hasıl kalabalık 
olduğunu tas
vir etmiştim. 
Evvelce bura
dan otomobil
lerle mütead-
did defalar geç
miştik. Kuş uç
maz, kervan 
geçmez bir yerdi. Fakat 22 
ağustostaki kalabalık öyleydi ki, mey
dan, tam mânasile bir sepr yeri ha
lini aldı. 

Sabahtan itibaren türlü türlü ara
balar gelip toplandı. Kadmh, erkekli 
bir köylü kalabalığı ortaUğı kapladı. 
Civarda ekseriyet muhacir olduğu 
için, Türk ordusunun ne demek oldu
ğunu onlar herkesten iyi biliyorlardı. 
Alkışlamak için birikiyorlar, birikiyor
lardı... 

Saray, Osmanlı ordularının Avrupa 
seferlerinde mühim bir konak mahal
li imiş. Meşhur akınların arkası kesil
dikten sonra, eminim ki, bu toprak
lar bu derece kalabalık görmemiştir. 
Tâ İstanbuldanberi, 160 kilometrehk 
bu mesafeyi motosiklet arkasına bi
nip görmeğe gelen kızlar bile vardı. 
Evvelce de yazdığım gibi, bir erkânı
harp zabiti, bu kalabalığı elli bin ki
şi olarak tahmin etti. 

Ahali tarafından mareşalin alkış
lanmasını seyredeyim ve sonra kaç tür-
İÜ seyyar satıcı gelmiş, sayayım der
ken, kalabalıkta arkadaşlarımı da, 
otomobilimi de kaybettim. Birkaç de
fa yine böyle olmuştu. Fakat, Allah 
razı olsun, iki seferinde general Ali Fu-
adla general Pertev, bir seferinde de 
general Kâzımla general Zeki ve ni
hayet Üçüncüsünde Anadolu ajansm-
dan B. İhsanla B. Ahmed imdadıma 
yetişerek beni arabalarına aldılar. Ge
çid resminden sonra beni gözden kay
beden arkadaşlarım, yine birile birlik
te gittiğimi sanarak fertiği çekmiş ola
caklar... 

Sahada kaldım. Esasen nakliyat kıt
lığı vardı. Güç belâ, yar, ağyar yardı-
mile Çorluya dönebildim. Yollar hın
cahınç kalabalık olduğu için, otomo
biller ileriliyemiyordu. Hani bazı na
dir akşamlar. Köprü üstü. Voyvoda 
caddesi ne hal alır; onun gibi bir va
ziyetti. Çorlu ovalarmda değil de, Pa
ris caddelerindeydik sanki... 

Karanlıklar basmıştı. Biraz kanmı-
mı doyurayım, gazeteye telefon ede

yim falan derken saat İ l i buldu. Araş
tırma, taraştırma, nihayet, bir kam
yonda yer buldum. Bu araba, içine 
şehrimizin işçilerinden bazı seyirciler 
doldurarak İstanbuldan gelmiş. Şimdi 
geri dönüyor. Bir buçuk liraya içinde 
oturmak. Lâkin iki lira teklif etmem 
üzerine şoförün yanında yer verdiler. 
Müşterilerin yiyecek almasıydı, şuy
du, buydu derken, hareketimiz on bir 
buçuğu buldu. 

Ayaz başlamıştı. Rüzgâr, şiddetle 
çarpıyordu. Bir tesellimiz mehtabın 
olmasıydı. Çıktık efendim yola... 

Tam on, on beş kilometre ilerile-
miştik ki, birdenbire motörde bir ta
kırtı oldu. Şoför frene asılmak fırsa
tını bulmadan, evvelâ içeride, sonra 
arkada bıraktığımız caddede bir kü
für : 

— Allah belânı versin... Kırdın oto
mobilimi! 

Meğer, otomobilin sahibi de içeri-
deymiş. Canının yongasının acisile ca
nını tehlikeye koyarak, kendini aşağı 
atmış. Yüz, göz paramparça... Kan 
revan içinde... 

Sardık, sarmaladık. Onun işi oldu. 
Lâkin makinenin tedkikine girişince 
şunu gördük: Kırık var. Sabaha ka
dar da tamir edümiyecek... 

Şoför: 
— Herkes, başının çaresine bak

sın! - diyordu. 
— Ne çaresi, canım? 
— Şurada, kırda uyunacak... 
— Kabil mi? Ayaz artıyordu. 
— Bakalım, belki bir vasıta bulu

ruz... 
Bir saat kadar bekledim. Bir köylü 

arabası - o da hıncahınç dolu olrak -
geçti. Sapa bir yere gidiyormuş. 

Artık ümidim kırıldı. Kamyonun 
tentelerine sarılıp bir hendek içinde 
uyumağı düşündüm. Gözüm kesme
di. Üç dört saat yürümeği bile göz9 
alarak Çorluya dönmeğe karar ver
dim. Çantamı şoföre emanetle taban
ları kaldırdım. 

Civarda ne bir köy görünüyordu, 
ne de canlı bir mahlûk! Yalnız, telgraf 
telleri üzerinde baykuşlar ötüyordu. 
(Trakyada şaşılacak derecede çok 

baykuş var. Hattâ bizim maüharrir 
arkadaşların odasına, açık pencereden 
bir tane girmişti.) 

Yarım saat kadar yürüdükten son
ra uzaktan uzağa bir koma sesi duy
dum. Yüreğim sevinçle hop etti. Üç 
dört otomobil sırayla geliyordu. 

Bu yollarda yalnız kalmak felâket; 
lâkin bu otomobillerin işaretime ehem^ 
miyet vermiyerek vız diye geçmeleri | 

üsklidar - Kabataş 
Her iki vapur iskelesi 

yeniden yapılacak 
Kabataş ve Üsküdar vapur iskelele
rinin yeniden yapüması için Belediye, 
Şirketi Hayriye nezdinde teşebbüste 
bulunmuştu. 

Her iki vapur iskelesinin bulundu
ğu yerin gayet perişan ve çirkin oldu
ğu görülmüş, buralann tanzim edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

İskelelerin bulunduğu yerlerin et
rafı genişletileceği için bazı binaların 
istimlâkine ihtiyaç görülmektedir. Bu
nun için şehircilik mütehassısı B. 
Proste bir proje yapmıştır. Bu proje
ler Belediye Fen heyeti tarafından 
Şirketi Hayriyeye verilmiştir. Şirketi 
Hayriye projelerdeki esaslara göre ya
kında işe başlıyacaktır. 

MiııııııııııııııııııııııııiMiımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııınmi 

büsbütün facia olurdu. Tam şosenin 
ortasında durdum. Kollarımı stavroz-
vari açarak seslendim; 

— Durun! 
Çok şükür! Durdular. 
Evvelâ askerî otomobil olduklarmı, 

beni alamıyacaklarını söylediler. Lâ
kin, heyetten olduğumu söyleyip ken
dimi tanıtmca, büyük bir nezaketle 
ben kazazedeyi kabul ettiler... 

— Kimin otomobili bu? - diye sor
dum. 

— Mareşalin. 
Talihin dönüşüne bakm hele... Şo

för B. Tahsinle ve 2676 numaralı ara
banın şoförü olan Sivaslı B. İsmaille 
yol esnasında ahbap olduk. Bu araba, 
manevralar için, mareşali gezdirmek 
üzere kiralanmış. Taksi halinden çı
karılıp askerîleştirilmiş bir lüks ara
baydı. 

Şoförler, mareşala adetâ âşık olmuş
lar : 

— Ne can adam... Ne baba adam... 
Ne terbiyeli, mübarek adam... - diyor
lardı. - Bir iki kere hatâ bile ettim, tar
lalarda gezerken, sarsılmasına sebe
biyet verdim. «Şimdi azar işiteceğim!» 
diye korktum. Fakat mareşal bir tek 
kötü söz söylemiyor. Tatlı bir sesle: 
«Dikkat et evlâdım!» dedi. Hep «oğ
lum» la, «yavrum» la konuşuyor. 

— Orgeneral Fahreddinle beraber 
oturuyorlardı, değil mi? 

— Evet. 
— Ne konuşuyorlardı? 
— İkisi de neticeden memnundular? 
— Ne konuşuyorlardı? 

Başka bir bahis açtı: 
— İki lira gündelikle çalışıyorum, 

doğrusu, yorgunluğuna göre bir pa
ra değil. Fakat şu manevraları göre
yim diye heves ettim de geldim... 

Ser verip sır vermiyecek insanlar
dandı belli: Kim bilir, belki de ehem
miyetli bir şeyler duymuştu. Lâkin 
bunları mukaddes hatıralar gibi, ebe
diyen kendi için saklıyacaktı: Büyük 
bir kıskançlıkla! 

Veli Nuri 

Izmirde deniz sporları 
teşkilâtı yapılacak 

Iktisad vekili B. Celâl Bayan (Bu işde 
Izmirin geri kalması acıklı olur) diyor 

İzmir 23 (Ak
şam) — İzmird© 
deniz sporlarının 
tam mânasile geliş
miş ve inkişaf et
miş olduğu kabul 
edilemez. İzmlrin 
bu kısımdaki geri
liğini, İktisad Veki
limiz B. Celâl Ba-
yarın yardımlarile 
zengin bir deniz 
sporları teşkilâtı 
takib edecektir. Fu-
ann açılması me
rasimi münaısebe-
tile burada bulu
nan B. Celâl Bayar, 
İzmir deniz sporları 
teşkilâtım idare 
edenlerle ve bilfiil 
sporla iştigal eden
lerle ayn ayn gö
rüşmüş, ihtiyaç di ' 
leklerini dinlemiş, 
Karşıyakada Os-
manzade mevki
indeki banyolann 
önlerinde yapılan 
muhtelif deniz bi
rincilikleri ve şar
pi yarışlarında iki 
gün bulunmuş, 
muvaffak olan 
gençlerimizi biz
zat alkışlamış ve 
takdir etmiştir. 

B. Celâl Bayar, bu yanşlan îpar 
kotrasından ve misafirlerile birlikte 
takib ettikten sonra İzmirin en güzal 
manzaralı İnciraltı plâjındaki (Beyaz 
kum gazinosu) nda denizcilere bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette vali. Bele
diye reisi. Liman işletme müdürüve da
ha birçok zevatla gazeteciler hazır bu
lundular. Kır yemeği çok samimî 
hasbıhallerle geçti. Yemeğin sonunda 
İpar kotrasında pişirilmiş olan irmik 
helvası sofraya gelince VekUimizin bu 
sürprizi alkışlarla karşılandı. 

. Şarpi birincisi B. Refik bir nutuk 
irad ederek sayın Vekilin sporcular 
arasında bulunmasmı İzmir sporu 
için fevkalâde şen ve mesud bir hadi
se saydığını söyledi ve sporcular, Ce
lâl Bayar şerefine üç defa: 

— Vat ol! Diye bağırdılar. Vekil, 
hasbıhal esnasında, İzmirde yeni 
bir liman inşa edilince eski ve şimdi
ki limanın şarpi ve kotralarla diğer 
deniz yanşlan vesaitine tahsis oluna
cağını söyledi ve dedi ki: 

— Gençler, İzmir öyle mühim bir 
merkezdir ki her hangi meselede mem
leketimizin diğer bir mahallinden geri 

kalması çok acıklı olur. İzmir her 
meselede, siyasî olsun, içtimat olsun, 

İktisad Vekili 
ediyor 

Şarpi müsabakalarını alâka ile takip 
ve Inciraltmda banyo ahyor. 

iktisadî olsun her sahada memleketçi 
bağlüığmı göstermiştir. Deniz spor-
lan sahasmda ilerleyişini yakında gö* 
receğinüze şüphem yoktur. Ben sizin 
bir arkadaşımz sıfatile elinizden tut
mağa hazırım. Asıl mühim mesele, 
aramızda bulunmakla bize şeref ve
ren vali Fazh Güleç ile belediye reisi 
Behçet Uza terettüb ediyor. Kendi
leri, sizin ilerlemeniz hususundaki 
arzunuza müzahirdirler. Liman işlet
me müdürü Haşmetin sizinle yakın
dan alâkadar olacağını göreceksiniz. 
Burada Devlet müesseseleri ile husu
sî müesseselerin sizlere müzahir ol
duklarım söylemekle mümkün olan 
her şeyin yapılacağım bildirmek iste
miyorum. İzmirin deniz sporları sa
hasmda, başka yerlere numune ola-
cağmı düşünüyor ve bu muvaffakiye
tin şerefine içiyorum.» 

Vekil, kadehini kaldırdı. Ziyafette 
bulunanlar da kendisini takib ettüer. 
Sayın İktisad Vekili, İstanbul ve Ay
valıkta deniz spoııınu, yaptığı geniş 
yardımlarla kısa bir zamanda inkişaf 
ettirmiş ve teşkilâtlandınmştır. Bu
nu, yakın bir zamanda İzmirde de 
göreceğiz. ı 
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Mektep arkadaşları 
Gözünü kırpmadan profesörü din

ledi ve işittiklerini bir zeki talebe in
siyakı ile dimağına yerleştirdi. 

Artık açılmış, cinsî zaafların tehli
keli cereyanlarından kurtulmuştu. 

İkinci sınıf derslerini daha derin bir 
alâka ile bitirdi. İmtihanlarda erkek 
arkadaşlarını geride bırakan bir kuv
vetle muvaffak oldu. 

Tatilden bir gün evvel fakülteden 
çıkarken ona kapıda tesadüf eden 
doktor Pertev Celâl onu hararetle teb
rik etti: 

— Artık bana da kanaat geldi, de
di, iyi bir doktor olacaksın! 

Cevvalenin başı dikleşti: 
— Teşekkür ederim hocam, dedi. 

Geç te olsa inanışınız bana cesaret 
Terdi. 

Bu tatil devresinde artık îzmlre 
gitmeyi bile düşünmiyen Cevvale Üni
versite talebesinin tertib ettiği Bük-
•liç seyahatine katılmağa karar ver
di. Bu gezintiye edebiyat, hukuk fa
kültelerinden de bir kaç kızın iştirak 
etmesi ona cesaret vermişti. Bundan 

Burhan Cahid 

başka profesörlerden dört kişi de ka
filenin başında bulunacaklardı. 

Bu hem eğlenceli, hem istifadeli bir 
seyahat olacaktı. 

Muhtelif fakültelerden toplanan 
talebe kafilesi Romanya vapunmun 
bütün kamaralarım doldurdukları va
kit Cevvale iki hukukçu kız arkadaşi-
le beraber üç kişilik bir kamaraya yer
leşti. Bu hepsinin ilk seyahati idi. 

Cevvale İzmire gide gele az çok 
uzun vapur seyahati yapmağa ahş-
mıştı. İki arkadaşı İstanbuldan ilk 
defa çıkıyorlardı. 

Vapur öğle sonunda hareket ettiği 
zaman hepsi neşe içinde idiler. Fakat 
Karadeniz açıklarında ufuklan kay
bedince çoğunun keyfi kaçtı. Biraz 
dalgalı deniz ince tekneyi sallamağa 
başlamıştı. Buna ilâve olarak karan
lığın çökmesi bilhassa' genç kızlan 
kamaralarına' kapanmağa mecbur etti. 
Cevvale saçları uça uça üst güverte
de bir zaman dolaştıktan sonra aşa
ğıya indiği zaman iki arkadaşım yan 
baygın bir halde buldu. İki genç kızı 
fena halde deniz tutmuştu. 

Köstenceye sabahın alaca karanlı
ğında çıktılar. 

Dünkü şen kafile bugün gribe tu
tulmuş gibi sersemlemişti. Fakat yeni 
ve yabancı yerler görmek zevki ile 
hepsi uykusuzluklarına gençliklerile 
mukavemet ederek gözlerini dört aç
tılar. 

Dümdüz bir arazide ve göz alabildi
ğine uzanan mısır tarlaları içinde de
vam eden dört saatlik tren yolculuğu
nun en enteresan parçası (Tuna) ol
du. Tunanm Türk tarihindeki yerini 
bilen gençler eski imparatorluğun ilk 
tabiî hududu sayılan bu mavi geçid 
üzerinden geçerken Tunaya ait acı, 
tath tarihî hikâyeleri biribirlerine an
lattılar. 

Bazılan «Mavi Tuna» valsine ait 
parçaları mırıldanırken bir çoklan: 

Tuna, Tuna, yeşil Tuna, 
Attın beni tundan Tuna! 
Şarkısını bir ağızdan okudular. 
Nihayet gittikçe artan bir sıcakhk 

içinde Bükreşin yeni istasyonuna gi
ren tren bu kaplarma sığamıyan genç
leri rıhtıma döktü. 

Seyahat progranu önceden hazu*-
landığı için nereye gideceklerini dü
şünmeye lüzum yoktu. Kafileyi karşı-
lıyan Bükreş Üniversitelileri onlan 
otomobillerle yatmaları için ayrılan 
Karmes Silva lisesine götürdüler. 

Lise binası şehrin en büyük cadde

si olan Kalea Viktorya caddesi üze
rinde idi. 

Yorgun seyahat kafilesi programa 
göre akşama kadar istirahat edecek, 
akşam üniversite namına (Karol) 
parkında hazırlanan ziyafette bulu
nacaktı. Her beş kişiye bir de üniver
siteli arkadaş katmışlardı. Kanları 
kaynıyan bu bir avuç Türk genci bir 
kaç saatlik istirahatle eski neşelerini 
aldılar. (Karol) parkmm yelpaze şek
linde açılan fıskiyelerile serinliyen 
hava, bol elektrik ışığı içinde bir şiir 
ve hülya bahçesi gibi görünen koru
luklar ve parterler pek hoşlarına git
mişti. 

Bükreş üniversitelileri misafirleri
nin hoş vakit geçirmeleri için çahştı-
lar. Asıl resmî ziyafet ertesi gün lise 
binasında verileceği için bu akşam 
nutuk söylenmedi. 

Böyle bir cemiyet hayatına ilk defa 
giren gençler biribirlerinden cesaret 
alarak sıkılmaktan kurtuluyorlardı. 

Cevvale ile daha dört kız arkadaşı
na Tıp fakültesinden bir Bükreşli 
genç vermişlerdi. Fransızca anlaşıyor
lardı. Yemekten sonra onlan kaldık
ları liseye kadar getirdi. 

(Bükreş) in gece hayatı garibdi. 
Eğlence yerleri, gazinolar, kahveler 

her taraf dolu idi. 
Arkadaşlarından biri sordu: 
~ Bu gece bir bayram mı var? 

Bükreşli fakülte talebesi başını sal
ladı: 

— Hayır. 
Ve bu sualden bir cemile fırsatı çı

kabileceğini sonradan anlıyarak ilâ
ve etti: 

— Fakat Türk misafirlerimizin ge
lişini bayram sayarız. 

Gülüştüler. 
* • * * 

Ertesi günü kafile halinde müzeyi, 
nebatat enstitüsünü gezdiler. Cevva
le beyaz keten tayyörü, alçak ökçeli 
beyaz iskarpinleri ile bu kafilenin de 
en göze çarpan kızı idi. Bükreş üni
versitesinden mihmandaı; olarak ve
rilen genç kızlar arasmda da onun 
kadar alâka uyandıran olmamıştı. 
Fakat Cevvale bu seyahatte her za
mankinden daha ağırdı. O kadar cid« 
dî olmuştu ki arkadaşlarınm fazla 
gülmelerini bile hoppalık, şımarıkhk 
gibi görüyordu. Bükreşte kalacaklan 
bir haftanın programında iki yanm 
gün serbestti. Bu iki yanm günde 
Cevvale yalmz olarak dolaşmayı ter
cih etti. 

Bükreş tabiattan gördüğü bir çoK 
mahrumiyetlere rağmen insan elile 
o kadar güzel süslenmişti ki deniz se
viyesinden çukurluğu yüzünden ha-
vasımn ağırlığını, denizden uzaklığı 
yüzünden bol sudan mahrumiyetini 
hissettirmiyordu. (Arkası var) 
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Erkekleri gflzelleştirmek lazımmış I 
Erkeği dişisinden çirkin yegâne 

mahlûk insanlar imiş 
Amerikada bir cemiyet kuruldu. Cemiyet 

erkekler için güzellik enstitüsü açıyor 

Merhum Ubeydullah 

Amerika 
kadınlarmın kusurlu buMuJdan Kn Prümiyder Tukanda Gaıy Cooper 

<• . 

büyük mütefekkirler, yer
yüzündeki mahlûklar arasmda er
keklerin dişUerden çok daJıa güzel 
olduğunu iddia ederler. Meşhur Cho-
penhauer bu hususta çok Ueri gitmiş
tir. Bu zat der ki: «Yeryüzündeki 
hayvanlarda erkeklerin dişilerden 
ne kadar güzel olduğunu anlamak 
için horozla tavuğa bakm. Horozun 
güzelliği, azameti karşısmda tavuk 
ne kadar biçimsiz kalır. Hele tavus 
kuşvmda bu fark Uk bakışta göze çar
pacak kadar büyüktür. Dişi tavusku-
şu son derece çirkindir. Halbuki er
keği çok güzeldir.» 

Chopenhauer insanlarda da erkek
lerin kadmlardan çok güzel olduk-
lan kanaatindedir. Bu kanaatini şöy
le anlatu-: «Kadmlann vücudları çok 
çirkindir. Halbuki erkeklerin vücud
ları çok muntazamdır. Kadınları gü
zel görmemiz, onlara «cinsi lâtif» de
memiz asırlardanberi olan alışkanlı-
gm neticesidir. Yoksa estetik nokta-
smdan erkekler kadınlardan daha 
güzel yaradılmışlardır.» 

Amerika kadınlarının 
iddiaları 

Amerika kadınları büyük âlimin 
İddiasının ilk kısmmı kabul ediyorlar. 
Fakat ikinci kısınma şiddetle mute-
riz bulunuyorlar. Bunlar diyorlar ki: 
«Bütün hayvanlarm erkekleri dişi
lerinden güzeldir. Buna diyecek yok
tur. Erkek aslanın güzelliği karşısm
da dişi aslan pek sönük kalır. Fakat 
yalmz insanlar müstesnadırlar. Yer
yüzünde, erkekleri dişilerinden çirkin 
«dan yegâne mahlûk insanlardır. Ka
dınlar, hele Umumî harptenberi, çok 
güzelleşmişlerdir. Vücutler, spor, jim
nastik sayesinde muntazam bir şekil 
almıştır. Mütemadi itinalar neticesin
de yüzün güzelüği artmıştır. 

«Halbuki erkekler az yol jmrümek, 
çok çalışmak yüzünden gittikçe çir-
kinleşiyorlar. Chaupenhauerln sözle
ri belki eski insanlar için doğru idi. 
Fakat bugün kadınların erkeklerden 
çok daha güzel oldukları muhakkak
tır.» 

Mühim 3 nokta 
Amerika kadınları bu kadarla kal

mıyorlar. Bir adım daha ileri giderek 
erkeklerin güzelleştirilmesi için çalış
mak lâzım geldiğinden bahsediyorlar. 
Bunlarm kanaatine göre nasıl kadın
lar İçin güzellik enstitüleri varsa er
kekler için de böyle enstitüler açmak 
Uzımdır. Bu fikirde olan kadınlar bir 
İemiyet kuİ'mUşlat ve bir beyanname 
çegretmlfllerdir. Bu beyannameye gö-
H erkekleri güzelleştirmek için başU-

Bir zaman sonra erkekler saçlarım 
ondüle ettireceklermiş 

ca şu 3 noktayı gözönünde bulundur
mak lâzımdır: 

1 — Erkeklerin göğüslerindeki kıl-
lan temizlemek, 

2 — Başlarmdaki saçlann dökül
mesine mâni olmak, 

3 — Plastik ameliyatlarla yüzün 
şeklini değiştirmek. 

Bunları temin için erkeklere mah
sus bir güzellik enstitüsü açılmıştır. 
Burası berber dükkâmmn daha mü
tekâmilidir. Cemiyetin kanaatine gö
re istikbalde bütün berber dükkânla
rı birer güzellik enstitüsü halini ala
caktır. Cemiyet 937 erkek güzelini 
şöyle tarif ediyor: 

Baş: Saçlar uzım olacak ve çehre
nin şekline göre, arkaya, yandan ve
ya ortadan ayrılarak taranacaktır. 
Esmer erkeklerin sivri favorileri, sa-
rışmlarm düz ve kısa favorileri ola
caktır. 

Alm: En aşağı yedi buçuk santi
metre genişliğinde olacak, dar ahnlı-
lık ortadan kaldırılacaktır. Şakaklar
dan gözlere ve ahna doğru kıUarm 
büyümesine meydan verilmiyecektir. 

Kaşlar: Düz, ne kaim, ne de ince 
olacaktır. Kaim, tüylü kaşlar yok edi
lecektir. 

Kulaklar: Ne yelken gibi dışanya 
fırlamış olacak, ne de tutkalla yapış
tırılmışa benziyecek. 

Dudaklar: Düz ve biçimli olacak-
tu:. Ne alt dudak Moris Şövalyeye ben
ziyecek ne de üst dudak dışan fırlıjra-
caktır. 

Vücut: Nisbeten zayıf olacaktır. 
Göğüs kıldan âri bulunacaktır. Kıllı 
göğüslü Tarzan tipi ortadan kalkma
lıdır. Erkekler, göğüslerindeki Hlnd 
ormanlarile güzel bir manzara arzet-
miyorlar. Hele kadmlar bundan hiç 
hoşlanmıyorlar. Göbekler de yok edi
lecektir. 
Çehredeki kusurlarîn tashihi 

İşin enteresan tarafı eriıek çehrele-

Ramon Novarro ve Fred Mac Murrey 

rinin değiştuihnesi ve kusurlann tas
hihidir. Malûmdur ki Harpten sonra 
plastik operatörlük çok ilerUemiştir. 
Harpte yüzleri bozulan binlerce insan
lar ameliyatla yüzlerini tamir ettir
mişlerdir. GüzeUik miiesseseleri çar
pık burunları, biçimsiz'çeneleri ve sa-
ireyi tashih edecektir. 

Erkekleri güzelleştirme enstitüsü
nü kuranlarm bir iddialan daha var
dır, diyorlar ki: «İş hayatında güzel
lik rolü çok büyüktür. Ağzı, burnu ye
rinde bir adam karşısmdakinin üze
rinde daha iyi tesir yapar. Bed çehre 
insana itimad vermez.» 

Jön Prömiyeler 
Amerikada kurulan cemiyet bugün 

en güzel erkek diye tanınan sinema 
Jön Prömiyelerini hiç beğenmiyor. 
Bunlar diyorlar ki: 

«Clark Gable, Robert Taylor, Fred 
Mac Murrey, Gary Cooper bayağı çir
kin adamlardır. Çünkü çehrelerinde 
bin bir kusur vardır. Kiminin kulak
ları kepçe kadardır. Kiminin bumu 
çarpıktır, kimisinin saçları çok dökül
müştür. 

Jön Prömiyeler arasmda çehresi en 
düzgün olam Ramon Novarro idi. 
Halbuki şimdi onun modası geçmiş
tir.» 

Amerikadaki yeni cemiyetin iddia
larına bakılırsa ileride erkekler de 
saçlarma ondüle yaptıracaklar, güzel
lik enstitülerine daha fazla zaman 
tahsis edeceklerdir. 

Uşak Halkevi bahçesi bir 
eğlence yeri oldu 

Uşak 22 (Akşam) — Şehrimizin en 
güzel eğlence oturma yeri olan Halk
evi bahçesi bu sene çiçeklerine ve 
ağaçlarına verUen daimî emek saye
sinde daha güzelleşmiştir. Gündüzün 
bımaltıcı sıcaklarından kurtulan halk 
geceleri küme, küme parka koşmakta
dır. Haftanm birka:ç gecesinde şehir 
bandosu bahçeye gelerek Millî ve muh
telif havalar çalmakta ve halkm mu
siki ihtiyacmı karşüamaktadır. 

Boyabadda frengi mücadelesi 
Bayahad (Akşam) — Mücadele mer

kezi kazamız olmak üzere Sinop vilâ
yeti frengi mücadelesi mmtakasma 
ithal edilmişti. Mücadele başhekimi 
doktor Samİnin ciddî çalışmasile kı
sa bir zamanda 182 muhtarlıktan 62 
muhtarlık halkını birer birer kan al
mak suretiyle 25000 kişiyi muayene 
etmiştir. Bu suretle tatama işi kışa 
kadar ikmal edilecek mayıs ayma ka
dar da bu tarama sonunda frengili 
olarak tesbit edüenler tedaviye baş-
la:nacaktur. 

Bu sabah gelen 3rurd gazetelerinde 
dostum, arkadaşım ÜbeyduUahm da 
bu dünyadan göçtüğünü okuyunca 
zihnime durgunluk geldi. Çünkü 
onunla arkadaşlığım 1888 de başlamış
tı. Geçen müddet tam 49 yıldır. 

Sayısı dile kolay gelen bu rakamı 
kendi kendime tekrar ederken Übey-
duUahla arkadaşlığımın bütün saf
haları zihnimden geçiyordu. Galata-
da Millet hanının üst katında o ta
rihte çıkan Konstantinopolis rumca 
gazetenin sahibi Nikolaidis (Servet) 
adlı Türkçe öğle gazetesi çıkarıyordu. 
O gazeteye Avrupadan gelen ajans 
telgraflarmı tercüme etmek üzere 
girmiştim. Her gün sabahlan erken
den Servete gider, Havas ve Röyter 
telgraflarmı Türkçeye çevirir, ve dur
madan Tophane müşürlüğüne gider
dim. Orada dahi müşürlük ikinci 
tercümam idim. 

Bir gün «Servet» gazetesi yazı oda
sına girdiğim zaman orada kara sa
kallı, sevimli yüzlü, abanı sanklı, fa
kat setre ve pantalonlu bir zat gör
düm. Bakıyordum. Gazetenin sahibi 
içeri girdi ve takdim etti: 

— Sabık Şam maarif müdürü Ubey
dullah efendi. Gazetemizde Farisî 
ve Arabî gazetelerden tercüme yapa
caktır. 

Ubeydullah adını biliyordum. Maa
rif nazın merhum Münif paşanın 
Şam maarif müdürlüğüne gönderdi
ği bu münevver zatın Samda padişa
ha karşı dil uzattı diye muhakemede 
olduğunu duymuştum. Merakım art
tı, acaba ne zaman Samda muhake
mesi bitti! Nasıl oldu da buraya ge
lebildi, diye düşünüyordum. Yazı oda
sında tercümelerimiz tamamlandı, 
kalktım, Ubeydullah da kalktı. Ha
nın taş merdivenlerini beraber ini
yorduk. O .söylüyordu: 

— Ben sizi gıyaben tanıyorum. Jül 
Vemden fennî roman tercümelerinizi 
okuyorum. 

— Ben de sizi tanıyorum. Fakat 
sizi Samda muhakemede sanıyordum. 

— Öyle idi, muhakeme bitti. On 
ay hapse mahkûm oldum. Mevkuf ol
duğum müddet daha ziyade olduğun
dan beni salıverdiler. Vali paşa ra
hat durmadı, yanıma sivil adamlar 
kattı, beni doğru İstanbula getirdi
ler, Yıldız sarayında ser hafiye Ah-
med paşaya götürdüler. O da beni 
Nikolaidisin «Servet» gazetesine fa-
risî mütercimi olarak yerleştirdi. Ba
kalım sonumuz ne olacak? 

Ubeydullah ile bu matbaada bir 
seneden ziyade arkadaşlık yaptık. Ni-
koliadisin günlük Servet gazetesine 
ilâve ola'rak «Servetifünun» adında 
bir mecmua çıkarmak için padişah
tan ruhsat aldığını biliyordum. O 
vakit benim yaşım 21 idi. Bu yaşta 
gazete veya mecmua müsaadesi al
mak kabil değildi. O aralık kendim 
bir ufak matbaa kurarak Tophane 
tercümanlığından çekilmiştim. Übey
duUahm da yardımile Nikolaidisi 
kandırdık, iradesini çıkarmış olduğu 
«Servetifünun» mecmuasının imtiya-
zmı bana ayda beş altına kiraladı ve 
ben 1891 de Servetifünunu çıkardım. 
Ubeydullah Servetifünuna ilk yazı ya
zanlardandır. 

Servetifünunu 1891 nisanında kur
muştum. O yılın mayıs sonunda ilk 
Avrupa seyahatine çıkıyordum. Dedi
ğim tarihte Abdülhamidin sonradan 
İcad ettiği seyahat ve pasaport zor
lukları yoktu. Mahalle imamından 
ilmühaberi aldım, zaptiye nezareti 
pasaportumu verdi. 1891 mayısının 
sonlannda Fransız bandıralı Cam-
bodje vapuruna bindim. Vapura Ubey
dullah geldi; bütün bütün acemisi 
olduğumuz Avrupa hakkında bana 
bir çok malûmat verdi. 

Matbaacılık öğrenmek istiyordum. 
Paris ve Londra matbaa adresleri 
verdi. Kendisile öpüşerek vedalaştık, 
ajmhrken: 

— Belki orada görüşürüz. 
Demişti, benim bu ilk Avrupa se

yahatimde gördüklerimi «Avrupada 
ne gördüm?» adlı 500 büyük sahife-
lik resimli bir kitabla neşreylemiş-
tim ki bugün mevcudu kalmamıştır. 

Dört av sonra seyahatten dönüp 
geldim. Ubeydullah îstanbulda idi. 
Avrupaya gitmek istemiş, fakat Sam
daki mahkûmiyetten dolayı olmaz de
mişler. Arası çok geçmedi; Ubey
dullah hududu aştığını ve Sofyada 

Wiesbaden 17 Ağustos 
Osmanlı komiseri olan Nasuhi beye 
misafir olduğunu bize bildirdi. Na
suhi bey meıiıum Abdülhak Hâmidin 
büyük kaidesi idi. O tarihte Bulga
ristan emaret idi. Filibe merkez ola
rak bir de Şarkî Rumeli valiliği var
dı. Bulgaristandakl Osmanlı mümes
siline fevkalâde komiser derlerdi. 
Onların bizdeki mümessili de komi
ser idi! 

Ubeydullah, Nasuhi beyin yanın
dan Londrada Hamide gitti ve 1892 
Şikago sergisi münasebetile Ameri-
kaya kadar uzandı. Orada parasız 
kalıp elindeki son İngiliz altınile ye
şil ve kırmızı renkte beş on metre 
astar ile bir kaç kilo şeker, un ve yağ 
aldığını hikâye ederdi. Kırmızı as
tarla cübbe dikmiş, yeşil renkli as
tarla sarık yapmış, şeker, un ve yağ 
ile ve bir arkadaş yardımile mükem
mel keten helvası pişırmış ve çek
miş, bir sepete doldurup sergiye o 
kılıkta girmiş. Üç gün sonra Ubey
dullah on beş İngiliz altını sahibi ol
muş olduğunu kendisi hikâye ederdi. 
Ubeydullah renkli sarık ve cübbeyi Şi-
kagoda bırakıp soluğu yine Londrada 
Abdülhak Hâmidin yanında almıştır. 
Biraz sonra Londradan tekrar Sof-
yaya Nasuhi beyin yanma geldiğini 
haber aldık. Artık Avrupa seyehatle-
ri Türklere kapanmıştı. Nasuhi be
yin delâletile Übeydullahın İstanbu
la avdetine ve yanılmıyorsam maarif 
meclisi âzalığma alınmasına padişah 
tarafından müsaade olundu. Übey
duUahm İstanbula avdeti 1897 dedir 
sanıyorum. 

O tarihte Servetifünunda edebiyatı 
cedide ocağı Recai zade Ekremin hi
mayesi ve Tevfik Fikretin yardımile 
kurulmuştu. Ubeydullah tabiatile Ser
vetifünun ailesinde mühim yer tut
muştu. İşte bu aralık Cenubî Afri-
kada Boer muharebeleri vardı; İn
giltere isyan eden Boerlere galebe et
mişti. Servetifünundaki bazı arka
daşlar bu galebeden çok memnun 
olmuşlardı. Ubeydullah da bu me-
yanda idi. Arnavud İsmail Kemalirı 
teşvikine uyarak Ubeydullah, şair İs
mail Sefa, Hüesyin Siret yanlannr 
başka heveslileri alıp İngiliz sefare
tinde nümayişli bir tebrik yaptılar. 

Azgın Abdülhamid bunu duvun-
ca küplere binmiş, fakat İneiltere-
den çekinerek bir şey dememiş ol
duğunu duymuştuk. Dediğim vakf 
1898 dedir. Bir kaç ay sonra başka 
bahanelerle Ubeydullah Hicazda Tai
fe, şair Sefa Sıvasa, Siret Hasan-
mansura nefyolundu ve 1899 eylü
lünde dahi Abdülhamid kendi irade-
sile Servetifünunu kapattı. Gazete sa
hibi olarak beni ve muharririm Hü
seyin Cahidi ve Büyük Millet Mecli
sinde arkadaşım Veled Çelebiyi ci
nayetle itham ettirerek mahkemeye 
verdirdi. Adliye nazırı Abdürrahman 
paşanın ve mektep arkadaşım mabe
yinci Arif beyin yardımile adliveden 
kendimizi ve Servetifünunu nasıl kur
tardığımızı bu sütunlarda bir kac 
defa yazdığım için tekrarlamağa ha
cet yoktur. 

1908 inkılâbı oldu. İstanbul alt ü.st 
idi, sevinç bağrışmaları göklere vu
ruyordu. Siyasî mücrimlerin vilâyet
lerde menfalanndan kurtulduklann-
dan yirmi gün sonra Ubeydullah se
vimli çehresi Hicaz çöllerinde daha 
kararmış olarak beşuş, keyifli bir eda 
ile Servetifünuna geldi. Servetifünun 
gündelik çıkıyordu. 

Avusturya, bizim olfluğu halde 
1878 denberi imparatorluğun güya 
muvakkat surette işgal ettiği Bosna 
Herseğin resmen ilhakını ilân etmiş 
ve bu sebeple İstanbul Avusturya 
aleyhine kaynar hale gelmişti. 

Bizim memlekette ilk defa olarak 
boykot kelimseini günlük Servetifü
nunda Ubeydullah kullandı ve Avus-
turyayı boykot etmelidir diye yazdı 
Boykot büyüdü; Avustuıya mamulâ 
tidir diye herkes başından fesi r̂ ttı, 
kadife külahlar giydiler! Bu iş Avus
turya ticaretine pahalıya mal oldu, 
çünkü Osmanlı imparatorluğu sene
de on milyon kadar Avusturyada ya
pılan fes alıyordu ve fes fabrikala
rı orada sade bizim için kurulmu.ştu. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

İM 

Ahmed İhsan Tokgöl 



Salüfe 8 A K Ş A M 2S Ağustos 1937 

O A K S A S P O R o 
Dünya güreş yıldızları arasında bir saat 

Dün gece de güzel güreşler yapan ecnebi güreşçiler bizim 
güreşçilerimizi çok beğendiklerini söylüyorlar 

DOnya şampiyonu Kadye "Mustafa benim gördOğiim en kuvvetli güreşçidir,, diyor 

Akşam muharriri Kadye'ye derd anlatmağa çalışuken Kadye, Neo, Kerkain ve Nistrun Akşam okuyorlar 

Öğle vakti, Tepebaşı Novotni ote-
lindeyiz. Kapıcıya sorduk: 

— Otelinizde kalan ecnebi güreşçi
ler buradalar mı?. 

Elapıcı içerisini işaret etti: 
— Bahçede yemek yiyorlar. 
Biz kapıcile bunları konuşurken içe

ride alkış, kahkahalar ve bütün bun
lara karışarak acaip bir melodi hasıl 
eden bir çok sesler sokaktan geçenle
ri durdurmuştu. Bahçeye girdiğimiz 
zaman kadınlı erkekli Balkan festi
val heyetlerinin büyük bir neşe için
di yemek yediklerini gördük. Rumen-
lerden yemeğini bitiren birkaç deli
kanlı çalgılarını ellerine almışlar hem 
çalıyorlar, hem şarkı söylüyorlar, Yu-
nanülar da başka bir şarkı tutturmuş
lar, ötede Bulgar kızı coşmuş oyun oy
nuyor, Yugoslavlara gelince onlar da 
masa üzerinde tempo tutarak hep bir 
ağızdan şarkı söylüyorlar, velhasü bir 
gürültüdür gidiyor... 

Güreşçileri bir köşede bütün bunla-
n hayran hayran seyreder bulduk. 
Yanlarında tercüman olarak bizim ta
kımın antrenörü Finlandiyalı Pelinen 
vardı. Antrenör vasıtasile pehlivanla
ra kendilerile görüşmek istediğimizi 
bildirdiğimiz zaman dünyanın en bü
yük güreşçisi sayılan İsveçli Kadye 
ayağa kalktı: 

— Bu gürültüde konuşmamızın im
kânı yok, lütfen yukarı odamıza bu
yurun., dedi. 

* * 
İrili ufaklı altı güreşçi ile yola dü

züldük. Yolda yüz kiloluk Estonyalı 
Niman güzel kızlara bakmaktan bir 
türlü yürüyemiyordu. Nihayet gene 
ayni ağırlıkta bir güreşçi olan Finlan
diyalı Nistrun dostunun koluna yapış
tı ve zavallıyı ite kaka oradan uzak
laştırdılar. Odaya vardığımız zaman 
ilk işleri soyrmmak oldu. Yalmz Ka-
diye benimle beraber masaya oturmuş

tu. Antrenör de yammızda. Güreşçi
lerden Estonyaü Neo'dan başka ecne
bi dUi bilen yok. Neo dehşet; almanca, 
ingilizce, fransızca mükemmel konu
şuyor. Öbürleri soyunurken biz de Ka-
diye ile konuşmağa başladık. 

En teknik güreşçi olarak şöhret ka
zanan İsveç jnldızı Kadiye anlatmağa 
başladı. 

— Ben inşaat ustabaşısıyım, işim 
çok ağırdır. Buna rağmen hiç bir za
man antrenmanlarımı bilhassa yaz kış 
her sabah jimnastik yaptıktan sonra 
soğuk duşumu ihmal etmem. Esasen 
antrenmanlarımın ekserisi atletik ka
biliyetimi ve vücudumun supleksini 
arttıracak şekildedir. Burüar meyarun-
da uzun koşular, ipe tırmanma, sıklet 
kaldırma, pançingbol, ve o5runlanmı 
muayyen zamanlarda tekrarlamak en 
mühimleridir. 

Yedi senedenberi evli olduğum için 
çok muntazam bir hayat geçiriyorum, 
şimdilik çocuğum yok, fakat olunca 
onu da güreşe başlatacağım. Bugün 
31 yaşındayım daha 20 sene güreşebile
ceğim! zannediyorum. Bilhassa üç dört 
sene sonra en parlak güreşlerimi ya
pacağım. 

— Bizimkileri nasıl buluyorsunuz? 
— Türk pehlivanlanm geçen sene 

Berlin olimpiyadlannda tamdım. Gü
reşçilerinizin kuvveti beni ve birçok ar
kadaşlarımı hayran bıraktı. 

Baktım Kadiye ben yazarken bir si-, 
gara yaktı. 

— Ne o, sigara içiyor musunuz?. 
— Hayır, yalnız burada Türk siga

ralarım çok sevdim. Memleketinizde 
kalsam belki alışırdım. Estonyada ne 
sigara içerim ne de içki... 

— Bizim güreşçilerden en fazla ki
mi beğeniyorsımuz?. 

— Mustafa çok kuvvetlidir, fakat 
tekniği ve oytmu yok. Buna rağmen 
Grekorumende dünyanm sayılı güreş-

de umumieytle vasattan çok yüksek
tir. 
, — Dünyamn en fazla beğendiniz gü
reşçi kimdir?. 

— İsveçli Yuhanson. Dtinüanm en 
kurnaz güreşçisidir. Onunla güreşmek 
en büjrük zevkimdir. 

— İstanbulda en fazla neleri beğen
diniz. 

— CamUeriniz çok hoşuma gitti. 
Bundan başka İstanbul gördüğüm en 
sevimli şehirdir. 

Bu sırada Neo atıldı: 
— Size Kadiye'nin burada en faz

la neyi beğendiğini söyeliyeyim mi?. 
Türk kızlarım... ! 

Çok ciddî bir genç olan İsveçli şam
piyon hemen kızardı ve yalvardı: 

— Aman sakın bunu yazmaym. Ka-
nm duyarsa felâkettir... 

Kadiyeden sonra sıra ile diğerleri fi
kirlerini söylediler. Hepsi Mustafayı 
beğeniyor. 
Neo 29 yaşmdadır ve bir garaj sahibi

dir. Niman spor sahasmı idare ediyor
muş, Nordling lokantacı, Kerkain ma
kinist, Nistrun da gazete bayii. 

Ağır sıklet güreşçilerinin en fazla 
beğendikleri Samsunlu Ahmed, Sam
sunlunun Çobandan daha kuvvetli ve 
daha usta olduğunu iddia ediyorlar... 

Dünya ağır sıklet şampiyonu İs
veçli Palusolu yeni evlendiği için gele
memiş. 

Bu sırada odaya güreşçilerin idare
sini üzerine almış olan bay SaduUah 
girdi ve biraz sonra aralarında deh
şetli bir münakaşa başladı. 

Antrenöre sordum. Güreşçiler ikin
ci mevkide seyahat etmek istemiyorlar-
mış, yataklı vagon diye tutturmuşlar. 
Halbuki evvelce böyle kararlaşmadığı 
için bir türlü arüaşamıyorlardı. Bak
tım iş kızışacak ne olur ne olmaz kâ-
ğıdlarımı topladım ve onlar bağıra 
çağıra konuşurken yavaşça sıvışten. 

Şaka mı bu, maazallah kızar da bir 
el ense ederlerse vay halime. En aşağı
sı Avrupa şampiyonu!.. 

Dün geceki güreşler 
Dün gece Festival tumuasınm 

üçüncü gecesi yapüdı. İlk güreşler 
Balkan oyunlan için seçmelerdi: 
Hüseyin Tahsin Çakır Ahmede, Talip 
İzzete sayı hesabile, Ankaralı Hüse
yin Mehmed Aliye 8 dakikada, Yusuf 
Aslaiı Nezvire 6 dakikada tuşla galip 
geldiler. 

Bu güreşlerden sonra saat 21,30 da 
tumua başladı: 
(87 kilo) Mustafa - Kadye 

Bu çok mühim güreşe Musatafa 
heyecanla başladı, fakat biraz sonra 
açüdı. Mustafamn sert hücumlan 
dünya şampiyonunu sarsıyor, üst 
üste üç defa savurdu. Hele bir defa
sında tutmasaydı adamcağız ringden 
yere yuvarlanacaktı. Birinci devre 
Musatafa hâkim güreştiği halde be
rabere sayıldı. 

İkinci devre Mustafa üstte başladı 
ve iki defa güzel oyun yaparak puvan 
kazandı. Kadye üste geçtiği zaman 
hiç bir şey yapamadı. Son altı dakika 
ikisi de müthiş yorulmuşlardı. Ancak 
itiştüer. Neticede hakemler müttefi-
kan Mustafayı galip ilân ettUer. 
Mustafayı halk çügmca alkışladı. 
Bizimki cidden dünya şampiyonunu 
ezen bir güreş yapmıştır. 

(87 kilo) Şevki - Neo 
Dünya ikincisi Neo hemen bir ka

fa kol kaparak Şevkiyi altme aldı ve 
Şevkinin köprüsünü kırarak 2 da
kika 10 saniyede güzel bir tuş yaptı. 
(61 kilo) Yaşar - Kerkinen 

ilk on dakika, oyunsuz ve zevksiz 
geçti. Yaşar meşhur kündelerini gös
teremiyordu. İkinci devrede de yorul
dular. Yaşar daha atılgan, fakt pu
van alacak hiç bir şey yapamıyor. 

Neticede Yaşar hükmen galip sayüdı. 
(79 kilo) Adnan - Nordling 

ilk devre bir itişme halinde idi ve 
berabere bitti. Finlandıyah iki gecedir 
rakiplerini bir kaç dakikada tuşa ge
tiriyordu. Fakat bu gece Adnanm 
karşısmda epey terliyor. Son daki
kalar dehşetli kızıştı. İkisinin de yü
zü kanıyor. Adnan daha atak. Netice
de Adnan hakU olarak sayı hesabüe 
galip sayıldı. 

(Ağır) Çoban - Samsunlu 
Ahmed 

Birinci devre Ahmed nasılsa yere 
düştü ve bir daha kalkamadı. Bu su
retle ilk on dakikayı Çoban galip bi
tirdi. İkinci on dakikada Çoban gene 
Ahmedi altına aldı, oyun tatbik ede
medi amma adamakıllı ezdi. Bugün 
ecnebi güreşçiler Ahmed için daha 
iyidir demişlerdi. Acaba bunu Çobam 
çekemedikleri için mi söyledUer?.. 
Çünkü Çoban çok hâkim bir güreşle 
rakibini puvan farkı mağlûp etti. 

(Ağır) Niman - Nistrun 
Oyunun 6 ncı dakikasmda Nistrun 

boynundan sakatlanarak oyunu terk 
etti. 

Kadye - Neo 
Kadye mindere gelmediği için Neo 

hükmen galip sayıldı. 
Güreşlerden sonra Festival komi

tesi tarafından galiplere hediyeler 
verilerek bu güzel turnuvaya nihayet 
verildi. 

Galatasaraylı Reşad 
Nişanlandı 

Eski Üsküdar mutasarrıfı bay Celâl 
Çakırın kızı BAYAN NEVİN Çakırla 
İzmir eşrafından merhum Sel&mi za
de bay Ziyanm oğlu, Galatasaraylı 
REŞADIN nişanlan evvelki gün ya
pılmıştır; kendilerine saadetler dileriz. 

Kerkain Nordling Neo Kadye Nistrun N'nmn 
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HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE Dilencinin sözleri 

Fuad Şakir ellisini geçmişti. Fakat 
hâlâ gönlü taze idi. Bilhassa uzun 
Eamandanberi karşı karşıya oturdu
ğu sayfiye komşusu îclâle baktıkça; 
büsbütün gençleştiğini hissediyordu, 
îclâl daha yirmi yaşma yeni giriyor
du. Bu yirmi yaşındaki kız ayaklan
mış bir gençlik menbaı halinde dola
şıyordu. 

Fuad Şakir İclâllerin çok samimî 
dostu idi. Onlara da:ima gider gelir
di. Iclâlin annesi Ferhunde uzun za-
inandanberi dul yaşıyordu. Fuad Şa
kir İclâllere âdeta evin müstakbel 
erkeği gibi girib çıkıyordu. Artık ha
yatının sonbaharına girmiş bu gön
lü taze erkeğin bütün emeli İclâlle 
evlenmekten ibaretti. İclâl Fuad Şa-
kirle gezib tozuyordu. Hattâ bazan 
kırlara kadar uzandıkları, beraber 
sinemaya gittikleri olurdu. Lâkin 
Puad Şakir îclâl için yaşlı bir dost
tan başka bir şey değildi. Fuad Şakir 
8ÖZÜ döndürüp dolaştırıp ne kadar 
istediği bahse getirse İclâl daima: 

— Başka şeylerden bahsedelim., 
daha iyi., der onu sustururdu. 

Genç kız Fuad Şakirle arasmdaki 
derin yaş uçurumunu düşündükçe 
âdeta başı dönüyordu. Vakıa arka
daşları Fuad Şakirin çok genç görün
düğünü söylüyorlardı. Fakat 10 sene 
Bonra Fuad Şakir tamamile çökecekti/ 

Bir gün Fuad Şakirle İclâl köşk
ten çıktılar. Maksadları Beyoğluna 
kadar inmek, bir sinemaya girmek 
ve dönmekti. 

Sokağı dönerlerken köşedeki di
lenci onlara seslendi: 

— Allah ikinizi birbirinizden ayır-
masm., küçük hanım Allah sana genç 
kocanı bağışlasın... Birbirinizden ay
rılmadan ihtiyarlayınız... Allah iki
nizin de gençliğini bağışlasın. 

Fuad ŞaJdr gülümsedi: 
— Duydım mu İclâl?... dedi. 
îclâl dilencinin sözlerine şaşmışET 

Haydi kendisi gençti. Ya Fuad Şakir.. 
Fuad Şakir dilenciye doğru ilerle

di ve onun önüne bir oh kuruşluk 
attı. Dilenci gene: 

— Allah razı olsun... Birbirinize 
ne kadar uymuşsunuz. Allah sizi biı*-
birlnizden ayırmasın., diye mırıldan
dı. 

Fuad Şakir son derece memnundu. 
— İşittin değü mi İclâl?.. İhtiyar 

kadın bize «birbirinize ne kadar da; 
uymu^vmuz.. »dedi. 

îclâl bımu işitmemiş gibi davran
dı. O günden sonra ne zaman Fuad 
Şakirle îclâl birlikte çıksalar köşe
deki düenci daima onlara aynı şeyi 
«öylüyordu: 

— Allah sizden ı-azı olsun... Birbi
rinize ne kadar da yakışmışsmız... Al
lah sizi birbirinizden ayırmasın!.. 

Ve bu sözü her söyleyişinde Fuad 
Şakir İclâle: 

— Duydun mu İclâl?.. diyor ve çı-
kanp dilencinin önüne bir on kuruş
luk atıyordu. 

Dilenci memnun parayı cebine yer
leştirirken Fuad Şakir de sevinç için
de genç kızla beraber oradan uzak-
laşıyordu. İclâl hakikaten şaşıyordu. 
Düenci sahiden Fuad Şakiri kendisi
ne pek uygun bir yaşta mı görüyor
du?... 

Halbuki hakikat tamamile başka 
İdi. Bu dilenci Mahmud ba-
tMi o semtin gediküsi idi, Mahmud 
baba bir gün Fuad Şakirin köşkünün 
kapısmı çalmış ondan eski elbiselerini 
İstemişti. İşte o vakit Fuad Şakirin 
aihnine müthiş bir fikir gelmişti. 

Fuad Şakir Mahmud babaya bir 
kaç kuruş vererek ona önünden ge
çerlerken söyliyeceği sözleri öğret
mişti, demişti ki: 

— Kırmızı köşkü biliyorsun ya'... 
îşte ben ne zaman o köşkten bir ka
dınla beraber çıkar da senin önün
den geçersem benden: «Allah sizden 
razı olsun... Birbirinize ne de yakış
mışsmız... Allah sizi birbirinizden 
ayırmasm..» diye para istiyeceksin... 
Anladm mı?... 

Dilenci aldığı rüşvetten memnun. 
Her gün gözleri kırmızı köşkte bekli
yordu. Fuad Şakir ne zainan kırmızı 
köşkten bir kadınla beraber çıksa 
derhal öğrendiği cümleleri sıralıyor, 
on kuruşu alıyordu. 

Mahmud baba âdeta rüşvet yiyici 
bir dilenci olmuştu. Fuad Şakir İc-

lâllere gidip gelmesini büsbütün sık
laştırmıştı. 

tclâlin annesi Rerhımde ile ne za-
maîı konuşsalar Fuad Şakir bir pun-
tunu getirip: 

— Bu eve mutlaka bir erkek lâ-
nm. . . diyordu. Ve Ferhunde gözleri
ni yere indirip: 

— Evet., diyordu, sözleriniz çok 
doğru... 

Ferhunde de Fuad Şakir gibi elli
sine yaklaşıyordu. Fakat hâlâ güzel 
bir kadmdı. Ferhunde Fuad Şakirin 
evlerine sıksık gelmesinden çok şey
ler ümid ediyordu. Bazan Fuad Şa
kirle kendi yaşım karşılaştmyor, bir
birlerini pek uygun bir çağda bulu
yordu. Hele Fuad Şakirin: 

Bu eve bir erkek lâzım... Sözle
ri yok mu idi?.. 

Fuad Şakir o günü köşkte îclâll 
bulamamıştı. Ferhvmde îstanbula 
inecekti. Fuad Şakire: 

— Eğer dedi, vaktiniz varsa bera
ber gidelim... 

Fuad Şakir: 
— Hay hay., dedi. Yola çıktılar. 
Sokağı dönerken köşedeki dilenci 

derhal topariandı. Fuad Şakirin kır
mızı köşkten bir kadmla çıktığım 
görmüştü. 

— Allah sizi birbirinizden ayırma
sın., birbirinize nek adar da ya3aş-
mışsınız... Allah sizi birbirinizden 
ayırmasın., deyince Fuad Şakir sap
sarı kesildi. Ferhunde de heyecan 
içinde idi, Fuad Şakire: 

— Duydunuz mu? dedi... Duydu
nuz mu?.. . îşitttiniz mi dilencinin 
söylediklerini... 

Fuad Şakir: 
— Yoooo... dedi. İşitemedim... 
Ferhunde o zaman izahat verdi: 
— Birbirinize ne kadar da yakış

mışsmız... AUah sizi birbirinizden 
ayırmasın... dedi. 

Fuad Şakir: 
— Yaaa... dedi, öyle mi?.. 
Eve döndükleri zamaiı Ferhunde 

« 
heyecan içinde: 

— İclâl biliyor musun köşedeki di
lenci Fuad Şakirle bize ne dedi?... 

Fuad Şakir renkten renge giriyor
du. Ferhunde devam etti: 

— Dilenci «Birbirinize ne de yakış-
mışsınız..» dedi.. 

İclâl kahkahalar arasmda: 
— Doğru, dedi, doğru... Hakika

ten güzel söylemiş... 
(Bir yûdız) 

Bu ak^am 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluç cadde
sinde A. Galapulo, Beyoğlu: Galatasa-
j-ay, Posta sokağında Garih, Galata: 
Topçular caddesinde Hidayet, Kasım
paşa: Mûeyyed, Hasköy: Aseo, Emin
önü: Yemişte Bensason, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: Şelı-
zadebaşında Asaf, Karagümrük: Meh-
med Fuad, Bakırköy: Hilâl, ISanyer: 
Osman, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisarmdaki eczaneler, Aksa
ray: Yenikapıda Sarım. Beşiktaş: Sü
leyman Recep, Kadıköy: İskele cad
desinde Sotiryadis, Yeldeğirmeninde 
Üçler, tJsküdar: Ömer Kenan, Fener: 
Balatta Merkez, Beyazıd: Cemil, Kü-
çükpazar: Yergi, Samatya: Kocamus-
tafapaşada Rıdvan, Alemdar: Anka
ra caddesinde Eşref Neşet, Şehremi
ni: Ahmed Hamdi. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12.50: Havadis, 13,05 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namına Memduh Tezel tarafmdan 
(Kooperatifçilik), 20: Nezihe ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 20,45: Bimen Şen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları (Saat ayan), 21,15: ORKESTRA, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların en 
müntebap programı 

Roma (421) saat 22,30: Senfonik konser 
maestro Mascagni idaresinde, Bordo (278» 
21,30: «Monsieur Beaucaire» operet 3 
perde, Oslo (1153) 21,25: Senfonik konser, 
TuIuz (386) 21,30: «Bir yaz orkestrası 
gecesi» Mendelsonun, Prag (470) 22: 
Bruckner «Yedinci senfoni», Peşte (549) 
20,30: Listz musikisi. İki piyano ile, Var
şova (1339) 22: Piyano konseri, Monako 
(405) 22,10: Konser, Varşova (1339) 21: 
Mandolin konseri. 

Dans musikisi 
Varşova (1339) saat 23, Berlin (3S6) 

22, Londra (Kısa dalga) 14 - 17,15. 
nıııııııııııııuıııııııııııııııııtııınııııııııııiHiıııınııııınııııiKiıım 

Ünitürk I 
D n 
» III 

Mümessil I 
» II 
» m -

iş Bankası 9,90 
> hamiline 9,90 

> Müessis 75 
rara (Çek tiatleri) 

Türkiye Cum- 80 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 24,40 
Telefon 7,10 
Terkos 7,10 
Çimento 12,75 
İttihad Değir- 11 
menleri 
Şar değir- 0.80 
menleri 

GRiP iN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

GRİP İN 
Romatiıma, linir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRİP İN 
Kmklı^, nezleyi soSfuk alg^ınlıklarından 

mûteveHid bütün agfn, sızı ve 
sancdan gfcçirir. 

RADYOLİN 

Paris 
Londra 
Nev York 
Mil&no 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

21,05,25 
631 

78,91 
15,01,42 

86,60,85 
3,44,12 
A,W?b 
1,43,25 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 

Bükreş 
Moskova 

63,39,14 
22,66,25 
1,96,50 
12,04,44 

3439 
4,n,M 
3,93,10 

m.49,75 
20,43,59 

Dişlerin abıltayatııiır. 
ANCAK 

Her sabah ve akşam, her yemek
ten sonra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu v,sulü şaşmadan, mun
tazam bir metocUa takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, hastalıklar
dan muhafaza edümiş olur, pas
lanmaktan ve çürümekten kurtu
lur. Her zaman temiz, paricfc ve 

güzel olarak Mır, 

K U B Î L A I T » A M 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 152 

1 

Kantonlular, Kubllâyın geldiğini duyunca 
şehirden surlara a k m a ğ a başladılar. 

H u n - K a n asilere esir düşmüştü 
Kubilây halkın ordu merkezine 

doğru akın yaptığını görünce zabit
lere şöyle bir emir verdi: 

— Hemen halk araşma yayılınız., 
bunlann arasında Japonlara raslar-
samz, yanlarına sokulup konuşunuz. 
Ve halka, hakanm biraz istirahatten 
sonra şehre girip dolaşacağmi söyle
yiniz! 

Zabitler surların önünde küme kü
me toplanan halkın arasına kanştı-
1ar. Herkesle temas ettiler. Fakat, 
Japonlardan bir kişiye tesadüf etme-
dUer. 

Kubilây han Kantondaki Japon
lardan şüpheleniyordu. Yolda yaka
lanan Çinlüerin ifadesine göre, Kan
ton eyaletindeki isyam hazırhyan ve 
idare edenler şehir içindeki Japon-
lardı. 

Kubilây onlardan bir kimsenin gel
mediğini görünce şüphesi büsbütün 
arttı ve: 

— Şimdi inandım ki, Japonlann 
Kanton isyamnda parmağı vardı. 
Onlar eskiden, Kantona gelen bir ge-
neraU bile şehir dışına kadar çıkıp 
karşüarlardı. 

Dedi. Kubilây bu hükmü verdik
ten sonra, Japonlara karşı daha 
esaslı tedbirler almağa karar ver
mişti. 

Bayan bahadır, Kubilâym ya-
mnda duruyor, uzaktan geçen halk 
kümelerini seyrediyordu. Bir araUk 
Kubilâya döndü: 

— Amiral Şütso hâlâ gelmedi, ha-
kamm! Çinlinin sözlerine inanmağa 
başladım. Herkes sokaklara dökül
dü. Şütso geldiğimizi duymadı mı 
acaba? 

Kubilây çok sinirliydi. 
Bayan bahadıra cevap vermedi. 
Gözlerini surlara çevirdi: 
— Cengiz han bu kalenin önünde 

üç general ve bir çok Moğol kam dök
müştür. Ecdadınım kam pahasma 
zaptettiği bir memleketi, kan dökme
den kimseye veremem. Yüz tane 
(Şütso) baş kaldırsa, hepsini ezmeğe 
ant içtim. 

Bayan bahadııın sözleri Kubiİâyın 
da şüphesini arttırmıştı. Fakat, zeki 
ve uzağı gören hakan, Şütso hakkın
da yerlilerden malûmat almadan katî 
bir hüküm ve karar vermek istemedi. 

— Gelenlerden sorunuz, dedi, ami
ral Şütso nerededir? 

Bayan bahadır Çinlilerin aı-aana 
karıştı. 

Amiral Şütso3ru sordu: 
— Acaba hasta mıdır?... Neden 

gelmedi haıkam karşılamağa...? 
Çinlüer hep bir ağızdan şu cevabı 

verdiler: 
<— Amiral Şütso on beş gündenbe-

ri Moğol filosu ile Yay adaları önle
rinde dolaşıyor.» 

Bayan bahadır, amiralin şehirde ol
madığım anlamıştı. Fakat, bu cevap 
çok fena tefsir edilebilirdi. Şütso do
nanma ile Yay adasında kimin he
sabına dolaşıyordu? 

Asileri tedip için mi?... 
Yoksa asilere yardım için mi?... 
Bayan bahadırm şüphelerini silen 

bir ses yükseldi: 
— Amiral Şütso asileri tepelemek

le meşguldür. 
Bımun arkasından, kara haber ve

ren bir ses daha işitildi: 
— Şütso, general Hun - Kan'ı esa

retten kurtarmadan dönmiyecek... 
Bayan bahadır Çinlilere sordu: 
— General Hun - Kan asilerin eli

ne esir mi düştü? 
Yerliler: 

— Evet... Yirmi gündür Yay ada
sında esirdir. Şütso onu kurtarma
ğa gitti. 

Diye bağrıştılar. 
Bayan bahadır bu haberden çok 

derin bir acı duymuştu. Çünkü, ge
neral Hun - Kan, Bayan bahadırm 
çok güvendiği, ve çok sevdiği bir ku
mandandı. Onun asiler eline esir düş
mesi, Moğol başkumandanım müşkül 
vaziyete düşürmüştü. 

Bayan bahadır yerlilerin İleri ge
lenlerinden kırk elli kişiyi yolundan 
çevirdi: 

— Sizi hakamn yamna götürece
ğim., çoktanberi buralarda olup bi
tenleri kendisine anlatımzl 

Dedi. Yerliler bir kafUe halinde 
ve hakam yakından görebilmek se
vinci ile, (sarı atlas perdeli otağ) m 
önüne doğru yürüdüler. 

«Biz , M o ğ o l l a r ı t a p a r c a s ı n a ; 
s eve r i z .» 

Kubilây han, Bayan bahadınn kı
saca verdiği malûmatı dikkatle din
ledikten ve sinirleri yatıştıktan soa-
ra çadırdan çıktı. Yerlere yatan halkı 
elile selâmladı. 

— Başlarınızı yukan kaldırınız. Si
zinle konuşacağım! 

Diye bağırdı. 
Herkes 3rüztiBtü yerlere kapanmış

tı. Hiç kimse yerden kalkmadı. Sade
ce başlarını kaldırarak cevap ver-
dfler: 

— Kantonluların b03mu, ulu haka
na ve onun yasasını elinde tutan ge
nerallerine daima iyiktir. Yurdumu
za uğurlar getirdiniz. Var olunuz 
ulu hakan! 

Kubilây, halkın sadakatini asîlâne 
bir sükûtle karşıladıktan sonra, elini 
çadırın kapışma dayadı: 

— General Hun Kanın asilere esir 
düşmesinden çok müteessirim. Asi
ler, Hun - Kan gibi bir kumandanı 
esir alacak kadar kuvvetli midirler? 
' Diye sordu. 

—; Yay adası esrarengiz bir yerdir, 
hakanım! Dışandan bakınca ada
da hiç kimse 3rok zannedilir. Halbuki 
orada her kayanın altında bir ev 
ve evde beş on silâhlı asi vardır. Ge
neral Hun - Kan buna aldanarak 
adaya çıkmış ve derhal asilerin eline 
düşmüştür. 

— Amiral Şütso, Hun - Kanı hâlâ 
kurtaramadı mı? 

— Donanma ile on beş gün önce 
Kantondan asn^ldı. Orada düşman 
gemilerile harbe tutuştuğunu duy
duk. 

— Bir daha haber alamadmız mı? 
— Hayır. 
— Kantonda büyük rütbeli zabit

lerden kimse yok mu? 
— Haj^r. Amiral Şütso hepsini ya

nma aldı. Yay adasma gittiler. Şehir
de ihtiyar bir Moğol zabiti muhafız 
olarak kaldı. 

— O nerede? 
— Kale içinde dört yüz kişilik bir 

muhafız bölüğile oturuyor. 
— Bizim geldiğimizi duymadı mı? 
— Duydu. Fakat, şehri boş bırak

mamak için vazifesi başından ayrıla-
madı. 

— Şehirdeki Japonlarm asilere 
yardım ettiği söyleniyor. Doğru mu: 

Çinliler başlarını önlerine eğdiler, 
cevap veremediler. Cevap vermek is
temediler. 

Kubilây biraz sonra ayni soruyu 
tekrarlayınca, yerliler hep bir ağız
dan bağırıştılar: 

— Biz, MoğoUan taparcasına seve
riz, hakanım! Fakat, kanımıza ve 
soyumuza yabancı insanların duygu
larını ve size karşı neler düşündükle
rini bilmeyiz. 

Kubilây, Bayan bahadınn* yüzüne 
baktı: 

— Yerliler, Japonlardan çekiniyor
lar galiba! Fikirlerini açıkça söyliye-
miyorlar. 

Bayan bahadır: 
— Haklan var, dedi, şehirde daya-

nacaklan bir kuvvet yok. Burada Ja
ponlar, yerlilerden çok kuvvetlidirler. 
Bizi görünce sevindiler. 

Kubilây, uzım zamandanberi Kan-
tonlulann her hangi bir vesile ile 
baş kaldırdıklannı, ihtilâl çıkardıkla-
nnı hatırlamıyordu. 

Gerçi bunda amrial Şütsonun da 
büyük tesiri vardı. Amiralin çoktan
beri buralaı*da Moğol donanmasının 
başında bulunması, bütün Kanton 
eyaleti halkını Mo&oUara boyun iğ-
meğe mecbur etmişti. 

t (Arkası \zr) 
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Merhum UbeyduUah 
(Baş tarafı 7 nci sajıifede) 

İttihadçılar ÜbeyduUahı ilk me-
busan meclisine aldılar, Aydın me
busu oldu. ÜbeyduUah İzmirli idi, ora
da babasınm bir tekkesi vardı. Ken
di siması, çehresi ve rengi Hintliye, 
Efganlıya benzerdi amma Übeydul-
lahm aslı ve ruhu halis Türk idi. 

Trablusgarp ve Balkan muhare
besinde ÜbeyduUah çok meyustu, it-
tihadçılann gidişini beğenmiyordu. 
Harbi umumî patladı, onun sergü
zeşt anyan cevval ruhu kendisine 
aradığı faaliyeti buldu. Bir gün bi
zim matbaanın önünde bir fayton 
durdu. İçinde abanî sank sarmış ve 
Efgan yahut Hindli şeklini almış 
ÜbeyduUah oturuyordu. Yukan al
dık, o keyifle anlatıyordu: 

— Harbiye nezareti beni Efgana 
gönderiyor, yarın sabah Haydarpaşa-
dan trene bineceğim, ver elini Bağ-
dad, oradan İran ve Efgan! İnşaallah 
vazifemde muvaffak olurum. 

ÜbeyduUahm vazifesi Osmanlı hü
kümetinin yeni ilân ettiği cihad prog
ramı üzere Efganı Osmanlılık lehine 
kazanmak ve Hindistanın İngiliz hu
dudunda hareketler doğurtmak idi. 

ÜbeyduUah Bağdaddan Ueri gide
memişti. Bağdadin sukutu üzerine 
İngilizleri neline düştü ve onu Mal-
taya; götürdüler, mütarekede sa-
hvedUer. 1919 içinde İstanbula ayni 
kılıkla geldi. 1921 martında ittihad-
çıların büyüklerini toparlayıp Malta-
ya sürdükleri zaman ÜbeyduUah da
hi beraber götürüldü. 

Maltadan kaçanlardan biraz evvel 
ÜbeyduUahı salıvermişler diye bili
yorum. 1921 de ben Münihde idim, 
ÜbeyduUah oraya geldi, ufacık bir 
oda tuttu, yemeğini kendi pişiriyor, 
tam deı-viş hayatı sürüoyrdu. 

Übeytle o zaman hemen her gün 
buluşuyorduk. Hofgartendeki büyük 
kahve sonradan Münihe gelen bütün 
Malta kaçalakınnın toplanma yeri 
idi. Bunların içinde cumhuriyetimiz
de büyük mevki sahibi olan feda
kârlar dahi vardı. Fazla olarak itti-
hadçılann haricî poUtikasma çalışan 
Mısırlılar, İranlılar ve Suriyeliler de 
vardı. 

ÜbeyduUahm en büyük sıfatı ilim 
ve felsefe adamı oluşu idi. En büyük 
meziyeti dahi sergüzeşt anyan ruhu
nun namus ve istikametten asla ay
rılmamış olmasıydı. Kanaatkar idi, 
sabırlı idi, hoş sözlü, nükteci idi. Dost
luk güderdi, onun için sıra ile İlim 
adamlarımızdan merhum Münif pa
şanın, büyük şair Abdülhak Hâmi-
din, onun kardeşi Nasuhi beyin çok 
sevgisini kazanmıştı. 

Münihde dahi onu seviyorlardı ve 
bunların başında Mısırlı Aziz paşa 
vardı. Mısır ağniyasmdan Aziz paşa 
daima Übeydi arar, oturduğu mükel
lef Bayerişehof oteline çağırır, fakat 
ÜbeyduUah kiraladığı ufak odasın
dan ve kendi pişirdiği yemeği ile çay 
ibriğinin başından zor aynürdı. 

Eski bahriye nazırı Cemal paşa 
dahi o zaman Münihde bulunuyordu. 
Cemal paşa bUe ÜbeyduUahı inziva 
köşesinden ve merdümgrizlikten vaz-
geçiremezdi. 

ÜbeyduUah Münihde hepimizin can 
yoldaşımız idi, dert ortağımız idi. Eski 
Ziraat bankası müdürü Rıfkı bey Mü
nihde hastanede ölünce cenaze du
asını ve merasimini ÜbeyduUah mü
kemmel yapmıştı, orada tam ruhanî 
vazife görmüştü. 

İzmir zaferini kutlamak üzere 
Münihde Ankara istihbarat şefi ola
rak yaptığımız toplantıda Übeydul-
lah yurdseverliğini göstererek çok 
güzel bir nutuk söylemişti. Übeydul-
lah İzmir zaferinden sonra Münihde 
duramadı, yurdumuza döndü. Ben de 
Lozan konferansının matbuat büro
sunu idare etmeğe çağınlmıştım. 

Merhum ÜbeyduUahm Beyoğlu be
lediyesinde evlenme memurluğu ye
nidir; bunu hep hatırlarsımz. Ömrün
de evUlik ile asla alâkadar olmamış 
olan Übeydin yeni cifleri birbirleri
ne resmî olarak bağlaması çok tatlı 
bir tecelli idi . 

1931 de Büyük MUlet Meclisinde 
ÜbeyduUah ile beraber mebus seçil
dik ve 1931 nisan sonunda Ankaraya 
beraber geldik. Kendisini birkaç vakit
tir görmemiştim. İlk Ankara yolcu
luğunda ÜbeyduUahı epey değişmiş 
bulmuştum. Hafızası biraz gevşemiş 
idi. Eski gördüklerimizi ve yaptıkları
mızı söylerken benim eski arkadaşım 
gülüyor ve ilâve ediyordu: 

— İhsan ne iyi hatırlıyorsun, ben 
bunları âdeta unutmuş gitmiştim. 

1931 deki ilk Ankara seyahatinden 
sonra gittikçe ÜbeyduUah daha az 
lâkırdı eder oluyordu; onun eski nük
teleri, neşeU hali azalıyordu, gözle
rindeki parlaklık yerine dalgm dal
gın etrafındakilere bakmağa başla
mıştı. 

Dünyada hiç kimseye fenalık et
memiş, lâyık olduğu dereceden ziya
de dünyaya asla ehemmiyet verme
miş ve her hareketini dediğim gibi 
doğruluk ve namuskârlıktan ayır
mamış olan ÜbeyduUah belki Fran
sız tabirince çok ekzantrik idi. Ser
güzeşt severdi ve bunlar olmazsa ha
yatın zevkini duymazdı. Onun için 
ekzantrisite içinde yaşadı, sergüzeşt
ten sergüzeşte koştu. Amma her va
kit kendi işini kendisi gördü, kim
seye muhtaç olmak istemedi; ihtiya
ca düşerse kanaatin son derecesini 
gülerek kabulden çekinmedi. Onun 
için evlenmedi ve çok kuvvetli bir 
bünyeye ve sıhhate malik- olduğu 
için yalnızlık onu yıldırmadı, yalnız 
çok ihtiyarlıkta bir arkadaşımn ço
luk çocuğunu benimsiyerek aile sı
caklığı içinde ömrünü tamamladı ve 
dünyadan tertemiz çekilip gitti. 

* ** 
Büyük muharebe içinde Efgana 

giderken Efgan emirine verilmek üze
re tevdi olunan çok kıymetli mü
cevherlerle donanmış bir kılıcı ye
rine veremediği halde bir köşede sak
lamış olduğunu ve o emaneti saklı 
olduğu yerden çıkarıp hükümetimize 
teslim eylediğini duymuştum. Übey
duUahm başka türlü davranamıya-
cağmı katiyen bilirim. 

ÜbeyduUahm ruhundaki doğruluk 
ve namus ve haysiyet hissi son derece 
yüksek idi. Ahmed thsan Tokgö« 

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

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

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

dığını müsbit evreık ibraz eyliyecekler veya üç senelik tahsil esnasmda asker
lik hizmetlerinden müeccel bulunduklannı tevsik edeceklerdir. 

4 — TaUpler arasmda İstatistik umum müdürlüğü ile İstanbulda Kültür 
direktöriüğünde aşağıdaki ders zümrelerinden tahrirî imtihan yapılacaktır. 

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

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

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

Büyük sanat sergisi 
Güzel sanatlar akademisi direktörlüğünden: 
Güzel Sanatlar Akademisinde Resim, Heykel, Afiş, ve Türk Tezyini sanat-

larma aid olmak üzere muhtelif sergiler açıhmştır. Sergi 2 Eylûl 1937 aksa» 
mına kadar devam edecektir. Her gün saat 10 dan 18 ze kadar ziyaret edilebi
lir. Duhuliye yoktur. (5335)̂  
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ZISlUniBPNKâSI 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine 
kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalmz erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve 
yatısız talebe almacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uy
mak gereklidir. 

1 — Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanmı vererek 
bakaloryasım yapnuş veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lâzım
dır. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasim almamış olanlar 
enstitüye alınamaz.) 

2 — İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar 
orada okudukları sömestrelerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabıü edilerek 
Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrelerine alımrlar. Ancak 
Baytar Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde 
okunan Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine giren
lerin Ziraat stajını yapmalan gereklidir. 

3 — Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı ol
maz. Niharî talebe yüksek yaş kaydma bağlı değüdir. 

4 — Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliye
ti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
lâzımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askerî hizmete kabiliyetli olduğu 
aynca tasrih edilecektir. 

5 — Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağük ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabUiyetirü 
göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 — Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay 
staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. 
Yatacak çiflikte parasız sağlamr. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de ensti
tüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 — Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
beple olursa olsun kendüiğinden stajım veya tahsilini bırakanlardan veya ce-
zaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkında 
verilecek numuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 — Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus 
kâğıdım, aşı kâğıdım, polis veya uraylardan alacakları özgidim kâğıdım, orta 
ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştiri
lerek el yazılariyle yazacaklan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotografile bir
likte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlüğüne başvururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bUdirmeli-
dirler. Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 — Pulsuz veya usuli dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yanlı kâğıtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmenüş sayıUr. Ve bunlar hakkm-
da hiç bir muamele yapılmaz. 

10 — Bütocl ve sekizinci maddede yazüı vesücalarla vaktinde başvuran
lar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine göre 
seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta derecelüer de başvurma sırasma gö
re alınabilirler. Aym şerait altmda liseden fen kısmmdan çücacaklar tercih 
olunur. 

11 — Cevap isteyenler aynca pul göndermelidirler. 
12 — Başvurma zamam Austosun birinci gününden Eylülün 30 uncu 

günü akşamına kadardır. Bundan sonrald başvurmalar kabıü edilemez. (4643) 
(2298) 

Üsküdar Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Üsküdar Kız Enstitüsü ve Akşam kısmüarma 20/8/937 tarihinden itiba

ren talebe kaydına başlanmıştu:. Taliplerm okula müracaatları ilân olunur. 
(5320), 

'* Havalandırıımlş ,9 

Y e n i 
P u d r a 

Güzellik mütehassısı Parisli bir 
kimyagerin şayanı hayret keşfU 
Evvelce mevcudiyeti bUe tahayyül 

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

tazaman ve mütesaviyen yayüır ve âde. 
tâ tabiî bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile «Makyaj edilmiş» manaza-
rasmı veren adi ve ağır pudralar ara
sında ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sar 
at cilde yapışmuş kalmasma sebep 
olur. Tokalon pudrasmı kullandığmıa 
takdirde, en sıcak salonlatda bile tek
rar pudralanmıya hacet yoktur. 
Uzun bir dans suvaresinden sonra 

bile teniniz daima terü taze kalacaktır. 

O S M A N L I B A N K A S I 
İ L Â N 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenicaml 
ve Beyoğlu devairi, Zafer Bayramı müna-
sebetile 30 Ağustos 1937 (Pazartesi) ka
palı bulunacaktır. 
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Scndianavlan Near 
East Agceny 

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

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Odynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Bal tık limanları şark ve Karadeniz başlı
ca limanları arasında 15 günde bir azimet 
Ve avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Nordland vapuru 1 Eylüle doğru 
Vasaland vapuru 6 Eylüle doğru. 
Birkaland vapuru 20 Eylüle doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Nordlad vapuru 2 Eylüle doğru. 
Vasaland vapuru 6 Eylüle doğru. 

Birkaland vapuru 20 Eylüle doğru. 
Fazla tafsilât İçin Galata'da Tahir han 

J üncü katta kâin acentalığma müracaat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. M. B. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

Kythera vapuru limanımızda 
Spart* vapuru 26 Ağustosa doğru, 
Galılea vapuru 1 Eylüle doğru. 
Burgaz, Varna, Köstence, için 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Kythera vapuru 24 Ağustosa doğru. 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanlan İçin 
hareket edecek vapurlar 

Adana vapuru 27 Ağustosa doğru. 
Konya vapuru 29 Ağustosa doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

kimyan hanında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Dr. ihsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tablilâtı. Frengi noktai 

DAianndan (Wasserman ye Eahn 
teamülleri) kan kOreyvatı sayılması, 
tUo ye sıtma hadtahklan teşhisi, 
İdrar, balnm cerahat, kazurat ye su 
tahlilâü, Ultra mikroskopi, hususi aşı
lar istUutan, kanda Ore, şeker, klorûr, 
kolleıterln mlktarlarınm tayini. Diyan-

• yolu No 811 Tek 20981 • 

istanbul Haricî Askerî 
kıtaatı ilânları 

Eskişehir Garnizonu için 75,000 Icilo 
sığır eti kapalı zarfla 2Z, 8, 937 günü 
saat 12 de Eskişehir Askerî satmah-na 
komisyonunda alınacaktır. Tahmin be
deli 20437 lira 50 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 1532 lira 81 kuruştur. Temi
natlar vaktinden evvel muhasebe vez
nelerine veya malsandıklanna yatırı
larak makbuzlar veya banka mektup
ları kanuna uygun olan teklif mektup
larının içerisine konması ve teklif mek-
tuplannm ihale günü Eskişehir posta 
ve telgraf ayarile saat 11 re kadar ko
misyon başkanlığına verilmesi ve 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaların lü
zumunda komisyona ibrazı şarttır. 
Şartname her gün komisyonda görü
lebilir. (261) (5127) 

• 
Manisada Tümen kıt'atmın ihtiyacı 

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

• 
Tümen birlikleri için 37 ton sade ya

ğı kapah zarfla alınacaktır. Eksiltme
si 27/AğustoS/'1937 saat 16 dadır. Mu
hammen bedeli 33300 lira, ilk temina
tı 2497 lira 50 kuruştur. Teklif mek
tupları belli saatten bir saat evveline 
kadar kabul olunur. Şartnamesi 166 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
teklif mektuplarını ve kanunî vesika-
larile Lüleburgaz Tümen satınalma ko
misyonunda bulımmalan. (264) (5129) 

ŞARK KROMLARI T. A. Ş. den: 
FEN MEMURU ARANIYOR 

Şirketimize topografya işlerine vakıf bir fen memuru alınacaktır. Maden
lerde çalışmış olanlar tercih olunur. Taliplerin ellerindeki vesaik suretleri, 
kendi el yazılarile yazılmış tercümeihalleri ve bir de fotoğrafları ile serian 
mektupla (Şark Kromları T. A. Ş. - Maden) adresine müracaatları ve iste
dikleri asgari ücreti de bildirmeleri lâzımdır. 

MÜHENDİS ARANIYOR 

ETİ BANK 
UMUMÎ DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 

Bankamızm makine ve tesisat şubesinde çalışmak üzere Almanca li-
saruna iyice vakıf genç bir makine veya elektrik mühendisine ihtiyacımız var
dır. Taliplerin tercümeihalleri diploma ve mevcud ise bonservis kopyalarile 
Ankarada Bankaftnza tahriren müracaat etmeleri. 

T^ istanbul Komutanlığı ilânları I 
1 — istanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıt'at ve müessesatm 

senelik ihtiyaçları için satın alınacak sade yağ miktarlarile muhammen tu
tarları ve ihale günlerile ihale saatleri ve münakaşa şekilleri aşağıda gösteril
miştir. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk te-
Kilo tutarı minatı 

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

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

ihale günü 

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

ihale saati 

15 
15,25 
15,50 
16,20 

Münakaşa şekli 

Kapalı zarf 
» )) 
» ) 
» ) 

BitiJs Halkevinden: 
Moloz Kârgiı- İnşaat 
Yeni inşa edilmekte olan Bitlis Halkevine aid (380) metre mik'abı Moloz 

Elevasiyen kârgir inşaatı malzemesile birlikte veya yalnız' işçiliği pazarlıkla. 
Ahşap İnşaat 
(Anahtar, î.spanyelet. Menteşe ve saire dahil) 74,48 metre murabbaı kapı 

ve 133, 90 metro murabbaı pencere. 
Beton İnşaat 
Altı kısım için döşeme (Grebeton) 28,3(̂ 0 metre mik'abı Grebeton, (20) 

metre mik'abı beton arma lentelar, 87 metre mik'abı beton arme döşeme pa-
Mtrlıkla verileceğinden talip olanların ilân tarihinden bir hafta sonunda Halk
evi başkanlığına müracaat olunması ilân olunur. (2962) (5560) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Tıb, Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat Fakültelerine 

ve Üniversiteye bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylülden itibaren ta
lebe kabulüne başlanacaktır. Yazılmak isteyenlerin Fakülte Dekanlıklarma ve-
sikalariyle beraber müracaat etmeleri. (i;545) 

İstanbul Gayrlmübadiller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi 

2003 Galata Yeni cami 

2327 Büyükada KaranfU 

3352 Üsküdar Yeni mahalle 

3895 Çarşıyı kebir 

âokağı 

Fermeneciler caddesi 

E. Fişekhnae 
Y. Çarkı Felek 
Fıstık 

Emlâk No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Yağlıkçılar 

3649 Kumkapı Tavaşi Süleymanağa Fındık kıran 

3689 Bebek 

4168 Kuzguncuk 

E. ve Y. 52 

E. 44 

E. ve Y. 13 

E. 120 Y. 82 

E. ve Y. 15 

E. 74 Mü. 

E. 4 

Açık 
arttırma 

4702 Galata Şehsuvar 
6552 Edirnekapı Salmatomruk 

6795 Kasımpaşa Emincami 

7028 Edirnekapı Emirbuhari 

7055 Çengelköy 

7056 Çengelköy 

E, Osmanbey 
Y. Ehram 
E. Çukur meyhane 
Y. Uryanizade 
Şimşir E. 9-9 Mü. Y. 17-19 
E. Arpacı bakkai E. 5-5 
Y. An Y. 7-7 Mü. 
İlâr E. 23 Y. 25 
Kışla caddesi E. 47 Y. 45-47 

Kuleli caddesi E. 34-47-49, Y. 74-76 

Kuleli caddesi E. 34-47 -49,Y. 74-76" 

8038 Büyükdere Kefeliköy Yeni Bağlar mevkii E. 8 Y. 2-2/1 

Üstünde odaları olan 1000 Kapalı 
ardiye ve ai'sanm 15/120 zarf 
His. 
Arsa 1000 » 

Arsa 210 

Kagir dükkânın. 130 
21/240 His. 

Maa bahçe ve kagir 300 
hane 1/4 His. . 

Arsanın 3/12 His. 200 

Arsa 130 

Arsa 620 
Arsa 650 
Arsa 200 
Dokuz dönüm bostan 750 
ve kagir hanenin 1/8 His. 
Kagir depo ve iskele 750 
mahallinin 147/1280 His. 
İskele mahallindeki 350 

16-20 No.U mahallin 1/2 
ve 42 No. İl mahallin 
2/3 His. 
Tarla 150 

Yukarıda e\*afı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 6/9/937 tarihine düsen pa
zartesi günü s^at 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Semti meş! nur, 

İstanbul Vakıflar Direi<törlüğü ilânları 
mahallesi Cadde ve sokağı 

Bahçekapıda 4 cü vakıf hanının 1 ci katında. 

No .sı Cinsi. Muhammen kirası 
Lira Kr. 

Çakmakçılarda Valdehanı 2 ci üst 
Yemiş, Hacımustafaağa. 
Çarşıda. • , 

20 
21 
23 

32, 33 
3 

Oda. 

95 
11 

2-16 

îkioda„ 
Dükkân ve üstünde odalar 
Dükkân 

Ahıçelebi camii helaları. 
Dört hela mahalli. 
Helalar. 

30 
28 
28 

6 
19 
20 

1 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

katta. 
Kemerli. 
Sahaflarda. 

)) Terlikçilerde 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar 
Balıkpazannda. Değirmen. 
Çelebioğlu Alâeddin. Marpuççularda 
Kantarcılarda. Sandemir camii içinde. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Sayımocağmda, Nezirin mekânı civarında. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 2 Eylül 937 perşembe gü
nü saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde akarat kalemine gel-
- - ' - " (5412) 

40 
40 
30 

00 
00 
00 

500 ar tarla. 
Seneliği 

20 00 

meleri. 

KANZUK 
SAÇ BOYALARI 
J U V A N T İ H 
KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabiî renk veren tamn-
mış yegâne sıhhî saç boyalandır, 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Sümer Bank 
UMUMÎ MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 

MEMUR NAMZEDİ ALINACAK 
Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur nam

zedi ahnacaktır. Mektepten (PEK ÎYÎ) derece ile mezun 
olan namzetler imtihansız, lYİ ve ORTA derece ile mezun 
olanlar müsabaka imtihanı ile seçileceklerdir. 

Seçilenlerden bir ecnebi lisanım iyi bilenler (80) , di
ğerlerine (70) lira maaş verilecek ve Ankara'da vazife 
alanlara ayrıca mesken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

İmtihan 10 Eylül 937 tarihinde, Ankara'da ve İstan
bulda aynı zamanda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini ka
yıt ettirmek ve izahnameyi almak üzere 1 Eylül 937 tarihi
ne kadar Ankara'da Sümer Bank Umumî Müdürlüğü Per
sonel servisine ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul şubesi 
müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. 

I 
____ Operatör- Ürolog _ 

Dr. Mehmed Al 
idrar yollan 

bastahkları mütehassısu KOprûb 
• • Eminönü h»Q Tel: 21916 

Zayi — Üsküdar ikinci noterliğinde 
2537 No. ve 18 temmuz 936 T. li vekâlet
name ile tevkil etmiş olduğum Mihal oğlu 
Yaniyl mezkûr^ vekâletten azil ettiğimi 
İlân ederim. 

Üsküdar Hâkimiyeti Milliye 51 No. da 
bakkal Hüseyin oğlu Ali Buluntulu 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLİCSÎNE KARŞI 

HORMOBIN 
Tabletleri • • • • Her eczanede arayınız. 

Posta kutusu 1255 Hormobiı? ) Galata İSTANBUL 
• Şark Kromları T. A. Şirketinden: • 

ECZACI ARANIYOR 
Şirketimizin diplomalı ve tecrübeli bir eczacıya ihtiyacı vardır. Taliplerin, 

mufassal tercümeihalleri aldıkları bonservis suretleri, bir d? fotoğraflarile bera
ber, serian «Şark Kromları T. A. Ş. Maden» adresine müı-.caatlan ve istedikleri 
asgarî ücreti de bildirmeleri lâzımdır. 

M. M. V. Deniz Levazım Şubesindeh; 
DOKTOR ARANIYOR 

Gölcükte Deniz Fabrikalarına ücretle bir doktor alınaci'.Kiii. isieKHi 
şeraitim öğrenmek üzere M, M. V. Deniz Levazım Şubesine müracaatlan. (;:;u.)) 
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Sahife 12 A K Ş A M 25 Ağustos 1937 

WI 700 gtamhkmuh 
i kilo diye aînmmmz^ 

Buz dalabı alırken de değerinden eksik bir buz dolabı edinmemelisiniz! 

Ucuz fiata ve cazip valtlere kapılarak buz dolabı almağı düşünürseniz sonradan üzülür 
ve pişman olursunuz. 

Tetkik'etmeden buz dolabı almayınız. 
Tetkikatınız neticesi ise size hakiki FRIGIDAlRE'in üstünlüğünü ispat eder ve ona sahib 
olmanın gururunu tattırır. 
Hakiki FRIGIDAIRE için ödeyeceğiniz her kuruş aldığınız malın hakiki değerine bedeldir. 

FRIGIDAlREi en az sarfiyatlı bir makina yapan „EKOVAT" tertibatı şaşılacak derecede 
az elektrik sarfederek azami randeman temin eder. 

Zaten EKOVAT (vat ekonomisi) demektir. 
Bu iktisat yüzünden Hakiki FRIGIDAIRE zamanla en ucuza mal olan bir buz dolabıdır 

rı RI3IDAİR 
j ö * ^ 

E m F R I G I D A I R E 
s:saj m 3 

BOURLA BİRADERLER VE Ş:: 
İ S T A N B U L . — A I M K A R A — İ Z M İ R 

v e b ü t ü n S A T I E Ş u b e l e r i n d e 

^ ^ ^ ^ ' 

SEFALİN 
İNİ 

I İ T İ R P ÇEKİYOR, 
BİR S E F A L I M ' 

A U S A 

B A $ - D i Ş - N E Z L E 
Grip ve kadınların 

ay sancılarını derhal 
geçirir. 

Mideyi, kalbi yormaz, 
lüzumunda günde 3 

kaşe alınabilir. 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 

BEYKOZ DERİ VE KUNDURA FABRİKASI 
Türk Anonim Ş î fke t inden: 

istanbul - Sirkeci Sanasaryan hanı altındaki büro ve ardiyemiz 
Sirkeci Yenipostahane caddesinde 

7-9 numaralara nakledilmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin yeni adresimize müracaatları ilân olunur. 

ViROZA PAT 
Antivlrüsle tedavi 

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

yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark İspençiyari Lâboratuvarı, İSTANBUL 

[ M • • ^ • " B U A K Ş A M • • • • ' • ' • ^ 
M Ü N İ R N U R E T T İ N 

SUADiYE PLAJINDA 

Erkekler kısmı: Münir Paşa konağında-Kızlar kısmı İle ilk kısım: yeni yapılan binada 

HAYRİYE LİSELERİ Kız 
Erkek 

Yatı 
Gündi z 

Ana - ilk - orta - lise kısımlarım havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburîdir. Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kâfi geldiğindeiı bu sene kızlar kıs
mı ile ilk kısma. Münir paşa konağı karşısında leylî bir liseye lâzım olan bütün müştemilâtı havi büyük bahçeli ye
ni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir talim heyeti tarafından yapılacaktır. Münir pa
şa konağının kâfi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye naklolunan ilk kısım yeni binamıza alın
mıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vat-dır. Nihari talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsü ile naklolu
nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Te
lefon 20530 

II inci ve 8 inci smıflann bütünleme ve engel sınavları 1 Eylülde başlayacak ve 8 Eylülde bitecektir. Diğer sınıf-
t^^m^^^^^^^m^^m^ larm sınavları 8 Eylülden 17 Eylüle kadar sürecektir, 

G E C E L - G Ü N S E L 

KIZ-ERKEKYUCA U L K U L İ S E L E R İ ORTA-USE 
(Eski: i N K I L Â B) 

Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmî Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayd için her gün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

DİKKAT 
Yavrularını yaz hastalık
larından korumak istiyen 
annelerin nazarı dikka

tine: 
Çocuklar için en iyi gıda ana sü

tüdür, fakat her ^angi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerikada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazırlanan 
ve m»mleketimizin doktor-

larınca takdir edilen: 
S. M. A. 

markalı 
Vitaminli süttOr 

Fazla tafsilât istiyenlere Meccanen lite
ratür gönderilir. Galata posta kutusu 
M M 1253. Her Eczanede satılır. B B l 

Memleketin tanmmış okuyucusu Bayan 

HiiMiyEri 
önümüzdeki Perşemba, Quma ve Cu

martesi akşamları Kadıköyünde 
MARMARA İNCİSİ gazinosunda 

dinliyeceksiniz. 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol 

Kız ve 
Erkek ALMAN LISESI ve Ticaret 

mektebi 
Tam devreli Lise - Ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzarî smıf 

Derslere 9 Eylül Perşembe Başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi 1 Eylülden itibaren hergün saat 8 den 12 ye kadar, 

nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikna
me veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilât için mektebe müracaat veya 

^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 49486 ya telefon edilmesi. 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Anadoluda şubeleri bulunan bir şirket tarafından 

Bir Muhasebeci ve İki inşaat kalfası 
Aranıyor. Taliplerin fotoğraflı tercümeihal varakaları, bonservis kopyaları 
ve adreslerinin (S. T. 1937) rumuzile İstanbul 176 posta kutusu adresine | 

yazı ile müracaatları ilân olunur. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satış yeri. 

IIllUHHIIIIIIIIIIIIIIHUllIllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllUHlIllllllllHlllllltlUllIlllllllllHIIIIHinilIHHMia 

Sahibi NecmeddJa Sadak Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedet 
AKŞAM Matbaan 

I 

1. 


