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Bir Fransız gazetesinin ifşaatı 
Akdenîzdekî vapurlardan 

i bir kısmını Archimede sistemi 
iki italyan tahtelbahri batırmış 

italya, Sovyetlerin sonnotasını cevapsız bırakacak. 
Sovyetler icabında harekete geçecekler 

Fransız mahafili beklenmiyen mühim 
hadiseler çıkmasmdan endişe ediyor 
Paris 8 — Echo de Paris gazetesi 

Sovyetlerin İtalyaya verdiği notadaki 
ithamlardan bahsederek diyor ki: 

Sovyet Rusya İtalyaya bütün dün
yanın aklından geçen şeyleri, yani Ak-
denizde ve Çanakkale açıklarında 
tüccar vapurlarını İtalyan tahtelba-
hirlerüıin batırdıklarını söylemiştir. 
Biz hattâ daha ileri giderek bu tahtel

bahirlerden ikisini Archimede sistemi 
İtalyan denizaltı gemileri olduğunu 
söyliyebiliriz. Bunu söylemekle bera
ber Sovyet notasmm mevsimsiz oldu
ğu kanaatindeyiz. Bununla beraber 
tngUtere ve Fransa metîn olurlarsa 
İtalya ve Almanya konferansa gele
ceklerdir.» 

[Archimede sınıfı İtalyan denizaltı ge-
mUeri dört tanedir. Hacimleri suyun üs
tünde 880, içinde 1231 tondur. 10 santi
metrelik bir topu, 2 mitralyözü ve 8 tor
pil kovanı vardır. Mürettebatı 50 kişidir.] 

Paris 8 (Akşam) — Akdeniz konfe
ransı cuma günü öğleden sonra Ce
nevre civarındaki Nyon şehrinde top
lanacaktır. Kendilerine davetname 
gönderilen devletlerden bir kısmı şim
diden muvafakat cevabı vermişlerdir. 
Diğer kısmının da cevapları bekleni
yor. 

Sovyet Rusyanın cevabı gelmiştir. 
Sovyetler hükümeti konferansa işti
raki kabul etmektedir. Yalnız İtal
yan gemilerinin tecavüzlerine bir ni
hayet vermek zarurî olduğunu, yapı-

İtalyanm Archimede tahtelbahiri 

lan tecavüzlerin hukuku düvel kaide
lerini ve üısanhğın esasU prensipleri
ni ihalâl ettiğinin ilân edilmesi icab 
ettiğini söylemektedir. 

P a r i s t e e n d i ş e l e r 
Paris 8 (Akşam) — Akdeniz konfe

ransının cuma günü toplanacağı ve 
müzakerelere başhyacağı ümid edil
mekle beraber her dakika beklenmi
yen bir hadisenin çıkmasmdan kor-
kulmaktadu-. Sovyetler - İtalya mü-
nasebatmdaki gerginlik bilhassa en
dişe uyandırıyor. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Almanya konferansa 
iştirak etmiyor 

Italyanın da iştiraki şüpheli 
Bu iki iıültûmet iştiralt etmese de lıonferans 

topianacaiı ve müiıim itarariar verecei( 
Londra 9 (Akşam) — Almanya ve 

İtalya, Akdeniz konferansı için yapı
lan davete henüz cevap vermemişler
dir. Cevapların bugün gelmesi bekle
niyor. Haber alındığına göre, Sovyet 
Rusyanın son notası münasebetile, 
ttalyanın konferansa iştiraki şüpheli
dir. 

Almanyaya gelince bu hükümetin 
korsanlık meselesinin tetkiki ademi 
müdahale komitesinin salâhiyeti da
hilinde olduğunu bildireceği anlaşıl
maktadır. Bu bir nevi red cevabıdır. 

Londra mahafiline göre iki hükü
met iştirak etmeseler bile konferans 
toplanacaktır. Çünkü İngiltere ve 
Fransa, korsanlık meselesinin ademi 
müdahale meselesinden tamamen ay-
n-olduğu kanaatindedir. Röyter ajan
sı-neşrettiği bir tebliğde bunu açıkça 
beyan ettikten sonra diyor ki: 

((Korsanlığa karşı acele tedbirler 
alınacaktır. Almanya ve İtalya iştirak 
ünezlerse o zaman Akdeniz konfe

ransı Cenevrede, Milletler cemiyeti 
çerçevesi dahilinde toplanacak ve ve
receği kararlar daha umumî olacak
tır.» 

İngiliz heyeti bugün tayyare ile Pa-
rise hareket ediyor. Heyet Hariciye ve 
Bahriye nazırlarile mütehassıslardan 
mürekkeptir. 

Paris 9 (Akşam) — Akdeniz konfe
ransında Fransız heyeti hariciye nazı
rı B. Delbos ile bahriye erkâmharbiye 
reisinden ve mütehassıslardan mürek
keptir. 

Y a r ı n k i t o p l a n t ı 
Londra 9 (Akşam) — Akdeniz kon

feransı ilk toplantısını yarın öğleden 
sonra yapacaktır. -Bu toplantıya İn
giltere hariciye nazırının reislik etme
si muhtemeldir. Konferan.'' açılır açıl
maz mütehassıslardan rıürekkep bir 
komite seçilecektir. Bu komite kor-

. sanlığa mâni olmak için icab eden 
tedbü'leri kararla|tırftcaktır. 

İzmirin kurtuluş 
•• •• gunu 

Bugün İzmirin kurtultışunun 
yıldönümüdür. 15 sene evvel 9 ey
lül sabahı kuvvetlerimiz İzmire 
girmişler ve bu güzel Türk şehrin
de tekrar bayrağımızı dalgalandır-
mışlardı. Bu suretle İstiklâl har
bi parlak bir muzafferiyetle netice
lenmişti. 

Kurtuluş günü münasebüHe 
bugün İzmirde büyük serdikler 
yapılacaktır. Bu büyük günü kut
larken İstiklâl harbinde vatan uğ
runda kanlarını seve seve feda 
eden şehidlerimizin hatıralarını 
hürmetle ananz. 

istanbul Üniversitesinde bir tedkik 

Ecnebi profesörlerin l)irer birer 
l(açtıgı doğru değildir 

46 yabancı profesörün ancak 3 ü gitti, 
fakat niçin ve ne haleti ruhiye ile? 

Yerli profesörlere ve imtihan olan doçentlere gelinc««M 
Bu yeni ders senesinin başlangıcın

da, İstanbul Üniversitesine kuş bakışı 
bir nazar atmağı f aydah bulduk. Bil
hassa, ecnebi profesörlerin memleke
timizden gittiğine ve doçentlerin 
chaksız yere» imtihana tabi tutuldu-
ğuna dair de bazı fikirler ortaya sü
rülmüştür. . I 

Topladığımız malûmat şöyledir: 

P r o f e s ö r l e r 
Üniversitemizin kadrosunda 5 A 

Türk, 46 ecnebi profesör vardır. Ec
nebiler, beş yahut on senelik muka
velelerle bize bağlanmışlardır. Fakal 
hepsinin üç sene sonunda başka bir 
memlekette bir vazife kabul etmek s» 
lâhiyeti vardı. Buna istinaden, 46 pro
fesörün yalmz üçü, kendilerine başka 
yerlerde teklif edilen işleri kabul et
mişlerdir. Bunlar, Frunlich, Spitzer, 
Röpke ismindeki profesörlerdir ki, 
kaydı hayat şartüe ve fevkalâde tek
liflerle karşüaşmışlardır. Almanya-
daki stajlannı da yeni vazifelerinde 
staj sayıyorlar. Bunun gibi pek mü-
said vaziyetler... 

Kendileri, daha önceden bizim rek
törlüğe müracaat ederek, bu kadar ol
masa bile buna yakm bir yeni kontu-
ratla kalmağı istediler. Biz, maalesef, 
onlan bu derece tatmin edemedik. Fa
kat tabiî bu derece müsaid bir da
vete icabet etmek; terkedilen yere alâ-
kasızhğı göstermez. Gidenler, saml-

Türkiye - Suriye hududları 
Paris 8 (A.A.) — Resmî gazete, Ha-

tayın mülki istiklâli hakkındaki mua
hede ile Türk - Suriye hudutlarının 
garantisine müteallik mukaveleyi neş 
retmiştir. 

Üniversitemizin rektörü Cemil Bilsel 

miyetle cayrümamağı isterdik ammft, 
ne yapalım?» demişlerdir. , 

Bunlardan l>aşka, üç sene için gel
miş olan profesör Dessauer de mukst-
velesmin tecdidini istememiştir. O da 
kaydı hayat şartüe İsviçrede bir kür
sü tedarik etmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Saptan Paşa Geliyor! 
Tarihî deniz romanı 

Yazan: İskender Fahreddin Sertelli 
Kıhç Ali Paşa*nın kaptanlık devrindeki denizcilik 

tarihimizin en heyecanlı safhalarını yakında AKŞAM 
sütunlarında okuyacaksınız. 

Tahta taklar 
Eskiden hiç bir şehrimizin adam 

akıllı bir meydanı, hele o meydanın 
rejimle alâkadar Ur abidesi yoktu. 
Onun için bir takım tahta ve uydur
ma taklar kurmak mecburiyeti hasıl 
olurdu. 

Şimdi hemen her. şehrimizin, hat
tâ birçok köylerimizin Cumhuriyet 
alanlarında heykelleri, büstleri var. 
Bunların da platformları, merdiven
leri, piedöstalleri mevcud! Kâfi gelmi
yorsa, bunların yanına bir de daimî, 
güzel, kagir kürsi yapılır. Törenler bu 
dekorda daha yakışır. 

Senenin birçok günlerinde kutlama
lar oluyor, bunlar için her seferinde 
o çirkin tahta takları kurup kaldır-
maktansa, rejimin hatırası olan mey
danları biraz daha süslemek, güzelleş
tirmek muvafık değil midir? ı'Ttata;/. J 
taklar devri artık bitmiştir. ^^y Köprümüze bakıp hayretini gizliyemiyenlerL 
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[ Dün Creceki ve B u Sabahki Haberler 3 
Sovyet Rusya azimkar 

vaziyet alacak 
İtalya cevab vermezse sefirini 

geri çağırması bekleniyor 
Loftdra 9 (Akşam) — Sovyet Rusyamn ikinci notası üze

rine Rus - İtalyan miinasebatı çok gerginleşmiştir. İki hükü
met arasında münasebatın inkıtaı bekleniyor, 

İtalya, son Sovyet notasına cevap vermezse Sovyet Rus
yamn sefirini geri çağırması muhtemeldir. Moskovadan ge
len haberler Sovyet Rusyamn azimkar bir vaziyet almağa 
karar verdiğini gösteriyor. 

Sovyetlerin ikinci notasına 
italya cevap vermiyecek 

İtalya konferansa iştirak için 
bazı şartlar ileri sürecek 

Roma 8 (A.A.) — Sovyet maslahat
güzarı, bu sabah ikinci bir nota daha 
vermiştir. Bu notada Sovyet Rusyanm 
İtalyan cevabmı memnuniyete şayatı 
bulmadığı, ithamlarında israr ve nok-
tai nazarlarmı muhafaza etmekte bu-
limduğu beyan edilmektedir. 

Roma 8 (A.A.) — Havas ajansı mu
habirinden: 

Sovyetlerin bu sabah tevdi edilmiş 
olan ikinci notası, halihazırda İtalyan 
hükümeti tarafından tedkik edilmek
tedir. 

Siyasî mahafil, bu notanın cevapsız 
bu-aküacağmı çünkü yeni hiç bir un
suru İhtiva etmemekte olduğunu be
yan etmektedir. 

Gazetelerin bu yeni teşebbüsten ha
berleri yoktur. 

Gazeteler, Sovyetlerin bu hareketle
rinin, ecnebi memleketlerde tevlid et
miş olduğu derin heyceanı sayfaların

da aksettirmekle beraber hadis olan va
ziyeti pek o kadar feci bir mahiyette te
lâkki etmemektedirler. Sovyetlerin ni
yet ve tasavvurlarından Fransa hükü
metinin haberdar edilmemesi keyfiye
ti tatminkâr bir intiba tevlid etmiş
tir. 

Bımdan evvel vukua gelen bu gibi 
ahvalde İtalyan efkârı umumiyesi, he
men daima faşizm aleyhinde bir sui-
kasdden bahsetmiş olduğu halde bu 
defa Sovyetlerin mesuliyetini açıkça 
tefrik etmiştir. 

Sovyet notasının İtalyan diplomasisi 
tarafından İtalyanın konferansta bir 
müttehim sıfatile isbatı vücud edemi-
yeceğini ileri sürerek Akdeniz konfe-
ransma İtalyanın iştirak edebilmesi 
için bir takım şartlar ileri sürmek hu
susunda kullanılacağı şüpheden aza
dedir. 

Midilli açıklarında bir 
tahtelbahir göründü 
Bir ingiliz petrol 

duktan sonra 
gemisini durdur-
serbes bıraktı 

Atina 8 — Rusyadan İskenderiyeye 
gitmekte olan ve içinde Socony Vacıma 
Jnımpanyasma aid petrol bulunan 
jpegasus vapuru Rodos sularında meç-
hıü bir tahtelbahir tarafından durdu-
rulmuştıu-. 

Vapunuı kumandam icap eden iza
hatı verdikten sonra petrol gemisinin 
hareketine müsaade edilmiştir. 

Londra 8 (A.A.) — Pegasus adın
daki İngiliz petrol gemisi kaptam ta-
rafmdan Londraya gönderilmiş olan 
bir telgrafta bu geminin Midilli ada-
«nın Siga burnu açıklarında bir de
nizaltı gemisine tesadüf etmiş oldu
ğu bildirilmiştir. 

Bu telgrafa göre İspanyol asileri 
bayrağını taşıyan bu denizaltı vapu-
n m önünde denizden çıkarak vapuru 
teftiş etmiş ve sonra süratle dalarak 
uzaklaşmıştır. 
Tecavüze uğrıyan vapurlar 

Cebelüttarık 8 (A.A.) — Bir İngiliz 
Tapuru ile iki İspanyol vapurunun 
geçen gece bir tecavüze maruz kaldık-
lanna dair ortada bir şayia dolaşmak
tadır. 

Tunus 8 (A.A.) — İngiliz menabi-
İnden gelen haberlere nazaran Akde-
nlzde bir torpillenmeden kurtulmuş 
olan Harpa petrol gemisinin mürette
batı, Lagoulettede bu kabil hâdise 
hakkında bir güna beyanatta bulun
mamışlardır. 

Bu limanda İki gün kalmış olan ge 
mide bir gûna hasar yoktu. Va'pur dün 
.TrJesteye hareke tetmiştir. 

2 vapur karaya oturdu 
Cezayir 8 — Valensiyaya' gitmek üze. 

re dün sabah buradan hareket eden 
Valenslya hükümetine mensup An-
lonio de Satrustegni ile Aldecoa vapur-
lan nasyonalistlerin Kanaris kruva

zörünün takibine uğramışlar ve Cezair 
kara sularına kaçarak Cherchel yakı-
nmda karaya oturmuşlardır. 
Ademi müdahale komitesi... 

Londra 8 (A.A. Ademi müdaha
le tali komitesinin cuma günü için 
mukarrer olan içtimai tehir edilmiştir. 
Malûm olduğu veçhile tali komite, Van 
Dulme projesine hükümetler tarafın
dan verilmiş olan cevaplardan malû
mat alacak idi. Tali komitenin önü
müzdeki hafta içinde toplanması muh
temeldir. 

t z m i r d e ü z ü m fiat leri 
yükseldi 

izmir 8 (Telefon) — Tüıkiye - Al
manya ticaret anlaşmasının imzası 
üzerine piyasadaki üzüm satışları 
hararetlenmiştir. 

Bugünkü piyasaya göre üzüm ki
lo başına 2 kuruş yükselmiştir. 

Sovyetler 8 Japon 
flemisi zapletmişler 
Bununla zaptettikleri 

gemilerin yekûnu 28 i 
bulmuş 

Sheühin 8 (A.A.) — (Kore) Domei 
ajansmdan: Sovyetler, eylül sabahı 
ajansından: Sovyetler, 7 eylül sabahı 
da Passiet körfezinde sekiz Japon ba!-
lıkçi gemisini zaptetraişlerdir. Sovyet
ler tarafından zaptedilmiş olan Japon 
gemilerinin miktarı 28 e baliğ olmuş
tur. 

Hayuko-Maru adındaki Kore vapu
ru, beş gemiyi kurtarmağa muvaffak 
olmuştur. Şimdi bir Sovyet muhribi ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

Iktisad Vekili 
Kozlu Kömür şirketinin 

tesisatını beğendi 
Kozlu 8 (A.A.) — İktisad Vekili Ce

lâl Bayar dün İş ve Etibank genel di-
rektörlerile birlikte Etibank Ereğli 
kömürleri işletmesinde tedkikat ile 
meşgul olmuşlardır. Bugün Kozlu ma
den bölgesine gitmişler ve Kozlu kö
mür işleri sosyetesinin yeni yapılan 
ve 26 ağustosda işletmeye açüan skip 
ihraç tesisatını görmüşler ve beğen
mişlerdir. 

Sayın Bakan muvaffakiyetinden 
dolayı sosyete genel direktörü İhsan 
Soaykı takdir ve tebrik etmiştir. 

Dahiliye ve Naf ia Vekilleri 
Ankarada 

Ankara 8 (Telefon) — Dahiliye Ve
kili ve Parti genel sekreteri B. Şükrü 
Kaya ile Nafıa Vekili B. Ali Çetinka-
ya bugün İstanbuldan Ankaraya gel-
düer ve İstasyonde diğer Vekiller, 
mebuslar ve birçok zevat tarafından 
karşılandılar. 

Mill î M ü d a f a a Vek i l i v e H a 
ric iye müsteşar ı A n k a r a y a 

gittiler 
Millî Müdafaa Vekili General Kâ

zım Özalp ile Hariciye Vekâleti siyasî 
müsteşarı B. Numan Menemencioğlu 
dün akşamki trenle Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Izmirin kurtuluşu 
İzmirde şimdiye kadar 

görülmemiş kalabalık var 
izmir 8 (Telefon) — 9 eylül kur

tuluş bayramı münasebetile civar vi
lâyet ve köylerden bayramı kutlamak 
için gelenler 30 bin kişiyi bulmuştur. 
Otellerde yer kalmamış, kahvelerde 
yerlere yatak serilmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Şehirde şimdiye kadar 
görülmemiş müthiş bir kalabalık var
dır. Yarın büyük bir zafer alayı ter
tip edilecek ve geçid resmi yapılacak
tır. 

Bir Inpiliz heyeti 
° î z m i r ihracatçı ları i le 

m ü z a k e r e yapı l ıyor 
izmir 8 (Telefon) — îngiltereden 

altı mühim şirket ve kooperatifi tem
sil eden bir heyet İzmire gelmiştir. 
Bu heyet îzmir ihracatçıları ile ya:-
pacaklan işler üzerinde müzakereye 
başlamışlardır. 

B. Mithat Nemli 
Vişide, refikasile birlikte 

bir kaza geçirdi 
Ticaret odası reisi B. Mithat Nem

linin Vişide müessif bir kaza geçirdi
ğini haber aldık. Bundan bir müddet 
evvel tedavi için Vişiye giden bay Mit
hat Nemli ile refikasının bindikleri 
otomobü baişka bir otomobU üe çarpış
mıştır. Müsademe şiddetli olmuş ve 
bay Mithat Nemli bacağmdan ehem
miyetli surette yaralanmıştır. Refikası 
ufak bir bere ile kazayı savuşturmuş-
tur. Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre bay Mithat Nemlinin süıhî vazi
yeti iyileşmektedir. Kendisi bir müd
det sonra memlekete dönecektir. 

Akdeniz konferansı 

Hükümetimiz dün davet 
notasma cevap verdi 

Konferansta hükümetimizi Hariciye vekilimiz 
B. Tevfik Rüştü Araş temsil edecektir 

İkinci Türk Tarih kurultayına 
mebuslarımız davet ediliyor 

Ankara 8 ( A.A. ) — Cumhuriyet 
Halk Partisi sekreterliğinden: 

20 eylül 1937 tarihinde Dolmabah-
çe saraymda açılacak olan ikinci Türk 
Tarih Kurultayı ve sergisine bütün 
mebus arkadaşlar davetlidir. Girmek 
için hüviyet varakalarım göstermek 
kâfidir. _ _ _ _ _ _ _ _ 

İzmirden uçan tayyareler 
Ankaraya vardılar 

Ankara 8 (Telefon) - Havaoılık 
haft3.sını kutlamak üzere 1. eylülde 
Eskişehir, İstanbul ve Bursa üzerinde 
uçarak İzmire giden Türkkuşunun 6 
tayyaresi ile 13 tayyarecimiz bugün 
buaraya geldiler. Tayyarelerimiz bu
rada merasimle karşılandılar. 

Ankara 8 (A.A.) — Akdeniz konfe
ransına Türkiye Cumhuriyetinin da
vet edildiği hakkında Ankaradaki 
Fransız büyük elçisi ile İngiliz masla
hatgüzarı tarafından Hariciye Vekâle
tine ayni maalde olarak 6/9/1937 ta
rihinde tevdi olunan nota ile buna bu
gün verilen cevap aşağıya dercolun-
muştur. 

Ayni maaldeki notanın sureti 
Hükümetimin emrile ve «İngiliz» 

«Fransız» meslekdaşımla mutabık o-
larak size aşağıdaki hususatı arzet-
mekle şerefyabım: 

İhtarda bulunmaksızın ve hüviyet
lerini bildirmeksizin hareket eden de
nizaltı gemileri ve tayyareler tarafın
dan seyrisefaine karşı hukuku düvele 
mugayir olarak yapılan son tecavüz
ler Akdenizde o derece vahim bir em
niyetsizlik ihdas etmiştir ki, Fransız 
ve İngiliz hükümetlerinin mütalaası
na göre ortaya çıkan tahammül edil
mez vaziyete bir çare bulmak üzere 
Akdeniz devlelterinin ve diğer bazı 
devletlerin noktainazar taatisine te
vessül etmeleri ve ittihaz olunacak 
hattı hareket hakkında bir karar ver
meleri zaruret kesbetmiştir. 

Binaenaleyh. Fransız ve İngiliz hü
kümetleri, Akdenizdeki emniyetsizliğe 
bir nihayet vermek için alınacak ted
birleri tedkik ve seyrisefain hakkında 
hukuku düvel nizamatım takviye ey
lemek üzere 10 eylülde bir konferan
sın toplanmasını teklif ederler. 

Fransız ve İngiliz hükümetleri Türk 
hükümetinin bu konferansta kendisi
ni temsil ettirmek istiyeceğini ümid 

ve madamki alâkadar hükümetlerden 
bir çoğunun mümessilleri yakında Ce-
nevrede bulunacaklardır. Konferansın 
mezkûr şehrin civarmda toplanması
nın elverişli olacağım telkin eylerler. 

Bu davetin gönderildiği Akdeniz 
devletleri: İtalya, Yugoslavya, Arna
vutluk, Yunanistan, Türkiye ve Mı
sır, Karadeniz devletleri: Sovyetler 
birliği, Romanya ve Bulgaristan ile 
almanyadır. 

Konferansın bu müzakerelerinde 
diğer devletlerin de iştirake davetinin 
muvafık olup olmıyacağını tedkik e-
dilebileceği tabiîdir. 

Ponsot Morgan 
Fransa büyük Büyük Britanya 

elçisi maslahatgüzarı 

Bu notaya verilen cevabın 
sureti 

Hariciye V^ekâleti Vekili, uEkselâns 
Fransa büyük elçisi» Büyük Britanya 
maslahatgüzarı» tarafmdan «İngiliz» 
«Fransız» meslekdaşile mutabık ola
rak, 10 eylülde Cenevre civarında bir 
konferansın akdi hakkında kendisine 
yapılan tebligatı aldığını beyan et
mekle şeref duyar. 

Bu tebligata cevaben bay Menemen
cioğlu, Cumhuriyet hükümetinin mev
zuu bahis konferansa iştirak etmeye 
karar verdiğini ve şimdi Cenevrede 
bulunmakta olan Hariciye Vekili dok
tor Tevfik Rüştü Arası konferansta 
Türkiyeyi temsile memur ettiğini 
«Ekselans bay Ponsot» «bay Morgan» a 
bildirmekle mübahidir. 

Menemencioğlu 

Rumen manevraları 
Maneeralardan sonra 
Fransız Reisicumhuru 

Bükreşe gelecek 
Sofya 8 (Akşam) — Burada çıkan 

Utro gazetesine bildirildiğine göre, 
Romanyada birinci teşrinin başında 
Sibiu havalisinde büjrük askerî ma 
nevralar yapılacaktır. On gün sürecek 
olan bu manevralarda en modern harb 
levazımı kullanılacaktır. 

Rumen manevralarından sonra 
Fransa Reisicumhuru B. Lebrun, Ha
riciye Nazırı B. Delbos ile Bükreşe ge
lerek Kral Karolun kendilerine yap
mış olduklan ziyareti iade edecektir. 

Yunan Kralı İle Şarkî 
ErdUn Emlrlnin Baş

vekilimize tazlyet 
telgrafları 

İzmir 8 (A.A.) Haşmetlü Yunan 
kralı ile. Şarkî Erdün emîri altes Ab
dullah tarafından gönderilip Başvekil 
İsmet İnönüne İzmkde vasü olan tel
graflar ile, bunlardan pek mütehas
sis olan Başvekilin kendilerine ver
diği cevapların suretlerini aşağıda 
neşrediyoruz: 

Ekselans İsmet İnönü, Beşvekil 
Ankara 

Ekselânsıruzın biraderlerinin vefa
tı dolayısile samimi taziyetlemin ka
bulünü rica ederim. JORJ 

Majeste Yunan kralı, - Atina -
Majestelerinin göndermek nezake

tinde bulunduğu tazlyet telgrafım al
dım. Gösterilen alâkaya derin şükran
larımı sunar, saygılannun kabulünü 
rica ederim. İNÖNÜ 

Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
hazretlerine 

Biraderi âlîlerinin vefatmdan dola
yı taziyetlerimln kabulünü rica ede
rim. ABDULLAH 
Emîr Abdullah hazretlerine -Amman-

Fehametpenahın lûtüfkâr taziyet-
lerine şükr.mlanmı sunar, yüksek 
varlıklarma saadetle uzun ömürler di
lerim. İNÖNÜ 

Leh Hariciye 
Nazırı Pariste 

Fransız Hariciye Nazırile 
görüşmeler başladı 

Paris 8 — Lehistan hariciye nazın 
B. Bek, Fransamn daveti üzerine Pa-
rise gelmiş ve Fransız hariciye nazı
rı tarafmdan istikbal edilmiştü:. Fran
sız hariciye nazırı bugün B. Bekin şe
refine bir ziyafet vermiştir. Akşam Le
histan sefaretinde bir ziyafet ve sü-
vare verilecektir. 

Leh ve Fransız hariciye nazırlan 
arasmda konuşmalara başlanmıştır. 
Bu konuşmalarda politika vaziyeti 
gözden geçirilecektir. 

İrak - Iran.hudud ihti lâfını 
Mi l l e t l er cemiye t i 

h a l l e d e m e d i 
Bağdad 8 (A.A.) — Irak ile İran ara

sındaki hudud ihtilâfının geçen tem
muz aymda iki hükümet arasında 
doğrudan doğruya halledilmesi üze
rine Irak hükümeti bundan iki sene 
evvel Milletler cemiyetine bunun tes
viyesi için yapmış olduğu müracaatı 
geri almıştır. Milletler cemiyeti iki 
seneden beri bu ihtilâfı bir türlü hal-
ledememişti. 

T r a b z o n u n p l â m 
Trabzon 8 (Akşam) — Trabzonun 

jehir plânım yapan Fransız şehircilik 
mütehassısı B. Lambert, saylav Mit
hat Aydın yarın Erzincana hareket 
edeceklerdir. Mütehassıs plânında 
Trabzonun bugünkü çehresini değiş
tiriyor. 

Balkan oyunlarında 
ikinci oün 

Yunanlılar 74 puvanla başa; geç
tiler -1500 metrede hadise oldu -
Pulad yüksekte 1.84 le ikincidir -
Biz 14 puvanla gene dördüncü 
vaziyetteyiz. 

(Tafsilât spor sahijemizdedir) 
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AKŞAMDAN AKŞAMA; ; 
İmdi, içre, Yavuz Selim 

ve Büyük İskender 
ctlgi» gibi, KUIUS» gibi yeni doğan 

kelimelerimize ne derece muhabbet
le bakıyorsam, vaktile dilimizde ya-
şıyan, istifade edilen fakat sonra bir
denbire en kuvvetli, en dinç zaman
larında füc'eten ölüveren bazı keU-
melerimize de o kadar acıyorum. 

Meselâ, bunlann biri «imdi» dir. 
t'zun bir fikir silsilesini anlattığınız 
zaman, araya bir istitrad sokarsınız. 
Sonra, yine asıl fikre - metne - döne
ceksiniz. «İmdi» demek, bu avdeti kı
sa, vazıh surette haber verir. Halbu
ki her nedense onu atmışız, yerine de 
Wr şey uyduramamışız. «Sadede gele
lim», «Asıl mevzuumuza avdet edelim» 
gibi upuzun kelime kafileleri kullan
mak mecburiyetinde kahyoruz. 

İmdi... Şu «imdi» yi ihya etsek... 

Fakat bir de «içre kelimesi var. Onu 
daha çok seviyorum: 
Alem içre muteber bir nesne yok devlet gibi 

Bu mısradaki «içre»... 
İyice dikkat ediniz: «İçre» ile «için

de» arasında çok fark vardır. Zira, er-
velâ, «âlem içinde» demek, «halk ara
sında» manasınadır. «İçinde» kelime
si, «konkre», müsbet, muayyen bir 
mâna ifade ediyor; «içre» ise daha zi
yade «abstre» dir,manevldir. 

«Zaman içre», «mekân içre» diye
rek felsefe ve şiire yakışacak mefhum
larımızı «zaman içinde», <anekân için
de» demekten daha iyi »öyliyebüir-
dik. 

Çok yazık <rfmuş, öldürmüşüz, içet-
:nişiz «içre» yi... 

* *« 
Azeriler mütemadiyen bir tabir kul

lanırlar: 
—• Ben • atı beğenmişem, «hansdd» 

birinci gelmiştir. 
Yani: «Birinci gelen atı beğendim». 
Diyeceksiniz ki: Bizimki güzel, on

larınki çirkin... Bilhassa «hansıki» ke
limesinin telâffuz şekline filân itiraz 
edeceksiniz. Ben de sizinle beraberim. 
Lâldn itiraf etmeli ki, o kelime, Azeri 
türkçesini daha ziyade garp lisanla-
nna yaklaştırıyor. 

İmdi, bir de lehçemizde vefatına te
essüf ettiğün, bu tarz bir nahiv yara
tacak olan «kim» kelimesidir:: 

Hak taalâ kim yarattı Âdemi 
gibi... Gerçi, onun yerine «ki» zu

hur etmiş. Lâkin mimin kuyruğu kop
tuğu için inkişaf edememiş, güdük 
kalmış! Dilimizi «eden, yapan, ettiği, 
yaptğı» 1ar kaplamış. 

** 
Bazı insanlar vardır. Meselâ Os-

manh tarihinde birinci Selim: «Genç 
Öldü, yaşasaydı, hadiseler başka tür
lü cereyan ederdi!» denir. Büyük İs
kender hakkmda da ayni şeyler söy
lenir. 

Fakat hayatta rolleri hâlâ mevcud-
ken füc'eten ölen, izah edilememiş ka
zalara kurban giden kelimeler de var
dır. Doğrusu arkalanndan ağlamr. Bu 
saydıklarım da onlar arasındadır. Çok 
iyi, çok faydah şahsiyetlerdi, Allah 
rahmet eylerin... Hem canım, inşal
lah ölmemişlerdir, bir gün, bir de ba-
karsmız, bir kuvvetli edib, onları el
lerinden tutarak getiriverir. Yakubun 
Yusufa kavuşması gibi onlan bize ka
vuşturur. 

Akşamcı 
<HHHuiifH«nHiifffiınınınMinıınmiHiıınfHiiınıunnHHnıı>ıııiHiHi^ 

Dr. Feti Erden 
Cerrahpaşa hastanesi Bakteriyologu 

Dr. Fethi Erden Avrupa seyalıatinden 
avdet etmiştir. 

pmd4 

Yeni Halkevi 
istimlâk parasile 
beraber 110 bin 

liraya mal olacak 
Eminönü Halkevi binasmın inşası

na devam edilmek üzere civardaki 
bazı binalar istimlâk edümekte idi. 
Bir tek bina müstesna olafak istim
lâk muamelesi bitmiştir. Bu bina sa
hibi 18 bin liradan aşağıya binasını 
vermeğe razı olmadığmdan belediye 
ile uyuşamamıştır. Belediye takdir 
edilen miktatı bankaya yatırmak su-
retile binayı istimlâk ederek yıkacak
tır. 

Şimdiye kadar tahsis edilen 45 bin li
radan 42 bin lirası istimlâk edilen 
binalara sarfedilmiştir. Parti tarafm-
dan inşaat için ayrıca 60 bin lira ay-
nlmıştır. İstimlâk ve inşaat da dahil 
olduğu halde Eminönü Halkevi binası 
110 bin liraya mal olacaktır. 

Borsa harici satış yapan bir 
tacir 100 lira ceza verecek 
Balıkpazannda zahire ticareti ya

pan bir tacir borsa haricî satış yaptığı 
için Ticaret odasmca yüz lira pata ce-
zasma çarptırılmıştır. Para tacirden 
icra marifetile tahsil edilecektir. 

Parti konoreleri 
Teşrinievvelden itibaren 
toplantılara başlanacak 
Parti kongrelerine teşrinievvelde 

başlanacaktır. Ocak kongereleri ayın 
ilk on beşinde, nahiye kongreleri de 
ikinci on beşinde yapılacaktır. Kongre
lerde halkm dilekleri de görüşülecek
tir. 

Diğer taraftan İstanbul saylavlan 
da halkın dileklerini anlamak üzere 
muhtelif temaslar yapmışlardır. Say
lavlar vilâyet ve şehir bütçesile yapı
lacak işler hakkmda vali ile görüşmüş
lerdir. Hükümetçe yapılacak işlere 
dair Ankarada alâkadar vekâletler nez-
dinde teşebbüslerde bulunacaklardır. 

E s n a f a k r e d i t e m i n i 
Esnaf cemiyetleri reis ve idare he

yeti azala:rı bugün Ticaret odasında 
bir toplantı yapacaklardır. 

Esnaf cemiyetlerinin bankada birik
miş paraları mevcuttur. i>ara faiz ge
tirmekle beraber esnaf için faideli ol
mamaktadır. 

Bugün krediye muhtaç esnaf çok
tur. Fakat toplu bir para bulamamak
tadır. İşte bu mühim nokta düşünül
müş ve cemiyetlerin birikmiş parasm-
dan kefaletle esnafa kredi temini fik
ri ileri sürülmüştür. Ticaret odasında 
yapılacak bugünkü toplantıda bilhas
sa bu mevzu müzakere edilip karara 
bağlanacaktır. 

İncir ağacından düşerek 
yaralandı 

' Alemdarda oturan Mustafa ismin
de biri, Lângada bir bostan önünden 
geçmekte iken ağaçtaki olmuş incir
lere imrenmiş, bir aralık çıkarak ko
parmağa uğraşırken düşmüş, ağır su
rette yaralandığmdan Cerrahpaşa has
tanesine kaldınlmıştır. 

I 

Haklı şikâyetler 
Şirketler saatleri niçin 

kapatıyorlar ? 
Sayfiyede "bulunuyordum. Elek

trik ve hava gazı şirketleri Beyoğ-
lundaki evime hattâ kapıcının bi
le haberi olmadan kırmızı kâğıd 
atmışlar ve gene habersizce saat
leri kapatmışlar. Gelince karan
lıkta kaldık. 

Halbuki mağazam vardır. Ka
pıcıya sorulsaydı, kolayca tahsi
lat yapılabilirdi. Nitekim, taah-
hüdlü mektuplarım gelince, pos
ta, kapıcıya nerede bulunduğu
mu sorarak beni buldu ve mektu
bumu teslim etti. 

Bu şirketler de beni bulabilirdi. 
Fakat işlerine gelmemiştir. Çün
kü saat kapatüınca tekrar açıl
mak için bir lira ücret alınıyor. 

Benim gibi birçoklarının da ba
şına ayni halin geldiğini öğren
dim. 

Şirketler bu suretle halkın za
rarına bir kâr yolu bulmuşlardır. 
Nazarı dikkati celbederim. 

Aciman 

Otobüsler 
Her yerde duramıyacak, 
fazla yolcu alamıyacaklar 

Zabıta; şehirde yolcu taşıyan oto
büslerin sıkı bir surette kontrola tâbi 
tutulmasım kararlaştırmış, alâkadar
lara icab eden emirler verilmiştir. Bu 
kontrol cümlesinden olmak üzere ilk 
iş olarak otobüsler; belediyece tayin 
edilmiş olan durak yerlerinden başka 
yerde duramıyacaklar ve bu yerlerden 
başka mahallerde ne yolcu indirebile
cekler, ne de yolcu alabileceklerdir. 
Dün bu emre mugayir hareket eden 
dört otobüsçü ilk defa olmat üzere 
beşer lira para cezasile cezalandırıl
mışlardır. 

Bundan başka; her otobüs için ta
yin edilen yolcu miktarmdan bir kişi 
dahi fazla alan otobüsçüler, ilk defa-
smda para cezasile cezalandırılacak, 
tekerrüründe çalışmaktan muvakka
ten menedüecektir. Dün şehirde bu 
işten dolayı da müteaddid otobüsçüle
re ceza kesilmiştir. 

Bazı otobüs şoförlerinin; bu kayda 
muayyen, göze batan yerlerde dikkat 
ettikleri, uzak semtlerde umumî kon-
troldan da uzak bulunduklan zannile 
gelişi güzel yolcu aldıkları alakadar
larca haber almdığı için hiç umulım-
yan yerlerde sivU memurlar tarafın
dan otobüsler kontrol altında bulım-
durulacaktır. 

B i r A l m a n f a l c ı y a k a l a n d ı 
Beyoğlu zabıtası, bir Almam falcüık 

suçile yakalamıştır. Atepal isminde 
olan bu Alman -gencinin; Beyoğlunda 
evine bazı erkek ve kadınları tophya-
rak fallarına baktığı haber almımş; 
bunun üzerine yakalanması için ter
tibat alınmıştır. Filhakika dün yapı
lan bu tertibat ile Alman genci cür-
mü meşhud halinde yakalanmıştır. 

Şimdi hakkında lâzımgelen kanu
nî takibat yapılmaktadır. 

Ondülasyon 
Berberlerin imti
hanları teşrini' 

saniye kaldı 
Ondülasyon makinesi kullanan ber

berlerin imtihanı için berberler cemi
yeti tarafından bir talimatname ha
zırlanarak belediyeye verilmişti. Tali
matnamenin fennî kısımlarmı tedkik 
eden fen heyeti, imtihanların noksan
sız olarak yapılabilmesi için bazı nok
talar ilâvesine lüzum göstermiştir. 
Daimî encümen bu isteği yerinde bul
duğundan talimatnameyi fen heyeti
ne iade etmiştir. 

Talimatname ikmal edildikten son
ra şehir meclisine verileceğinden ber
berlerin ağustosta yapılacak imtihan
ları teşrinisaniden sonraya kalmış
tır. 

Eski siyasal bilgiler okulu ilk 
yatılı mekteb oluyor 

Köylerden başka şehir içinde de ya
tılı ilk mektepler açılma^sma Maarif 
vekâletince esas itibarile karar veril
diğinden Yüdızda Siyasal bilgüer oku
lu (Mülkiye mektebi) nin bıraktığı 
binada ilk yatılı mektep açılmasma ka
rar verUmiştir. Mektebin senelik ücre
ti yüz lira"dır. Mektebin kadrosu ta
mamlandığından teşrinievvelde açılar 
çaktır. 

İtalya ile ticaret 
Dün Ticaret odasında 

bir toplantı yapıldı 
Türkiye üe İtalya arasmdaki ticarî 

münasebatm inkişafı için dün öğleden 
sonra Ticaret odasmda iki saat süren 
mühim bir toplantı yapılmıştır. İçti-
mada odanın tedkikat şubesi müdü
rü B. Tevfik iki memleket arasmdaki 
ticaret işlerinin her iki tai-afm men
faatlerine uygun olarak inkişafı husu
sunda tacirlerin fikirlerini almıştır. 
Tacirler bugünkü vaziyeti anlatmış 
ve muhtelif fikirler serdetmişler bazı 
dileklerde de bulunmuşlardır. Bımla-
rm mütalâalan bir raporla İktisad 
Vekâletine arzedilecektir. 

Diğer taraftan Türk ihraç maddele
rinin İtalyada çok beğenildiği ve ter
cihen aranüdığı görülmektedir. Nite
kim İtalya birçok maddeler için ilâve 
kontenjanlar vermiştir. Ezcümle dört 
milyon liretlik deri, altı milyon liret-
lik pamuk, üç milyon liretlik yumurta 
ve iki milyon liretlik de taze balık için 
ilâve olarak kontenjan vermiştir. 

Ayrıca palamut, balıkyağı, kitre, 
pa:çavra ve üzüm için de munzam 
kontenjan vermiştir. Bütün bunlann 
umumî yekûnu 17,300,000 lirettir. 

Türk - Alman ticaret 
anlaşmadı 

Türk - Alman ticaret ve klering an-
laşmasmm Berlinde imzalandığım 
yazmıştık. Anlaşmamn fransızca met
ni dün Berlinden İktisad Vekâletine 
gönderilmiştir. 

Anlaşma 30 ağustos 937 tarihinden 
itibaren muteberdir. Bu, anlaşmamn 
imzalandığı gündür. Berlinde bulunan 
heyetin işi bittiğinden azalar hafta 
içinde şehrimize döneceklerdir. 

Taş yerinde ağırmış! 
Profesör Besim Ömer Akalımn Ur 

tavsiyesi her üzüm mevsinünde ha
tırana gelir. Kıyemtli profesör der İdi 

— Üzümü yerinde, bağmda yeme
lidir... Hattâ bazı Avrupa şehirlerin
de bağlarda, üzüm suyunu çıkarmak 
için küçük makineler vardır. Gidersi
niz, bu makinelerden birini alırsınız. 
Üzümün suyunu çıkarır, taze taze 
içersiniz. Her halde üzüm, bağmdfi 
yenirse çok iyi olur. 

Her mevsimde bunu hatırlarım. Ve 
kendi kendime karar veririm: «Bu 
mevsim bir bağa gidip kendi elimle 
salkımı koparıp yiyeyim.» Hiç bir 
mevsim de bu arzumu yerine getir
mek kabil olmaz. 

Geçenlerde bizim tanıdıklardan bir 
grup benim yülardanberi karar ve
rip te bir türlü yapamadığım bu işt 
becermişler. Bağa gitmişler, üzüm 
yiyip dönmüşler. 

Kendilerini gördüm: 
— Allah versin, dedim, bağlarda 

keyif çatmışsınız. 
Yüzlerini buruşturdular: 
— Bırak canım... dediler. Her şeyin 

yerinde ucuz olması lâzım değil mi? 
Biz bağda üzümün kUosunu kaça ye-
sek beğenirsin?... 

Şehirde en iji üzümün 20 - 25 ku
ruşa satıldığına göre ahbaplarımın 
bağda üzümü daha ucuza yemeleri 
lâzımdı. Onlar: 

— Bağda üzümün kilosunu 15 ku
ruşa bize yedirdHer.... demez mi? 

Doğrusu ne yalan söyliyeyim. İna
namadım. Sonra böyle bağlara gi
denlere sordum. Hepsi de şikâyet et
tiler. Bağda üzümün kilosu 45 kuruş-
muş!... 

Ne 8[arip vaziyet... Şehrin nakliye 
parası, dükkân kirası, küfe parası ve 
saire ve sairesi ile 20 kuruşa satılan 
üzüm bağda hiç bir masrafı olmadığı 
halde 45 kuruşa... 

Bu şerait altında siz geliniz de ba
ğa gidip üzüm yiyiniz. 

Bir şair dostum var, inciri çok se
ver. Cîeçende Kavağa kadar gitmiş, 
bir incir bahçesinde iki kilo incir top
latmış. 

— Borcum ne kadar? diye sor
muş... Ve cevabmı almış: 

— 75 kuruş!. 
Şehirde incirin kilosunun 15 ku

ruşa olduğunu düşünün.. 
Fındık memleketinden gelen bir 

ahbabım anlattı. Bu fındığı meşhur 
şehirlerin, fındık bahçelerinde fındı-
ğm kilosu daima piyasadakinden faz
la imiş.. 

Bu ne iştir? Anhyabilirseniz anlayı
nız. Acaba «taş yerinde ağırdır..» ve
cizesini isbat mı e t m ^ istiyorlar?... 

H. P. 
iiıniNHiııııııiHiıııııııııııııııııııııııtHiııtıınıııııııııııııııııııııımıııııımMB 

Y o l d a b i r k a d ı n ı y a r a l ı y a n 
i h t i y a r 1 4 a y h a p s e m a h k û m 

o l d u 
Geçenlerde Aziz admda altmış ya-

şmda bir adamla otuz yaşlarında Mu
ammer admda bir kadm trenle Çek
meceden İstanbula gelirlerken airala-
rmda evvelce geçaı bir alacak mesele
si tazelenerek yeniden kavga etmişler 
ve Aziz bıçağım çekerek kadım vücu
dunun muhtelif yerlerinden yarala^ 
smştı. 

Dün asliye dördüncü ceza mahke
mesinde bu vakanm muhalsemesi ya
pılmıştır. Muhakeme neticesinde Azi
zin, Muammeri bıçakla yaraladığı sar 
bit olduğundan on dört ay hapsine v« 
Mu£immere de elli lira tazminat öde
mesine karar verilmiştir. 

Bay Amcaya gföro... 

— Ne diyordum bay Amca?... Ha... 
Şeyde doğdu... 

. ... Bir haıp yılında.. 
\ de 

.. Hani şu harp senelerinden birin-
İdi... 

p I ... Evet evet, bir harp senesindeydi., B. A. ~ Yacni 1937 de mi doğdu, dı-
mek istiyorsun?.. 
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Başvekil dün Manisadan 
Ankaraya hareket etti 

ismet inönü Manisada az zamanda vücude 
getirilen eserleri takdir etti 

İzmir 8 (Telefonla) — Başvekil İs- . ^ . „ _ 
met İnönü, refakatinde Maarif Vekili 
B. Saffet Ankan olduğu halde bugün 
saat 10 da hususî trenle Manisaya ha
reket etti. Başvekil ve B. Saffet An
kan Basmahane istasyonvmda vali B. 
Fazh Güleç, müstahkem mevki ko
mutanı Rasim, Belediye reisi Dr. Beh
çet Uz ve daha bir çok zevat tarafm-
dan uğurlandılar. İstasyonu doldu
ran on binlerce halk başvekilimizi 
coşkım tezahüratla alkışladı. 

Başvekilimizin Fuar intibalan çok 
iyidir. İzmir Belediye işlerini hareket
li bulmuş ve buradan çok memnım 
aynlmıştır. 

Menemen havalisinde yetişen pa
muk mahsulünden numuneler geti
ren ve müstahsilleri temsil eden bir 
heyeti, hareketinden evvel kabul eder» 
Başvekilimiz, halka sevgilerinin iblâ
ğını bildirmiştir. 

Başvekil Manisada 
Hususî tren tam saat 12,30 da 

Manisaya varmıştır. İstasyon en bin
lerce halk ile dolu idi. Herkes Başve
kilimizi selâmlıyor ve «Yaşa İnönü, 
var ol» diye bağınyordu. Başvekil 
istasyondan Halkevine kadar halk ara-
smdan yaya olarak yollarına devam 
etmişler ve yürürken memleket işleri 
hakkında vali Dr. Lûtfi Kırdardan 
izahat almışlardır. 

Halkevinde yapılan yeni inşaatı 
tedkik eden Başvekilimiz saat 13 te 
yemek için vali konağına teşrif bu-
3mnnuşlar ve bir saat sonra vali, ko
lordu, tüm komutanlan ve Kültür Ba
kanı ve maiyetlerindeki zevat bera
berlerinde olduğu halde Çocuk bahçe
sini, yeni yapılmakta olan Kız ensti
tüsünü ve inşaatı tamamlanmış olan 
yeni büyük hastaneyi tedkik eden Baş
vekil, Atatürk bulvanm takiben Mi
mar Sinanm büyük eserlerinden olan 
Muradiye camisini ve cami avlusu 

İsmet İnönü tzmirde Fuan gezerken 
ve vali ile görüşürken 

içinde yine Mimar Sinanm eserlerin
den olan binada teşhir edilen asan 
atika müzesini ve kütüphaneyi gez
mişler, bundan sonra Halkevine gele
rek hasbıhalde bulunmuşlardır. 

Başvekil, bundan sonra, tümen ka
rargâhını ziyaret ve yeni yapılmakta 
olan ve Ankaradan sonra Türkiyede 
ikinciliği ihraz edecek bulunan spor 
sahasım gezmişlerdir. 

Başvekil az zaman içinde Manisa
da vücuda getirilen eserleri takdir et
mişler ve geldiklerinde olduğu gibi 
binlerce vatandaşın candan sevgi ve 
saygı tezahüratı arasında Ankaraya 
avdet buyurmuşlardır. 

Müskit bir cevap 
Havock ingiliz torpito 

muhribine kim 
taarruz etti? 

Paris 8 (A.A.) — Hariciye Nezateti, 
tebliğ ediyor: İspanyol hükûmetçileri-
nin hasara uğramış olan «C4» deniz-
altısınm Atlas Okyanusundaki bir 
Fransız limanına girmiş olduğunu ha
ber veren bazı ecnebi gazetelri Havock 
ismindeki İngiliz torpidosuna: taarruz 
etmiş olan Denizaltmm bu gemi oldu
ğunu isbata çalışmaktadırlar. 

Bu haberin kıymetini takdir etmek 
İçin İngiliz gemisini 31 ağustos gecesi 
taarruza uğramış olduğımu İspanyol 
gemisinin ise 28 ağustostan beri Ver-
don limanında: bulunduğunu hatırlat
mak kâfidir. 

Manisanın kurtuluş günü 
Manisalılar bu mesud günü 

tezahüratla kutladılar 
Manisa 8 (A.A.) — Kurtuluşımun 

15 inci yıl dönümünü büyük teza
hüratla kutlamakta olan Manisa hal-
kı-btı4)üyük günün en ileri gelen âmil
lerinden biri olan Başbakan İsmet 
İnönünün teşrifi ile bahtiyarlığmın 
en büyük mertebesine ermiş bulunu
yor. Bütün memleket baştan başa 
bayraklarla donanmış zaferin başan-
cılarmdan olan İnönünün aralarında 
bulunmasının verdiği zevk ve heyecan 
içinde çalkanmaktadır. Manisa halkı 
ve kazalardan gelen çok kalabalık halk 
mümessilleri İnönünü istikbal için is
tasyona inmiş ve aziz Başbakanlarım 
nihayetsiz tezahüratla karşılamışlar
dır. Manisa saadet dalgaları içinde yüz
mektedir. 

Sovyet vapuriırı Karadenize 
dönüyorlar 

Akdenizde buİuMn Sovyet vapurla
rının Karadenize dönmeşe başladık-
larinı yazmıştık. Dün de iki vapur gel
miştir. Bunlar İstanbulda-bir müddet 
kaldıktan sonra Karadenize geçmiş
lerdir. 

Bir Fransız gaze
tesinin ifşaatı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Romadan gelen haberlere göre 
İtalya, Sovyetlerin notasma verdiği 
cevapla meseleyi kapanmış saymak
tadır. Halbuki Sovyetler verilen ceva
bı kâfi görmüyorlar ve icab ederse ha
rekete geçeceklerini bildiriyorlar. 

Sovyet ve İtalyan gazeteleri şiddet
li makaleler neşrine devam ediyorlar. 
Rus gazetelerinin makalelerinin hülâ
sası şudur: «Almanya ve İtalya sulh 
arzulanndan bahsediyorlar. Hakikat
te Almanya Orta Avrupada, İtalya 
Akdenizde hâkim olmak istemekte
dir.» 

İtalyan gazeteleri de Sovyet Rus-
yanın, Akdeniz konferansının bir ne
tice vermemesi için İtalya hakkında 
ithamlarda bulunduğunu yazıyorlar. 

B u l g a r Har ic iye Naz ır ı 
hareket etti 

Sofya 8 (Hususî) — B. Köseivanof 
Akdeniz konferansına iştirak etmek 
üzere Cenevreye hareket etmiştir. 

Fransız gaze te l er in in 
müta lea lar ı 

Paris 8 — Gazeteler, Sovyetler -
İtalya münasebatımn çok gerginleş
tiğini yazıyorlar. Journal gazetesi bu 
münasebetle diyor ki: 

«İki hükümet arasındaki münase-
bat kesilse bile bu hadise sulhu teh-
did edemiyecektir. İki hükümet biri-

birinden çok uzaktır. Resmî münaselya-
tm kesilmesi, esasen bugün fiilen mev-

cud vaziyete resmî bir şekil verecek
tir.» 

Büyük Arab kongresi dün 
Samda toplandı 

Adana (Hususî) — Büyk Arap kon
gresi bugün Şamm Buldan yaylasın
da toplanmıştır. Kongrenin Filistin 
vâziyeıi eİraunda kaff İcafar verece
ği umuluyor. 

İbnissuud, Emir Abdullahm Filis
tin tahtına getirilmesini protesto için 
bugünlerde Cenevreye bir heyet gön
derecektir. 

A K Ş A M 

İstanbul üniversl-
tesinde bir tedkik 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Fakat gidenler derecesinde salâhi

yetleri haiz diğer büyük profesörler, 
boşalan kürsülere talip olmaktadır. 
Hattâ bazı yerler için üç, dört, sıra-
smda beş taleb alıyoruz ki, bu da, İs
tanbul Üniversitesinin bütün dünya
da tanınmış olduğunu gösterir. 

Bu meyanda olarak. Viyanadan 
Baron von Wiser'le anlaşılmış gibi
dir. Diğer kürsüler de, büyük salâhi
yet sahipleri tarafından doldurula
caktır. 

Demek ki, rivayetler doğru değil
dir: Üniversitemizden ecnebi profe
sörler firan yoktur. 46 proflsörden 
42 sinin kalması bunu gösterir. 

Elli bir Türk profesörünün ekserisi 
eski Darülfünundan kalma, diğerleri 
de irfanlarile temayüz ettikleri için 
yeniden alınma zatlardır. Bunlar, 
eser sahibidirler. Birer otoritedirler. 

Doçentler 
Üniversitemizin kadrosunda 102 

doçentlik mevkii vardır. Bunlardan 
18 i münhaldir. Münhallerden beşi
nin imtihîinlan yapılmaktadır. Mev-
cud 84 doçentten 37 si henüz imtihan-
larmı vermemiş ise de bunların çoğu 
teşrinievvel sonuna kadar imtihanla-
nnı bitirmeğe hazır bulunduklarını 
bildiıınişlerdir. Tahmine göre 10 ka
dar doçentin bu müddet zarfında im-
tihanlanm bitirememesi kabildir. 

İmtihan sistemine aid itirazlar ol
duğu için. buna dair ne düşünüldü
ğünü de, Üniversite mahafilinde ted
kik ettik. Şu izahatı aldık: 

— İmtihan usulü, dünyanın her ye
rinde olduğu gibi, ilga edilen eski Da
rülfünunda da vardı. Ve Darülfünun
dan daha aşağı düşürmemek içindir 
ki Üniversitede mutlaka imtihandan 
geçmek usulünü koyduk. Bu talimatı 
hazırlıyanlar Talim ve Terbiye rei
sinin riyaseti altında Yüksek Tedri
sat umum müdürü ile rektör ve de
kanlardan mürekkep olan Vekâlet 
komisyonudur. Bu talimat bu komis
yonda hazırlandıktan sonra Vekâlet
çe tedkik edilmiş ve İcra Vekillerine 
sevkedilerek yüksek tasdik ile üç sene 
evel meriyete girmiştir. Şunu da ilâ
ve etmeli ki bugün Üniversitede asis
tanlar arasında AVrupada tahsilini 
bitirmiş ve doktora yapmış olanlar 
vardır. Doçentler arasında doktora-
smı yapmamış olanlar vardır ve çok
tur. Bu itibarla doçentleri imtihana 
sevketmek hem dünyanın her yerin
de takib edüen usule uygundur, hem 
de imtihanlı doçent yanında imtihan
sız doçent bulundurmak mahzurlan-
m gidertmiştir. Bu usulü, doçentlerin 
hepsi memnuniyetle telâkki etmişler
dir. Aralannda bir anket açılmıştı. Şu 
cevabı bile verenler olmuştur: 

—^İmtihanlı olmasam imtihan ta
leb ederdim. 

• * 
Bu vaziyete göre, Üniversitemizin 

normal bir hayat yaşamadığına dair 
iddialann doğru olmadığı anlaşılmak
tadır. Biz en yüksek üim müessese
mizin okutan ve okuyan kadrosuna 
güveniyor, inanıyor, ondan istikbal 
için çok büyük işler bekliyoruz. 

Veü Nuri 

d Kyıuı ı»c 
=AV-

Kiralık konforlu 
küçük apartımanlar 

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

Japonlar şimal ve cenupta 
şiddetli taarruza geçtiler 

Göğüs göğüse muharebeler oluyor. Şanghay mınta-
kasındakl Çin kuvvetleri 350 bin kişiyi buldu 

Şanghay 8 (A.A.) — Japonlar, bu 
sabah Çinlilerin mevzilerini bombar
dıman etmek suretiyle taarruzlarma 
tekrar başlamışlardır. Mitralyöz dü
elloları ve göğüs göğüse muharebeler, 
bütün gece devam etmiştir. 

Japonlar, taarruzun memnuniyete 
şayan bir tarzda ilerlemekte olduğu
nu bildirmektedirler. 

Şanghay 8 (A.A.) — Juehpou'yu 
ele geçirmek için Jukonk dalga kıranı 
ile Kiangouan Çin mahallesinin bele
diye dairesi arasmda sabahtanberi 
şiddetli bir muharebe cereyan etmek
tedir. Japon ateşinin tesiriyle Çinlile
rin birçok yeni binaları vahim haşa
rata uğramıştır. 

Japonlar, yeniden on Çin fırkasının 
Şanghay ile Soutcheou arasına gönde
rilmiş olduğunu söylüyorlar. Bu su
retle bu mmtakadaki Çin kuvvetleri
nin yekûnu 350,000 kişiye baliğ olmuş
tur. 

Şanghay 8 — Japon erkânı harbi-
yeşi Şanghay cephesindeki kuvvetleri
nin ilerliyerek Paochan ve Lotien mm-
takalarma çıkarılan fırkalarla birleş
tiğini haber veriyor. 

Şanghay 8 (A.A.) — Şanghay cep
hesinde Japon kara, deniz ve hava 
kuvvetleri tarafından dün sabah baş
lanan büyük taarruz müsait bir şe
kilde devam etmektedir. Japonlar Çin
lilere şimalden ve cenuptan yan^ Vu-
şungşen ve Yangsepudan taarruz edi
yorlar. Bu iki ordu arasında iltisakm 
vukuu bir saat meselesi halini almış
tır. 

Japon tebliği 
Tokyo 8 (A.A.) — Tebliğ: Şanghay-

da Japon ordusunun girişmiş olduğu 
taarruz, 7 eylül tarihinde bütün kuv
vetiyle devam etmiştir. 

Askerî Japon tajryareleri ile Japon 
donanması tayyareleri, saat 10 da Yin-
Hsiang-Kon şehrini saat 11 de de 
Şanghay - Nankin demiryolu üzerinde 
bulunan Çinlilerin mevzilerini bom
bardıman etmişlerdir. Öğle vakti Ja
pon tayyareleri Pootoung'deki Çin ba
taryalarını ve saat 15 de ikinci defa 
olarak Yin-Hsiang-Kong'u bombardı
man etmişlerdir. Çinliler, her tarafta 
mühim zayiata uğramışlardır. 

T o p ç u muharebes i 
Nankin 8 — Şanghayda topçu mu

harebesi devam ediyor. Japon gemile
ri Çin mevzilerini bombardıman edi
yorlar. Çin bataryaları buna şiddetle 
mukabele etmektedir. Bir Japon muh
ribi ve bir nakliye gemisi batırılmıştır. 

Japonlar içinde mülteciler bulunan 
iki Çin gemisine ateş etmişlerdir. Bun

lardan biri batmıştır. 40 kişi boğul
muş, 60 kişi yaralanmıştır. İkinci ge
mide de ölenler ve yaralananlar var
dır. 

Chaharın ş imal indekî 
harekât 

Şanghay 8 (A.A.) — Central News 
Çin ajansı, yirmi tank ve dört tayya
reden mürekkep bir Japon müfrezesi
nin geçenlerde Çinlilerin Japonlardan 
zaptetmiş oldukları Chahar'ın şima
linde kâin Changy'ye gelmiş olduğu
nu haber vermektedir. 

Yeni muhasematın vukuu pek ya
landır. 

J a p o n mec l i s i kapandı 
Tokyo 8 (A.A.) — Diyet, Çin harbi 

dolayısile ihtiyar edilecek masarifi 
mutazammın üçüncü bütçe kanımu lâ
yihasını ve hükümete iktisadî teşkilâtı 
harb haline koymak ve kontrol etmek 
salâhiyetlerini bahşeden on bir kanun 
lâyihasını kabul ettikten sonra, beş 
günden ibaret olan fevkalâde içtima 
devresine nihayet vermiştir. 

Ademi müdahale komitesinin 
toplantısı tehir edildi 

Londra 8 (A.A.) — «Press Associa-
tionrtun öğrendiğine göre, ademi mü
dahale tâli komitesinin önümüzdeki 
cuma günü yapılacak toplantısı tehir 
olunmuştur. 

İspanya Hariciye Nazırı 
Pariste 

Paris (A.A.) — İspanya Hariciye Na
zırı Negrin tayyare ile Valânsiyadan 
buraya gelmiştir. 

ERTUĞRUL SADÎ TEK 
BU GECE 
Yeşilköy 

Aile Tiyatrosunda 
N U R B A B A 

Vodvil 3 perde 

Mevlûdı nebevî 
Akçaburgaz çifliği sahibi tüccardan mer

hum Hüseyin Avni Akçaboğ:azın ruhuna 
ittihaf edilmek üzere yarmki cuma günü 
Beyazıt camiinde cuma namazmı mütea
kip Mevlûdu Nebevi kıraat edileceğinden 
dost ve ehibba ile arzu eden zevatın teş
rifleri mercudur. 

TEŞEKKÜR 
3/9/937 cuma günü vefat eden sev

gili aile reisimiz İstanbul belediyesi 
muhasebeciliğinden mütekait bay Şa-
kirin cenaze merasiminde lütfen bu
lunan sajnn zevata, dost ve akraba
larımıza ayrı ayrı teşekkür etmeğe te
essürümüz mâni olduğundan teşek-
kürlemizin gazetenizle iblâğını dileriz. 

Eşi: Leylâ, kızı: Nüzhet 

11 Eylûl Cumartesi matinelerinden itibaren 

SAKARYA Sineması 
mevsimi, en güzel insanî bir hissin ifadesi olan 
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Oynıyanlar: FRANÇOİSE ROSAY - FELİX OUDART - H E L L A M Ü L L E R 

İlâveten: En son çıkan ÇARAMOUNT dünya haberleri 
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SİYASI ÎCMALr 

Sovyetlerin son notası 
, Akdeniz konferansı uzun müzake' 
re ve münakaşalardan sonra hazırlan
dı. Konferansın tesbit edilen gayesi 
İspanyadaki dahilî harbin etrafa saç
tığı serpintilerin neticesi olarak bura
daki harp ve ticaret gemileri seyrüse
ferinin uğradığı emniyetsizliği berta
raf etmek ve beynelmilel bahri ahkâ
mı sağlamlaştırmak bulunuyor. 

Konferansa Akdenizde ve bunun 
tevabiinden Adiryatik ve Karadeniz-
de sahili bulunan on bir devlet ile bu 
denizde sahili olmadığı halde hayati 
menfaatleri bulunan Almanya iştiraJe 
edecektir. İstiklâline henüz şimdi kOr 
vuşmuş olan Mısır devletinin müsta-
kilen ilk iştirak edeceği devletler kon
feransı İsviçrede Cenevre civarında 
Nyon şehrinde eylülün onunda topla
nacak olan bu konferans olacaktır. 
İsviçrenin toplantı yeri olarak kaînd 
edilmesi Milletler Cemiyeti meclis
lerinin ayni zamanda toplanmakta bu
lunmasından on iki devlet Hariciye Nor 

ImııımıımMnıııııııiHiııııiMiMHiııııııııııııiMiımmiHiıııı 

zırlannm her iki konferansa yetişme
leri düşüncesinden ileri gelmiştir. 

Sovyet hükümeti ahiren Yunan su
larında batırümış olan iki Sovyet va
purunun İtalyan tahtelbahirleri tara
fından törpülendiğini ileri sürerek İtal
ya devletini mesul tuttuğunu ve bina
enaleyh tazminat ve tarziye talep et
tiğini resmen İtalyaya bildirmiştir. 
Kant Ciano Sovyet mümessilinin pro
testosunu, ithamını, tazminat ve tar
ziye talebini toptan reddetmiştir. 

Eğer Sovyet Rusyast ile İtalya Ka-
radenizden hemhudud olsalar da Sov
yetlerin bu notası bir nevi ültimatom 
ve ilânı harp hazırlığı mahiyetini alıp 
sulhu cidden tehlikede bırakırdı. İkt 
devletin arasında müşterek hudud bu
lunmamasından Sovyetlerin notası 
Moskova ile Roma arasındaki diplo
masi münasebatm kesümesinden baş
ka fiilî bir netice verecek değildir. 

Feyzullah Kazan 

İnanınız doğrudur? 

Şu kadına bakınız, zevkle giyinmiş; onun gibi zevkle giyinen binlerce 
kadın var. Böyle giyinmek için ona kaç hayvan hayatım feda etti biliyor 
musunuz?... 

48 saatlik hafta 
tik plânda sanayiciler 

hakkında tatbik edilecek 
Haftada 48 saat çalışma hakkındar 

ki nizamnamenin bu hafta içinde teb
liği bekleniyor. 48 saatlik haftanın 
hangi smıf iş yerlerine teşmil edilece
ği hakkmda teferruata aid katî ma
lûmat henüz mevcud değilse de nizam
namenin birinci plânda sanayicilere 
tatbik edileceği anlaşılmaktadır. 

48 saatlik çalışma müddeti kendile
rine tatbik edilmiyecek olaiı lokanta, 
kahve, gazino, berber, bakkal ve saire 
gibi yerler için bir müddet sonra ikin
ci bir nizamname çıkması muhtemel
dir. 

48 saatlik çalışma müddeti hakkın
daki nizamnamenin tatbikinde güç
lüklere tesadüf edilmemesi için bir de 
izaiıname gönderilmesi beklenmekte
dir. 

Trabzonda fındık fiati 
yükseldi 

Trabzon 8 (Akşam) — Türjc - Fran
sız ticaret anlaşması fındık ffatlerinl 
canlandırmıştır. Kabuklu fmdık on al
tıdan yirmiye fırlanugtu:. 

Orta mektepler 
muallim kadrosu 
Muallimler arasında bazı 

değişiklikler yapıldı 
istanbul orta mektepleri muallim 

kadroları dün akşam Maarif Müdür
lüğüne gelmiştir. Muallinüer arasın
daki değişiklikleri kaydediyoruz: 

istanbul kız lisesi fen bilgisi muallim
liğine bayan Meliha, İstanbul Tenlllk 
mektebi muaUimUglne Ragıb, Selçuk Sa
nat mektebi terzUlk muallimliğine Zeki, 
tJsküdar birinci orta mektep muallimliği
ne Fuad, Taksim orta mektep tarih muad-
limllğlne Ruhsar, Kumkapı orta mektep 
fen bilgisi muallimliğine Fehnü NezOü, 
Taksim orta mektep fransızca mualltmli-
ğlne Rıdvan, İstanbul kız orta mektep mu
siki muallimliğine Mediha, İstanbul erkek 
lisesi tarih muallimliğine Ekrem, Kumkapı 
orta mektebi tarih muallimliğine Fatma. 
Kabataş lisesi tabiiye muallimliğine Âdem, 
Gazi Osmanpaşa mektebi fen bilgisi mual
limliğine Salâhaddin, Süleymanlye orta 
mektep fen bilgisi muallimliğine Ayşe, İs
tanbul kız orta mektebi fen bilgisi mual
limliğine Kemal, inönü kız orta mektebi 
tabiiye muallimliğine Nlzameddln, Üskü
dar birinci orta mektebi Tiırkçe muaUlm-
llftlne Sabahat, Cagaloglu kız orta mekte
bi türkçe muallimliğine Hikmet. Oelenbe-
vl orta mektebi tarih muallimliğine Sa
mi, Kabataf lisesi kimya muallımllğlno 
Abdi, Beyoğlu orta mektebi fransızca mu
allimliğine Suphi, Kadıköy orta mekteU 

Bütün borsalarda 
tereddüdvar 

Son politik hadiseleri 
her tarafta tesir yaptı 
Sovyet Rusya ile İtalya arasmdaki 

gerginliğin son bir iki gündenberl ar
tarak bir dünya meselesi halini alması 
ve dolayısile bir karışıklık meydana! 
gelmesi ihtimallerinin çoğalması bü
tün dünya piyasalarmda az, çok tesi
rini göstermeğe başlamıştır. 

Gelen telgraflardaki fiatlerden aH-
laşüdığma göre para borsalan birkaç 
gün evveline nisbetle mütereddid bir 
vaziyet almışlardır. İstanbıü borsa-
smda mühim bir değişiklik görülme
mekle beraber alâkadarlar dünya pi-
yasalannm vaziyetini daha büjrük bir 
ehemmiyetle takibe başlamışlardır. 
Paris borsası dün Türk borcu tahvil
lerinin oradaki muamele fiatini 259 
frank olmak üzere bir gün evvele nis
betle bir frank düşük vermiştir. 

Türk borcu tahvilelri burada 14,70 
liradan muamele görmüştür. Bir gün 
evvele nisbetle beş kuruş bir düşüklük 
varsa da alâkadarlar bunu tabii ola
rak karşılamışlardır. Borsa harici al-
tm muamelâtı nisbeten durgun ge
çiyor. Fiat, mühim bir değişiklik kay
detmemek üzere 10,50 dir. 

A r p a ve b a z ı t i c a r e t e ş y a l a r ı 
y ü k s e l i y o r 

Bu sene dünya arpa mahsulü az
dır. Bir taraftan dış talepler de artm-
ca piyasanm yücelmesine sebep olan 
hareketler çoğalmıştır. Arpa 4,7 ku
ruştan muamele görüyor ve bu fia-
tin yakında bir miktar daha artacağı 
umuluyor. 

Diğer taraftan tiftik, yapağı, deri gi
bi ihracat maddelerimizin de fiatleri 
yükselmektedir. Alıcüar, taleplerin art
ması karşısmda mubayaalarım biran 
evvel yapmak aî-zusunu göstermek
tedirler. 

Karadenize mısır sevkediliyor 
Yerü sene mahsulü mısır gelmeğe 

başlamıştır. Bu sene mahsul iyidir. 
Fiatler yüksektir. Buna rağmen satış 
artmaktadır. Dün kilosu beş kuruştan 
39 ton satümıştır. Karadeniz sahille
rine mühim mlktatda sevkiyat yapıl
maktadır. Tacir bu mallan o mmtar 
kalarda iyi fiatlerde satmaktadır. 

Rişvet dâvası 
Mahkeme, zabıt tutulup 
tutulmadığını sormağa 

karar verdi 
İstinye çivarmda prenses Kadriye-

nln bahçesinden topraSc çıkarmağa 
müsaade vermek üzere Ahmed Nüzhet 
admda birinden rüşvet almaktan suç
lu eski Yeniköy nahiye müdürü Alâ-
cddinin muhakemesine birinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Ge
çen celsede mahkeme buradaü toprak 
çıkarmanm resmî müsaadeye tâbi 
olup olmadığı ve nahiye müdürleri
nin toprak çıkarmanm men'ine sa-
lâhiyettar bulunup bulunmadıklan 
etrafmda vilâyete bir tezkere İle sual
ler sonnuştu. 

Dünkü celsede vilâyet Bina ve AraJd 
müdürlüğünden bu tezkereye verilen 
cevap okunmuştur. Bu cevapta prenses 
Kadriyenin bahçesinden toprak çıkar
mak için resmî müsade alınmamış ol
duğu, kaçak toprak çıkaranlan mm-
taka zabıt memurlarınm ve bunlnn 
âmirleri olmak münasebetüe Nahiye 
müdürlerinin men'e salâhiyetleri bu
lunduğu, taş ocakları nizamnamesi 
mucibince kaçak toprak çıkaranlar 
hakkında belediye daimî encümeni ta
rafından ceza tayin edileceği bildirili
yordu. 

Mahkeme, prenses Kadriyenin bah
çesinden toprak çıkanrken nahiye mü
dürü tarafmdan menedildiğini iddia 
eden Ahmed Nüzhet hakkında o za
man zabıt tutulup tutulmadığının 
tesbiti için muhakemeyi başka güne bı
rakmıştır. 

millllllllllllllllllllllllHIDIIIIIIIIinilllllllHlllllllllllllıııııııııııııı, 

musiki muallimliğine Nezahat, İstanbul kıı 
mıualUra mektebi fizik muallimUg:lne Me-
lâhat, Bakırköy orta mektep coğrafya mu
allimliğine Muzaffer, ayni mektep fransız
ca muallimliğine Hayreddln, İnönü kız or
ta mektebi tarih muallimliğine Izzeddln, 
Galatasaray lisesi coğrafya raualllmllji-
ne Uakkı tayiu edUmlşlerdir. 

SahifeS 

izmir valisi B. Fazlı 
Güleçle konuştuklarım 

"Ertuğrul Muhsin ^relecek yıl Kral Ödipi Bergamada 
ojmarsa Midilli adasından binlerce seyirci 

« geleceği muhakkakhr,, diyor 

İzmirin genel görünüşü 
Çok karanlık geceler vardır, gök

yüzünün biryerine sanki avuç avuç 
yüdız serpelenmiştir. Sık bir küme 
halinde görünen bu yıldızlar gitgide 
seyrekleşir, dağüır ve kümenin ta 
ötelerinde yok olur. İzmir gece uzalc-
tan böyle bir jnldız kümesine benâ-
ybr. Gündüz uzaktan İzmir çok bü
yük, modem, temiz bir köye benzer. 
Güzel İzmiri şehir halinde kavraya;-
bilmek için gözün Karşıyakaya, Kor
don ve Güzelyalıyı birden ihatası lâ
zımdır. 

Sahici vapur maketine benziyen 
teknemiz İzmirin mendireğine girdi; 
ip attı, halat attı bir türlü yanaşa
madı. Nihayet dubalardan birini çöz
düler, bize janaştırdüar. Tevekkeli: 
«Dağ yürümezse abdal yürür» deme
mişler. Amma abdal yürüyor diye li-
mam mendirek mefhumunun inhi-
sarmda bırakmamalıyız, limanı mev
hum olmaktan kurtulmalıdır. İzmi
rin körfezi var, mendireği var, limam 
henüz yok. İzmir gibi işlek bir yerde 
limanı karaya çıkaracak ve sırt ha-
malhğınm önüne geçecek tesisat lâ
zım. 

İzmir hükümet konağı muhteşem 
bir kışla binasma pek benziyor. Mer
divenlerinden dört beş kişi yanyana 
rahat rahat çıkabUir. On beş kişi 
omuz omuza binse, en tepedeki, kol
larım havaya kaldırarak tavana bel
ki de el süremez. 

Fazh Gülecin kapısmda bir jandar
ma üe bir polis memuru bekliyor. 
Evvelâ: «Haber verelim» diyecek ol
dular. Sonra Cumhuriyet rejiminin 
halka hükümet kapısmı açık bırak
tığım hatırladüar, ses etmediler. Ka
pıyı vurmadan girdik. 

Bay Fazlı İstanbuidan gelen misa
firlerini güler yüzle karşüüdı. ÇeşitU 
paketten sigara ikram etti, kahve ıs
marladı. Hoş beşten sonra misafirle
rin arasmda bir de gazeteci bulundu
ğunu unutmıyarak beyanata başladı: 

«— Bugün İzmir 170,000 nüfusluk 
bir şehirdir. Eski İzmirin 400,000 nü
fusu vardı amma Türk değildi. Bu
günkü İzmir ise Türk İzmirdir. 

EsM İzmir limanında senede 12 
milyon liralık muamele yapüırdı am
ma bu ahş verişe Türkler seyirci ka-
hr, Türklerin hiç bir istifadesi olmaz
dı. Bugün İzmir limanında senede 
80 müyonluk muamele var ve bu alış 
verişten sade Türkler müstefid olu
yor. 

Öugünkü liman faaliyeti paraca es
kiye müsavidir, hacim bakımmdan ise 
bir buçuk misli fazladır. 

Üzüm piyasasına devletin nAgım 
olmadı tüccann da müstahsilin da 
yüzünü güldürdü. Dış piyasa müte

madiyen kontrol ediliyor re tüccara 
direktif veriliyor. 

Bu sene tütünün 35 mUyon küo 
olacağmı tahmin ediyorlar. Geçen 
sene Ege havalisinde 37 milyon küo 
tütün yetişmişti. Ben bu sene 20 Ue 
25 milyon arası tahmin ediyorum.» 

İzmir Fuarmda göze batan tek çir
kinlik salaş tiyatro barakasıdır. Gele* 
cek sene bina beton yapüacağı için 
üstünde fazla durmadık. Ancak İ»-
mirin sevimli valisi İstanbul Şehir 
Tiyatrosu temsillerinden şikâyetçi, 
bazı aktörlerin lüzumsuz, yersiz, so
ğuk tuluat yaptıklarmdan haklı olar 
rak serzeıüşle bahsetti. 

Bay FazU Gülecin başarmağa gay
ret ettiği bir iş de Bergama festivali
dir. 

— Eğer Ertuğrul Muhsin gelecek 
yü kral Ödipi oyna5:sa Midilli adasm-
dan binlerce seyirci geleceği muhak
kaktır... 

Bir sual sormak fırsatım bulduk: 
— Bu bhılerce kişiyi nerede bamv-

dıracaksmız? 
Bay Fazh senelerdenberi yapılman 

imkânsız görünen bir işi başarmış, 
İzmir - Bergama: şosesi yapüıyor. Ş<>-
se bitince İzmirden Bergamaya İani-
rln güzel otobüs ve otomoblllerUe 
kolayca gidilip gelinecek. Bay Faali 
diyor ki: 

— On dört odah, her odası ban
yolu bir otel yapüdı, ikinci bir otelin 
de temeli atıldı.» 

İzmirden otomobille üç çeyrek saab-
lik mesafedeki Ağamemnun ıhcalan-
nm suyunu «İnciraltı» plajına gir
mek ve plajda büyük bk otel yap
mak; Kordonboyu rıhtımım yalüarın 
önünden geçirip «İnciraltu plajına 
kadar uzatmak İzmir vilâyetinin tar 
savvurlan arasmdadır. Ancak para 
meselesi böyle büyük işlere şimdilik 
engel oluyor. Ilıcalarm plaj otelinden 
gelmesi için iki yüz bin lira lâzım. 
Rıhtımm uzaması ise müyonluk iş. 

Dokuza çeyrek kala izin istedik. 
Bay Fazh bizi oda kapışma kadar 
geçirdi, elimizi sıktı, dışan çıktık. 
Polis memuru üe jandarma birer göl
ge, hayal meyal görünüyor. Merdi
ven başı zifir gibi karanlıle 

— Şu elektriği yaksamza... 
— Yoktur efendim. 
— Bay vali karanlıkta bu merdi

venleri nasü iner? 
— İniyor efendlm. 
— Kendisinin gözü alışmıştır, baı-

se buranm yabancısıyım, hele kolum
dan tut da bana yardım et, yol gös
ter. 

Polis memuru ile yanyana merdi
venleri İndik, beni selametledi 

SeiAmi Sedea 

I Karşıyakada vapur İskdMİ 
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Istanbulda sabah 
pazarları kurulacak 

Bu pazarların yerleri on gün 
içinde kararlaştırılacaktır 

Dün İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ bir muharririmi' 
xe aşağıdaki beyanatta bulımmuştur: 

— 1 teşrinden itibaren Beyoğlu, Be-
çiktaş, Sminönü, Fatih belediyeleri 
İçinde 1 ikinci teşrinden itibaren de 
diğer belediye şubeleri mıntakalannda 
insan sırtmda, omuzda ve başta gıda 
maddeleri taşınması yasak edilmiştir. 

İstanbul müstehliklerinin pek mü
him bir kısmı yıllardanberi her nevi 
yaş sebze ve meyva ihtiyaçlannı kapı-
lannm önünden geçen seyyar satıcı
lardan almağa alışmışlardır. Yeni itti
haz edUen kararla her ne kadar seyyar 
satıcılık menedilmemekte ve aUcak 
sıhhî ve insanî düşüncelerle bu nevi 
ticaretin daha medenî bir şekle ko
nulması İstihdaf olunmakta ise de ilk 
zamanlarda seyyar satıcılarla eski gö
reneklerine uymıyân yeni bir taşıma 
sistemini tamamen alışmak isteme
meleri ve bu yüzden evlerimizin önün
den eskisi kadar çok satıcı geçmeme
sini muhtemel görüyorum. Böyle bir 
hal ayni zamanda istüılâkâtı azalta
rak müstahsili de zarara sokar. Bu-
nım için şehir içinde sabah pazarları 
kurulmasmı lüzumlu görüyorum. Bu 
pazar yerlerinin intihabında dikkat o-
lunacak nokta buralatm doğrudan 

doğruya müessis çarşılara nisbeten 
uzak ve muhtelif semt ve mahallerin 
biribirine bağlandığı yerlerde olması 
ve pazar saatinden sonra kolaylıkla 
temizlenmeğe elverişli bulunmasıdır. 
Bu yerlerin kaymakamlann başkanlı
ğında, başhekim, başmühendis ve te
mizlik âmirinden mürekkep bir heyet 
incelemeler yapacak, bu heyete ma;-
hallî parti kaza başkanları da yardım 
edecek ve parti teşkilâtından da isti
fade olunarak on gün zarfında sabah 
pazarlannm yerleri tesbit edilecektir. 

Belediyenin motosikletli memurları 
her sabah hâl dahilinde tekarrür ede
cek toptan fiatleri süratle pazar yer
lerine büdirecekler, toptan fiat cedve-
11 pazar yerlerinin münasip mahalle
rine asılacak ve halkın gczönünde bu-
lundunüacaktır. 

Bu tedbirler müstahsil mıntaka 
olan İzmit vilâyetine bildirildiği gibi 
ayrıca İstanbula gönderilen sebze ve 
meyvalann küçük ambalajlar dahüin-
de yapüması ve kolayca kabili sevk bir 
halde gönderilmesinin müstahsillerin 
lehine olacağı noktası da nazarı dik
katlerine konmuştur. 

İstanbul halkından bu tedbirleri ko
laylaştıracak yardımları rica ediyo
rum. 

Polis enstitüsü 
Alınacak talebenin listesi 

hazırlandı 
Ankara 8 (Telefon) — Cumhuriyet 

bayramında açılacak Ankara Polis 
«nstitüsünün yalnız orta kısmı ihtiva 
«deceği haberi doğru değildir. Hazır-
hklara göre orta, yüksek smıflar ayni 
samanda işe başlıycaktır. 

Polis enstitüsüne ahnacak talebe
nin listesi hazırlanmıştır. Emniyet 
iımıun müdürü B. Şükrünün tasdi
kinden geçtikten sonra teşkilâta bil
dirilecektir. 

Trakya manevralarında 
bulunan Iran^ heyeti .^ 

Trabzonda 
Trabzon 8 (Akşam) — Trakya ma

nevralarında bulunan İran askerî he
yeti buraya geldi. Vali. belediye reisi. 
Komutan tarafından vapurda karşı
landı, iskelede asker tarafından selâm
landı. Kendileri Yeşilyurda misafir 
edildiler. Yann İrana hareket edecek
lerdir. 

Şehrimizde bulunan İranın Ankara 
sefiri bugün Aksu vapurile İstanbula 
hareket etti. 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu 

Alemdar gemisi tarafından 
kurtarılarak Bozcaadaya 

getirildi 
istanbul 8 (A.A.) — Yunan bandı

ralı Salamis gemisi dün sabah Pireye 
giderken Bozcaada şimalinde Mavro 
adası ile Praf o adası arasında ve Türk 
kara sulan dahilinde kayalıklara o-
turmuştur. 

Çanakkaledeki Alemdar kurtarma 
gemisi vaki olaiı istimdat üzerine der
hal yetişerek kazazede gemiyi kurtar-
ımş ve Bozcaadaya getirmiştir. 

Dil araştırmaları ve Güneş 
Dil teorisi hakkındaki kitaplar 

istanbul 8 (A.A.) — Türk dil kuru
mu genel sekreterliğinden: Türk dil 
kurumu ve Ankara Üniversitesi tarih -
dil - coğrafya fakültesi adlarma basıl
mış ve basılacak ofan dil araştırmaları 
kitaplarından başka olarak dil so-
rumlanna ve Güneş - Dil teorisine dair 
çıkanlan kitapların kurumla bir ilişi
ği olmadığı görülen lüzum üzerine ilân 
olunur. 

Sporu ilerletmek için 
Beden terbiyesi muallimle
rine spor teşkilâtında da 

vazife verilecek 
Ankara 8 (Telefonla) — Bu ders 

yılı başında lise ve orta mekteplerin 
beden terbiyesi muallim kadroları bel
li olunca spor teşkilâtında müfid ola-
büecek bazı beden terbiyesi muallim
lerine mekteplerdeki işlerinin dışmda 
spor teşkilâtında vazife verilecektir. 
Bu muallimler Çapa kurslarmdan ve 
Kilyos kampından geçmiş ve spor iş
lerine emek vermiş, bilgi ve görgüle
rinden istifade edilebilecek zevat ile 
Gazi Terbiye Enstitüsünün yüksek be
den terbiyesi kısmından mezun olan 
değerli spor muallimleri arasmdan se
çileceklerdir. 

Bu muallimlerden, bilhassa sporda 
henüz çok üeri gidemiyen merkezler
de atletizm, futbol, hendbol, basket
bol, voleybol ve dağcılık gibi sporlan 
teknik icablarile, şartlarına uygun bir 
surette yapmak işi istenecektir. Bun
lara umumî merkezce ayrıca ücret ve
rilecektir. 

Dört vilâyette spor 
sahaları yapılacak 

Ankara 8 (Telefon) — Haber aldı
ğımıza göre, birinci vımumî müfettiş
lik şimdilik ük olarak Diyarıbekir, 
Mardin, Muş, Bitlis vilâyetleri mer
kezlerinde birer spor sahası yapılma
sına karar vermiştir. Bu teşebbüs 
Cumhuriyet Halk Partisi başkanlan-
nm spor işlerile yakından alâkadar 
olmalarının verimli bir tezahürü sa
yılmaktadır. 

Siyasal lıiigiler okulun
dan mezun olanlar 

Gençlerden bir kısmı 
memuriyetlere tayin 

edildiler 
Ankara 8 (Telefon) — Bu yıl Si

yasal Bilgiler okulımdan mezun olan 
59 gençten B. Rıfkı Erzurum vilâyet 
maiyet memurluğuna, Talât, Musta
fa Hariciye Vekâletine, Fahri, Bedri, 
Halid, Hasan, Nihad, Aziz, Salâhad-
din, Sabahaddin, Enver, Akif, Muh
sin, Fehmi, Şerif, Kemal, İsmail, Ek
rem, Sadri, Şevket, Nafiz, Şahab, Hü
seyin, Kemal Maliye Vekâletine, Na
mık, Raşid, Mustafa, Hilmi Başvekâ
lete, Namık, Cemil, İbrahim Dahiliye 
Vekâletine, Muammer, Ziya, Fahri 
Emniyet umum müdürlüğüne, Salih 
Devlet demiryolunda memuriyetlere 
tayin edilmişlerdir. 

Diğer mezunlar askerlik hizmetle
rini ifaya gitmişlerdir. 

İzmir Fuarında Kızılay 
gardenpartisi 

İzmir 8 (A.A.) —Şehrimiz Kızılay 
kurumu tarafmdan Fuar gazinosun
da gece bir gardenparti verilmiştir. 
Gartenparti sabaha kadar neşe içinde 
devam etmiştir. 

Izmirde havacıhk haftası 
şenlikleri parlak oldu 
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Tayyarecilerle paraşütçülerin gösterdikleri 
muvaffakiyet çok takdir edildi 

İzmirde Halkapınar meydanında Türkkuşu hangarı 

İzmir '(Akşam) —> Havacılık haf-
tasmm sonu münasebetile İzmirde 
yapılan hava şenlikleri çok parlak ol
muştur. 

Yüzbaşı B. Zekinin kumandasında 
bvılunan altı tyyare İle İzmire gelen 
on üç Türkkuşu öğretmen ve üyeleri, 
hava şenliklerine iştirak ederek tay
yarelerle uçuşlar yapmışlar, şehir 
üzerine ve hava şenlikleri münasebe
tile on binlerce halkın toplandığı Hal-
kapmar meydamna beyannameler 
atmışlardır. 

jzmirde havacılığa karşı büyük bir 
alâka vardır. Gençlerimiz arasında 
fevkalâde inkişafa mazhar olan bu 
alâka; havacılığın korkacak bir tara
fı olmadığını ihtiyarlara bile göster
miştir. 

Bayram günü, paraşütle tayyareden 
atılarak halkın bulunduğu meydana 
inen tayyareci kadın ve erkekleri gö
rebilmek, onlan yakmdan tamyabil-
mek arzusile meydandaki halk, bir
birini çiğnercesine koşuyor, ileri atı-
hyordu. 

Tayyarelerimiz, İzmir halkını sa
mimi bir şekilde selâmlamış, teva-
zula yürüyerek meydanda Türkkuşu 
İçin inşa edüen hangara girmişlerdir. 

Paraşütle atlıyan kadın ve erkek 
üç tayyarecimiz, bu sene Ankara mo
torlu ta3^are kampmda tayyare kul-
lanmasmı öğrenen gençlerimizdir. İz-
mirin mütehavvil hava cereyanları 
yüzünden meydamn tam ortasma ine-
miyen, ilerideki ağaçhk sahaya sü
rüklenen paraşütçülerimiz, gayet so
ğukkanlı hareket edefek arızasızca 
yere inmişlerdir. 

Havacıhk şenliklerinde vali B. 
Fazh Güleç, müstahkem mevki ko
mutanı general Rasim Aktuğ, Türk 
hava kurumu müdürü B. Şevki De
mir ve idare heyeti üyeleri de bulun
muşlar, tayyarecilerimizi takdir et
mişlerdir. 

Türkkuşu filosu, salı günü İnönü 
kampına gitmiş ve bu tayyarelerden 
birile İzmir Türk hava kurumu şu
besi müdürü B. Şevki Demir de ewe^ 
lâ tnönüne, oradan Ankaraya geç
miştir. 

Torbalı, Çeşme ve Kurada
sında göçmenler için evler 

yapılıyor 
İzmir (Akşam) — Torbalı, Çeşme ve 

Kuşadası kazalarında kendilerine ara
zi tevzi edilen Bulgaristan ve Roman
ya göçmenlerinin evlerinin inşasma' bu 
hafta içinde başlanacktır. İnşat sür
atle yapılacağı için geçen sene vilâye
timize gelen göçmenler, kurulacak bu 
göçmen köylerinde iskân olunacak
lardır. Bu sene gelen Bulgaristan 
göçmenleri için de önümüzdeki yü 
ev inşa edilecektir. 

Trenlerde verilen telgraflar 
nasıl muamele görecek? 
Ankara 7 (Akşam) — Devlet De

miryolları umum müdürlüğü, yolcu
lar tarafmdan trenlerde verilen tel-
graflann nasıl muamele göreceğini 
teşkilâtına bildirmiştir.'^ Buna göre 
yolculann vereceği telgraflar tren baş-
memurluğu tarafından ilk istasyona 
teslim edilerek makbuzu almacak yol
cuya verilecektir. İstasyonda telgraf 
merkezi bulunmadığı takdirde telgraf
lar Devlet Demiryolları hatlanndan 
istifade edilmek suretile mahallerine 
çekilecektir. 

( A K Ş A M ) in edebî romanı Tefrika No. 40 

Mektep arkadaşları 
— Bir haftadanberi doktor Naci bey 

buraya gelip gidiyormuş ta haberimiz 
olmamış. Apartımandaki akrabaların
da bir gece de misafir kalmış. Ham-
mefendlyi biliyorsun ya., çok nazik 
bir kadıncağız. 

Cevvale başını salladı: 
— Kim bu hanımefendi? 
— Apartımanm sahibi. 
Cevvale arkadaşının kimden bahset

tiğini anlamamış değildi. Fakat baş
ka zamanlar Süheylânm sonradan 
görmeler, uçkurlu çarşaflılar diye bah-
lettlği insanlar için bugün «hanıme
fendi)) diye uzaktan bile hürmet gös
termesi sinirine dokunduğu için an-
Uunamazlıktan gelmişti. Hafif bir te
bessümle başını bir daha salladı: 

— Evet! 
— İşte o, doktor Naci beyin halası 

İmiç. Gelmiş, gitmiş, nihayet senden 
ve benden bahsetmiş. Hattâ senin 
doktor olmakta ısrar ettiğini söylemiş. 
Nihayet beni hastanede gördüğü İçin 
beğendiğini, başka bir sebep yoksa ev
lenmek istediğini halasma açmış. Be
nim haberim yok, iki gündenberi bi-

Bürhan Cahid 
zim evde neler oluyormuş. Sen zaten 
beni kuşkulandırdın. Annem daha lâ
kırdıya başlarken hissettim. Halası 
beni göklere çıkarmış, annem bana 
bunları anlatırken nereye varacağım 
hissettim. Doktor gimdiye kadar ev
lenmek fikrinde değilmiş. Birdenbire 
karar vermiş. Fakat önce seninle an
laşmak istediğini halasına da söyle
miş. Hattâ halası anneme: 

— Doktor çok kıskançtır. Onunla 
evlenecek kız bir çok mahrumiyetlere 
katlanmalıdır, demiş. Annem bu cihe
ti bana da sordu. Ben «kıskanç erkek 
evini ve karısmı seven erkektir» dedim. 
Velhasıl mesele halloldu. 

Süheylâ o kadar çok söylemek ihti
yacında olduğu halde aklından geçen
leri bir türlü sırahyamıyor. Rasgele 
söylüyor, hikâye ettiği temaslan, te
sadüfleri, konuşmaları biribirine ka-
nştınyordu. 

Cevvale onun bu telâşını, heyecanı
nı hayretle seyrediyordu. Süheylâ pek 
samüni idi. Bütün hislerini saklama
dan ona açıyordu. Hele doktor Naci-
nin Cevvale hakkmda fikirlerini oldu

ğu gibi hikâye edişi samimiyetinden 
şüphe bırakmıyordu. 

Onun böyle açık yürekli oluşu Cev-
valenin o kadar hoşıma gitmişti ki bir 
anda arkadaşının boynvına sarıldı ve 
bütün şefkati ile yüzünü, gözünü öp
tü: 

— İnşallah mesud olursun Süheylâ 
dedi. Senin gibi hisleri bakir kalmış 
bir genç kız mesud olmağa lâyıktır. 

Süheylâ ona nasıl teşekkür edece
ğini bilemiyordu. Bu vaziyeti hazırlı-
yan Cevvale idi ve Süheylâ bunu ka-
tiyyen unutmıyacağım ona temin edi
yordu. 

İki arkadaş gecenin ileri saatlerine 
kadar konuştular. Fakat Süheylânm 
çenesi duracak gibi değildi. Evine ha
ber yolladılar ve iki arkadaş Cevva-
lenin geniş karyolasına uzanarak 
konuşmağa devam ettiler. 

Süheylâ çok söylemenin verdiği 
yorgımluk ve bütün varhğını kaplı-
yan sevincin yarattığı sarhoşluk için
de kendinden geçip uyuduğu zaman 
akşamdanberi biribirine zıd, kırıcı, 
uğuşturucu hisler ve fikirler içinde 
kendinden başkasına ait sevinçlere 
ortak olmağa çalışan Cevvale bir za
man gözleri açık bir taş bebek sessizli
ği ile kaldı. Arkadaşmı uyandırmamak 
İçin hareket etmemeğe çalışarak sa
dece vücudunu dinlendiren genç kızm 
kafası bin bir düşünce Ue dolup taşı

yordu. 
Yerini bulamadığı gizli bir ağrı onu 

uyutmuyordu. 
İçin için sızhyan bu yara nerede idi. 
Hayatında hiç değişiklik yoktu. 

Çizdiği yolda sendelemeden, yorulma
dan gidiyordu. Nihayet bir buçuk, iki 
yıl sonra doktor olacaktı ve profesör
lere kadar bütün tanıdığı şefler, dok
torlar ona iyi bir meslektaş olacağını 
söylüyorlardı. 

Aile hayatında kendini sıkan bir 
şey de yoktu. Artık annesile ayda, iki 
ayda bir mektupla konuşuyorlaı-dı. 
Paraca sıkıntısı yoktu. Teyzesi ona 
o kadar ısmmıştı ki geç geldiği akşam
lar kapıda bekliyordu. 

Maddî acısı yoktu. 
Kalbi serbestti ve bu hürriyet onun 

tapındığı gururunu mütemadiyen bes
liyordu. 

O halde bu içten içe sızhyan yara 
neredeydi. 

Bazı ruhî ağrılar vardır ki inşam 
narkoz almış gibi uyuşturur. Hayatî 
arzularını felce uğratır. En keyif veri
ci muvaffakiyetler bile bu bedbinliği 
yenemez. İşte bu gece Cevvalenin ben
liğini kaplıyan ve sızlatan ağrı bu ne
vi İçten gelen o uyuşturucu ve boğu
cu ağrılardandı. 

Yerini ve sebebini anlıyamadığı bu 
tatsızlık genç kızı saatlerce gözleri açık 
düşündürdü, kıvrandırdı. Halsizlikten, 

uykusuzluktan düşünceleri kâbus ha
line gelmeğe başladı. Nihayet sırf bu 
ıztırap veren ruhî ihtilâçlardan kur
tulmak ister gibi gözlerini kapadı. 

Ayni haberi ona bir kaç gün sonra 
hastanede bizzat doktor Naci verdi. 
Otomobil münakaşasından sonra genç 
kıza karşı biraz kızgın görünen dahi
liye başasistanı ona koridorda tesadüf 
etmişti. Cevvale selâm verip geçmek 
isterken doktor Naci durdu. Neşeli 
görünüyordu: 

— Haberiniz var mı Cevvale hamm, 
dedi. Arkadaşınızla nişanlamyoruz. 

Genç kız iğreti bir tebessümle: 
— Tebrik ederim efendim, dedi. Sü

heylâ sizi mesud edecek bîr kızdır. 
— Teşekkür ederim. Sizin arkadaşı

nız olması zaten bunu vaadetmeğe 
kâfidir. 

Ve sesini yavaşlatarak ilâve etti: 
— Şunu da itiraf edeyim ki bana 

evlenmek arzusunu veren sizdiniz. Siz 
beni ümidsiz bırakınca kendimi âdeta 
boşlukta gördüm ve... 

Cevvale bahsi kısa kesmek ister gi
bi: 

— Ne münasebet efendim, dedi. Bu 
kadar ciddi bildiğimiz bir doktorumuz 
hayatını tesadüflere bırakır mı, buna 
imkân var mı? Bununla beraber Sü
heylâ mesud olmağa lâyık olduğu ka
dar mesud etmeğe de muktedirdir. 

(Arkası var) 
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Istanbulun suları 
Kırkçeşme suyu Istanbula nasıl 
geldi, bugünkü vaziyeti nedir? 

Mimar Sinan padişaha:"Onbir saatlik mesafeye altun keselerini uc uca dizmeg 
gözüne alırsan bu su şehre vanr, dedi, padişah bir kese altunu suyun basma koydu.. 

tstanbulun en eski sulanndaa biri 
olan Kırkçeşme sularının son aylar
da uğradığı felâketi biliyorsunuz. Be
lediye bütün musluklarını kopardı 
ve yerine Istanbulun hakikaten mev-
cudiyetüe öğünebileceği terkos suyu 
musluklanm tayin etti. 

Çünkü Kırkçeşme sularının yollan 
bozulmuş olduğu için birçok kirli su
larla karışmakta ve şehir için ciddî 
bir tehlike teşkil etmekte idi. Sular 
idaresi şimdi bu suyu ıslah etmeğe ça
lışıyor. İslah edUdikten sonra şehir 
için ciddî bir kazanç olacaktır. 

Bu eski suyım şehre nasıl geldiği 
hakkmda meşhur Evliya Çelebi - bi
zim Yürük Çelebinin ceddi - şöyle 
diyor: 

Süleyman Hanın İstanbul içindeki 
büyük hayratmdan biri de Kırkçeş
me kemerleri suyudur. Bir kat keme
ri Yanko aSnnda yapüıp İstanbul 
içinde kırk aded çeşme idi. Amma 
zamanla baştan başa yıküıp Süley
man Han devrinde İstanbul ahalisi 
bir içim suya muhtaç oldu. Tuzlu 
kuyulardah su nuş ederek susuzluk
larım teskin ederler, bu yüzden çok 
sıkıntı çekerlermiş. 

Süleyman Han İstanbulun civarm-
da uzakça bir yerde sular bulup ilmi 
bendesi ile İstanbula göndermek mu-
rad ettikte mimar Sinan: 

«Padişahım bu hayra:tı azime sana 
müyesser olur. Ta bu mahalden İs
tanbula on bir saat mesafe vardır. 
Keseleri ucuca dizip bunlan sarfe-
derseniz bu hayrat size nasib olur 
ve illâ bu hayrata bir melik kadir de-
ğüdir» deyince Süleyman Han: 

«Ey mimar Sinan bu suyu İstan
bula hendese üzere götürmek müm
kün müdür» der, o da «Evet Padişa
hım mümkündür. Şehiri azim gibi 
cereyan eder, der. Padişah «Sen ke
seleri ucuca dizersen bu su İstanbula 
varır dedik, ben inşaallah keseleri 
yanyana iki konak dizeyim der ve he
men Bismillah., ile bir kse altını me^ 

Belgrad ormanmdaki bendlerden biri 
kûr suyun basma koyup işe başlatu:. 
Yedi yüda 3700 kemer inşa olunur ki 
bazı yerleri eflâke ser çekmiş ikişer, 
üçer kat kantaralörla İstanbula gi
rip Atpazan yakmmda Yankonun 
Kırkçeşme kemerleri üzerinden şehrin 
içine dahil olur.» 

İşte Kırkçeşme böyle yapılmış. Ev
liya Çelebiden de anlaşılıyor ki eski
den kalma bir tesisat varinış. Fakat 
harab olmuş, işe yaramıyacak bir hr 
le gelmiş, İstanbul halkı dehşetli bir 
su sıkıntısına düşmüş ve Süleymanın 
işaretUe mimar Sinan tatafından ih
ya edilmiş. 

O devirde yapılan yollar bugün 
Kırkçeşme sulan adı altmda Belgrad 
ormanlanndaki dört bendin sularını 
taşımaktadır. 

Bend suları 
İstanbuldan yirmi kilometre uzak

lıkta 35 kilometre muhitinde yüksek 
ve geniş bir yeşillik teşkil eden Bel
grad ormam içinden şehre su akıtan 
yedi bend vardır ki bunlardan dördü 
İstanbul cihetine su verir. Doktor B. 
Sadi Nazımm yaptığı etüde göre: 

Topuzlu bendi: 1029 da ikinci Os-
maiı tarafmdan Topuzlu dere üzerine 
inşa ettirilmiştir. Topuzlu veya Kar 
ranlık bendin suyu Kömürcü dereye 
akarken birkaç kat alarak büyük 
bende dökülür. 

Büyük bend: Üçüncü Ahmed za-
manmda 1117 tarihinde yaptırılmış
tır. Lâle devrinin padişahı Cebed 
köyünde birkaç bend daha yaptır-
mışsa da zamanla harab olmuştur. 
Bu bendin suyu teressübe hizmet 
edecek iki havuza dökülür , 

Ay vat bendi: 1179 dal Sultan Mus
tafa tarafmdan KirazU bendde ikin
ci Mahmud tarafmdan inşa ettiril
miştir. 
Kırkçeşme sulannm başlangıcı olan 

bu dört bend sulatı İstanbula doğru 
gelişleri esnasmda Paşakemeri, Ala-
cahamam, Süleymaniye, Bakraçdere, 
Cebeciköyü, Sabuncu, Delikli, Valde-

kolu gibi 180-900 metre mikâplık kat
malar alırlar. 

Karanlık bendin suyu Bendikebire 
i iökülür. Bendikebirin suyu Kirazlı 
[endin sulan ile birleşerek Kemer
burgaz civarmdaki Kavuk kemerin
den geçerek baş havuza gelir. Ayvat 
bendinin sulan da bımlara? iltihak 
eder. Bu suretle dört bendin sulan 
bir tek y(d içinde İğrlkapıya ve burar 

Topuzluderc üzerine yapıln Topuzludere bendi 

Musluğu koparılmış bir çeşme 

dan da tazyıksız oldukları için şehrin 
çukur kısımlarma yayılırlar. Binaen
aleyh bu sularm çeşmelerinin bütün 
Haliç boyunca; Eyüpten Defterdar, 
Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Ye
miş, Yenicatni, Eminönü ve Marmara 
denizi sahilince Gülhane parkı, Ahır-
kapı, Kumkapı, Davudpaşa ve Lânga) 
taraflarmda sıralandıklan ve bu semt
lerin çeşme, sebil, cami, şadırvanlar 
rm musluklarmdan aktıklari görü
lür. 

Kırkçeşme suyunun katmalan ara
şma dahil olan Keçe suyu bir memba 
suyu gibi sarf ve istihlâk olunmak
tadır. 

Sıhhî Noksanlık 
Halkah sulan için söylediğimiz sıh

hi noksanlık bunla:rda daha geniş 
surette görülür. Künk ve kurşun 
yollarının fazla harab olmasından 
şehirde binalardan sızan mecralan 
aldıklan gibi şehir haricindeki yol
larda bütün alçık sulann getirdikleri 
pislikleri şehre naklederler. 

Doktor Nazım Kırkçeşme sularının 
kalitesi hakkmda da şuıüan söyle-
mektedirİCT: 

«Bent sularmm esasım yag:mur su
lan teşkil edeceğinden kalite itiba-
rUe tatU sular aracında olması lâzım 
gelirse de bendin kurulduğu arazir 
!Ün de Jeolojik teşekkülâtınm bu hu
sufta tesiri olabileceğini de işaret et-
mek icab eder. Suyu temizliyecek t^ 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
§. H. a 

MEŞHURLAR SERlSl: 

gallı İbrahim 
Çallı Yenicamide arzuhalcilik yapıyor-
Cinayet mahkemes inde zabıt kâtibi -
Çallının 95 altını bir balozda nasıl uçtu?. 

Türkiyenin en meşhur ressamı olan 
ÇaUı İbrahimin hayatı değme roman
lara ta§ çıkartacak derecede merakü-
dır. ÇaUımn hayatına dair dillerde do
laşan belki yüzlerce tuhaf ve eğlence
li hikâyeler, fıkralar vardır. Bımlara 
âdeta bir «Çallı külliyatı» demek ye
rinde olur. Bugün Güzel sanatlar aka
demisinin en kuvvetli profesörleri ve 
memleketin en büyük resim sanatkâr-
lan arasmda ve ilk safta olan ÇaUı 
çok küçük yaşta Çal kasabasında ye
tim kalmıştır. 

Memleketteki tarlasını, evini ve sa-
iresirü sattıktan sonra eline 95 altın 
lira geçmiştir. Bunu kemerine doldu
ran Çalh İstanbula gelmiş Cağaloğ-
lunda bir hanm bir odasını kiralamış
tır. Hamn kahvecisi İstanbulun bütün 
eğlence yerlerini kanş karış bilmekte
dir. Bir gün bu kahveci Çallıya: 

— Haydi bu gece seni İstanbulun 
meşhur balozlanndan birine götüre-
yim... demiş. 

ÇalU bu teklifi memnuniyetle karşı-
hyor... Beldeki kemerde doksandan 
fazla altm, kahveci ile beraber Gala-
tadaki baloza gidiyorlar. Yiyorlar, içi
yorlar, eğleniyorlar. 

Sabahleyin Çallı bir otel odasında 
gözlerini açıyor... Ne kahveci var, ne 
de kemerin içindeki 90 dan fazla al
tm... Kahveci Çallıda 10 para bile bı
rakmamış... 

Hayatmda zerre kadar parayı sev
memiş olan Çallı 90 dan fazla altmınm 
gittiğine yanacağı yerde: 

— Şimdi ben köprüjoi nasıl geçe
ceğim?., diye düşünmüştür. Çünkü o 
zamanlar köprü para ile geçiliyor. Bu 
vaziyet karşısında çallı otelciye adre
sini bırakmış, lâkin köprüden parasız 
geçmek kabil olamamıştır. Bunun 
üzerine Çallı polise müracaat etmiş, 
polisin tavassutu ile köprüden parasız 
geçebUmiştir. 

îstanbulda hiç kimseyi tanımıyan 
zavallı Çallı şimdi beş parasız ne yap-
sm?.. 

Çallı hayatuıın bu safhasını anlatır
ken: 

— İşte bu sıralarda rakının bir kaç 
kere faydasuu gördüm. Rakmm bana 
yaptığı hizmeti unutamam... der. 

Çalli Yenicamîde arzuhalcilik 
ediyor.. 

işte bu sıralarda Çallının karşısına 
bir tanıdık çıkmıştır: İzmirli bir tüc
car... İzmirli tüccar Çallının kös kös 
düşündüğünü görünce: 

— Haydi, demiştir, Balıkpazanna 
gidelim... Bir kaç kadeh at da gamım 
dağıt., hem de başından geçenleri ba
na anlatırsın. 

Çallı İzmirli tüccarla Balıkpazanna 
gidiyorlar. Rakı sofrası başında Çallı 
başına gelenleri anlatıyor. 

İzmirli tüccar: 
— Bu böyle olmaz, diyor, sana ben 

iki mecidiye vereyim... Git bir gaz san
dığı, bir hokka, bir kaç kalem, kâğıt 
al... Senin yazın güzeldir. Yenicami
de arzuhalcüık et. 

ÇalU bu fikri fevkalâde buluyor. Ra
kı sofrası arkadaşı Çalhya iki mecidi
ye ödünç veriyor. Ve Çallı hemen er
tesi günü gaz sandığım, divit ve ka
lemleri satm alıyor, Yenicaminin önü
ne yerleşerek arzuhalcilik etmeğe baş
lıyor. 

Çallı bunu hatırlarken: 
— İşte rakıdan gördüğüm iyilik... 

Eğer o rakı masasmda bu zatla ah
baplık etmeseydik belki de o parasız 
günlerde Îstanbulda açlıktan ölecek
tim... der. 

Çallınm Yenlcamideki arzuhalcili
ği bir kaç ay sürüyor. Bu esnada ne 
arzuhaller, ne istidalar yazmıyor ki... 
Arzuhalcilikten günde 50 para, 60 pa
ra hattâ yüz para bile kazandığı olu
yor. Akşamlan doğru Balıkpazarma 
gidiyor. İşte bu sırada Çalh hayatm
da rakımn ikinci faydasmı görüyor. 

O zamamn adliye erkâmndan bir 
zat da son derece akşamcıdır. Çallı 
Balıkpazarmda bu zatla tanışıyor. Ah
bap oluyorlar... 

Bu adliye memuru bir akşam: 
— Yahu senin ne güzel yazm var... 

diyor. Ve Çalhyı adliyeye cinayet mah
kemesine zabıt kâtibi tayin ettiriyor. 

Çalli cinayet mahkemesinde 
zabıt kâtibi 

Hiç hayatmızda meşhur sanatkâr 
ÇaUımn Yenicamide arzuhalcilik, ci
nayet mEihkemesinde kâtiplik ettiği
ni aklmıza getirir miydiniz? Fakat 
hayat işte bu... Çallı, sanatkâr ve pro
fesör Çalh olmadan evvel hayatm ne 
garip koridorlarından geçmiştir! 
. Çalh elli kuruş aylıkla cinayet maıh-
kemesinde kâtipliğe başüyor. 

İşte bu sıralarda resme heves edi
yor. Bakınız ÇaUıda bu resim merakı 
nasıl başlamıştır. 

Cami içinde bir ingiliz ressam 
Çalh yanan adliye binasına gidip 

gelirken bir gün Ayasofya camisi için
de garib bir adam görüyor, oturmuş 
Ayasofya camisinin resmini yapıyor. 
Çallı btmun yamna yaklaşıyor, îngi-
lizin yaptığı resme hayran oluyor ve 
mutlaka resim yapmağa karar veri
yor. 

ÇalU bu esnada Cağaloğlundaki han
dan çıkmıştır. Ayhğı 15 kuruşa olmak 
üzere Beyazıdda Sarmçh handa bir 
oda tutmuştur. Bu odalann birinde de 
şair HalU Nihad oturmaktadır. Onun
la da ahbap olmuştur. Gene ayni kat
ta Rusyah Mahmud bey adında bir 
adam vardır. Bu zat gençlere resim 
dersi vermektedir. Çalh hemen bu 
Mahmud beye koşuyor: 

— Aman, diyor, bana resim öğreti
niz... Mahmud bey: 

— Öyle ise hemen Beyazıddan bir 
kartpostal al., bunu kopye et. 

Cevabım veriyor. Çallı Beyazıda ko
şuyor. Güzel bir kadın resmi satın alı
yor, o gece sabaha kadar bunu kopye 
ediyor. İşte Çallı İbrahimin hayatta 
ilk yaptığı resim, Beyazıdda ayhğı 15 
kuruşa olan bir han odasında kopye 
ettiği bu kara gözlü, kara kaşU kadın 
resmidir. Ve bu resim şişesi kınk bir 
petrol lâmbasmm karşısmda yapıl
mıştır. Ertesi gün hocası Çallının res
mini fevkalâde beğenmiştir. 

Sonra Çallı çarşı içinde Rupen Se-
rupyan adında bir Ermeni ressama 
çırak olmuştur. Bundan sonra Çallı 
31 sene evvel gayet acaip bir halde 
olan sanayii nefise mektebine girmiş, 
oradan da Parise gitmiştir. 

İlk çıplak kadın modeli ' 
Çallı ilk çıplak kadın modelini P». 

riste görmüştür. Gayet kapalı bir mu
hitten gelen Çalh çınlçıplak bir kadın 
modelin karşısına ilk çıktığım görün
ce tiril tiril titremiştir. Nasıl titreme
sin ki îstanbulda bir kere bluzlu Ur 
hıristiyr.n kadım görünce genç Çallı: 

— Aman Yarabbi.. kadınlann şu 
haline bakımz.. diye şaşırmıştır. îşto 
bu ÇaUı ilk defa çıplak ve güzel bir 
vücudun karşısmdadır ve o zaman 
çıplak bir model karşısında henüı 
sanatkâr lâkaydislni elde etmiş değil
dir. 

Bir şarap resmine bir şişe 
şarap 

Pariste Çalh için son derece müşkül 
parasız günler başlamıştır. İstanbul
dan para 3 - 4 ayda bir gelmektedir. 
Çallı parasızüğın güzel bir çaresini 
bulmuştur. Her şeyi resimle ödemek
tedir. Meselâ oturduğu otelin kiraa-
mn yerine her ay bir tablo veriyor. 

Portred 
(Devamı 10 uncu sahifede) 
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— Doktor diri diri gömülmekten 
korkuyorum. 

— Ben varken bımdan korkmayı-
nız!.. 

Reklâm 
Eski sınıf arkadaşlarından Fatma 

yeni bir terzihane açmıştı. Bir gün 
esvab ısmarlamak için ona gitti. Ör
neklere baktılar, Fatma eski dostu
na tavsiye etti: 

— Sana şu çakır modeli satalım, 
fevkalâde bir modeldir. Bir kere giy, 
şöyle çıkıp dolaş, seni en eski arka
daşların tanımaz. 

Bayan esvabı giydi, dışarı çıkıp do
laştı, içeri girince Fatma yerinden 
fırladı: 

— Buyurunuz efendim, ne emre
diyorsunuz! 

Hediye 
Dün bizim küçük kızın doğduğu 

gündü, yedi yaşına bastı. 
— Ne hediye aldınız? 
—1 Kumbarasını açtık, içindeki pa

ra ile bir elektrik ütüsü aldık!. . 

Telefonda 
Adam tereddütle telefonu açtı, ka-

nsmı buldu: 
— Allo... Kancığım, eğer izin ve

rirsen bu akşam üç ahbabımla ak
şam yemeğine geleceğim. 

— Gel kocacığım... Ahbaplarmın 
başımm üstünde yeri var. 

— Allol... îyi anladm mı, üç arka
daşımı yemeğe getireceğim... 

— Getir kocacığım, buyursunlar!.. 
Adam telefonu kapadı: 
— Affedersiniz yanlış numara aç

mışım!... 

Satar ız 
ismi lâzım değil, klübünü bırakıp 

üç yüz lira verdiler diye başka bir 
klübe geçen futbolcunun kızı annesi
ne bir bebek gösterdi; 

— Bunu isterim. 
Annesi razı olmadı: 
— Çok pahalı, biz alamayız... 
— Neden anne, sıkışırsak babamı 

tekrar satanz!... 

Kimdi? 
Kız erkeğe biraz hiddetle sordu: 
— Kimdi o konuştuğunuz kız? 
Erkek kafasını kaşıdı. 
— Sormayınız, dedi, ona sizin kim 

olduğunuzu söylemek daha güç ola
cak!... 

Sık ı lma 
— Canım çok sıkılıyor. 
— Neden! 
— Dün gece kocamın nerede ol

duğunu öğrenemedim. 
— Üzülme, öğrenseydin canın da

ha çok sıkılırdı!. 

— Hazu-ladığun yemeği beğendin 
rtoP. 

Sigarla şarap çok güzeldi!. 

Siyaset 
Kardeşinin elinde büyük bir pasta 

vardı. O da istedi: 
— Bana da ver. 
— Olur. Sen şu güzel küçük par

çayı aJĵ  ben bu çirkin büyük pairça-
yı yiyeyim!.. 

İ n c e l m i ş 
Bayan çok şişmandı. Zayıflaması 

için lâstik âletle masaj yapmasını tav
siye ettiler. Masaja başladı. Altı ay 
sonra kocasına sordular: 

— Nasü masajdan istifade etti mi?. 
— Evet, masaj âleti hayli inceldi!,. 

L o k a n t a d a 
Müşteri hesap puslasına baktıktan 

sonra: 
— Piliç kızartması 120 kuruş!... 

Siz çüdırdmız mı yajıu, hiç insan bu 
kadar kıymetli hayvanı kesip pişirir 
mi!... 

K a r ı ş t ı r a m a z 
Ona her kah

vede Taslamak ka
bildir. İşi gücü kâ-
ğıd oynamaktır 
Ekarte, Bezig, pe-
ker, briç, her şey 
oynar ve daima 
kazanır. 

Bir gün toy bir 
genç: 

— Sana şaşıyo
rum dedi, işin gü
cün kâğıd oyna
mak, halbuki ge
çen hafta at ya
rışlarına gittin, 
orada bahsi müş
tereke on para biJe 
vermedin. 

Adam iskam
billeri eline aldı. 

— Atlan karış-
tıramam ki 

— Üstadım on tane romanmızı da okudum. 
— Benim beş romanım var. 
— Öyleyse ben ikişer defa okudum!.. 

N e y a p a c a k 
Kahvede otur-, 

muşlar tavla oy-
nıyorlardt. On par
ti oynadılar, Ah-
med kaybetti, cep
lerini aradı, cüz
danım karıştırdı: 

— Mehmed, de
di, param yok. 

Mehmde fena 
halde öfkelendi. 

Bu ne rezalet!.. 
İnsan kahveye pa
rasız gelir mi?... 
Şimdi ben kahve 
parası nereden 
bulup verece
ğim... Bende de 
para yok!.. 

Şimdi garsonu 
nasıl atlatıp bura
dan kurtulacağız?. 

T e m i n a t 
— Büyükanne şu fındıkları kırabi

lir misin?... 
— Kıramam yavrum, ne halim var, 

ne de dişlerim. 
— Öyleyse şu fındıklan alıp sak

la!.. 

Telgraf 
Bir senede on kere nişanlanıp ay

rılan bir kızla nişanlanacaktı. Me
rasime gitmek üzere bineceği treni 
kaçınnca hemen şu telgrafı çekti: 

«Treni kaçırdım, öteki trenle gele
ceğim, ben gelinceye kadar nişanlan
mayınız.» 

T a m a m 
Fevkalde güzel bir kızdı. Otomo

bil kullanmak için ehliyetname ala
caktı. İmtihana girmişti. Sordular: 

— Seksen kilometre hızla gidiyor
sunuz, durmak icap etti, fren tutma
dı, ne yaparsınız? 

— İner, tekerleklerin önüne taş 
koyarım!... 

« 
Bugün hususî otomobil kuUam-

yor!... 

O k a d a r değ i l 
Meşhur kumarbazlardandı. Bir gün 

büyük bir oyuna girdi, on bin lira 
kaybetti. 

Ertesi gün a:damm deli olduğunu 
söylediler. Biri sordu: 

— Kaybettiği on bin lirayı ödedi 
mi?... 

Biri güldü: 
— Hayır, deli oldu amma on bin 

lirayı verecek kadar deli olmadı!... 

— Söz aramızda üdnci mevki bilet
le birincide seyahat ediyorum. 

— Ben de size bir şey itiraf edeyim: 
Ben bilet kontrol memuruyum!.. 

Kekeme 
Bir kekeme bir gün pazara atım 

satmağa götürüyordu. 

Yoldan geçen biri sordu: 
— Satılık mı?. 
— Evet. 
•— Kaça? 

— El., el., el.. 
Arkadaşı atıldır 
— Yürü gidelim, elli deyinceye kar 

da:r biz başka bir at satm alınzl. 

İltifat 
Çok yaşh ve çok çirkin bir kadın 

yirmi yaşında güzel bir gence ateşli 
gözlerle bakarak: 

— Seni çapkın seni, senin annen 
olabilirdim... 

Genç başını sallıyarak: 
— Zannetmem, yirmi sene evvel 

bile babam razı olmazdı!... 

N e yaps ın? 
Bayan hizmetçisine çıkıştı: 
—( Gece yarısından sonra bakkalın 

çırağım içeri almışsın, akşamdan 
kalan söğüşü de yedirmişsin?... 

— Ne ya'payım bayan, bakkal çıra-
ğma yerüden sıcak yemek pişiremez-
dim ya!... 

— Ama bizim eve yemeğe çok misa
fir ffelir. 

— Merak etmeyin, ben köyde sekiz 
öküz birden bededim!.. 

Perşembe musahabeleri 
Polonya millî musikisi nasıl 

doğdu, nasıl inkişaf etti ? 
. Polonya musiki sanatinin mazLsi 
hakkında umumiyetle çok kimselerin 
esaslı bir fikri yoktur. Hattâ Polon-
yada; musikinin (Chopin)le doğdu
ğunu zannedenler bile vardır. Büyük 
Fransız ansiklopedisi her devirde 
muhtelif milletlerin musikisinden 
bahsettiği halde Polonyaya büyük bir 
yer ayırmamıştır. Musiki tarihini ya
zan zata Polonyalı bir artist ihtar 
ettiği zaman, «Rusyada musiki» ser-
lâvhaîı makalede Polonya musikisine 
ait bir fasıl bulacaksınız, demiştir. 

Halbuki Polonya musikisinin Rus 
musikisi ile hiç bir karabeti, hat tâ 
hiç bir münasebeti yoktur. Kaynak
larında, takip ettiği yollarda terakki 
ve inkişafında bu iki millet ayn yol
lardan gitmişlerdir. 

Yalnız on dokuzuncu asırda bu iki 
mUlet musikisi arasında karşılıklı bir 
tesirin vukubulduğu görülmüştür. 
Umumiyetle Rus musikisinin inkişa
fında (Chopin) nin ve modern Rus 
mektebinin teessüsünde (Scriabine)-
nin tesirleri olmuş, buna mukabil de 
Pplonyanın modem bestekârlan bir 
müddet (Tschaikowsky) nin nüfuzu 
altında kalmışlardır. 

Polonyada musiki sanati memleke
tin siyasî mevcudiyeti ile başlamış ve 
bugüne kadar durmadan ilerlemiştir. 
On dördüncü ve^on beşinci asırlarda 
bu inkişaf kemal derecesini bulmuş
tur. 1620 de Çek devletinin inhilâli 
Bohemyada çok yıllar için sanat ha
reketlerine hatime çekmiştir. 

Bizans medeniyetine çok bağlı olan 
Rus musikisi sanatine gelince, onun 
asırlarca fârik vasfı Bizansı takliden 

;dinî tegannilerden ibaret kalmıştır. 
On yedinci asrın sonlanna doğrudur 
ki istiklâline sahip bir musiki hare
keti Rusyada belirmeğe başlamıştır. 

Bu devirde Polonya musikisinin te-
^ r i pf k ayundır. 1678 de Rusya Ça-
n (P^dor Alexientch) tarafmdan 
saray korosunun direktörlüğüne ça
ğırılmış olan Polonyalı (Dylecki) Rus 
musiki yazılanm kaldırmış ve yerine 
garp notasını koymuştur. (Les pren-
cipes de la grammaire musicale) adlı 
nazariyatını Polonya dilinden Rusça-
ya çevirip 1681 de bastırmıştır. 

Sırp, Bulgar, Hırvat, Sloven bütün 
bu İslâv ırkına mensup milletlerin 
gayet zengin halk melodilerine malik 
olduklarında şüphe yoktur. Fakat 
tam mânasile bir musiki sanatine 
malik oluşlan pek yenidir. 

Evet, Polonya musikisi garp mede
niyetinin nüfuzu altında inkişaf et
miştir. Katolik dininin ühanlan Po
lonyada musiki sanatinin ilk örnek
leri olmuştur. Onun içindir ki bu mil
let ük vesikalannı kilise musikisi
nin gınalan arasında aramağa mec
bur olmuştur. 

Polonya musikisi muhtelif devir
lerde az çok Hollanda, İtalya, Fransız 
ve Alman mekteplerinin tesiri altın
da da kalmıştır. 

Yalnız dikkate şayan olan cihet 
musiki modellerini ecnebilerden aldığı 
halde millî karakterini daima muha
faza etmiştir. Kendileri de bugün 
etraflı ve vesaike müstenit mükem
mel bir musiki tarihine henüz sahip 
olmadıklannı inkâr etmiyorlar. Bir 
takım müzikologlar mütemadiyen hâ
lâ vesaik toplamakla meşguldürler. 
Polonya üniversitelerinde ezcümle 
(Cracovie) ve (Poznan) üniversitele
rinde yeni tesis edilen musiki ilmi 
kürsüleri bu tedkik ve taharriyata bir 
kat daha germi vermiştir. 

Bu vadide on dokuzuncu asnn or-
talanna doğm çok kıymetli mesai 
sarfedilmiş (A. Sowinski) Polonya ve 
İslâv musikişinaslan kamusu evveli 
adlı eserini meydana getirmiştir. 

(Alexandre Polinski) de eski Po
lonya musikisi parçalarındaki mürek
kep pek kıymetli bir koUeksiyon vü-
cude getirmiştir. 

Daha genç sanatkârlar arasında 
Polonya musikisi hakkında ilmî eser
ler vücuda getirmekle şöhret alan 
(Chybinski) de vardır. Bu zatın «Po
lonya musikisi İle on beşinci, on al
tıncı asırda garp musikisi arasında 
münasebet» ve ondan başka (On al-

Yazan: Selim S im Tarcan 

tmcı asırda musiki ve müzik kültü
rü) Polonya musikisile Alman musi
kisi arasında münasebet adlı eserle
ri çok kıjmıetlidir. 

Polonya musikisinin milletin ka
rakterini tebarüz ettiren yegâne 
fârik vasfı teheyyüçtür. İster gayet 
sade bir halk türküsü olsun ister 
(Chopin) in yüksek dehâsımn bir 
mahsulü olsun daima bariz olan ka
rakteri teheyyüçtür. Zaten bu te-
heyyüç Polonyanın bütün lyrique şa
irlerinin eserlerinde görülür. 

Polonyanm eski ve yeni bü
tün tanınmış bestekârlan, ses ve saz 
için vücude getirdikleri eserlerde dü
şüncelerini tehassüslerini bütün te-
heyyüçle ifade etmişlerdir. 

Zaten (Chopin) nin kıymetli eser
lerinin tedkikinden bile Polonya 
musiki sanati hakkında esaslı bir fi
kir edinmek mümkündür. 

Polonya istiklâlini kaybedip t e par
çalanarak yabancı devletlerin boyun
duruğuna girdiği sıralarda en ha
raretli millî havalar halkm hissiyatı
na tercüman olmuş ve duyduklan 
esaret acılannı hiç şüphe yok ki en 
kuvvetli melodilerle terennüm eden 
(Chopin) olmuştur. 

Halkın gönlünde, kafasında, dilin
de en çok yer tutan türkü (Mazour) 
ritmi üzerine yazılmış olan: 

«La Pologne n'est pas morte» 
Polonya ölmemiştir, türküsüdür. 

Polonya musikisi üzerinde en 
ehemmiyetli halk motifleri üç esas 
tipe tekabül eder: 

Polonez, Krakoviyak ve Mazour. 
Polonyada ve yabancı memleket

lerde bütün on sekizinci asırda milil 
musikinin sembolü Polonez olmuştur. 

Polonez her ne kadar halk tarafın
dan çok sevilmiş çok benimsenmiş ise 
de aslmda halk duygusunda doğmuş 
değildir. O esasen bir kişizade raksı

dır. Krakoviyak onun kaynağı Polonez-
den daha eskidir. İsminden de anlaşıl
dığı gibi Polonyanm eski paytahtı 
olan (Cracovie) havalisinde doğmuş
tur. Daima 2/4 lük bir (mesure) üze
rine terennüm edilen bu havalarm 
muhtelif ritmik şekilleri vardır. 

Mazora; gelince ,o da Mazor mm-
takasmm merkezi olan Varşovi'de vü-
cud bulmuştur. Mazor (Chopin)in 
musiki dehasmm bir timsalidir. Bir 
havalar (Obertas) (Kuyawriak) gi
bi bütün Polonya köylerinde hem 
türkü gibi söylenir hem de ritmine 
ayak uydurarak dans edüir. Bunlar 
3/4 lük veya 3/8 lik mesure üzerine 
terennüm edilir. 

Halk musikisine karşı hususî bir 
alâka Avrupanın her yanmda olduğu 
gibi Polonyada; da on sekizinci asrm 
sonlarmda başlamıştır. 

On dokuzuncu asırda halk musiki
si ve rakısları en maruf bestekârlann 
başlıca meşgalesini teşkil ediyordu. 
(Chopin)in samimî dostlarmdan Var-
şovaida (Oscar Kolberg) Polonyanm 
yaya olarak bütün köylerini dolaşmış 
ve bütün köy türkülerini ve rakısları-
nı zapt ve kaydetmiştir. On binden 
fazla köy şarkısı ve köy raksı toplamış 
ve bu sayede meydana getirdiği kıy
metli eseri (Cracovie) fen akademisi 
22 cild halinde tabetmiştir. Bugün Po
lonyada halk türkiUeri ve rakıslan 
ile en çok meşgul olan (Lwow) üni
versitesi profesörlerinden (M. A. Chy
binski) dir. Bu musiki üstadı da bütün 
dağ köylerini dolaşarak halk türkü
lerini yüzlerce plâklaıa almaktadır. 

Polonyada ses musiki cemiyetleri 
millî musikinin memlekette yüksel
mesine çok hizmet etmiştir. Bu cemi
yetin köylere varıncaya kadar şube
leri vardır. Bu cemiyetin 15,000 azası 
vardır. Gene bu cemiyetin koro heyet
leri devri âlem seyahatine çıkmakta, 
Avrupa ve Amerikaya Polonya millî 
musikisini tamtmaktadır. 

Polonya halk türkülerinin notalan 
akademinin tasvibile intişar etmekte» 
dir. Kıymetsiz olan türkülerin bir tas
fiyeye uğradığını buradan anlıyoruz. 

Halka benliğini öğretirken ona en 
temiz, en nezih çn canlı, en neşeli 
şeyleri sunmak münevverler için bir 
vazife olsa gerek. Selim Sim Tarcan 
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İki haftadanberi etrafında kanlı mnlıarebeleı olan Şanghay gehrinin umumi ^rünü$ü 

Almanyada fûnendiferin yüsüncü yılı: tik Monnotif sokaklazda gezdiriliyor 
Frmnko kurretted Santander (ehrine girerken ve tanklar sokaklarda geıerken 

1 
Plajların son günleri: Sıcak bir pazar günü plajda kalabalık 

Jiponyannl abftıkanndan bahseden Amerikanm dlretnotlan NeryorkU yüksele bintUmn Snünden geçeıken 
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[ Haftalık piyasa) 
Beynelmilel hadiselerdekl gerginlik 

piyasada durgunluğa sebeb oldu 
Beynelmilel hâdiselerdeki gerginlik, 

piyasa üzerindeki tesirini muhafaza 
etmektedir. Bu umumî sebebin hari
cinde, piyasada durgımluğa sebebi
yet verecek bir mesele yoktur. Bilhas
sa Türkiye - Almanya arasmdaki tica
ret anlaşması müzakerelerinin son ve 
katî bir şekle girmesi de, piyasaya ge
niş bir ferahlık temin etmiştir. Maa-
mafih piyasada anlaşmanın mahiyeti 
hakkında hiç bir malûmat yoktur. Di
ğer taraftan, Fransayla olan ticaret 
münasebetleri gün geçtikçe inkişaf et
mektedir. Bundan başka İngiltereyle 
olan ticaret münasebetleri de normal 
şekilde devam etmektedir. 

Umumiet itibarile dış ticaretimizde 
iyi bir inkişaf görülmektedir. 

i h r a c a t m a d d e l e r i n i n v a z i y e t i 
Bu hafta içinde ihracat maddeleri

nin geçirdiği vaziyeti birer birer aşa
ğıya yazıyoruz: 

Fındık — Geçen hafta içinde fın
dık fiatleri 39 kuruşa kadar düşmüş
tü. Bu düşkünlüğe en büyük sebep 
olarak, Türkiye - Almanya arasında
ki ticaret anla^nası müzakerelerinin 

icati bir şekle girmemesi, ileri sürülüyor
du. Halbuki bu bir zandan ibaretti. 
Türkiye - Almanya arasındaki ticaret 
anlaşması tatbika başlamadan fındık 
fiatlerinde tekrar bir jükseliş göze 
çarpmıştır. Son günlerde iç fındığın 
fiati 43 kuruştur. Fındık en ziyade 
Fransaya ve İngiltereye gcmderilmek-
tedir. Maamafih geçen seneyle muka
yese edecek olursak bu mevsimde fm-
dığm 43 kuruşa kadar satılmasım dü^ 
kün bir fiat olarak kabul edebiliriz. 
Geçen sene eylül ortalalrmda, teşriniev
velde iç fındık fiati 70 kuruştu. 

Tütün — Mevsim itibarile tütün 
piyasasında büyük satışlar başlamar 
mıştır. Yalnız ecnebi monopol idarele
rinden Çekoslovakya rejisi münakaşa 
açmıştır. Bu münakaşaya şimdiye ka
dar 22 firma iştirak etmiştir. Bunla-
nn arasında Türk tütün limited şir
keti de bulunmaktadır. Çekoslovakya 
rejisi bu münakaşa mucibince, Türkl-
yeden 1 milyon 250 bin kilo tütün ala
caktır. 

Diğer taraftan Avusturya, İtalya, 
Fransa rejilerinin eksperleri piyasada 
tetkiklerine devam etmektedirler. He
nüz bu idarelerin salâhiyettar âmirle
ri piyasayla alâkadar olmamışlardır. 
Yakında Polonya rejisi direktörü Tür-
kiyeye gelerek tütün satın alacağın
dan bahsedilmektedir. 

Tütün rekoltesine gelince, Ege mm-
tsıkasmda yeni sene mahsulü 38 mil
yon kiloyu bulmuştur. Diğer mmta-
kalann rekolte vaziyeti henüz belli 
d i l d i r . Ege mıntakasında havalann 
kurak gitmesi, mahsıüün az yetişme
sine sebebiyet vermiştir. Maamafih 
tüccar bundan memnundur. Çünkü 
mal az olmakla beraber kalite itibari
le geçen senelere nisbetle daha yük
sektir. 

Yumurta — Aylardanberi bir .sükû
net devresi geçiren 3aımurta piyasa-
smda, son hafta içinde bir canlılık 
başgöstermiştir. Yumurta sandığının 
fiati 14 liradan 18 liraya kadar fırla
mıştır. İhracat yalmz Yunanistana 
yapılmaktadır. Sebebi de şudur: İngi
liz filosunun Yıman limanlarında bu
lunması, yumurta istihlâkini arttır
mıştır. Bu yüzden Türkiyeye olan yu
murta istekleri çoğalmıştır. 

Buğday — Fiatlerde düşkünlük 
mevcut değildir. Fakat ortada bir dur
gunluk hissedilmektedir. 

Mıar piyasasına gelince; maalesef 
Karadeniz şehirlerinde mısır pahahlı-
ğı vardır. Bu pahalıhğın bir ihtikâr 
şekline gireceğüıe ihtimal vermek 
doğru değildir. Çünkü Ziraat bankası 
Bandırma, Adapazanndan mal ala
rak, Karadeniz iskelelerine sevkiyat 
yapmaktadır. Bu suretle Karadeniz 
kıyılanndald mısır fiatleri tanzim 
edilmektedir. Maamafih, Bandırma 
piyasasında da mısır fiatleri geçen 
seneye nisbetle yüksektir. Geçen 
fiat bu mevsimde 4 kuruşla 4 buçuk 
kuruş arasmdaydı. Daha yeni sent 

mısın piyasaya yeni çıktığı halde, 
fiat 5 kuruştur. Bu fiatin daha ziya
de artacağına ihtimal verilmektedir. 

Tiftik — Piyasada umumî bir sükû
net vardır. Sovyet Rusya, İngiliz fir
maları yakında piyasadan gene mal 
alacaklardır. 

Y i y e c e k m a d d e l e r i 
Kuru fasulye — Kışın pek fazla 

miktarda sarfedilen kuru fasulye, bu 
sene pahalı olacaktır. Trabzon, Çar
şamba gibi kuru fasulye istihsalinde 
büyük rolü olan mıntakalarda, mah
sul azdır. Sebebi de kuraklıktan ileri 
gelmektedir. Maamafih yeni sene 
mahsulü piyasaya gelmemiştir. Geçen 
seneki mahsulün fiati de gittikçe art
maktadır. 

Tereyağ — Geçen hafta yazdığımız 
gibi, tereyağ fiatleri gene artmakta
dır. Trabzon, Polathane, Vakfıkebir 
gibi yağ çıkan mıntakalarda dolaşan 
bir yağ taciri, bu sene yağın az oldu
ğunu teyid etmektedir. Fiat toptan 
olarak 80 kuruştur. Halbuki geçen se
ne bu mevsim toptan fiat 65 kuruştu. 

Diğer taraftan Kars mıntakasında 
havalar kurak geçtiği için, hajrvanlar 
kâfi derecede beslenememiştir. 

Diri hayvan fiatleri — Şark vilâ-
yetlerindeki kuraklık hâdiseleri diri 
hajrvan fiatlerine tesir yapmıştır. Fa
kat İstanbul piyasaana diğer mmta-
kalardan da diri ha3rvan geldiği için, 
fiatlerde bir artış göze çarpmıyor. 

R A. 

Istanbuiun suları 
(Baş tarafı 7 nci sahifede) 

sisattan mahrumdur. Derecesi 3 - 4 -
dür. Her türlü mikrop ve hastalıkla
rın taşıyıcısıdır.» 

Belgrad ormanlanndaki yedi bend-
den diğer üçü de Taksim suyu adı al-
tmda Beyoğlu ve Boğaziçi tarafları
na su verir. 

Bend sulan ilk zamanlarda stan-
bula kifayet edecek mikdarda su gön
derebilirlerken sonraları yoUann bo
zulması ve şehir nüfusunun artması 
yüzünden kifayet edememiştir. Islahı 
için yapılan bir yığın projeler akim 
kalmıştır. 

Şimdi İstanbulvm sujrunu arttır
mak karannda olan belediye Kârk-
çeşme suyunun terkosa ilâvesi veya 
başlı basma temizlenmesi şıklan 
üzerinde düşünüyor. Fakat muaz
zam bir tesisatı baştan tamir etmek 
çok pataya mütevakkıf olduğundan 
ve keseleri yeniden ucuca dizmek 
icab ettiğinden belediye terkosla bir
leştirmek fikrini muvafüc buluyor. 

Bu fikir kabul edüirse bendlerden 
terkos suyunun geçtiği şebekeye doğ
ru muntazam bir kanal yapılacaktır. 
Bu takdirde terkos 30, 40 misli arta
cak bu su da terkosun temizleme te
sisatından geçerek emniyetle içüe-
bilir ve bol bol kullaiıüır hale gele
cektir. 

Gelecek yazımızda Hamidiye, El
malı, Alemdağı memba sulan ve Çam
lıca sularmdan bahsedeceğiz. 

Ş. H. R. 

AKŞAM 
lAbone ücretleri 

Meşhurlar serisi 
(Baş tarafı 7 nci sahifede) 

otelin kapıcısına her ay bir tablo ik
ram ediyor. Oturduğu Cafe Vathette'in 
sahibinin ayda bir portresini yaparak 
burada bedava yan geliyor. 

Bir gün cam şarap istiyor. Bir şa
rap resmi çiziyor. Semtin bakkalına 
bu resmi gönderiyor. Bir çejrrek saat 
sonra bakkal ona âlâ bir Bordo şara
bı gönderiyor. Cam meze mi istedi. 
Meze resimleri yapıyor. Doğru bak
kala gönderiyor. En âlâ mezeler geli
yor. Bu esnada bakkalın dükkâm da 
şarap resimleri, meze resimleri ve sai
re ile donamyor. 

S a n a y i i ne f i s e m e k t e b i n d e i lk 
k a d ı n m o d e l i 

Çallı son derece iyi yürekli, bohem 
hayata hayran fakat fevkalâde ileri 
fikirli bir sanatkârdır. O sanayii nefi
se mektebine ilk canlı modeli getiren
ler arasındadır. İlk defa olarak Ham-
di beyin Sanayii nefise mektebini ida
re ettiği zamanlarda Çallı ile arkadaş-
lan: 

— Biz kadın model karşısında ça
lışmak ve talebeyi çalışdırtmak iste
riz, diye debreniyorlar, modellik için 
bir çingene kadını bulunuyor. Fakat 
kendilerine: 

— Siz deli misiniz?., diyorlar.. Eltra-
fımza baksanıza biz heykellere bile 
peştemal sanyoruz. Böyle bir devirde 
mektebe çıplak kadın modeli sokulur 
mu? 

Çingene kansı geldiği gibi geri dö
nüyor. Lâkin ÇaUı ile arkadaşlan bun
dan vazgeçmiyorlar. Mektebe evvelâ 
erkek modeller geliyor. Bunlar sakal
lı sakallı ihtiyar adamlar, ihtiyar te
nekeci museviler... Sonra yan soyun
muş pehlivanlar, hamallar... ve niha
yet kadm modeller ama gi3 înik.. sonra 
kadın modeller yavaş yavaş açılıyor.., 
ve nihayet bugünkü haline giriyor. 

t i k rakıyı nası l i ç t i ? 
Çalhyı bazılan alkole çok düşkün 

addederler. Lâkin Çalhmn içmesi pek 
gariptir. O bazan oturur 24 saat müte
madiyen içer. bazan da haftalarca iç
mek aklına gelmez. Kimseye rakıyı 
tavsiye etmez: 

— Alkol ilham açmaz, ilham kapa
tır... der. 

İlk rakıyı 16 yaşında Çalda bir top
rak testi içinde içmiştir. Çalda rakılar 
testinin içinde tâbiri mahsus ile din-
lendirilirmiş... Sanatkânn hayatında 
daha bu yazdıklanm gibi harikulade 
meraklı safhalar vardır. 

Portreci 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
6 ATLIK 
S ATLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 2700 k u m 
750 > 1450 > 
400 > 800 • 
150 » - • 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

S600, altı aylığı 1900, ûo 
aylığı 1000 kuruftuz. 

Adrea tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek l&zımdır. 

Recep 4 — Rnzıhızır 127 * 
ft İBMk CdMf 0|U İkİMİl Akm Tüa . 

E. 9,21 11,4 5,41 9,17 12,00 1,84 
Va. 3,51 5,35 12,11 15,47 18,30 20,6 

İdarehane! Babı&Ii civan 
Acunusluk So. 

No. ı s 
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İstanbul — Öfle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: Son. 

Anşam neşriyatı: 1830: Plâkla dans 
musikisi, 19,30; Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik tarafmdan, 20: Sadi ve arkadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 20,45: Bayan Emel ve arka
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
sarkılan, (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 23: Son. 

le Eylnl 957 Cuma 
İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâk

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

Akşam neşriyatı: 1830: Plâkla dans 
musikisi, 19: Radyo fonik komedi (Seni 
Boğarım), 20: İbrahim ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,30: Bay Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 20,45: Semiha ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayan), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün prog
ramı, 22.30: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçalan, 23: SON. 

Bu akçam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş (caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoğlu: Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bos-
tanbaşında İtimad, Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Beşir Kemal, Heybeliada* 
Tomadis, Büyükada: Merkez, Fatih: 
Şehzadebaşmda Asaf, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: Hilâl, Sanyer: 
Osman, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisanndaki eczaneler. Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Recep, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Beyazıd: Asadoryan, Ka
dıköy: Sögütlüçeşmede Hulusi Osman, 
îskele caddesinde Saadet, Üsküdar: 
İmrahor, Kûçükpazar: Necati, öa-
matya: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Ankara caddesinde Eşref 
Neşet, Şehremini: Topkapıda N&zım. 

SARAY ve BABIALİNİN İÇ YOZO 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

_ ^ , „ _ ^ ^ _ , „ . ^ Tefrika No. 3 İ 

Abdülhamid Rumeli ahvalini tedkik için 
selâniğe bir heyet gönderiyor 

Dahilî ahval ise her saat endişesini 
arttınyordu. Gene Tahsin paşanm 
verdiği malûmattan anlaşıldığma gö
re bugünlerde Selânikten Talât bey 
ile Emanuel Karasu efendi İstanbula 
gelmişlerdi. 

Saraym tarassut memurlarile zap
tiye nezaretinin vesaiti Talât beyle 
Karasu efendiyi takibe koyuldular. 
İkisi de mason cemiyetine mensup ba
zı zevat ile mühim bazı ilmiye ricali 
ile görüşüyorlardı. 

Karasu efendi isticvap edildi. Böyle 
meselelerle hiç alâkası olmıyan hususî 
işlerini takib ettiğinden başka bir şey 
söylemedi ve serbes bırakıldı. Talât 
beye de ilişilmedi. İkisi de İstanbulda 
üç gün kaldıktan sonra Selâniğe av
det eylediler. 

Görüştükleri ilmiye ricali sarayca 
tarassud altına alındı. 

Göriceden gelenler mühim maru-
zatlan olduğundan bahisle huzura 
kabul olunmak istiyorlardı. Tahsin 
paşa diyor ki: 

«Sultan Hamid bunlara ifadeleri 
tamamen mahrem kalacağını ve hu
susî bir surette dinleneceklerini teb
liğ etmemi emretti. Bunların ifade
leri baş müddeiumumi Cemal beye 
aJdınldı. Fakat evvelce söylediklerin
den fazla bir şey bUdirmediler. 

Bir sabah Sultan Hamid beni evim
den çağırttı. Huzura girdim. Padi
şah elinde bir kâğıd tutuyordu. Ba
na: 

— Serasker paşayı çağırttım. Çit 
köşkünde Ijekliyor. Kendisini gidip 
görünüz. Rumelide bazı zabitan ara-
smda inlalâp fikirleri, cereyanlan, 
kantmu esasinin iadesi arzulan var
mış. Mütalâası nedir sonmuz! 

Emrini verdi. İradeyi serasker pa
şaya tebliğ ettim. Rıza paşa şu ceva
bı verdi: 

— Mütalâam şudur: Ceza kanunu 
mucibince muamele! 

Bu sırada Arap İzzet paşa ile mü
fettiş İsmail paşa da geldiler. Onla-
nn da ayni suretle irade aldıkları 
sözlerinden anlaşılıyordu. Rıza paşa 
onlara da ayni cevabı verdi. 

Rıza paşanın cevabını üçümüz bir
likte padişaha arzettik. Seraskerin 
dairesine gitmesine irade çıktı. 

Abdülhamid, Rumeli ahvali hak
kında muhtelif membalardan gelen 
haberleri kontrol etmek istedi. .Selâ
niğe bir heyeti mahsusa gönderdi. 
İzzet paşa vasıtasile Hüseyin Hilmi 
paşadan, hususî şifre kalenü müdü
rü Esad bey vasıtasile üçüncü ordu
da Şükrü paşadan bu ahval hakkm-
da malûmat aradı. Hüseyin Hilmi 
paşa yemin ile ademi malûmat be
yan etti. Şükrü paşa ise füvaki böyle 
bir cereyan olduğunu saklamadı. 

Selanik valisi Rauf paşa da kızlar-
ağası Abdülğani ağa vasıtasile Ab-
dülhamide: «Selânikte müteaddit ma
son cemiyetleri vardır. Rumelide 
memlekette bir inkılâp vücude ge
tirmek, idare şeklini değiştirmek, ka
nunu esasiyi ilân etmek hususunda 
bazı şüpheli haller hissedilmeğe baş
lanmıştır.» diye yazmıştı. 

Bu noktayı üçüncü ordu müşürü 
İbrahim paşa da evvelce arzetmişti. 

Selâniğe gönderilen heyetten de 
bu yolda bazı raporlar alınmıştı. 

Abdülhamid, cemiyet teşkilâtı hak
kında malûmat almak üzere ferik İs
mail Mahir (1) ve Yusuf paşalan Se
lâniğe göndermişti. Fakat mutadı 
veçhile bir işi yalmz bir şahsa ve he
yete tevdi etmekle kalmamıştı. 

Makedonyada cereyan eden ahval 
hakkında malûmat arzetmek üzere 
mezuniyetle Selânikte bulunan Şeh
remaneti meclisi âzasından Kayserili 
damadı Hacı İsmail Hakkı beyi dahi 
bu mesele üe uğraştınyordu. 

Mabeylne intisap etmiş olan Z©-
lahvalı Hacı Osman Nuri ile akrabar 
smdan Musa Kâzım ve kardeşi Ha
san Fehmi efendiler de diğer taraf
tan cemiyet hakkında tahMkata me
mur edilmişlerdi. 

Fakat bu memurlar arasında ih
tilâflar, birbirini çekememek ĝ ibf 
haJler eksik olmuyordu. Birbirlerinin 
aleyhlerinde maruzatta bulunuyor
lardı. 

ismail Hakkı bey, Mahir paşa he
yetinin Selânikten kaldınlmasım ar-
zeylemişti. 

Bunu haber alan İsmail Mahir pa
şa da İsmail Hakkı beye şu tezkereyi 
gönderdi: 

(Sizi hiç tanımadığım ve yüzünü
zü hiç görmediğim halde hizmetleri
mi akim bırakmak maksadile aley
himde bir takım şeyler yazdığınızı 
haber aldım. Acaba kabahat bende 
midir? Refiklerim paşalarda imdir? 
Sizin mesleğiniz zahirde sadakat, ha
kikatte ihanettir. Tahkikatım aley
hinde vazifeniz haricinde yazdığınız
dan dolayı sizi şikâyete mecbur ola
cağım. İşaratmızı tashih etmenizi 
ihtar ederim.) 

(20 Haziran 324) 
Hacı İsmail Hakkı bey ile Hacı Os

man Nuri efendi takımı arasındaki 
ihtilâf ise bundan ziyade şiddetlen
mişti. 

Hacı İsmail Hakkı beyin meşruti
yetten sonra neşrettiği (İzhan Haki
kat) risalesinde anlattuğna göre: 
Kendisi ile bir arkadaşı Selanik müs-
tantiklerinden Hacı Süleyman efen
dinin oğlu polis kâtibi Ahmed Şuayip 
efedniye oturduğu evde bir gece Os
man Nuri takımı tarafından bir kaç 
el silâh atılmış ve Şuayip efendi mec
ruh olarak bir müddet sonra vefat 
eylemişti. 

İşte Abdülhamidin kendisince ha
yatî saydığı bir meseleye memur et
tiği adamların Selânikte en mühim 
meşgaleleri böyle birbirlerile uğraş
mak oluyordu. Bu haller ve her gün 
aldığı birbirine zıd raporlar üzerine 
Abdülhamid herkesten, her şeyden 
şüpheleniyor, tevehhüm ve itimadsız-
lık içinde yüzüyordu. 

Vükelânm resmî, bendegânm hu
susî maruzatına mühim bazı sefa
retlerin müphem, manalı ihtarlan da 
inzimam ediyordu. Bunlar da padi
şahın müvesvis dimağını ezdikçe ezi
yordu. 

Artık rahatı büsbütün münselip ol
muştu. Hususî dairesinde Avrupa-
dan gelmiş gazete ve risaleleri tedkik 
edemiyor, pek sevdiği güvercinlere, 
kuşlara, hayvanlara bakmıyor, tiyat
ro istemiyor, mızıkayı kısa kestiri
yordu. 

Tahsin paşanın verdiği malûmata 
göre: Kızlarağası Abdülğani ağa pa
dişahın bu hallerinden pek mütees
sir oluyordu. 

Bir gece At)dülgani ağa Tahsin pa
şanın sarayda yattığı odanın kapısı
nı hafifçe vurarak ve: 

-^ Destur! 
Diyerek içeriye girdi. 
Tahsin paşa — Hayır ola, ağa efen

di! 
Abdülğani ağa — Bir kaç gündür 

velinimeti çok endişeli ve muztarip 
görüyorum. İçeriden anladığıma gft-
re uykusu da bozulmuş, yemesi, iç
mesi de azalmış. Rumeliden gelen 
haberlerden çok sıkıldığı, üzüldüğü 
besbelli! Acaba ne yapılsa da bu 
üzüntüsü hiç olmazsa biraz azalsa 
diye sizinle hasbihale geldim. Fakat 
elden ne gelirdi?. 

Abdülhamid bilhassa orduya ve 
zabitlere dair gelen haberlerden telâ
şa düşüyordu. Hakikaten ihtüâl fik
ri zabitlere sirayet etmiş miydi? Bu 
fikri besliyenler bir kuvvet teşkil 
edecek derecede mi idiler? 

Padişah bu noktayı bir de üçün
cü orduya mensup askerî erkândan 
İstanbula celbedilecek iki zattan tah
kik etmek emeline düştü. İrade üze
rine üçüncü ordudan Taşlıca kuman
danı Süleyman paşa zade miralay AH 
Rıza ve topçu miralayı Hasan Rız» 
beyler İstanbula gönderildi. Bu zafc-
lann ikisi de İttihad ve Terakki ce» 
miyetine mensuptular. îstanbulai 
geldiklerinde evvelâ merkez kuman
danlığına götürüldüler, sonra Çit köç* 
küne celbedildiler. | 

(Arkası var) ı 

(1) 2 Kânunuevvel 1908 tarihinde İH 
tanbulda Sultan Miihmud türbesi karşı
sındaki sokakta atılan altı el silâhtan Od 
kurşun isabetile aldıĵ ı yaralardan müte-
essiren vefat etmiştir. Katil veya katülei 
kaçmif, tutulamamıştır. 



B EylûI 1937 A K Ç A M 

VAPURDA... D 
Fuad Remzi: 
— Hayatta öyle aksilikler oluyor ki, 

İnsan bunlann karşısmda hiddetin-
Ben köpürüyor. Bakıruz bıınlardan bi
rini size anlatayım... dedi. 

Hep birden kulak kesildik. Çünkü 
Puad Remzinin hayatı hakikaten son 
derece meraklı maceralarla dolu idi. 
Fuad Remzi başladı: 

•— Bir gün Mersine giden bir yolcu
mu uğurlamak lâzım geldi. Yolcu
mun vapuru Galata rıhtımmdan kal
kacaktı. Vapur zamanına yirmi daki
ka kala rıhtıma gittim. Kalabalık ara-
Bmda yolcumu arıyordum. Birdenbire 
arkamda, tatlı, ince bir ses: 

— Fuad... diye seslendi. 
îsmimi çağıran bu kadın sesi bir

denbire kalbimi hoplatmıştı. Heyecan 
içinde döndüm. Bir de ne göreyim: 
Şükran... 

Senelerdenberi biribirimizi kaybet
miştik. Fakat buna rağmen bu haü-
kulâde nefis kadın her zaman haya
limden geçerdi. Onu böyle karşımda 
görür görmez bir altm madeni bul
muş kadar sevindim. Kekeledim: 

— Şükran, dedim, seni bulmak... 
Ne güzel şey!... 

Şükran: 
— Aman, dedi, kaynanam geliyor. 

Sonra uzun uzım konuşuruz. 
Hakikaten bu esnada Şükranm ya

nma ihtiyar bir kadm yaklaştı. Ben 
de Şükrandan uzaklaştım. 

Fakat içim içimi yiyordu. Şükranla 
şöyle birkaç saat başbaşa geçirmek 
Içjjn neler vermezdim ki?.. Bir arfalık 
baktun. Şükran, kaynanası, önlerin
de bir hamal vapura girdiler. Hama-
Im eli kolu bavullarla dolu idi. O za
man anladım, ükranla kaynanası va
purla gidiyorlardı. Şükraiı beni de yol
cu zannediyordu. Onım için «sonra 
uzun uzım konuşuruz.» demişti. Eğer 
ben de bu vapurla gitmezsem dünya-
nm en nefis aşk gecesini kaçıracak
tan. Halbuki bu ne harikulade bir ge 
ce olacaktı. Mehtap zamanı idi deniz 
güzeldi. Mehtaplı bir deniz üzerinde 
Şükranla geçireceğimiz aşk gecesini 
düşününce derhal çılgmca bir karar 
yerdim: Ben de bu vapurla gitmeliy
dim. Fakat bilet?.. Vapur biletini ön
ceden almak lâzım değil miydi?. 

Kendi kendime: 
— Haydi Fuad, dedim, bütün be

cerikliliğini göster... Eğer muvaffak 
olursan bu gece senin için aşk ve şiir 
gecesi olacak... Ve bunım zevkini bir 
daha ölünceye kadar unutamıyacak-
Bm... Fakat bir de muvaffak olamaz-
san, uzun zamandanberi aradığm 
Şükran senden uzaklaşıp gidecek, bel
ki de onu bir daha hiç göremiyeceksin. 
O esnada gözüme vapur memurların
dan biri ilişti. Hemen yanma yaklaşıp 
sordum: 

— Kuzum efendim... Şu esnada bu 
vapur için bilet almak istiyorum... 
Acaba imkâm var im?. 

Memur: 
— Hemen şuradaki binaya; koşu

nuz. Orada acentelikten bir bilet kes
tirebilirsiniz zannederim... 

Derhal memurun gösterdiği binaya 
koştvun. Hayatta ilk defa talihim ba
na güler yüz gösterdi. Acentelikten 
bana: derhal bir bilet kestiler. 

Ben hemen vapura., içeri girdim. 
Baktım güvertede Şükranla kaynana
sı konuşuyorlardı. İçimden: «Ooooh!.. 
dlm. Bu gece felekten çalman en gü-
cel gece olacak...» Kamarama gittim, 
yerleştirecek hiç bir şeyim de yok
tu. «Keşke bir otomobUe atlayıp Ka-
raköyden bir iki gömlek çorap ve saire 
Usaydım..» diyordum. Fakat gene 
kendi kendime: 
. — Adaaaam sen de dedim, düşün
düğüm şeye bak., bu gecenin güzel-
UJl yanında çamaşırsızlık, gömleksiz-
Mk, çorapsızhk bana' vız gelir... 

Şükrana müthiş bir sürpriz yap
mak istiyorum. Vapur kalkmcaya ka
dar kamaramdan çıkmıyacaktım... O 
beni va;purda göremeyince Kimbilir 
ne kadar üzülecekti?. Vapur hareket 
ettikten sonra kamaramdan çıkacak
tan. Bu onun İçin fevkalâde bir sürpriz 
olacaktı. O zaman ne kadar sevinecek
ti. 

LAkin kahıarda dakialar geçmesi
ni bilmiyordu. Sabırsızlıktan kendi 
kmdlmi yiyordum. Nihayet çanlar ça
lındı. Alman demirin gürültüsünü 
toüthiş bir heyecan İçinde duydum. 
Makineler iyiden iyiye işlemeğe başla-

ımştı. Hareket etmiştik.. 
Kamaramdan çıktım. Güverteye 

fırladım. Oooo!.. AdalnakıUı açılmışız!. 
Gemiyi aramağa başladım. Her yere 
bakıyordum. Lâkin Şükran nerede?. 
Hani Şükran?... 

Aramadığım yer kalmadı. Şükran 
yok. Vapur Yeşilköy fenerinin önüne 
geldiği halde hâlâ Şükraiıı bulamamış
tım. 

Bir aralık kalbim heyecanla bur
kuldu. Güvertede uzun iskemlelerden 
birine Şükranın kaynanası uzanmıştı. 
İhtiyar kadm eline bir mecmua almış
tı. Şükran yoktu. Fakat herhalde biraz 
sonra buraya gelecekti. Kamarottan 
bir uzun iskemle istedim. Getirdim. 
Şükranın kaynanasının iskemlesinin 
yanma koydum. Uzandım. Şükranı bu
lamamakta haklı idim. Vapur çok ka
labalıktı. 

Biraz sonra ihtiyar kadın elindeki 
mecmuanın sahifelerini karıştırmağa 
başladı. 

Bu esnada muzip bir rüzgâr mec
muanın'birkaç sahifesini uçurdu. Fa
kat ben gayet atik davrandım. Mec
muanın sahifelerini göğsümde yakala
dım. 

— Buyrunuz!.. diyerek Şükranın 
kaynanasına verdim. 

Aldı, teşekkür etti. Aramızdaki ah
baplık böyle başladı. Şükranm kayna
nası: 

— Acaba çok sallanacak mıyız?., 
diye bana sordu. Ben: 

— Zannetmem., dedim, hava çok 
güzel... Deniz çarşaf gibi... Güzel bir 
gece başlıyacak, mehtap da var.., 

İhtiyar kadm: 
— Aman, dedi, sallanmıyalım da... 

Ben denizden pek korkai'im... 
Böyle öteden beriden konuşa konu

şa' adam akülı ahbap olmuştuk. Fakat 
hâlâ Şükran ortada yoktu. Ben, bizim 
şairane aşk gecesi tehlikeye girecek 
diye heyecan içindeydim. Fakat biraz 
sonra işi kavradım. Şükran herhalde 
kamarasmda: elbise değiştiriyor olma
lı idi. Bir müddet daha bekledim. Şük
ran güverteye çıkmayınca aramızdaki 
samimiyetten istifade ederek ihtiyar 
kadınm ağzım aramağa karar ver
dim. Ona dedim ki: 

— Zannederim yalnız değilsiniz... 
Yanınızda genç bir bayan vardı. Bir
likte seyahat ediyorsunuz değil mi?. 

İhtiyar kadm: 
— Hayır., dedi. Yanımdaki genç ge-

linimdi. Şükran... Beni vapura geçir
meğe gelmiş... Daha ilk çan çalınır 
çalmmaz vapurdan çıktı gitti... Eee.. 
onun da bu gece İstanbulda son ge
cesi... Yarın sabah vapurla Fransaya 
oğlumım, yani kocasının yanma gide
cek... Zavallı Şükran bu gece İstan
bulda yapayalmz kalacak... İstan
bulda: tek bir akrabamız kalmadı. 

Demez mi?.. Altımdaki vapur sula
ra gömüldü sandım. Aksüiğin dehşe
tine bakınız siz... İşimden gücümden 
boş yere kalıp Mersine kadar hiç yok
tan çamaşırsız, birşeysiz seyahat et
tiğime mi yanayım?. Şükranın İstan-
buldaki son gecesini beraber geçire-
mediğime mi yanayım?. Ve bu müthiş 
aksilik yüzünden bir daha Şükranı 
hiç görmedim. 

(Bir yıldız) 
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(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERÎ) 

ESHAM Te TAHVİLAT 
İstikrazı dahilî 95,25 
1933 İstik
razı 
Ünitürk I 

> II 
> III 

Mümessil I 
» n 
» UI 

İ | Banlcası 
> hamiline 

> Müessla 

95 

14,70 
14,50 
14,50 
38,60 
41,20 

0,90 
9,90 

75 

Türkiye Cum- 90,50 
hurlyet Merkez 
Bankası 

Anadolu His. 24,40 
Terkos 7,10 
Çimento 10,15 
Çimento 10.20 
İttihad Değir- 11,50 
menleri 
Şar degif-
menlerl 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

21.10,25 
630 

78,45 
14,93,17 
86,74,60 
3,42,10 
4,65,25 
1.42,56 

Para (Çek flatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

0.80 

63,49,20 
22,54,52 

:,95,75 
12,06,34 
34,32,50 
4,12,70 
3,93,80 

103,66,66 
2,40,25 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

8/9/937 

F t A T L A R 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Yulaf 
Susam 
iç fındık 
Peynir beyaz 

» kaşar 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 

Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

6 8 6 10 
5 20 5 33 
4 2i 4 10 
4 29 4 30 
4 32 
3 27i 

17 10 
43 20 
29 10 31 35 

45 — 51 
130 — 

55 — 60 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Susam 
Bulgur 
Nolıut 
Mercimek 
Mısır 
Tiftik 
Un 

336 Ton 
60 9 
68 s 
17 1. 4 » 
66 1 
65 > 
22 > 
30 > 
10 > 
30 • 

G İ D E N 

Razmol 
Un 
Kuşyemi 
Yapak 
K. fmdık 
Afyon 

80 Ton 
49 3/4 » 

7 3/4 » 
24 1/2 » 
10 > 

160 KUo 

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

» : Şikago 
» : Vinipek 

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

6,03 Kr. 
5,08 j, 
6,— » 
5,05 > 
3,85 > 
8,13 u 

94,82 » 
94,82 » 

Gazetemizin izmir 
ve havalisi satışı 

1 Eylül 937 tarihinden itibaren 
İzmir ve havalismde gazetemizin 
satışı İzmirde İkizbeyler sokağm-
da 66 numarada Esad Ekicigile 
verilmiştir. Alâkadar bayilerle ka
rilerimizin kendisine müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

SÜNNET DÜĞÜNÜ 
Kızılay Eminönü Kumkapı Şubesinden: 
Yenikapıda Sandıkbumunda Bizim Aile 

Gazinosunda Kızılay Kumkapı nahiye şu
besi tarafmdan bu akşam saat 20 de fakir 
çocuklarm sünneti yapılacaktır. 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
Varken ıstırab çekilir mi ? 

BAŞ, DİŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mOtevellid bOtûn 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye 

romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

K U B I L A V H A N 
Yazan: iskender F. Sertelli No. 166 

Amiral Şütso adanın burnunu dönerken, 
sahilden bir ses duydu: "imdad! imdad!?,, 

Özkan Moğol gemilerini görünce 
bağırmağa başlamıştı 

Adahlar bu sırada bir kayamn üs
tüne şu kelimeleri yazarak, kayayı 
tepeden sahile yuvarladılar: 

«Buraya Hun - Kanı kurtar
mak ümidile geldinizse, şim
diden haber verelim ki, Moğol 
generali adamızdan firar et
miştir. Onun bir kayıkla ikin
ci Yay adasına kaçtığını söy
lüyorlar. Burada boşuna bek
lemeyiniz!» 

Sahile yaklaşan Moğol denizcileri 
düz bir kayanın tepeden yuvarlan
dığını ve üstündeki yazılan gördüler. 

Koşuştular. 
Kayayı kumsala çektiler. 
Okudular. 
Ve amirale aynen anlattılar. 
Amiral Şütso bu haberi alınca bir 

müddet düşündü. 
Adalılann kaya üstüne yazdıkları 

bu haber acaba hakikat miydi? 
Amiral Şütso, Moğol generali Hun -

Kanı ne pahasına olursa olsun kur
tarmak istiyordu. İkinci Yay adası, 
yani Özkanın bulunduğu ada buraya 
bir kaç saatlik bir mesafede idi. 
Şütso donanmaya emir verdi. 

Gemiler yelken açarak batıya doğ
ru dümen kırdılar. 

Adanın önünden ayrıldılar. 
Moğol donanması (Güneşin oğ

lu) nun bulunduğu ve hâkim olduğu 
adaya gidiyordu. 

Adalılan Allah şaşırtmıştı. 
Hun - Kanın cezasını er geç çeke

ceklerdi. 
Amiral Şütsoya göklerden ilham 

gelseydi, o (Güneşin oğlu) nun bu
lunduğu adaya kolay kolay gitmezdi. 

Şütso pek âlâ biliyordu ki, o adada 
Moğol donanması için hiç bir tehlike 
yoktu. Ve (Şi - Yan - Vong) diğer 
asUere iştirak etmemişti. 

Kanton tarihinde Çinliler bu ha
disesi Özkan hesabına büyük bir ta
lihin tecellisi şeklinde kaydetmişlerdi. 

Bu, çok doğru bir gförüştü. 
Eğer Şütsoyu bu suretle aldatıp 

öteki adaya göndermemiş olsalardı, 
Özkan kim bilir ne kadar zaman 
(Güneşin oğlu) nun hâkim bulundu
ğu adada kalacaktı!. 

* * * 
A m i r a l Ş ü t s c ( G ü n e ş i n o ğ l u ) 

i l e n e l e r k o n u ş u y o r ? 
Özkan adanın sahilinde dolaşı

yordu. 
Üç haftadanberi burada (Güneşin 

oğlu) nun verdiği erzakla geçinen 
Moğol askeri bir hayli bunalmı.ş ve 
ümitsizliğe düşmüştü. 

Moğol donanması Japon sahillerin
den Kantona geçip giderse, Şütsonun 
bu taraflara gelmesi ihtimali kalmı-
yacaktı. 

Öyle ya... Özkan ile Timurun bu
raya sığındıklarını kim büiyordu? 

Özkanı en çok üzen şey, arkadaşı 
Timurun deUliğinin günden güne 
artmasıydı. 

Timur artık hiç kimseyi tammıyor, 
önüne atılan yemeği hayvanlar gibi 
yiyor ve daima yerlerde dört ayaklı 
mahlûklar gibi dolaşıyordu. 

Özkan, arkadaşının bu acıklı ha
lini görmeğe tahammül edemiyor, 
yalmz kaldıkça onun ve kendisinin 
bu talihsizliği karşısmda hüngür hün
gür ağlıyordu. 

Adayı terketmek ve selâmete ulaş
mak için'hiç bir çare, hiç bir vasıta 
yoktu. Kantondan geldikleri sallar 
da sahilde dağılmıştı. Burada onlan 
tekrar birbirine bağlıyacak ip bile bu
lamıyorlardı. 

Özkan: 
— Bizi ancak bir mucize kurtara

bilir! 
Özkan, arkadaşı Timurdan ümidi

ni büsbütün kesmişti. Çünkü, onun 
kurtulması, çok ağır bir şarta bağ-
llydi. 

(Güneşin oğlu) Timuru kurtar
mak için, amiral Şütsonun kızım İs
tiyordu. 

Amiral Şütso biricik güzel kızmı 
böyle - yan yerde, yan gökte yaşı-
yan - bir adama verecek miydi? 

Özkan ayakta dolaşırken, birden

bire adarun burnundan birer ikişer 
meydana çıkmağa başlıyan Moğol ge
milerinin, gözünün önünde sıralandı
ğım gördü. 

Hayretle gözlerini yığuşturdu. 
— Ulu Tannm, rüya mı görüo-

rum? 
Diye nunldandı 
Gemiler birbiri ardısıra adanm ar-

kasmdan geçiyorlardı. 
Özkan arkadaşlarma bağırdı: 
— Kurtulduk, kurtulduk... Şütso

nun donanması geliyor. 
Moğol muharipleri gemileri görün

ce çocuk gibi sevinerek: 
— İmdad!.. İmdad!... 
Diye bağrışmağa başladılar . 
Özkan ne yapacağını, ne söyliye-

ceğini bümiyordu. 
Amiral Şütso da sahUden gelen 

sesleri işitince şaşırmıştı. 
Gemüeri durdurdu. 
Amiral Şütso kıyıdaki Moğol as

kerlerini görünce sahile yanaştı. 
Özkan bağırıyordu: 
— Kantondan sallarla geldik. Üç 

haftadır buralarda sizi bekliyoruz. 
Sahildeki Moğollar: 
— Şütso, bizi kurtar buradan! 
Diye bağınyorlardı. 
Özkan derhal amiralin gemisine at

ladı. Şütsoyu selâmladı: 
— Ben ve arkadaşım Timur iki sa

la binerek dört yüz muhariple sizi 
aramağa çıkrmştık. Fırtına bizi bu
ralara attı. Size hakamn buyruğu
nu söylemeğe memurum! 

Dedi. Koynundan hakan buyruğu
nu çıkanp verdi. 

Özkan bu sözlerden sonra, amiral 
Şütsoya gönderilen Uk hakan buy
ruğunun sahte olduğunu ilâve ede
rek. Kantonda olup bitenleri birer 
birer anlattı. 

— Hakanın bir arzusu var, dedi, 
geneı-al Hun - Kan her ne pahasma 
olursa olsun esaretten kurtarılacak. 
Ve asilerin püskürtülmesi için Kan
tonda bir kurultay kurulacak. Ha
kan sizi orada bekliyor! 

Amiral Şütso birdenbire şaşırdı. 
— Demek beni boş yere adalardan 

Japo sularma gönderdiler! Bu alçak
lığı yapan adamlan yakalayıp aşma
lıyız. 

Özkan: 
— Onlan Kantonda yakalayıp as

tık. Fakat, Kanton müthiş bir ca
sus yatağıdır. Yıllarca bunların için
de nasıl yaşıyabildiğinize şaşıyorum! 
dedi. 

Amrial Şütso, öteki adada kayanın 
üstünde yazılı olan sözleri Özkana 
tekrarladı: 

—. General Hun - Kan buraya kaç
mış., diyorlar. 

Dedi. Özkan bu adaya hâkim olan 
(Güneşin oğlu) asilere iştirak etme
di, diyerek, Moğol generali hakkında
ki haberin doğru olmadığını ileri 
sürdü. 

Şütso: 
— Acaba adalılar beni aldattılar 

mı? 
Diyerek (Güneşin oğlu) nu gör

mek orzusunu gösterdi. 
— Bu işi o bilir. Onun mucizele

rine ben çok kere şahid oldum. 
Dedi. 
Özkanla birlikte tepeyi tırmanma

ğa başladılar. 
Özkan yolda giderken, arkadaşı Ti

murun basma gelen felâketten bah
setmek fırsatını bulmuştu. 

— Ben de (Güneşin oğlu) ile gö
rüştüm, dedi, kendisi Moğol dostu ol
duğunu söyledi ve bu dostluğunu 
fiilen de gösterdi. Üç haftadır dört 
yüz neferimizi kendi erzakile besli
yor. Bize karşı gösterdiği misafirper
verliği nasıl ödiyeceğiz bilmem? 

Şütso başını salladı: 
— Şi - Yan - Vong bütün adalara 

hâkim olmak niyetindedir. Gösteriş
lerinde samimî değildir. O şeytan 
sihirbazın hilelerine kapümağa gel
mez. Kuvvet karşısında boyun eğ
mesini bildiği kadar, hasmının zayıf 
zamanında baş kaldırmasını da bilir. 

(Arkası var) 
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A K S A S P O R 
B a l k a n osrunlannda ik inci g î̂in 

Yunanlılar nihayet Rumenler! aşarak başa geçtiler - Biz 14 puvanla dördüncüyüz. 
Pulad 1.84 atlamasına rağmen İkinci oldu -1500 metrede Yunan, Yugoslav atletleri 
arasında bir hâdise çıktı ve birinci geldiğini ilân edilen Yunan Yugoslavlann itirazı 

üzerine 'diskalfiye edildi!.. - Yunanlılar bu vaziyet düzelmezse müsabakaları 
terkedeceklerdir. - Rumen organizasyonu çok bozuktur!... 

Balkanların en yüksek athyan 

•̂  Bükreş 8 (Büreşe giden arkadaşı
mızdan telefonla) — Bugün Balkan 
oyunlarının ikinci partisi yine on bin 
kişiden fazla bir seyirci kalabalığı ö-
nünde yapıldı. İlk gün oldukça mun
tazam görünen Rumen organizasyonu 
bugün tam mânasile tavsamıştı: Bir
çok zamanlar oparlörler neticeleri ilân 
etmiyorlar ve ettikleri zaman da yan
lış söylüyorlardı!... 

Bundan başka bir yanş bittikten 
sonra âdet olduğu üzere kazanan dev
letin bayrağı şeref direğine çekilir ve 
millî marşı çalınır. Bu seremoni za
man zaman unutuldu!... 

Hele 1500 metredeki iskandal görü
lecek şeydi. İlk gün müsabakalannda 
Yugoslav Gorşeke mağlûb olan Yu
nan Yorgokoplos bugün ne bahasına 
olursa olsun, galib gelmek istediği için 
dönemeç noktalarında Yugoslavlan 
sıkıştırarak mütemadiyen dirsek vu
ruyordu!.. 

Köşelerde yan hakemleri bulunma
dığı için Yunanlının bu profesyonel 
hilesi tesbit edilemedi ve Yugoslavlar 
binlerce kişinin gözü önünde bu şera
it içinde yarıştılar. Bu yüzden, yarış
tan sonra Yugoslavlarla Yunanlılar 
arasında sahanın orta yerinde bir gü
rültü koptu ve uzun münakaşalardan 
sonra hakem heyeti evvelce galib ilân 
ettiği Yunanlıyı bu sefer mağlûb say
dı!.. Bunun üzerine Yunanlılar da 
haklı olarak sinirlendiler ve yarışlar 
bir müddet inkıtaa uğradı. Nihayet 
meselenin sonra müzakere edilmesine 
karar verilerek tekrar yanşlara de
vem olundu. Rumenlerin bu iş için 
iyi tertibat almamış olmalan günün 
b ü t ü n zevkini kaçırmışt ır . 

Yanş la ra gelince: 
200 metre : Bizden bu koşuya Raif-

le Melih iştirak ettiler. F a k a t maale
sef he r ikisi de kendi serilerinde so
n u n c u oldukları için tasfiyeye uğrı-
yarak finale giremediler. Bu mesafe
de cidden iyi koşu yapan Yunan. Ru
men ve Yugoslaov atletleri arasında 
derece almak hakikaten meseledir. 
Hele bizimkiler gibi üstünkörü çalış
mış ve bütün mevsfm hiç müsa-

atletleri: Pulad, ÇantaziıSj 

baka yapmamış olanlar için hemen 
hemen gayri kabil... Neticede: 

1 — Yordak (Rumen) 21.9 
2 — Skalar iu (Yunan) 22.3 
3 — Pilovidisi (Yıman) 22.4 
4 - ^ Lis (Rumen) 
5 — Bauer (Yugoslav) 
400 metre maniah: Bizim için gO:-

nün en büyük sürprizi bu müsabaka
ya iştirak eden Falkin kendinden hiç 
beklenmediği halde üçüncülük gibi iyi 
bir derece almasıdır. 

Çok güzel ve şuurlu bir koşu yapan 
Faik kendi serisinde birinci olduk
tan sonra f ialde de kuvvetli ve tecrü
beli rakipleri karşısında güzel bir mü-

Veysi, Necded 
çadele kabiliyeti göstererek üçüncü 
oldu. Faik, İstanbulda uzun atlama
ya çalıştınlacağma bu mesafeye çalış
tırılsaydı bugün muhakkak daha iyi 
bir derece alabilecekti. Derece alan
lar: 

1 — Mant ikas (Yunan) 53.9 
2 — Bancak (Yugoslav) 56.1 
3 — Faik (Türk) 57 
4 — (Yugoslav) 57 
5 — Hacı Gregor (Yunan) 
1500 metre: En heyecanU ve en çe

tin mücadeleler bu koşuda oldu. Biz
den iştirak eden Receb ilk turlarda 
büyük taktik hatasına düşerek başta 
giden Yunan ve Yugoslava sıkı bir a-
tak yapmağa kalktı!.. Tabiî biraz son
ra bu sıkı mücadeleye dayanamıya-

Melih, Galib, Füruzan, Raif, bayrak takımımız 
3 — Koşnik (Yugoslav) 4.19 
4 — Pis (Rumen) 
Disk a t m a : Veysi buraya bugün an

cak müsabakadan bir saa tevvel ge-
lebUdi ve tabiî yorgun olduğu için mu
vaffak olamadı. 

1 — Sillas (Yunan) 46.46 
2 — Havaleç (Rumen) 44.7 
3 — Floros (Yunan) 41.93 
4 — Manoloviç (Yugoslav) 41.28 
5 — Veysi (Türk) 40.27 
Çekiç a t m a : Bizden bu müsabaka

ya hiç kimse iştirak etmedi. 
1 — Dimitroplos (Yunan) 48.7 
2 — Goiç (Yugoslav) 46.45 
3 — Kepsinik (Yugoslav) 46.24 

WSk-
1500 de de m a ğ n ı ^ olan Torgokoplos 

Balkan oyunlarının 
ikinci günü sonunda 

Yunanlılar başta 
Dün yapüan Balkan atletizm 

şampiyonasmm ikinci günü mü-
sabakalal'mdan sonra Yunanlılar 
başa geçmişlerdir. Son puan va
ziyeti şöyledir: 

I — Yunanistan 74 puan 
II — Romanya 56 puan 

1 III - Yugoslavya 36 puan 
IV — Türkiye 14 puan 

i V — Bulgaristan 2 puan 

Meşhur maniac ı Man t ikas 

mğ\ 
Disk şampiyonu Sillas 

• • a ^ ^0t0^ 

rak şişti ve en geride kaldı. Galibe ge
lince, esasen çok geriden koşuyordu, 
bayrak yansında koşabilmesini te
min için bizimkiler koşuyu terketme-
sini söylediler, o da bitirmeden bırak
tı. Yukanda da tebarüz ettirdiğimiz 
gibi, Yunanlı üe Yugoslav arasmda 
müthiş bir çekişme oldu ve nihayet 
Yunan Yorgokoplos bir sürü hilelere 
baş vurarak ikinci oldu. Fakat sayıl
madı. Bu mesele henüz halledilme
miştir. Şimdiki halde dereceler şöy
ledir: 

1 — (3or.?ek (Yugoslav) 4.12 
2 — Yorgokoplos (Yunan) 4.15 

Romanyada yapılacak 
olan Balkan futbol şam-| 
piyonasma girmiyoruz 

Mevsuk bir membadan öğren
diğimize göre teşrinievvelin ü k 
haf tas ında Bükreşte yapılacak 
olan Balkan futbol kupas ına işti
rakimizden sarfınazar edilmiştir. 

Yugoslavya ve Yunan i s tan esa
sen iş t i rak etmediklerine göre feal-

kan kupası maçlarının turnua ma
hiyetini kaybedeceği anlaşılmak
tadır. 

4 — Petroplos (Yıman) 44.50 
5 — Biro (Rumen) 43.60 
IDOOO metre : Bu koşuya bizden yal-

mz Artin girdi. Riza Maksud her ne
dense koşturulmadı . Yarışa alt ı a t le t 
işt irak etmişti . Bizimki sona kadar be
şinci vaziyette koştuysa da t a m niha
yete yaklaşıldığı bir sırada yarışı ter-
kediverdi... Neticede Rumen şampiyo
n u Yunanı geçerek yeni bir Balkan re
koru yapt ı : 

1 — Kristea (Rumen) 32.43.4 (re
kor ) . 

2 — Kriyakidis (Yunan) 33.6.5 
3 — Varcakis (Yunan) 33.40 
4 — Laniç (Rumen) 33.58 
5 — Brükan (Yugoslav) 
Balkan bayrak: Bugün üçüncü m u 

vaffakiyetimiz bu yarış ta oldu. 800 
metreyi Galib, 400 metreyi Füruzan , 
200 metreyi Melih ve 100 metre3ri de 
Raif koştular . Bizimkilerden Galiple 
Füruzan ın çok güzel koşması sayesin
de Yugoslavlan geçerek üçüncü ol
duk. Bu bizim için çok büjrük bir m u 
vaffakiyettir. 

1 — Rumen tak ımı : 3.24.2 
2 — Y u n a n takımı : 3.26 
3 — Türk takımı : 3.28.1 
4 — Yugoslav tak ımı : 3.30 
5 — Bıügar tak ımı : 3.32.1 
Yüksek a t l ama : E n büyük muvaf

fakiyetimiz bu müsabakada oldu. Biz
den işt irak eden Necdet 1.65 t en aşa-
mıyarak tasfiyeye uğradı . Pulad bu 
mevsim en iyi derecesini y a p m a s m a 
r ağmen ancak ikinci oldu: 

1 — Pantaziz (Yunan) 1.87 
2 - Pulad (Türk) 1.84 
3 — Lekeças (Yunan) 1.84 
4 — Marek (Yugoslav) 1.81 
5 — (Rumen) 1.78 
Bulgar gazetfelerinin d u r m a d a n şi

şirdiği Bulgar at let ler inin bu sene he r 
senekinden daha boş o lduğunu b u g ü n 
de gördük ve anladık. 

Müsabakalara pazar günü devam 
edilecektir. Yunanlılar 1500 deki ihti
lâf halledilmezse memleketlerine dön
mek için kati kararlarım vernüşlerdir. 

AUet 
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KüC 
KÜÇÜK İLANLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazp.r, SaU ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ İŞ
LERİ, MUHASEBE — Ticarî muamelâtın 
teşkil, tensik, tedviri; şirket teşkili, müra-
kipllgi, mukavelelerin tanzimi; adlî ic-
raî takibat; ticarethane, emlâkin, serve
tin İdaresi deruhte olunur. Tacettin -
Galata, Bankalar, Şehsuvar Cad. 47/1. Tel: 
42819. — 3 

FRANSIZCAYI BİLEN ECNEBİ BİR 
MATMAZEL — Dört yaşından yukarı ço
cuklu iyi aileler nezdinde münasip bir 
İş anyor. Ankarayı tercih etmektedir. Şu 
adrese mektup gönderilmesi: Matmazel 
Annita Gülbaba sokağı No. 11 Yenlçarşı, 
Beyoğlu. — 2 

2 - İŞÇÎ ARIYANLAR 
MÜHENDİS ARANIYOR — Genç bir 

makine mühendisi ve yahut tecrü
beli fen plânları yapan ressam aranıyor. 
İstlyenlere âdî günlerde akşam 16 dan ila 
20 ye kadar Tophane, Kumbaracı yokuşu 
31 Dr. mühendis Abdürrahman Omere 
müracaat edilmesi. ~ 

HEMŞİRE VE HASTABAKICI ABANI
YOR — İzmirde hususî bir hastane için 
ameliyathanede çok iyi çalışmış ve ope
ratörleri asiste edecek hasta bakımı Ue de 
İhtisas sahibi bir hemşire ve iki hemşire 
muavini ile bir gece hemşiresine ihtiyaç 
vardır. Tekliflerin bir tercümeihal ve fo-
tograflarile beraber nihayet 16 eylül »-J' 
tarihine kadar İzmir posta kutusu (32^) e 
müracaat. 

HASTABAKICI ARANIYOR - Diplo
malı bir hastabakıcı aranıyor. Haydarpa
şa lisesine müracaat. ~ 

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

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

İKİ BAYAN ARANIYOR — Biri biçki 
dikiş ve nakış bilen diğeri terziliği temelli 
sanat İttihaz etmek Istiyen hevesli zeki 

iki bayan aranıyor. Talib olanlar gazetemiz
de (T.K.) rumuzuna mektupla İsim ve ad
reslerini bildirmeleri. — 3 

KADIN VEYA KIZ — Kâtip ve işçi lâ
zım. Okuması ve yazması olmalıdır. Anka
ra caddesinde Maarif kitaphaneslne mü
racaat. 2 

MADEN MÜHENDİSİ ARANIYOR — 
Balıkesir vilâyeti dahilinde bir maden oca
ğı için mesaha işlerine vukufu olan genç 
bir Türk maden mühendisine ihtiyaç var
dır. Taliplerin tercümei hallerile aşağıda
ki adrese tahriren müracaat etmeleri: 
(Maden) Bozkurt Han, Galata. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK KAMYONET — Az 

kullanılmış bir buçuk tonluk Şevrole mar
ka hâlen çalışmakta olan bir kamyonet 
acele satılıktır. Görmek ve pazarhk için 
Aksaray tramvay depo sokak 41 No. da 
Yusuf Biberciye. — 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
' KİRALIK — Doktor İçin her bir kon
foru haiz 1 veya 2 oda ve salon kiralık
tır. İstiklâl caddesi, Sümer Sineması kar
gısı, Anadolu Han, 1 numaralı daireye 
müracaat. — 1 

KİRALIK ODALAR VE BÜYÜK DE
POLAR — Galatada yolcu salonu karşı-
smda «Frank» hanında yazıhaneye elve
rişli mükemmel kat ve odalar ve mezkûr 
han arkasmda büyük depo mahallen ki
ralıktır. İsteklilerin İstanbul Bahçekapı 
Celâl B. hanmda 10 No. da ölü Mığırdiç 
Frenkyan terekesi tasfiye memuru avu-
kat tstepan Gülbenke müracaatları. — 6 

SATILIK KAGİR EV - Fatih tram
vay durağı Nalbant sokak 30 No. 43 Ura 
kira getiren 7 oda, elektrik, terkos, bah
çesi, taraçası bulunan üç daire üzerine 
yapılmıştır. İsteklilerin İçindekilere mü
racaatı. - 1 

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

— 8 

SATILIK İRAD - Çemberlitaşta Evkaf 
müdüriyeti sokağında köşebaşmda 13 ve 
52 No. İl iki kısımdan mürekkep ve ha
kiki olarak kırk sekiz buçuk lira Irad ge
tiren ve ittisalinde ayrıca bir apartıman 
İnşasma sallh arsası mevcut bulunan ma
hal maktuan altı bin liraya satılıktır. 
Arzu edenler belediye dairesi civarında 
Piyerlotl caddesinde 38 No. lı haneye mü
racaat. _ 3 

SATILIK MÜKEMMEL HANE — Ayas-
paşada Almanya sefarethanesi alt tara
fında Çifte Vav sokağı 5 No. lı Hamidiye 
çeşmesi karşısında kalorifer, sıcak su ala
franga ve kurnalı hamam, bahçe, kuyu, 
terkos, telefon, elektrik, havagazı, 6 oda, 
iki sofa, iki taşlık, alafranga ve alaturka 
mutfak, iki veya üçe kabili taksim çok 
havadar ve muşambalı bir hane satılıktır. 
Görmek için karşısında Zeki Bey apartı-
manına müracaat. Telefon: 20711. — 2 

KİRALIK DEPO — Fmdıklıda tramvay 
caddesinde 156 No. lı her şeye elverişli bir 
depo kiralıktır. Taliplerin Fındıklı tram
vay caddesi 146 No.lı Yakovos Sofronia-
dise müracaat. Telefon: 41614. — 2 

SATILIK EV — Şişlide son tramvay 
istasyonuna iki dakika mesafede kagir, 
nezaretli, mükemmel konforlu, mutfak, 
hamam ve müştemilâtı saireyi havi ve beş 
odalı ve bir de tavan arasında hizmetçi 
odası bulunan, pancorlu, bahçeli ve ha
mamlı kârgir, içi ve dışı boyalı bir ev 
sahibi tarafından satılıktır. Arzu edenle
rin Şişlide Hanımoğlu sokağında 57 No. lı 
yeni apartımanın ikinci katma müracaat 
etmeleri. ^ 

SATILIK APARTIMAN — Vezneciler, 
Zeynep Kâmil sokak 41 numarada, kagir, 
4 katta: 7 oda, elektrik, terkos, havagazı. 
Ayda 47 lira getirir. Görmek istiyenler alt 
kattaki kiracıdan ve Şehzadebaşı, Ke
malpaşa mahallesi, Genç Türk sokağı 49 
numarada Dr. Talât Özkan ailesinden 
sormaları. — 1 

ACELE 2,800 LİRAYA SATILIK VE 23 
LİRAYA KİRALIK KAGİR EV — Moda 
Bademaltı sokak 10 No. çarşıya yakın beş 
oda, iki apteshane, bir mutfak, bodrum, 
gusulhane, küçük bahçe ve saire. Müra
caat köşesindeki bakkal bay Yordana. 

— 4 

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

7,500 LIRAYA SATILIK APARTIM.AN— 
Lâlelide Yeşiltulumba sokağmda 37 No. 
denize nazır tramvaya yakın, elektrik, ha
vagazı, terkos, iki kat 4 der oda, İki kat 
3 çer oda banyo mpvcut 90 lira kira ge
tirir. İçindekine müracaat. — 3 

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

SATILIK EV — Beyoglunda Fetidiye 
caddesi 104 No. 3 kat, bodrum ve 5 oda 
mutfak 3 kiler sarnıç kuyu küçük bahçe 
elektrik, çok havadar. Satılık, ehven fiatle. 
Müracaat: Valideçeşme 101 No. Bay kun
duracı Asadura. - 1 

KİRALIK APARTIMAN DAİRELERİ — 
Mercanda Eminpaşa sokağmda Örücüler 
sokağı yokuşu köşe başında her tarafa 
yakın bütün konforu tamam üçer dörder 
odalı daireler , kiralıktır. Kapıcıya mü
racaat. — B 

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

2 - Moda caddesi 9 numara tamam ka
gir iki kat üzerine iki apartıman İki dük
kânla beraber beş bin liradır. — 1 

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

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

HER ZAMAN ELE GEÇMEZ BİR FIR
SAT — Samatyanm en mutena yeri olan 
Adalara ve bütün Marmara denizine na
zır Marmara caddesinde mücedded bü
tün konforu havi altmda iki dükkânı ve 
on dairesi bulunan Marmara apartımam 
çok ehven fiatle satılıktır. 22496 No .ya 
telefonla müracaat. — 2 

KİRASI PEK UCUZ - Yeni k&gir ev. 
6 odası, elektrik, Terkos, Havagazı, neza
reti var. İskeleye 7 dakikada. Üsküdar 
Kaptanpaşa Aziz Mahmut sokak No. 60 -
No. 70 ya müracaat. _ 6 

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

KİRALIK DAİRELER — Beyoglunda 
İstiklâl caddesinde ELHAMRA hanında 
son derece modern kaloriferli yedi sekiz 
odalı ve en müşkilpescnt zevatın her tür
lü İstirahatını temin edici apartıman dai
releri kiralıktır. Her gün mezkûr hanm 
birinci katında bulunan mal sahibi yazı
hanesine müracaat olunabilir. — 3 

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

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

- 2 
SATILIK EV — Şişli tramvay istasyo

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

KELEPİR YANMIŞ BİNA — Divanyo-
lunda Esirpazarı caddesi 45 No. yanmış 
bina arsası satılıktır. Yakmmda: Divan-
yolu caddesi alım satım evine müracat. 
Telefon: 22955. 

SATILIK EV — Sekiz oda bir sofa elek
trik terkos ve bahçesi bulunan bir ev ace
le satılıktır. Beyazıd Soğanağa cami kar-
şısmda 37 No. içindekilere müracaat. — 1 

YAKACIKTA KİRALIK ASRÎ KÖŞK — 
Yakacıkta Ayazma caddesinde «Taş köşk» 
namile maruf, on dört oda, iki mutfak, 
çamaşırlık, ütü odası, ofis, iki hamam 
yerler beton ve ksilolit, her odada lava
bo ve akar su, her bir konforu haiz, ote
le, hastaneye, pansiyona gayet elveri.şli, 
üç dönüm bahçe derunundaki köjk yaz
lı kışlı kirahktır; şimdiden derununda-
kilerine müracaat. 

KELEPİR APARTIMAN — Beyoglun
da İstiklâl caddesi tramvaya yarım da
kika mesafede altışar odalı banyolu fev
kalâde güneşli ve havadar senede 2550 
lira icar getiren çok mükemmel ve temiz 
bir apartıman acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 153 Ikmci 
kat: Gresti. -- 1 

5 — MÜTEFERRİK 

KÂRLI VE EMİN BİR İŞ — Pek eski 
bir ticarethaneye ortak olarak müemmen 
bir şekilde kâr temin etmek istiyenler 
(İstanbul posta kutusu 66) adresine mu
fassalan yazsmlar, kendilerine cevap ve
rilir. 

ALMANCA, İNGİLİZCE, VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
İçin) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejeliğlne malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rüm.uzile (Akşam) a 
mektupla müracaat. 

FRANSIZCA DERS — Mütehassıs bir 
Fransız bayanı müsait şeraitle, kendi evin
de veya aileler yanmda Fransızca ders 
vermektedir. Arzu edenler Akşamda Z. M. 
rumuzuna tahriren müracaat etmeleri. 

— 3 

Zayi ve itibardan düşmüş pasaport — 
İstanbul İran General konsolosluğundan 
verilen umumî numara 40450 ve hususi 
numara 387 ve 21 Mehr 1313 ve 13 teşrini
evvel 1934 tarihli ve Gholam oğlu Hoseyn 
namındaki pasaport başka bir kimse 
yedinde görülecek olursa kanunî takibat 
İcra olunacaktır. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

Moto — TB. — Prof. MM. 
namlanna geien mektupları idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

Türk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve Lise kısımlarına 20/Ağustos/937 den itibaren talebe kabu-

lüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah
lı ame mektep idaresinden istenebilir. Her husus için Bursada kız lisesi 
Direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) 

istanbul Yüksek tktisad ve Ticaret Mekteb^ 
Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret 

mektebi Direktörlüğünden: 
Müessesemiz Tüksek - Lise ve orta olmak üzere üç kısımdır. Ve her kısım 

derece derece devlete bağlı bilûmum iktisadî ve ticarî faaliyetlerle hususî iş 
ve ticaret hayatma; Bankacılık. Sigortacıhk ve Maliyecilik gibi kuvvetli mu
hasebe bilgisi ve iktisadî kültür isteyen işlere hazırlar. Yüksek kısımda ayrıca 
dış ticaret ve konsolosluk gibi memleket harici iktisadî faaliyetlere hazırhyaıı 
bir şube de vardır. 

I — Yüksek kısım üç senedir. Kaydolunmak için: 
Olgunluk imtihanu-ıda muvaffak olmuş lise mezunu olmak ve yahut her 

hangi bir ticaret lisesinden mezun olmak. 
II — Ticaret Lisesi hiri ihzari olmak üzere dört senedir. 
Kabul şartlan: 
A — Olta mektep mezunu yahut orta ticaret mekteplerinden mezun olmafc 
B — 18 yaşmı geçkin olmamak. 
Dört senelik orta ticaret mekteplerinden mezun olanlar ihzarı sınıfı atlı-

yarak birinci sınıfa kaydolunurlar. 
III — Orta ticaret ıııcktebi dört senedir. Kabul şart lan: 

A — İlk mektep mezunu olmak, 
B — 15 yaşını geçkin olmamak. 
Mektebin her üç kısmına 15 Eylülden, 5 Birinciteşrine kadar talebe kay

dolunur. Kayıt için müracaat bir istida ile olur. Kajnt istidasına aşağıdaki 
vesikaların bağlanması lâzımdır. «Diploma, veya tasdikname asılları, nüfus 
cüzdam, sıhhat raporu, aşı kâğıdı, iyi hâl vesikası ve dört fotoğraf» başka 
mekteplerden iki sene aynı sınıfta kaldığı için kaydı silinenler mektebin lise 
ve orta ticaret kısımna kabul olunmazlar. ((5392» 

Şark Kromlan T. A. Şirketinden: 
İki memur namzedi aranıyor 

Şirketimizin Erganimaden civarındaki merkezinde, muhasebe ve an-
bar işlerinde çabşmak üzere asgari orta tahsili bitirmiş iki memur nam
zedi alınacaktır. Verilecek ücret mikdan kazananların göstereceği liya-
kula göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70-100 lira arasmdadır. Taliple
rin, el yazılarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bonservis suretleri ve bir 
de fotoğraflarile beraber 17 Eylül 937 günü yapılacak müsabaka imti
hanına girmek üzere Galata, Tahirhan 4 ncü katta Eti Bank İstanbul 
Bürosuna müracaat etmeleri lâzundır. 

YENİ NEŞRİYAT 

V A R L I K 
1 Eylül 1937 tarihli ve 100 numaralı sa

yısı çıkmıştır. Ayrıca garp dillerinden bir 
çok tercümelerle Vedat Nedim Tör'ün «Üç 
Kişi Arasında» adlı piyesi bu nüshanın 
mündericatı arasındadır. Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 
BALKAN VE ORTA AVRUPA GÜMRÜK
LERİNDE MÜŞAHEDE VE TEDKIKLER 

Yunanistan, Yugoslavya, Macaristan, 
Avusturya ve Romanya gümrüklerinde ted-
kikler yapan B. Ahmed Esad bu nam al
tında güzel bir eser neşretmişti. Bu eserde 
bahsi geçen memleketlerin gümrükleri, 
nasıl çalışıldığı, alman resimler ve saire 
hakkında çok faydalı malûmat verdir. İçin
de birçok resimler de bulunan eseri güm
rük işlerile alâkası olanlara tavsiye ederiz. 

ÇOCUK BAKIMI 
Denizli Sıhhat ve İçtimaî Muavenet mü

dürü Dr. Mazhar tarafından bu adlı bir 
eser neşredilmiştir. Çocuk bakımmda, İlk 
çocukluk devresinden başlıyarak çocukla
rın geçirdikleri tahavvüller anlatılmakta, 
çocuk hıfzıssıhhasma dair kıymetli malû
mat verilmektedir. 

Eserde çocuklar için yemek listeleri, ka
rışık emzirme, sunî süt verme, sütün ta-
klmi, kundak, yatak takımları, çocuk oda
sı, çocuk gezintileri, oyun, beden terbiye
si, mektep, muhtelif hastalıklar, aşılar ve 
saire hakkında malûmat vardır. 

Kültür Bakanlığı tarafından takdir eü* 
len eseri çocuk baba ^^ ânnelftlnf tavsiye 
ederiz. TâbÛ Tefeyyüz kltaphanesldlr. 

Askerî Liseler 
Müfettişliğinden: 

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

İstanbul Komutanlığı ilânlan I 
Ordu sıhhî ihtiyacı için satın alınacak muhtelif alât ve malzemenin cinsi 

ve miktarları ile muhammen tutarları ve ilk teminatları ve ihale günleri ile 
ihale saatleri ve münakaşa şekilleri aşağ.\da gösterilmiştir. 
Cinsi 

Etiket 
Alât 

Miktarı Muhammen İlk te-
tu tan minatı 

Malzeme 

200 takım 
302 çeşit 
173 » 
73 » 

173 » 
112 » 
30 » 

825 
6150 
4700 
1800 
8400 
2300 
2200 

62 
462 
353 
135 
630 
173 
165 

ihale günü ihale saati Münaka
şa şekli 

17/9/937 15 Açık 
25/10/937 15 Kapah zarf 
25/10/937 15,30 Açık 
25/10/937 16 » 
27/10/937 15 Kapah zarf 
27/10/937 15,30 Açık 
27/10/937 16 » 

Şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. IsteklUerinin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplrını Fmdıklıda komutanlık satmalma komisyonvma vermeleri. 

(5598) 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğünden: 
Ankara caddesinde kitapçılık ticaretile mügtagil iken hâlen nerede oldu-

•̂u bilijıerıiyen «Kili Naziri Mustafa Ağa» Vakfı Mütevellisi Fatma Ülker Kay-
makanu Hüseyin Kâzım'a. 

Mütevelli Kaymakamı bulunduğunuz «Kili Naziri Mustafa Ağa» vakfının 

geçmiş yılları hesabını gördürmek üzere evrakı müsbitelerile idareye gelmeniz 
12/8/9?7 tarihinde ilânen tebliğ edildiği ve müddeti bittiği halde yine gelme-
diğinizd'.n işbu ilân tarihinden itibaren «15» gün İçinde mezkûr vesikalarla 
birUkte hesap görmeğe gelinmediği takdirde hakkınızda kanunî takibat yapı
lacağı nizamnamenin 56 mcı maddesine tevfikan ilânen tebliğ ve ihtar olunur. 

«5997» 

ETİ BANKTAN M O H E N D İ S 
Makine ve tesisat şubemizde çatışmak üzere 

Almanca lisanına vukufu olan 

MAKİNE VEYA ELEKTRİK 
1 aranmaktadır. Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) 

adresine yapılmalıdır. 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
1 — Şartnameleri mucibince 2000 litre ince makine yağı, 2000 litre kalın 

makirıe yafu, 1000 litre gres yağı ve 3000 litre vakum yağı pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

II — Pazarlık, 24/IX/'ir>o7 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Ka-
bataşta levezım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
. IV — İsteklilerin pazarlık için tajrin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarij-le birlikt*; sdı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (5974) 

I — Paşabahçe fabrikasında şartname ve plânına tevfikan yapılacak 
kömür yığma yeri İnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

II — Muhammen bedeli 5851.32 lira muvakkat teminat 438.85 liradır. 
III — Eksiltme 16/IX/937 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 14 de 

Kabata^ita levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her inhisarlar inşaat şubesin

den aUnabilir. 
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

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

1 — Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kaneviçe pazarlıkla 
satm alınacaktır. 

2 — Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastUyan Cuma günü saat 14 de Ka-
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (5790) 

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

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

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

kabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden Ankara ve Bitlis inhisarlar başmüdür
lük] erinden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâletinden verilmiş müteah
hitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, bizzat mühendis ve mimar olraadık-

lan takdirde bunlardan birisiyle müşt* rek olmaları veya işin sonuna kadar 
mesuliyetini deruhde edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri v-« 
vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıca 
vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ve eksiltmeye iştirak vesi-
ks siyle muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapah zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanhğına mak
buz mukabilinde verihnig olmalıdır. «B.» ((5870» 

Kartal Belediyesinden: 
1 Kartal belediyesi su yolları için bir bir buçuk kutrunda 600 metre gal

vanizli boru ve dirsek gümrüksüz olarak aUnacaktır. 
2 — MuhaiAmen bedeli 600 Uradır. 
3 Yevmi ihale için acele olmasmdan ötürü 13/9/937 pazartesi günü sa

at 15 de belediye daimî encümeninde yapılacaktır. İlân olunur. «5999» 

KİRALIK ARDİYE, MAĞAZA, HAN 
İstanbulda Bahçekapıda tramvay durağında 11, 12 numaralı Meyvahoş Ham 

(Besler Çikolata fabrikasmm olduğu bina) Ue altındaki mağaza ve ardiye toptan 
kiralıktır. Han 11 odadan müteşekkil olup hem ardiye, hem de yazıhane olmağa 
müsaiddir. Mağaza dahi ayrıca kiraya verilecektir. Talip olanlar Bahçekapıda 
Anadolu Hanı odabaşısına müracaat eylesin. 

KİRALIK EV 
Nişantaşında on bir odalı balı-

çe içinde konforlu bir ev kiralık
tır. Geniş bahçesi, kalorifer ve 
garajı vardır. Her gün sabah on
dan ikiye kadar 41287 No. ya te
lefonla sorulabilir. 

Selanik Bankası 
Telis tarihi: 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (Balata) 
Türkiye şubeleri: 

I S T A N B U L , (Galata, Yenicami) 
İZMİR, MERSİN 
ADANA Bürosu 

Yunan ıstan şubeleri: 
SELANİK, ATİNA, PİRE 

Her tOrlO Banka muamelatı 
Kiralık kasalar 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

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

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlu: Hamam sırasında 

24 numarada - Pazardan başka 
her gün - öğleden sonra saat 
1 den itibaren hastalarını ka
bul eder. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosma-
^iye caddesi No. 17 Baht Bey AparU* 
manı pazardan maada he/gün 13*17 

BAKKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
847.596.198.95 İtalyan liretidir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın oaşhca şehirlerinde 

ŞUBELER! 
İngiltere. İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
Koltf.nbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 / 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

tstanbulda: Alalemciyan hanmda 

Telef. 22900 /3 / I1 / I2 / I5 Beyoğ-
lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

' orJORHORNi 
Eminönü Eczanesi yanında hasta-

llannı kabul eder. Telefon :I24131 
»-I. . I.-U..I -J— T . l . t . ttntt I' 

9 EylûI 1937 

•»»'^f 

KumbörıM biri 
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TÜRKIYE 
CUMHU RIYETI 

ZIRRffl:BPNinSI 
İstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi 

2003 Galata Yeni cami 

3352 Üsküdar Yenimahalle 

Sokağı 

Fermeneciler caddesi 

Fıstık 

Kapı No. Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

E. ve Y. 52 Üstünde odalan olan 1000 Kapah 
ardiye ve arsanın zarf 
15/120 his. 

E. ve Y. 13 arsa 210 Açık 
arttırma 

3649 Kumkapı Tavası Süleyman ağa Fmdık Kıran 

3689 Bebek 
3895 Çarşıyı kebir 

4046 Eminönü Ahi Çeıebl 

4935 Boyacıköy 

5317 Kuzguncuk 

5520 Eyüp Camii kebir 

E. ve Y. 15 Bahçeli kagir hanenin 300 » 
1/4 His. 

E. Osman bey Y. Ehram E. 47 Mü. Arsanın 3/12 his. 200 » 
Yağlıkçılar caddesi E. 120 Y. 82 Kagir dükkânın 21/240 130 ^ 

his. 
Limon İskelesi caddesi 54 Kagir mağaza ve 1000 Kapalı 

üstünde odalarm zarf 
735/51840 his. 

Koru caddesi E. 84-86 Y. 96-98 100-102 Ahşap hane ve bah- 130 Açık 
cenin 5/40 his. arttırma 

E. Kumbo oğlu Y. Hamam 350 7 Kagir hanenin 1/2 
his. 

."Kalendei- hane caddesi E. ve Y, 2 Üstünde iki odası olan 500 
dükkânın 975/3840 his. 

7209 Hasköy Kiremitçi Ahmet çelebi E. Sinagon Y. Aziz E. 37-39 Y. 41-43 Arsa 110 
7616 îstinye E. Havuzlu Bostan Y. Çayu: E. 3 Y. 1-2 Ahır ve tarlaıun 1/8 his. 160 

8038 Büyükdere Kefeli köy Yeni bağlar mevkii E. 8 Y. 2-2-/1 Tarla 150 

Yukanda evsafı yazıh gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 22/9/937 tarihine düşen 
Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Kiralık konforlu 
apartıman 

ŞişUde Hastane Tramvay İstasyo
nunda 274 numaralı apartmanda beş 
odalı bir daire boşalmıştır. Kalorifer, 
sıcak suyu ve fevkalâde nezareti yar
dır. Kirası elli liradır. 

HBB D r . A . A s ı m O n u r ^ ı ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı İyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadın ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler İçin çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - IIS. Telefon: 42221. 

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

5 ci Keşide 11 Eylül 9 3 7 dedir 
Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15,000, 12, 000, 10,000 liralık 
ikramiyelerle (20 .000 ve 10.000) Aralık 

iki adet mükâfat vardır. 
DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Eylûl/937 günü akşamına kadar bile

tini değiştirmiş bulunmalıdu*. 
>Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ Beyoğlunda " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

İNGİLİZ KIZ MEKTEBİ 
Mektep 22 Eylülde açılacaktır. Kayıt için 13 Eylülden itibaren Cu

martesi ve Pazardan gayri hergün sabah saat 10—12 ye kadar mektebe 
müracaat olunur. 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla 
baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler ve 

EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK. 
ağırhk baş dönmeleri hissederler. 

A Z O N Hazımsızlığı Mide Ekşilik ve Yanmaları gide
rir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe MAZON 

M j|HBm^m M ğk IH IH • • B H • ^'"'Z-Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. 
| I J | t W I f ^ k I U 7. U ^^^^^ '^^ ^Of°2 markasma dikkat Deposu: MAZON 
• W i • • ü • w ^ ^ ^ • % # M H % # ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostahane arkasında 

Saraçhane başında Horhor caddesinde 
Erkekler kısmı: Münir Paşa konağında -KlZİar kısmı ile ilk kısmı: yeni yapılan binada 

KIZ •-• A %#r^s%#r? I : o d ı ? ^ : YATILI 
ERKEK HAYRİYE LİSELERİ YATISIZ 

Ana - ilk - orta lise kısımlannı havidir. Fen ve edebiyat okullan vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leylî bir liseye lâzım olaH bütün 
müştemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmmda 
tedrisat tamamile ayrıdır. Neharî talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolvmurlat. Kayıd mu
amelesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşarn 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Kiz-ERKEK Y U C A U L K U L I S E L E R I ORTA-LİSE 
(Eski: i N K I L A B) 

Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDl ÜLKÜMEN 
Resmî OkuUara muadeleti tosdiklidir. Kayd için her gün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

• • • • • • ^ • • • • • • • • ^ ^ Telefon: 42517 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nişantaşında Tramvay ve Şakayık Caddelerinde: 

YATILI GÜNDÜZLÜ ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilâtı vardır. Fransızca, Almanca, 
İngilizce kurlarına dokuz yaşından başhyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul her gün saat 10 - 17 

arasında açıktır. Kayıt işlerine: I 
CUMA, PAZARTESİ, ÇARŞAMBA günleri bakılır. * 

A M E R İ K A N KOLEJ 
KIZ K/S MI: Amerikan Kız koleji ] Robert Kolej 

Bebek. Tel. 36.3 ERKEK KISMI: Amavutköy, Tel. 36160 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Millî terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verir. 
Almanca veya Fransızca lisan dersleri, Muhtelif sporlar. İn|;Uizce için ihzari smıflar. 

ORTA KISIM - LİSE KISMI TİCARET DERSLERİ 
lVyi l '*TIJI7Kirşte f IQlVyil. ^^^^^ ®̂ nazarî usullerle elektrik, makine ve nafia mühendisi yetiştirir. 
J Y l U r l I l I N L I l O İVİOİVIİ ! Dersler 22 Eylül çarşamba sabahı başlıyacaktır. Leylî talebenin 21 Eylül 

salı akşamı mektepte bulunması lâzımdır. Tecdidi kayıt erkek kısmında 18 Eylül cumartesi ve 20 Eylül pazartesi 
günleri^ kız kısmında 21 Eylül salı günüdür. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla malûmat 
için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

I ' I İstanbul belediyesi llftnlan | * ] 
1. — Daimi encümenin 10/8/937 tarihli kararile Eminönü, Patik, Bey

oğlu ve Bejiktaş belediye şubeleri nuntakalarmda 1 birinci tegrin ve diğer 
belediye şubeleri mmtakalannda 1 ikinci teşrin tarihlerinden itibaren 
sırtta, omuzda ve başta her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satıl
ması yasak edilmlgtir. 

2. — Bu yasak dolayısile belediye sırf seyyar satıcüıkla meşgul hemşeh
rilere kullanışlı ve kolay bir vasıta temin ettirmek ve bu işe en elverişli ge
lecek el arabalanm araşturoak maksadile gerek şimdiden kullamlrnağa baş
lanılan ve gerek alakadarlarca yeniden vücude getirilecek olan el arabaları, 
arasında bir müsabaka yapmağı ve en muvafık ve kullamşlı el arabası ör
neklerini ortaya koyanlara yüzer lira mükâfat vermeği kararlaştırmıştır. 

3. — Bu arabalar için sbndillk üç tip tercih edilecektir. 
A. — umumiyetle yaş sebze ve meyve satışma mahsus arabalar. 
B. — Üzüm ve kiraz gibi ambalajlan İçinde satılması lâzım gelen mey

velere mahsu.<; arabalar. 
C. — Balık, yoğurt ve bunlara benzeyip başta ve omuzda satılan muhte

lif gıda maddelerine mahsus arabalar. 
4. — Kullamşlı ve ucuz olmakla beraber yukarıda işaret olunan ihtiyaç-

lan ayni zamanda karşıhyan arabalar tercih olunacak ve seçilen örnekler 
alâkadarlara tavsiye edUecektir. 

6. — örnekler 26/eylûl/937 tarihine kadar hazırlanacak ve makbuz mu
kabilinde belediye levazım müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. (B.) (6026) 

İnhisarlar İstanbul Başnnüdü r lüğünden 
Büumum İspirto bayüerinin İnhisarlar İdaresinden ruhsat almağa mec

bur olduklan kanunda yazıh ve muayyen fiatla fazlasma satış yapmaları da 
yasak bulunduğu ve 1/6/937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğümüzden ispir
tolu içki beyylye tezkeresi alanlara İspirto satmak için de aym tezkere ile ruh
sat verilmekte olduğu halde münhasıran İspirto satan diğer eşhasın idaremiz
den ruhsat tezkeresi almadıkları ve muayyen fiattan fazlasına ispirto sattık-
lan görülmektedir. 

Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto satanlar hakkın
da kanun ahkâmının tatbik olunacağı ilân olunur. «5936» 

Üçüncü mıntıka 
Etibba odası başkanlığından: 

Müddeti hitam bulmakta olan Odamız İdare Heyeti ve haysiyet divam 
âza ve yedek âzası seçimi odalar nizamnamesinin 3. 4 ve 5 inci maddesine 
tevfUcan 9 birinciteşrin 1937 cumartesi günü saat 13-15 de Cağaloğlundaki 
oda binasında yapılacağmdan saym üyelerimizin gelmelerini dileriz. 

T Ü R K A N T R A S İ T İ Z İ 
Kış mevsiminden evvel almamz menfaatiniz iktizasındandır. Her türlü 

sobalarda, maltız ocaklannda kullanılır 

Top tan ve pe rakende satış yerleri 
MERKEZİ: GtLKRİST VOKER ve Ksi Ltd. Galata Yolcu Salonu karşı
sında Tahir han 5 ninci kat Tel. 44915 ve 44916 
KURUÇEŞME: KURUÇEŞME CADDESİ No. 25-39 Tel. 36.213 ve 36.21 
ANKARA: VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ. İş Bankası karşısında 

Fennî sünnetçi 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apartunan 
Td: 44395 evi Sua-
diye istasyon yanı 

BE5IR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
fCZANESI 
ımMci 

Belsoğukluğu 
ve P R E M Y E yakalanmamak için 

en iyi iiâjç ancak 

PROTEJiNDiR 
Dr. F E T H İ 

LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
î c n , \â,rw, \iÛQ(m, mcvodı QQ!^ 

iatahlüleHve (İDRAR VASITA-
SlLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KAT! TEŞHİSİ) yapüır. 
^eyoî lu i Jakaiıne giderken Mcfelik 
lokaiı Ferah aparttmanı TeL 40534 

"tolırkiye 1^3 

(iCÛUlSL l/^l' 
İŞ Bankası asgarî 25 lira mevduat ıbulunan bütün kunnbara sahiplerine 
senede kura İle 20,000 lira nnükâfat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci Kânun 
aylannın ilk günleri. 
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ACIBADEM ÖRNEK BAĞI 
Fenni üxüm bağı açıldı 

Kadıköyünde Acıbadem Çiftecevizler mevkiinde dört senedenberi fennî bir surette 
yetiştirilmekte olan üzüm ba^ı açılmıştır. Bağımızde en nefis üzümler sayın müşterile
rimizin gözleri önünde taze taze koparılarak verilmektedir. Bağımız her g:ün halka açık
tır. Fiat her keseye elverişlidir. Civarda arzu edenlerin evlerine kadar üzüm ĝ önderUtr. 

POKER 
c/dÂâ 'uısını 

afa/ii 

PLAY 
fra^iiçağmalan 

(Jahd ucuzunu 

iu/amd' 

Sinir a5nldM,asdbî öksü 
İKljSlBIfj 

• ^ stızluK, baş yp yarım hvv^ a i 
• ^ nsı.br, (İün'iıi!sı,hayçnnlıf{, 

Yeni tarzda 
Fevkalâde 
Bir Pudra 
BULDUM. 

Şayanı hayret yeni bir usul sayesin
de istihzar edilen bu pudra, o kadar 
hafiftir ki havada uçar. O derece in
cedir ki yüzde gayrimerl durur ve jrü-
zü ince bir güzellik tabakasile kaplar. 
Hiçbir kimse sehhar güzelliğinizin ta
bii olmadığını iddia edemez. Hemen 
bugün yeni «havalandınimış» Tokalon 
pudrasmı tecrübe ediniz. Evde veya 
yazıhanenizde bütün gün çalışınız. 
Yüzünüzde hiçbir parlaklık eseri gö-
zükmiyecektir. Bütün gece dans edi
niz, teniniz daima taze ve sevimli ka
lacaktır. Teninize cazib ve devamh bir 
güzellik vermek istiyorsamz yeni 
«havalandırılmış» Tokalon pudrasım 
kullanınız. 

RADYOLiN ile 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalaymız 
Zira bir veya iki defa 
yapılan her iş mutlaka 
yarım demektir ve bu 
kadarile dişlerin sıhhati
ni tam temine imkân 
yoktur. 

Yemeklerin kırıntıla -
rı, salyanm ifraz ettiği 
mikroblar, dışarıdan a-
lınan muzır mevad kar
şısında dişler ve diş et

leri eğer mütemadiyen temiz
lenmezse bozulmağa ve çü-
rümeğe mahkûmdur. 
Çürük dişler, mide ve bar

sak ihtilâtlarmdan zatürree
ye kadar her nevi bastahğa 
yol açabilir. 

RADYOLİN 
ve muhakkak sabah, akşam ve her yemekten son-
ra, yahud hiç değilse gOnde 3 defa fırçalamak şartile. 

DİKKAT 
Yavrularını yaz hastalık
larından korumak istiyen 
annelerin nazarı dikka

tine: 
Çocuklar için en İyi gıda ana sü

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

torlar nezdinde hazırlanan 
ve memleketimizin doktor-

larınca takdir edilen: 

S. M. A. 
markalı 

Vitaminli sflttOr 
Fazla tafsilât istiyenlere Meccanen lite
ratür gönderilir. Galata posta kutusu 
|MB| 1255. Her Eczanede satılır. • • • 

NEOKALMİNA 
GPİP, NEZLE, BAŞ VE DİŞ. KIPIKLIK 

BÜTÜN AĞRILARI DİNDİPİO. 

TABİÎ GÜZELLİK... 

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

bulduğu formüle göre hazırlanan 
yağlı, yağsız ve acıbadem 

^gllyg 
kullanınız. 

İstanbul Levaz ım 
amirliği ilanları. 

Antalya garnizonunun ihtiyacı olan 
234000 kilo askerî evsafta un kapalı 
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 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teminat ve teklif mektupları İsparta-
da tümen satmalma komisyonuna en 
az bir saat evvel vermeleri. (295) '. 

(5373) 

K A İN Z U K 
MEYVA TUZU 

1 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN tSTİHSAC 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğımdan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarım ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatm intizamsız
lıklarını en emin surette Islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZÜK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL 

Sahibi Necmeddİn Sadak 
(Jmumi neşriyat müditrtt: Selâmi Sedea 

4KŞAM Matbtan 

Şirketi Hayriyeden: 
1 — Cumartesi ve pazar fi^ü akşamlan Yenimahalleden saat 24 de 

hareketle Sarıyer, Büyükdere. Trabya, Beykoz, Yeniköy, Üsküdara uğra

dıktan sonra saat 1,25 de Köprüye yapılan postanm bundan böyle yapıl-

mıyacağı. 
2 — Yeniköy Ue Beykoz arasındaki araba vapuru seferlerinin de eylül 

ııilıayetine kadar yalnız pazar jfUnleri yapılacağı ilân olunur. 


