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Her yerde ve her zaman 
SOĞUĞA KARŞI 

TABİÎ KANYAK 
Son sahifedekl ilâm okuyunuz. 

AKS Soğan s&rmısak yiyenleü, 
kalabalık yerler» sokulma
malı, sokulsalar da agızla-
nm tıkamalıdurlar! 

Bilhassa, tramvaylarda... 
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Briikselde Çin - Japon lıarbinden 
başlıa mPiıim meseleler görüşülüyor 
Fransız ve ingiliz Hariciye Nazırları ispanya işini, 

Alman müstemleke isteklerini, Italyamn 
Trablusugarbe asker sevkiyatını görüştüler 

Zekâ bayramı 
Kamutayın her açüışı büyük bir 

zekâ bayramile başlar: Atatürkün 
yılhk nutkunu dinleriz. 

İşte bu nutuklarda rasladığımız 
hiç değişmiyen iki vasıf: 

1 — En sert başlı tenkidi bile ken
dine rameden sonsuz bir duyuruş 
kudreti, 

2 — En atılgan düşünceleri de ge
ride bırakan cesur ve muvazeneli 
hamleler... 

Bu yıl da böyle oldu. Hattâ bekledi
ğimizden ve alıştığımızdan fazla oldu. 
Atatürk bir buçuk saate yakm bir za
man bizi Himalaya silsileleri gibi bi-
ribirine omuz vermiş hikmet ve bela
gat blokları ile karşılaştırdı. Hepimizi 
düşündürdü, hayran etti ve gençleş-
tirdi. 

«Kurucu, koruyucu, kurtarıcı...» 
Nutkun içinde gördüğümüz bu üç 

kelime, bence bu fikir âbidesinin en 
belirtken vasıflarını tesbit eden üç un
surdur. 

Bu sıfatlara kavrayıcı kelimesini de 
katarsak önümüzdeki şelâlenin çağıl
tısını belki daha iyi anlatmış olaca
ğız. 

Bugün yalnız yurddaşlar değil, bü
tün küre Büyük Şefin sözlerini duy
muş bulunuyor. Gazetelerimiz başbet-
keleriyle bu muazzam gürleyişin 
memlekete düşecek nasıl yeni bir rah
met müjdecisi olduğunu haklı olarak 
herkese bildirdi. Himmetleri yerinde
dir. Fakat eser o kadar geniş ki... 

Anlayış ve anlatış kudreti her ne 
olursa olsun hiç kimse bu alandaki 
fikirlerini bir, iki, üç, beş makale içi
ne sığdırmış olabileceğini iddia ede
mez. 

Dikkat edelim; bugünden başlıya-
rak hayli zaman yurdumuza ait her
hangi çetin davayı ortaya sürersek 
- bilerek veya bilmiyerek - bu nutuk
tan bahsetmiş olacağız. Zira Atatürk 
gıranitten oyma sözlerile sayısız de
nilecek kadar fikri çemberi içine al
mış olan bir çevirme hareketi yaptı. 

Şimdi biz yazıcılara bir ödev düşü
yor: Anladığımızı yurd çocuklanna 
daha bol, daha cömert bir ölçüde an
latmak... 

Önümüzden Tuna gibi; Misisipi 
gibi bir nehir akmaktadır. Bütün ka
lem adamları bunun kıyılarına topla
nıp su çekse o tükenmez. Ancak ora
dan alınacak madde yurdumuzun ir
fan toprağı için eski tabirle bir (Abı
hayat) tır. 

Şu halde? 
Bijıtün ulus faaliyetlerini dikkati

nin süzgöçinden geçirerek gelecek için 
bize tasfiye edilmiş düsturlar sunan 
büyük adamın bazan en küçük bir ke
limesini de incelemeğe çalışalım; 
hem de her bakımdan. Çünkü Atatür
kün nutkunda pek titiz dil meraklıla
rından tutunuz da en mücerret felse
fe mıntakalarmda seyyahhk eden fi
kir ataştıncılanna' kadar her kafayı 
düşündürecek cevher var. 

Ben yazacağım makalelerle bu işe 
savaşacağım. 
. Cumhurreisinin son nutku kanaa
timce dünya irfanına çok Önemli bir 
hakikat öğretti: 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Faul Ahmed Aykaç 

Brüksel 4 — İki günden beri bir 
çok memleketlerin hariciye nazırlan, 
yahut çok salahiyetli mümessilleıı 
Brükselde toplanmışlardır. Bu top
lantı Çin - Japon harbini durdurmak 
için tedbir almak maksadiledir. Fa
kat muhtelif siyasî rical atasmda Ja
pon harbinden başka meseleler hak
kında da görüşmeler yapıhyor. Hat
tâ bu meselelerin birinci plânda gel
diği anlaşılmaktadır. 

En ziyade konuşulan mesele İspan
ya meselesi, bımdan sonra Almanya-
nm müstemleke iddialandır. İngilla 
ve Fransız hariciye nazırlan dün bu 
iki mesele hakmda uzun müddet gö
rüşmüşlerdir. İspanya meselesinde 
eskisi kadar bedbinlik yoktur. Bu
günkü vaziyetin devam edeceği ve İn
giltere ile Fransanın Franko hükü
metini, >esmen değilse büe, filen ta^ 
nıyacakları anlaşılmaktadır. 

Almanyanm müstemleke iddiaları
na gelince, İngiltere ile Fransa B. 
Hitlerin Rayhştagda yapacağı beya
natı beklemeğe karar vermişlerdir. 
Bu beyanattan sonra aralarında; mü
zakerede bulımacaklardır. 

Brükselde Fransız ve İngiliz harici
ye nazırları arasında; görüşülen me
selelerden biri de İtalyanm Trablus 
Garbe yaptığı askerî sevkiyattır. 
Trablus Garb bir taraftan Mısır, di
ğer taraftan Tımus ve Cezairle hem-

Brükselden bir görünüş: Belediye 
dairesi 

hudud olduğundan bu sevkiyat gerek 
İngiltereyi, gerek Fransayı sdâkadar 
etmektedir. Maamafih neler görüşül
düğü bUinmiyor. 

(Devamı 4 üncü sahibede) 

Bay Şükrü Kayanın 
Dahiliye Velıâietinde 

onuncu 

B. Şükrü Kaya 

Bay Şükrü Kaya, Dahiliye Vekâleti 
vazifesini üzerine alışınm evvelki gün 
onuncu yıl dönümünü idrâk etmiştir. 
. Bu yıllar zarfında memleket, asır-

latdan beri müştak olduğu bir emni
yet ve huzur içinde yaşamış, vilâyet
lerimizin hemen hepsinde muvaffaki
yetli teşebbüslere girişilmiş ve bunla
rın bir çoğu intaç edilmiştir. Dahilî i-
dare cihazlarımız tekâmül etmiş, pek 
güzide valiler vilâyetlerimizin başına 
gelmiştir. Şükrü Kaya, bu mühim va 
zifesine ilâveten son seneler zarfında 
Parti Genel sekreterliğini de deruhde 
etmiş bulunuyor. 

Avrupai ölçüde bir münevver olan 
Bay Şükrü Kayayı Vekâletteki onun
cu yılından dolayı tebrik ederiz. 

fll£lcn«l<» 
Caddeler ve törenler 
• 30 ağustos ve 29 teşrinievvel gibi 

mutlu ve kutlu günlerde şenlik yap
mak, meydanlarımızı ve caddelerimi
zi törenlere hasretmek hepimizi mem
nun ediyor. Tarihî günlerimizin hatı
rası içinde mesud yaşıyoruz. 

Fakat bu muayyen günlerin hari
cinde şehrin büyük cadde ve mey
danlarında şu veya bu vesile, ziyaret 
veya merasim dolayısile bütün nakli
yatın durması hem halkı lüzumsuz^ 
yere rahatsız ediyor, hem de iktisadi 
faaliyetimize engel oluyor. 

Şehir, şehir halkının olduğuna gö
re, âmme menfaati yahud umumî his
siyata taallûk eden şenlikler olmadık
ça münakalâtı uzun boylu durdurmak 
doğru değildir. 

Yeni romanımız 

ESRARENGİZ 
KERVAN 
Yazan: Arif Cemil Denker 

Esrarengiz Kervan romanı baş
tan sonıma kadar hep maceralar
la doludur. Aynı zamanda hem 
siyasî, hem cinaidir, hem de ca
susluk romanıdır. Size Çin Tür-
kistanının şehirlerini, Kervan 
yollarmı ve korkunç kum çölle
rini tanıttığı için de bir seyahat 
romanıdır. 

Büyük bir alâka ile 
takip edeceğinize şüp
he olmıyan bu romanı
mızı pek yakında neşre 
başlıyoruz. 

ingiliz donanması 1942 de 
çok kuvvetlenecek 

Bahriye Nezareti tüccar gemileri mürettebatının 
lıarp talimi görmesine karar verdi 

\ 

Bugünkü İngiliz donanmasının en kuvvetli gemilerinden Bevenge dritnottt 

gemisi buluna-Londra 4 (A.A.) — Daily Telegragh 
gatezesinin yazdığına göre, İngiliz 
deniz programının ifaSı neticesinde 
İngilterenin 1942 de 35 biner tonluk 
olmak üzere 25 dritnotu, son sistem 
ve 10 eski tipte kruvazörü, 9 büyük 
tayyare gemisi, 150 en son sistem ve 
bu miktardan çok daha fazla da eski 
tipte torpidosu ve nihayet 3âne en son 

sistem 70 denizaltı 
çaktır. 

Londra 4 (A.A.) — Daily Herald 
gazetesi İngfillz ticafet gemilerinden 
bir harp takdirinde nasıl istifade edi
leceği hususunun amirallıkca tedkik 
edilmekte olduğunu yazmaktadır, ri-
careti bahriye mürettebatı da harp 
talim ve terbiyesi göreceklerdir. 

Yeni kabinenin programı 
Atatürkün nutkundaki 
esasların tatbik plânıdır 
Yeni hükümetin programındaki 
ikinci lıususiyette umumî bir 

kalkınma mahiyetinde olmasıdır 
Ankara 5 (Telefonla) — Ulus ga

zetesi, yeni kabinenin programından 
bahsederken diyor ki: 

«Başvekil Celâl Bayar, meclisin pa
zartesi toplantısında yeni hüküme
tin programını millet mümessillerine 
kamutay kürsüsünden arzedecektir. 

Bu program tereddütsüzce tarihî 
vasfını verebileceğimiz 1 ikinci teşrin 
nutkundaki esasların bir tatbik plâ
nı olacaktır. 

Bilhassa maliye, ziraat, inhisarlar 
ve endüstri işletmelerimizle dış ti
careti tanzim bakımından pek faal 
bir devreye girmekteyiz. Hükümet 
için yeni kanunlar hazırlamak, ted
birler almak, kamutay için bu ka-
nunlan tedkik ve gecikmeksizin tat
bik olunmalarını temin etmek lâzım-

geliyor. 
Bütün vatandaşlar; sabırsızlıkla 

Atatürkün direktiflerinin gerçekleş
tirilmesini görmek arzusundadırlar. 

Bilhassa maliyeye taallûk etmekte 
olan noktalar iş ve halk hayatının 
en yakm menfaatlerine temas eden 
mühim noktalardır. Devletle vatan
daşın karşılıklı hak, vazife ve mesu
liyetlerini denkleştiren ve maliye 
memurlannı yeni bir hizmet zümi-
yetUe hareket etmeğe davet eden 
fıkralar memleketin her tarafında 
derin bir akis uyandırmıştır. 

Hükümet bu mesud aksi, müsbet 
icraatla tamamlamak için katî ted
birlerini alacaktır. 

(Devamı 2 nci sahifede) 
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ANKARA M — Udî galiba!.. «Musikimizin istikb ali karanlık!- diyor!.. 
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D ü n Geceki ve B u Sa,ba,hki Haberler m l_ 
Fransa daFranko hökûmetile münasebet 

tesis etmek istiyecek mi? 
Bazı Fransız gazeteleri Fransanm İngiltereyi 

taklid etmesi lüzumundan bahsediyorlar 
Paris 4 — îngilterenîn Franko hü

kümeti nezdine bir mümessil gönde
receği hakkındaki haberler üzerine 
şu malûmat veriliyor: İngiltere, Fran
ko nezdine bir ticaret mümessili gön
dermeği düşündüğünü çok zaman ev
vel Fransaya haber vermiştir. Bu ka
rarın tatbikine geçileceğirü de perşem
be günü bildirmiştir. 

Brükselde İngiliz ve Fransız harici
ye nazırlan arasındaki görüşmede bu 
mesele müzakere edilmiştir. İki nazır, 
ancak gönüllüler çekildikten sonra 
iki taraf için muharib hakkını tam-
mak hususunda mutabık kalmışlardır. 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris 4 — CJazeteler, İngilterenin 
Franko hükümeti nezdine mümessil 
göndereceğine dâir alman haberler 
tizerine, uzun makaleler yazıyorlar. 
Petit Parisien diyor ki: 

«İngilterenin Franko hükümetini 
tanıdığı hakkmdaki haberler doğru 
değildir. Maamafih İngiliz hariciye 
nazırı B. Eden, İngiltere hükümeti ile 

İngiliz efkârı umumiyesinin Frankist 
İspanyol hükümeti ile daha devamlı 
münasebetlerde bulunmamn fayda
dan hâli olmıyacağı mütaleasmda bu
lunduklarım Fransız hariciye nazırı
na gizlememiştir. Binnetice İngilte
renin Franko nezdindeki diplomatik 
faaliyetini inkişaf ettirmek için biri 
ticaret mümessüi olmak üzere olduk
ça mühim İngiliz ricalinin Salaman-
caya gönderilmesi muhakkaktır.» 

Populaire diyor ki: «İngiltere hükü
meti, İspanyol asilerinin muzaffer 
olacaklarını tahmin ederek, onları 
gücendirmemeğe çalışmaktadır. İngil

terenin bu körükörüne hareketi, Fransa 
hükümetinin vaziyetini daha ziyade 
kolaylaştıracak mahiyette değildir.» 

Excelsior diyor ki: «İngiltere, İspan-
3rada sükûn tesisi için bir tavassuta ha
zırlanıyor. İngiliz - Fransız cephesini 
muhafaza için biz de aynı tarzda ha
reket etmeliyiz. İki tarafta da mü
messiller bulunması esirlerin müba
delesi ve saire gibi hususlarda yardım 
edilmesini temin edebilir.» 

Hatayı karıştıran 
müfsidler 

Eski Antakya kaymakamı 
hakkında da tevkif müzek-

keresi kesildi 
Ankara 5 (Telefonla) — Suriyeden 

gelen haberlere göre uzun zaman
dan beri Hatayı karıştıran müfsidler 
nihayet birer birer eski suçlarından 
dolayı adliyenin pençesine düşmek
tedirler. Sabık Antakya kayma
kamı Abdülkadir ve mevkuf jandar

ma kumandam Yahya' hakkındaki tah
kikat genişletilmektedir. Tahkikatın 
verdiği neticeye göre, Hatayda' ilk ve 
son anarşiye meydan veren tahrikçi
leri teşvik eden kaymakam ve jan
darma kumandanı idi. Müddeiumu
milik eski kaymakam Abdülkadir 
hakkında da' bugün tevkif müzekke
resi kesmiştir. Abdülkadir aranmak
tadır. 

(jonuliuierın gen 
alınması işi 

İki taraf nezdinde fikirleri 
alınmak için teşebbüste 

bulunulacak 
Ltindra 4 (A.A.) -^ Ademi müda

hale komitesi bugün saat 16 ya doğ
ru toplanmış ve iki saat kadar sür
müştür. 

Komite, gönüllüler hakkındaki ka
rarname projesi ile talî komitenin 
tavsiyelerini kabul etmiştir. Malûm 
olduğu üzere bu tavsiyeler mucibin
ce komite reisi, iki taraf nezdinde fi
kirlerini anlamak üzere teşebbüsler
de bulunacaktır. 

Komitenin yeni içtimai hakkında 
bir tarih tesbit edilmemiştir. Reis, lü
zumu takdirinde komiteyi toplantıya 
çağıracaktır. 

B. Delbos Belsrrad ve Sofyayi 
ş» ziyaret edecekmiş 

Atina 4 — Atina gazetelerinin Pa
tisten aldıkları haberlere göre Fran-
m hariciye nazırı B. Delbos ikinci-
teşrin sonlarına doğru Sofya ile Bel-
gradı ziyaret edecektir. *• 
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Pef terdarlar arasında nakiller 
' Ankara 5 (Telefonla) — Eskişehir 
defterdarı B. Cevdet Manisa defter
darlığına Aydın defterdarı B. Nusret 
Eskişehir defterdarlığma, Erzurum 
ttefterdan B. Naci Aydın defterdarlı-
İma, Divanı muhasebat birinci sınıf 
totiraJııblerlnden B. Baki İzmir def
terdar muavinliğine tayin edilmişler-

Ibnissuud bütün Arapların 
kralı olacakmış 

Mısırda bu şayialara 
inanılmaması lâzım geldiği 

söyleniyor 
Kahire 4 (A.A.) — Salahiyettar ma-

hafil, İtalyan menabiinden tereşşüh 
eden ve Seoudi arabistan kıta:atı ile 
Maveraişerianın bir ileri karakolu a-
rasmda bir müsademe vuku bulmuş 
olduğuna dair olan haberleri katî su
rette tekzip etmektedir. 

Bu mahafil, İbnissuudun yakında 
Bağdaddan Fasa kadar «bütün Arap-
laiın kralı» ünvanmı istiyeceği habe
rini de şüphe ile karşüamaktadır. 

Salahiyettar müşahidler, bu müna
sebetle Hicaz kralının şimdiye kadar 
daima göstermiş olduğu tedbir MO ih
tiyatın bu kabil beyanat Ue asla telif 
edilemiyeceğini hatırla tmaktadırlar. 

Bir Fransız vapuruna 
gene hücum edildi 

Fransız torpido muhribleri 
vapuru kurtardılar 

Paris 5 (Akşamy — Bahriye neza
reti tebliğ ediyor: C!one nammdaki 
Fransız vapuru dün sabah Barselon 
açıklarmda meçhul deniz tayyareleri
nin hücumıma uğramıştır. 

Vautour nammdaki Fransız torpi
do muhribi tecavüze uğnyan vapu
run derhal imdadına koşmuştur. Va
pur üzerine atılan bombalardan hiç 
bir hasara uğramamıştır. Cone vapu
ru Jerfol torpidosunun refakatinde 
yoluna devam ediyor. 

Doğu üniversitesi 
' Ankara 4 (Akşam) — Maarif ve-
vekâleti Atatürkün nutuklarında işa-

. ret ettikleri doğu üniversitesi için tet
kiklere başlamıştır. Maarif vekili ya-
kmda şarka giderek mahallinde tet
kikler yapacaktır. 

Berlinde 3 kişi idam edildi 
Berlin 4 (A.A.) — Bu sabah Berlin

de, vatanî hiyanet ve devletin emni
yetine karşı komplo cürümlerinden 
dolayı, 3 kişi idam edilmiştir. 

î D. N. B. nin bir tebliğine göre idam 
edilen eşhas, Almanya aleyhinde ca
susluğa kıyam etmiş olan Peter Sou-
sen ile gayri kanunî bir teşekkülü ye
niden vücude getirmeğe teşebbüs et
miş olduklarmdan idama mahkûm e-
dilmiş olan Adolf Ramote ve Robert 
Stamm'dır. 

Yunan kralı Pariste 
Paris 4 (A.A.) — Yunanistan kralı 

Oeorges, bu sabah Komadan buraya 

GÜNÜN HADtSELERt 

Japonya ve avukatı İtalya 
Çin - Japon harbinin önünü almak 

üzere bazı devletler Brükselde toplandı. 
Bu devletler Çinin istiklâl ve tamamiyetini 
korumak için 1922 de Vaşington konfe-
J^nsmı imzalamış olan 8 devlet, yani Ame
rika, Belçika, İngiltere, Çin, Fransa, İtal
ya, Hollanda, Portekizdir. Japonya da bu 
devletlerdendir; fakat konferansa gelmedi. 
Bunlardan başka dokuzlar muahedesine 
sonradan iltihak etmiş olan İsveç, Norveç, 
Danimarka gibi bazı devletler de konfe
ransa iştirak ediyorlar. Sovyet Rusya da 
Cindeki alâkası dolayısile toplantıya da
vet edildi. 

Dün gelen haberler ûmid verecek şekil
de değildir. 

Nasıl olsun ki, bu konferans bir mahke
me gibidir. Davacı ve hâkimler ayni şa
hıslardır. Maznun mevkiinde olan Japon
ya ve onun avukatı İtalya bu mahkemenin 
ne hakkmı, ne otoritesini, ne verdiği hük
mü tanıyor... Hattâ suçlu mahkemeye bile 
gelmiyor! 

Mahkemeye onu tahtelhıfz getirecek bir 
«polis» olmadığı gibi, verilecek karan tat
bik ettirecek bir «icra kuvveti» de yoktur. 
Müddei, iddiasile kalacak, kikimin karan 
kuru lâftan ibaret olacaktır. 

Bu işte icra kuvveti vazifesini görecek 
sade bir Amerika varsa da, o da ciddi ve 
fiilî bir şey yapmağa yanaşmamaktadır. 

F. T. 

Atatürk ve 
yeni Türkiye 

Yunan gazeteleri 
memleketimiz hakkında 

makaleler yazıyorlar 
Atina 4 (A.A.) — Ankarayı ziyare

tinde Başvekile refakat etmiş olan 
Yunan gazetecileri yeni Türkiye ve 
bu Türkiyenin Reisicumhuru Atatür
kün verdiği enreji ile elde ettiği te-
rakkiler hakkındaki intibalarıni yaz-
mıya devam ediyorlar. 

Elefteron Vima gazetesi Zafiris'in 
ve Etnos gazetesi de Vekiarelli'nin 
belediye bankaları hakkmdaki maka
lelerini Katimerini gazetesi, Atatür
kün azmiyle tahakkuk eden yeni 
Türkiye mucizesine ve bütün Türk 
milletinin Büyük Şefine karşı besle
diği derin muhabbete dair Nazos'un 
makale silsilesini, Akropolis gazetesi 
de ayni mevzu etrafında' Çakiridis'in 
makalelerini neşretmektedir. 

Etnos gazetesi ayni zamanda Das-
kalakis'in resimli vesaike müstenit 
makale silsilesini neşreylemektedir. 

Buhran, muvazene ve 

Buhran ve muvazene ver
gilerinin tadiline mukabil 

kazanç vergisi biraz 
yükseltilecek 

Ankara 5 (Telefonla) — Ulu Önder 
Atatürk Kamutayı açış nutuklarm-
da; «Hayvan vergisi Buhran ve Muva- , 
zene vergileri üzerinde tedkikler ya
pılarak bütçe muvazenesi esasını 
bozmıyacak surette tedricen tahfif 

çareleri düşünülmelidir» buyurmuşlar
dı. Öğrendiğimize göre hükümet Pa
zartesi günü Mecliste, Atatürkün bu 
direktiflerine de işaret ederek bu ver
gilerde halkı sevindirecek izahat ve
recektir. 

Maliye vekâletince bu hususta yapı
lan tetkikler hayli Uerüemiş, buhran 
ve muvazene vergilerinin esas itibari-
le kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu
na mukabil kazanç vergisinin nisbeti 
biraz yükseltilecektir. Fakat herhalde 
maaş alanların lehinde bir fark hasıl 
olacaktır. 

Nafia Vekili Cumartesi günü 
Diyarıbekire gidecek 

Ankara 5 (Telefonla) — Diyarıbe-
kir - Cizre demiryolu hattmm ilk 20 
kilometrelik kısmmm ihalesi yapıl
mıştır. Haber aldığımıza göre bu hat
tın temel atma merasimi ayın 8 İnde 
Nafia Vekili tarafından Diyarıbekir-
de yapılacaktır, B. Ali Çetinkaya Cu-

Japonlar, Şanghayı 
çevirmeğe çalışıyorlar 
Japonlar Şimalî Cinde yeniden 

bazı mevkileri işgal ettiler 
Şanghay cephesi 4 (A.A.) — Şangha-

yın Japon kuvvetleri tarafından iha
tası hareketi, mütemadiyen terakki et
mektedir. 

Bu ihatarun acil gayesi, Şanghay ile 
Nankin arasındaki bütün münakalele
ri kesmektir. Nantao'daki Çin kıtaatı, 
Şanghayın cenubigarbîsindeki Lung-
hua varoşuna çekilmiştir. Çin kuvvet
leri, şimdi bu noktada tahaşşüd etmek
tedir. 

Şimalî Cindeki hareket 
Chansi 4 (A.A.) — Japon kıtaatı, şi

malden ve şarktan Chansi'nin merke
zi olan Taiyuan'a doğru ilerlemektedir. 
Bu kıtaat, daha şimdiden Taiyuan'a 
takriben 50 kilometre mesafede bulun
maktadır. Ayni kıtaat, dün Taiyuan'ın 
50 kilometre şimalinde kâin Sinhisien'i 
işgal etmiştir. Chengtai demiryolu bo
yunca şarktan gelmekte olan kuvvet
ler ise, Taiyuan'ın 48 kilometre şarkm-
daki Shouyoung'ı zaptetmişlerdir. 

Japon tebliği 
Tokyo 4 (A.A.) — 3 birinci teşrin ta

rihinde büyük imparator Meiji'nin do
ğumunun yıldönümü münasebetile, Ja
pon ordusu, bütün Şanghay cephesin
de bu tarihi tesid etmek üzere Çin hat
ları üzerine her top başına 101 pare 
mermi endaht etmiştir. Ondan sonra 
şark istikametine dönerek anavatanı 
selâmlamıştır. 
Amerika bir harekette bu

lunmağa taraftar değil 
Paris 4 — Madam Tabouis, Oeuvre 

gazetesinde Brüksel konferansı ve 
Amerika delegesi B. Davis'in bu kon
feranstaki nutku hakkında yazdığı biv 
makalede diyor ki: 

«B. Norman Davis, Çin ile Japonya 
arasında hiçbir fark gözetmemektedir. 
Bu nutukta Amerika efkân umumiye
sinin uyanmış olduğunu gösteren bir 
işaret aramak beyhudedir. 

Toky>, 4 (A.A.) — Japonyamn yeni
den Brüksel konferansına davet edile
ceğine dair olan haberler münasebeti
le Domei ajansı, Japonyamn böyle bir 
daveti reddedeceğini istihbaratına at
fen bildirmektedir. 

Komünizme karşı 
anlaşma 

Almanya namına B. 
Ribbetrop imzahyacak 
BerİiTi 4 — Almanyanm Londra se

firi B. Ribbentrop bugün Romaya gi
decektir. Romada Almanya, Japonya 
ve İtalya arasmda komünizm aleyhin
de aktedilmiş misakı Almanya namı
na imzalıyacaktır. B. Ribbentrop dün 
akşam Romada İtalyan ricalile uzun 
bir telefon konuşması yapmıştır, 

Berlin 4 (A.A.) — B. Yon Ribbentrop 
bugün fevkalâde sefir sıfatile Roma
ya gitmiştir. 

Bir Japon parti reisi Almanya 
ve ttalyaya gidecek 

Tokyo 4 — Domei ajansı, 
Tonokai fırkası reisi B. Seigo Nalsano-
nun bu ayın 11 inde Almanya ve İtal-
yaya gideceğini haber vermektedir. 

Tataresko çekiHyor 
Kral Bükreşe dönünce 

kabine istifa edecek 
Bükreş 5 (Akşam) — Romanya 

Başvekili B. Tataresko, elyevm Prağ-
da bulunan kral Karol Bükreşe dö
ner dönmez kabinenin istifasım ken-
risine vereceğini söylemiştir. Yeni 
Rumen kabinesini kimin yapacağı 
belli değüdir^ 

Balkan erkânı harbiye 
reisleri şehrimize 

geliyorlar 
Ankaradaki toplantıya iştirak edeı> 

Yugoslav, Rumen ve Yrnıan erkâm 
harbiye reisleri bugün saat 12,40 da 
hususî trenle şehrimize gelecekler, 
bir kısmı bu akşam, bir kısmı da ya
rın memleketlerine döneceklerdir. 

Besrruta giden heyet 
Ankaraya döndü 

Ankara 5 (Telefonla) — Suriycde-
ki Türklere ve Türkiyedeki Suriyeli
lere aid emlâk hakkındaki anlaşma-
larm tatbikinden doğan ihtilâflan 
halletmek üzere Beyruta giden nüfus 
umum müdürü B. Muhtar, Hariciye 
Vekâleti ikinci daire reis muavini E. 
Basri ve Maliye Vekâleti mütehassıs 
müşavirlerinden B. Caferden mürek
kep heyet Ankaraya dönmüştür. 

Belçikada kabine buhranı 
Brüksel 4 (A.A.) — Belçika amele 

fırkası bürosu, kabineyi teşkil etmek 
teşebbüsüne müzaherette bulunamı-

Seyid Rızanın 
idamı istendi 

Müddeiumumi iddiana
mesini okudu müdafaa 

yarına kaldı 
Elâziz 4 — Tunceli isyam 

maznunlarının bugün de muhake
melerine devam edilmiştir. Bugünkü 
celsede iddia makamı iddiasını der-
meyan ederek suçlulardan biı- kısmı-
mn Türk ceza kanununun 149 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre ce
zalandırılmasını ve bir kısmının da 
yine ayni maddenin üçnücü fıkrası
na göre cezalandırılmalarını taleb 
etmiştir. 

Mahkeme müdafaa için 6 ikinci-
teşrine kalmıştır. İkinci fıkraya gö
re istenenler arasında sergerde Seyid 
Rıza ile oğlu ve aveneleri bulunmak
tadır. 

Bunlar hakkında istenen ceza idam
dır. 

Faşta galeyan 
Milliyetçilerin reislerinde» 

biri nefyediliyor 
Paris 4 — Fas sultanı, Fas mülte-. 

çilerinden profesör Elbalelfassi'nin 
Fas haricine çıkarılmasmı emretmiş
tir. Profesör Faştaki tahrikatın baş
lıca mesulü sayılıyor. Faştaki Fransız 
fevkalâde komiserinin mütalâası alın
dıktan sonra Elbalelfassi'nin Afrika-
da Gabon müstemlekesinde Libreville 
şehrinde oturmağa memur edilmesi 
kararlaŞtınlmıştır. Kendisi bir tayya
re ile bu şehre gönderilecektir. 

Paris 4 (A.A.) — Son kanşıklıklar 
üzerine Faşta alınmış olan çok şiddet
li tedbirler hafifletilmiştir. Fas şeh
rinde bulunan on bölüğün büyük bir 
kısmı geri almımş ve ancak üç dört 
posta bırakılmıştır. 

Yani kabinenin programı 
(Baş tarafı 1 inci sahilede) 

Yeni hükümetin programmdaü 
ikinci hususiyet; umumî bir kalkın
ma plâm mahiyeti alacak olma< 
smdadır. » 

Vekiller bu plânın tatbik tedbirle
rini tasavvur ettikten sonra hepsi 
umumi kalkmma plânı dahilinde te
lif olunacak ve bu usul masraf ve 
emeklerimizden almakta olduğumuz 
verimi büsbütün arttıracak ve bü
tün millî faaliyet şubeleri arasında 
daha ahenkli bir çalışma ve emek 
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Hamallık kalktı, yük 
tramvayı, isteriz 1 

Belediye sırt, omuz ve baş üzerinde 
yük taşımak suretile hamallığı ve sey
yar esnaflığı ortadan kaldırdı; fakat el 
arabalarile nakliyata müsaade ediyor. 

Ancak bu el arabaları nihayet bir
kaç yüz metre dahilinde yük taşıya
cak vaziyettedirler. Buna rağmen ha
kikatte işin hiç de böyle olmadığmı 
görüyoruz. Hamalhğın ne fena şekil
lere istihale ettiğini, bir dostum, bakı
nız nasıl anlattı: 

— Bir aile, İstanbul Bahkpazann-
daki bir bakkaldan haftalık erzakım 
aldı. Bir el arabasına koydurttu. İki 
zavaUı adam, arabayı, itmek suretile, 
kan ter içinde tâ Nişantaşına kadar 
getirdiler. Hem ana yollarda nakliya
ta engel oldular, hem de kendUeri he
lak oldular... 

Maksad, insanları yük altında ezU-
mekten kurtarmak, şehre bir medenî 
manzara vermekti. Cinde insana çek
tirilen arabalar vardır amma, sarı de
rili insanlar bunların teşkil ettiği lev
hadan kendilerine bir iftihar hissesi 
çıkarmıyorlar. İstanbul hemşehrisi, 
yük hayvanma benzemekten kurtul
du, şükür! Fakat katiyyen cer hay
vanma da benzememelidir. 

Bunu önlemek için gayet pratik 
bir çare olduğunu zannediyoruz: 

İstanbul tramvayları günün muay
yen zamanlarında tıklım tıklım dolu
durlar. Fakat muayyen saatlerde de 
seyrüsefer az olur ve bu saatler ma
lûmdur. O müddetler zarfında depo
lardan az araba çıkarılmakta, hattâ 
bunlar bile pek o kadar dolmamak-
tadır. 

Günün böyle kısımları seçilse de, yük 
kabul eden tramvaylar işletilse, asıl 
o zaman şehir medenî bir manzara 
alacaktır. Tasavvurumuza göre bu yük 
tramvayları başka bir renge boyah ol-

• malıdır. Biletleri bir iki kuruş daha 
pahah olur, yahud eşya için aynca 
ucuz bir bilet kesilir. Hamal, küçük 
arabasile eşyayı bunların önüne kadar 
getirir, içine koyar ve tramvaydan 
ahp herkesin evine götürür. At ara
basına ihtiyaç hissettirmeden -ve ta
hammülü de olmıyan- küçük ve de
mokratik nakliyat meselesinin ehem
miyetli bir faslı da böylelikle halledil
miş olur. 

Birçok medenî şehirlerde tramvayla 
eşya nakliyatı vardır. (Bizde bir kere 
tramvay şirketi böyle bir teklifi red
detmiş gerçi amma, reddi manasızdır.) 
Halk bu tarz tramvayların saat kaç
ta nereden kalktığım, ilânlardan okur, 
bilir ve istifade eder. Bunların işi 
gün geçtikçe artar. Yük tramvayı iti-
yadlar arasına girer. Paris gibi büyük 
şehirlerin sokaklarında geceleyin tram
vay yerine nakliye treni geçer. Bizde 
niçin yük tramvayı işlemesin? 

Bugünkü günde şehrin küçük nak
liyat işi halledilmemiş vaziyettedir. Sa
nırım ki, teklif ettiğimiz şekil hiç de 
yapılmıyacak, aylan bir şey değUdir. 

Akşamcı 
«mmmıııııııınıııımıınniHluııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııuıııııı» 

Bir sarhoş camlar ı kırdı, ağır 
yara land ı 

Sirkecide oturan şoför Ali, dün gece 
pek fîizla sarhoş olarak odasına gel
miş ve bütün camları elerile kırmış
tır. 

Bu suretle bilek damarları kesilerek 
tehlikeli surette yaralanmış ve zabıta 
tarafından Cerrahpaşa hastanesine ya
tırılmıştır. 

Hava tehlikesi 
Zehirli gazdan 

korunma kursları 
başlıyor 

Halka zehirli gazlardan korunma 
tedbirleri gösterilmek üzere kurslar 
açılacağını yazmıştık. Kurslarm 16 
teşrinisaniden itibaren açılmasına ka
rar verilmiştir. Kurslara, akşamları her 
aileden en aşağı bir kadm, bir erkek 
devama mecbur olacaktır. Esasen 
bundan bir müddet evvel mahalle mü
messilleri evleri dolaşarak kurslara 
devam edecek kimselerin isimlerini 
tesbit etmişlerdir. 

Kurslar, Halkevlerinde, Parti bina
larında ve bilhassa ilk mekteblerde a-
çılacaktır. Her kursun muallimi ile 
ders saatleri bugün vilâyette toplana
cak olan zehirli gazlardaki korımma 
komisyonunda kararlaştınlacaktır. 
Kurs sonunda devam edenler imti
han edileceklerdir. İmtihanda muvaf
fak olamıyanlaT ikinci devreye deva
ma mecbur olacaklardır. 

Kurslara her ailedenin iştirak et
mesinin temini için zabıta tedbirler 
alacaktır. # 

Ehl iyetnames i o l m ı y a n 
arabacı lar 

Dün Eminönü zabıtasmca yapüan 
bir kontrolda 34 arabacının, ehliyetsiz 
olarak araba idare ettikleri tesbit edil
miş ve İ»*I»';T .» • ^ ' - 1 ••^.'MM \ \mıış-
lardır. Bunlardan ayrıca para cezası 
da alınacaktır. 

48 saallik çalışma 
Tramvay, elektrik, otobüs 

işçilerinin bir müracaatı 
, Haftada 48 saatlik çalışma hakkın
daki 1 numaralı genel emrin yalnus 
sanayi müesseselerine ve atelye iş
lerine tatbik edilmesi bazı işçi şikâ
yetlerine yol açmaktadır. Genel emir 
ileride diğer işçilere de tatbik edilecek
tir. Fakat şikâyetçiler bunun şimdi
den tatbikini istiyorlar. 

Tramvay, tünel, elektrik şirketile 
otobüs işçileri şikâyet edenlerin ba
şında geliyorlar. Gerçi bu müessese
lerin atelye işçileri 48 saatlik mesai 
zamanından istifade ediyorlar. Fakat 
diğerleri eski şekilde çalışmaya de
vam ederek ayni ücretle yoruldukla
rını ileri sürüyorlar. Otobüs işçileri 
gece ancak bir kaç saat uyuya bildik
lerini iddia ediyorlar ve genel emrin 
biran evvel umumîleştirilmesini isti
yorlar. 

Alâkadarlar bu şikâyetleri tetkike 
başlamışlardır' Netice Ankaraya; bil
dirilecektir. 

B e l e d i y e is t imlâk komisyonu 
lâğvedildi 

Belediye istimlâk komisyonu 1 teş
rinisaniden itibaren lağvedilmiştir. 
Komisyon, şimdiye kadar istimlâk e-
dilecek binalara kıymet kojrmakta, 
kıymetlere itiraz eden mal sahiplerile 
pazarlık yapmakta idi. 

Komisyonun işi bundan sonra be
lediye emlâk şubesi tarafmdan idare 
edilecektir. Komisyonun aon reisi, 
sabık İstanbul valisi B. Haydar mer
humdu. 

Haklı şikâyetler 
"Fotoğrafla Türkiye,, 

ve devletin ticareti 
Matbuat umum müdürlüğü, 

^Fotoğrafla Türkiye» isimli bir 
albüm neşretti. Bunun ne kadar 
güzel ve istifadeli bir eser oldu
ğunu bütün gazeteler meyanın-
da biz de yazdık. Bazı karilerimiz 
bu albümden behemehal bir ta
ne edinmek, istemektedirler. Bi
ze de mektupla müracaat etmiş
lerdir. Tavassutumuzdan menfî 
netice çıkmaktadır. Böyle bir eser, 
bu derece rağbete rağmen niçin 
satılmasın? Bahusus ki satılma
sında devlet için maddî, manevî 
istifade vardır. 

Son devirde, resmî müessesele
rin işleyişinde manttkilik ve tica
ri zihniyet aranmaktadır. Bu al
büm meselesi de her halde bürok
rasideki bir aksaklığı gösteriyor. 
Mütehassıslar, mekanizmadaki 
bu bozukluğu düzeltmelidirler. 

Not: Karilerimizden gelen diğer şi
kâyet mektuplarını 8 inci sahife-
mizde okuyunuz. 

Bir hamal bir Itamyon 
aitında can verdi 
Kazaya sebep olan 

şoför yakalandı 
Dün Fındıklıda feci bir kaza olmuş 

ve bir hamal iki kamyon tarafmdan 
sadmeye uğradıktan sonra ezilerek 
ölmüştür. Vakanın tafsilâtı şöyledir: 

Hamal Emin; Fındıklıda Halil paşa 
hanında oturmakta! ve orada Altmoğ-
lu odun deposu emrinde hamallık et
mektedir. 

Emin; dün, deponun kamyonile bir 
eve odun boşalttıktan sonra dönmüş, 
depo önünde kamyondan inmiştir. 

Emin bu sırada Kabataş tarafmdan 
gelmekte olatı inhisarlar idaresine aid 
kamyonun sadmesine uğrıyarak yere 
düşmüştür. 

Emin; bu sadmenin sersemliğinden 
kurtularak ayağa kalkmağa çalıştığı 
bir sırada Tophane istikametinden gel
mekte olan şoför Mustâfanın idaresin
deki kamyon Emini altına alarak ez
miştir. Hâdise yerine koşuşanlar, ha
mal Eminin ölüsile karşılaşmışlardır. 

Polis, gerek inhisar kamyonetinin 
şoförünü, gerek Emini ezen şoför Mus-
tafayı yakalatmştır. Tahkikat ilerletil
mektedir. 

Part i ocak kongreleri 
Halkpartisi Ocak kongrelerine bu

günden itibaren başlanacaktır. Kon
grelerde vilâyet idare heyeti âzasın
dan birer mümessil bulunacaktır. 

Nahiye kongrelerinin târihleri de 
tesbit edilmiştir. Şimdiye kadar tesbit 
edilen kongrelerin tarihleri şöyledir: 
14 Kânunevvel Beşiktaş, 17 kânunu
evvel Şamataya, 11 kânunuevvel Şeh
remini, 24 kânunuevvel Karagümrük, 
12 kânunuevvel Hasköy, 18 kânunu
evvel Galata, 19 kânunuevvel Kasun-
paşa, 23 kânunuevvel Şişli, 11 kânu
nuevvel Şamandıra, 18 kânımuevvel 
Pendik, 12 kânunuevvel Kemerburgaz, 
19 kânunuevvel Rami, 18 kânunu
evvel Beylerbeyi. ^ 

Şehir meclisi 
Fatihte, Çarşam

bada bir çocuk 
bahçesi yapılacak 

Şehir meclisi dün toplanmıştır. Mec
lisin açılması münasebetile yüksek ma-
kainlara yazılan tazim telgraflarına 
Millet Meclisi reisliği ile Dahiliye Ve
kâletinden gelen cevablar okunmuş
tur. Riyaset makamından gelen bazı 
tezkereler encümenlere havale edildik
ten sonra Fatihde Çarşamba caddesin
de Koğacıdede camisi arkasında bir 
çocuk bahçesi yapümak üzere burada
ki evkafa aid arsanın belediyeye aid 
diğer bir arsa ile mübadelesi hakkın
daki teklif kabul edildi. 

Bundan sonra Bostancı civarında 
ifraz olunan tarlalarda açılan sokak
lara konan isimlere dâir mülkiye en
cümeni mazbatası okunarak kabul e-
dildi. Ruznamede başka mevzu olma-
dığmdan içtima pazartesi gününe ta
lik edildi. 

Bakaloryası olmıyan talebe 
Üniversiteye alınmıyacak 
Geçen sene lise olgunluk imtihan-

lannda bir dersten muvaffak olarm-
yan 95 talebe üniversiteye alınmış, 
fakat bunlann mayısta olgunluk im
tihanı vermeleri şart tutulmuştu. 
İmtihanda bu talebeden onu muvaf
fak olmuştur. Bu sene bakaloryası 
olmıyan talebe üniversiteye alınmı-
yacaktır. 

Üç hırsız 
Denizyolları idaresinin 

deposundan bir çok 
eşya çalmışlar 

Emniyet direktörlüğü ikinci şubesi 
Denizyolları idaresinin deposundan 
yapılan mühim bir hırsızlığm faille
rini meydana çıkarmıştır. 

Bu hırsızlık. Denizyolları idaresi-
rün saat kulesinin üçüncü katında 
bulunan depodan yapılmış ve bir çok 
battaniye, havlu ve buna mümasil 
levazım aşınlmıştı. 

İkinci şube sirkat masası memur-
lan bir müddettenberi bu işin peşini 
bırakmamışlar ve nihayet Kadri, Sa
lih ve Yaşar adlarında üç sabıkalı
dan mürekkep kumpanyayı meydana 
çıkarrmşlardır. 

Bunlann çaldığı eşyayı nerelerde 
sattıkları da tesbit edUmiştir. Tahki
kat ilerletUmektedir. 

Saral ı bir g e n ç sokakta düştü , 
muhtel i f yer ler inden 

yara land ı 
Kayseriden istanbula tedavi için 

gelen 24 yaşlarında Mehmed isminde 
bir genç, dün Demirkapıdan geçmek
te iken sarası tutarak düşmüş, muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. Polis, 
Mehmedi Cerrahpaşa hastanesine kal-
dırrmştır. 

Nikâh 
Bay Rifat Dikerin kızı bayan Sami-

re üe Sümer Bank mühendislerinden 
bay Tank Erdemin nikâh töreni dün 
Büyükadada yapılmıştır. Her iki tara
fa saadetler dileriz. 

İSTANBUL HAYATI 
Sakallı Bebek 

Dostum (R.) e uğramıştım. Bi« 
üst katta otururken aşağıda bir gü
rültü koptu. Kahn bir erkek sesi, ince, 
keskin bir çocuk kahkahası, ayak pa-
tırdılan, koşuşmalar, kıyamet kopu
yor. Dostumun kaşları çatıldı. Başını 
iki tarafa sallıyarak homurdandı: 

— Gene bizim sakallı bebek oyuna 
başladı. Akşam sabah, hele pazar gün
leri istirahatimi burnumdan getiri
yor. 

Erkeğin gevrek kahkahalan, çocuk 
çığhkları hakikaten tahammül edile-
miyecek hale gelmişti. 

Dostum asabi bir gülüşle kolumdan 
çekti: 

— Allah aşkına gel de şu manzara
yı seyret. Bak, benim yerimde sen ol
san kızmaz mısın? 

Odadan çıktık, merdivenlerden ya
vaş yavaş orta kata indik. Başınu 
uzatınca aşağı avluda gördüğüm man
zara karşısında bir kahkaha da ben 
atmaktan kendimi zor zaptettim. 
Otuz beş kırk yaşlarında, upuzun bir 
adam pijamasımn kollannı sıvamış, 
paçalarını kıvumış. ikişer metre adım
larla avluda fini fırıl dolaşıyor. Arka
da da, dostum (R...) in altı yaşındaki 
minimini kızı kanter içinde koşuyor, 
sakalh arkadaşını yakalamağa uğra
şıyor. Adam, kocaman, kıllı ellerile 
minimininin omuzunâ dokunarak 
gevrek bir kahkaha atıyor ve bağırı
yor: 

— Ayak yere basmaz, hop cambas. 
Yavrucuk telâş içinde koşuyor, öte

ki ondan daha telâşh adımlarla ko
caman gövdesini büke büke kaçıyor 
ve köşedeki sandalyeye oturuyor. 
Oyun icabı uzun bacaklarım yere do
kundurmamak için sandalyenin üze
rinde dört kat oluyor ve gülmekten 
katıla katıla kanter içinde yanma ge
len çocuğun omuzuna gene vuruyor: 

— Ayak yere basmaz, hop cambaz. 
Gürültüden, tepinmeden bütün ev 

sarsdıyordu. Sakalh bebek, minimini 
kızcağızdan daim fazla telâş içinde 
koşarken bir aralık ayağı sandalyeye 
takıldı, muvazenesini kaybetti. Koca
man bir servi gibi avlunun ortasına 
devrildi. Yavrucuk korkmuş, olduğu 
yerde kalmıştı. Herhalde, taşlar üzeri
ne uzanan sakalh arkadaşının cıyak 
cıyak ağlamasuu bekliyordu. Fakat 
öteki derhal kendini topladı, kalktı. 
Acıyan dizlerini uğuşturdu, toz top
rak içinde kalan yüzünü çamurlu 
avuçlarile silerek gene haykırdı: 

— Bunu saymanı ha... Ayak yere 
basmaz, hop cambaz. 

Ve, topalhya topaUıya koşup san
dalyenin üzerine büzüldü. Çocukca
ğız hâlâ şaşkın şaşkın bakıyordu. Dos
tum (R...) de de artık tahammül kal
mamıştı. Yukarıdan bastonu kaptığı 
gibi bağıra çağıra aşağıya koştu: 

— Yahu, şu kadarcık çocukla oyun 
oynamağa sıkılmıyor musun? Bari 
yann da beraber mektebe gidiniz. 

Sakalh bebek, (R...) in sesini du
yar duymaz telâşla sandalyeden indi: 

— Bayım, bu havada sokağa çıka
mıyoruz. Biz de pazar eğlencesi yapı
yoruz. 

Diyerek çocuğu kolundan yakaladı 
ve karşı odaya girdi. Dostum hiddetle 
homurdamyordb: 

— Azizim, lark yaşındaki adamın 
şu haline ne dersin? Sen olsan böyle 
kiracıya ne yaparsm? 

İçeriden sakallı bebeğin, karagöı 
oynatır gibi sesi duyuluyordu: 

«İhtiyar olsam da gönlüm tazedir, 
yaaaarhey.» 

Cemal Refik 

Bay Amcaya sTöre. 

— Modern evleri sen git de Ameri 
kada gör bay Amca... 

,.. Bir odaya giriyorsun, ortada 
ne masa var, ne konsol!,. Ne kaiıape 

vvar, ne koltukl... 

... Her yer tamtakır!... Fakat... Bir düğmeye basıyorsun, orta
ya bir masa çıkıyor, bir daha basıyor
sun dolap çıkıyor!... Başka bir düğ
meye bas her şey yeril yerlnel... 

... Nasü?,,. 
B. A. — İyi amma haciı memur* 

lan için güçl... 



'^^•'«R' 

Evkaf teşkilâtı 
J Bugünkü ihtiyaçları 
karşılamak için vazifeler 

tesbit ediliyor 
Ankara 4 — Evkaf idaresinin teş

kilât ve vazifeleri bugünkü ihtiyaç
ları karşılamak maksadile tayin ve 
tesbit ediliyor. Yeni teşkilâtta vakıf
lar umum müdürlüğü Başvekâlete 
bağlı, hükmî şahsiyeti haiz, mülhak 
bütçe ile idare edilen bir devlet mü
essesesidir. 
Vakıflar umum müdürlüğü merkez 

teşkilâtı bir muavinlikle teftiş heyeti, 
hukuk müşavirliği, inşaat müdürlü
ğü, muhasebe müdürlüğü, mülhak 
vakıflar ve muamelât müdürlüğü, va
ridat ve tahsilat müdürlüğü, vakıf pa
ralar müdürlüğü, toprak, maden ve 
orman işleri fen müdürlüğü, zat ve 
yazı işleri müdürlüğü, vakıf kayıtlar 
müdürlüğünden teşekkül etmektedir. 

Rüstempaşa camisi bir 
meydan içine alınacak 

Mahmudpaşa civarında bulunan 
Rüstempaşa camisi, tarihi kıymeti ha
iz güzel bir eserdir. Camiye bitişik bu
lunan dükkânlar, bu sanat eserinin 
kıymetini bozduğundan bunların is
timlâk edilerek caminin bir meydan 
içine almması kararlaştınlmıştıv. 
Dükkânların istimlâkine hemen baş
lanacaktır. 

Ay başmdan itibaren bütün 
Kırkçeşme suları kesilecek 

Belediye, şehrin umumî sıhhati ba-
kımmdan evkaf ve inhisarlar idarele-
rile diğer müesseselerin itirazlarına 
rağmen 1 kânunuevvelden itibaren bü
tün Kırkçeşme sularını kestirmeğe 
karar vermiştir. Bu karar, bütün alâ
kadar devair ve müesseselere tebliğ 
edilmiştir. 

Orta tedrisat müdürünün 
tedkikleri 

Şehrimizde bulunan orta tedrisat 
umum müdürü B. Avni dün Üsküdata 
geçmiş, Üsküdardaki lise ve orta mek-
tebleri gezmiş, derslere girmiştir. U-
mum müdür, şehrimizdeki bütün mek-
lebleri gezecek, verilen dersleri ya
kından takibedecek, ve bu seneki tedri
sat tarzı etrafında katî bir netice al
dıktan sonra Vekâlete bir rapor vere
cektir. 

Adliyede teftiş haberi doğru 
değil 

Bir gazetede, adliye başmüfettişi 
B. Sırrınm riyaseti altında bir teftiş 
heyetinin İstanbul adliyesini teftişe 
memur edildiğini ve heyetin yakında 
Istanbula gelerek adliye devairini 
teftişe başlıyacağını yazmıştı. Dün 
kendisile görüştüğümüz müddeiumu
mi B. Hikmet Önad, böyle bir teftiş
ten resmî ve hususî hiç bir malûmatı 
olmadığını ve havadisin tamamile a-
sılsız olduğunu söylemiştir. 

Galatada yapılacak asfalt 
yol dün ihale edildi 

Merkez rıhtım hanının önünden 
müstakbel Galata meydanına ve ora
dan da deniz ticaret müdürlüğü bina-
sma kadar yapılacak olan asfalt yol 
dün 6000 liraya ihale edilmiştir. 

İnşaata derhal başlanacak ve asfalt 
mevcud paket taşlarının üzerine dö
külecektir. Bu suretle asfalt yolun da
ha sağlam olacağı bildirilmiştir. 

Maarif müdürlüğü binası 
tamir edilecek 

istanbul maarif müdürlüğü binası
nın (eski nafia nezareti) esaslı suret
te tamir ve içinde bazı tadilât yapu-
ması karai-laştırılmıştır. Odalardan 
bir kısmı birleştirileceğinden tamir i-
şi sona erinceye kadar maarif müdür
lüğünün bazı şubeleri için civarda bir 
bina kiralanması ihtimali vardır. 

Bir tramvayın arşı kırıldı, bir 
araba da yoldan çıktı 

Evvelki akşam saat on yedide Be-
şiktaştâ bir tramvay kazası olmuş ve 
bu yüzden münakalât yirmi dakika 
kadar sekteye uğramıştır. 

Aksaray - Ortaköy hattında sefer ya
pan araba Dolmabahçe - Beşiktaş ara-
smda arşı kırılarak seferden kalmıştır. 
Diğer arabalar vesatetile tramvay 
Beşiktaş deposuna alınmak istenirken 
bu sefer de römork yoldan çıkmış ve 
bunun için on beş dakika kadar uğra-
filmıştır. 

Brükselde mühim 
meseleler 

görüşülüyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

B. Spaakm çalışma odasın
daki toplantı 

Brüksel 4 (A.A.) — Bugün saat 
11 de B. Spaakm çalışma odasmda 
delegelerin iştirakile bir konferans 
toplanmıştır. Bu konferansta Sovyet
ler birliği delegesile bütün Vaşing-
ton muahedesi âkidlerinin delegeleri 
bulunmuştur. Toplantı, saat 12,30 a 
kadar sürmüştür. 

Bazı emarelere göre, Amerika birle
şik devletler delegesinin, Çin hariç ol
mak üzere Vaştngton paktı âkidleri 
delegelerinden mürekkep bir tâli ko
mite teşkili hakkındaki teklifi nazarı 
dikkate alınmış bulunmaktadır. Bu 
tâli komite, Japonyaya, konferans na-
mma, bir uzlaşma teklifi yapacaktır. 
Bımunla beraber, bu müracaat, Ja
ponyaya bir davet mahiyetini iktisab 
etmiyecektir. Eğer, Japonyanm ceva
bı cesareti kıracak mahiyette bulun
mazsa, bu tâli komite, Tokyo ile Naıı-
kin arasında uzlaştmcı rolünü ifa ey-
liyecektir. 

Brüksel 4 (A.A.) — Dokuzlar kon
feransı Japon notasına cevabı hazır-
lama:k ve tavassut teklifinde bulun
mak üzere bir tâli komite teşkiline 
karar vermiştir. 

Brüksel 4 (A.A.) — Evvelce saat 
18,30 da yapılması kararlaştırılan 
ikinci içtima, yann sabah saat 10,30 
a tehir olunmuştur. Yann öğleye 
doğru bir resmî tebliğ neşredilecektir. 

Brüksel 4 — Fransız hariciye na
zırı B. Delbos, bu sabah, Sovyet ha
riciye komiseri B. Litvinofla> görüşmüş
tür. 
İngiliz-Portekiz konuşmaları 

Londra 4 (A.A.) — Avam kamara
sında izahatta bulunan hariciye siya
sî müsteşarı Lord Cranborne İngü-
tere ile Portekiz büyük elçisi arasın
da iki devletin daha sıkı bir temas 
muhafaza etmeleri için yapılmakta 
olan müzakerelerin büyük terakkiler 
gösterdiğini söylemiştir. 
Konferansın gayesi menfaat
lerin Cinde genişlemesi imiş.. 

Tokyo 4 (A.A.) — Matbuat, Brük
sel konferansını büyük bir soğuk 
kanlılıkla mevzuu bahsederek tenkid 
eylemektedir. 

«Nişinişi» diyor ki: 
Konferanstan öyle mühim netice

ler beklenemez. Çünkü Japonyayı 
nazan itibara almaksızın toplanmış
tır. Japonyanm Uzak Şark ihtilâfı
nın nasıl halledilmesi lâzım gelece
ğine dair olan hattı hareketi katiyen 
değişmemiştir. Devletler Nankin ile 
doğrudan doğruya müzakere etmek 
istiyorlar. Onların takib ettikleri ga
ye medeniyetin ilerlemesi değil men
faatlerin Cinde genişlemesidir. 
Faşist tecavüzüne karşı gizli 

müzakereler mi? 
Nev York 4 (A.A.) — «Nevyork 

Times» gazetesinin Brüksel muhabi
ri Bıükselde toplanan bazı heyeti 
murahhasalar arasında faşist teca
vüzüne karşı demokrat devletler ara-
smda bir blok teşkili .için gizli mü
zakereler yapıldığını yazmaktadır. 
B. Eden Londraya dönüyor 

Brüksel 4 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre B. Eden yarın Londraya hare
ket edecek ve İngiliz heyeti reisliğini 
B. MaJkoln Mac Donald deruhte 
edecektir. 

Alâkadar mahafil B. Edenin Brük-
sele avdetinin, konferans mesaisinin 
inkişafına tabi kalacağını bildirmek
tedir. 

Fakir çocuklara yardım 
Mekteblerde fakir çocuklarm öğle 

yemeklerile ders levazımı vesair ihti-j 
yacını temin etmek üzere teşekkül e-
den himaye heyetleri, geçen sene 
7500 çocuğa yardım etmişti. 

Bu sene yardım görecek çocukla-
nn on beş bine çıkanlmasma pren-
sib itibarile karar verilmiştir. Bu 
maksadla bugünlerde himaye heyet-
leri ve mümessillerinin iştirakile bir 
toplantı yapılacak ve bu seneki yar
dım faaliyet programile yardım gö
recek çocukların mikdan tesbit edi
lecektir. 

Zekâ bayramı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Modern inkılâbçı, yalnız geçmişin 
karşısında kin duyarak önüne geleni 
deviren bir yıkıcı değil, bilâkis yüksek 
bir geleceği kurmak vazifesini üstüne 
almış bir siyasî mühendis ve sosyal 
mimar olmalıdır. 

Atatürkü dinledikten sonra bir şey 
daha öğrendik; anladık ki (Kema
lizm) görüşile (Tekâmül), ancak mü
kemmelleşmeğe doğru hızlı bir yükse
liş mânasma gelir. 

Bundan daha verimli inkılâb düs
turu olabilir mi? 

Fazıl Ahmed Aykaç 

Asfalt yollara 15 nisanda 
başlanacak 

Şehrimizde yapılacak asfalt yollar 
ve meydanlar hakkında dün tafsilât 
vermiştik. Asfalt yol ve meydanların 
keşiflerine şimdiden başlanmıştır. İn
şaata en geç olarak 15 nisanda başlan
ması kararlaştırılmıştır. Ancak asfalt 
caddelerin telefon şebekelerini değiş
tirmek lâzımdır. Gerek bu cadde va 
meydanların gerek açılacak Eminönü 
meydanının yeni vaziyetine göre te
lefon şebekesinin tesisatı değiştirile
cektir. 

Erkek kız tstanbula geliyor 
İstanbıüdaki gibi İzmirde de bir 

kızla nişanlandıktan sonra' foyası mey, 
dana çıkan Melek adındaki kızın ma
ceraları alâka uyandırmıştır. 

Meleğin bugün İzmirden şehrimize 
geleceği anlaşılmıştır. Erkek kızın bir 
annesi vardır ve İstanbulda Pangai-
tıda bir apartımanda oturmaktadır. 
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5 Teşrinisani 937 Cuma 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Piyano solo: Cemal Reşid 
taraf mdan, 19,30: Radyo fonik dram, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev, 20,45: Nedime ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı (Saat ayarı), 21,15: ORKESTRA, 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23: SON. 

6 Teşrinisani 937 Cumartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dana 
musikisi. 19 Osman pehlivan tarafmdan 
halk şarkıları. 19,30 Konferans: Doktor 
Salim Ahmed: Hastalıklara dayaıjan ve 
dayanamıyan insanlar ve ademi taiıammü-
lün sebebleri. 20 Sadi ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,30 Ömer Riza tarafından arabca söylev. 
20,45 Semahat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayarı). 21,15 Orkestra. 22,15 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün programı. 
20,30 Plâkla sololar, opera ve operet par
çaları. 23 SON. 
Viyana radyosunda bir Türk 

muganniyesinin konseri 
Viyanada bu

lunan Türk mu
ganniyesi bayan 
Vahdet Nuri ikin-
citeşrinin doku-
zımcu pazartesi 
günü akşamı sa
at 17,30 da Viya
na radyosunda 
bir konser vere
cektir. Bayan 
Vahdet Nuri Vağ-
ner ve J. Marx-
dan şarkılar söy-
llyecektir. 

Dünyanın en büyük viyolonisti 

İS CHA ELMAN 
dün şehrimize gelmiştir. 

Yegâne VİYOLON RESllAÜNÎ 
8 İkinci Teşrin pazartesi akşamı 

SARAY sinemasında 
Verecektir. Biletler şimdiden satılmaktadır. 

Bn. Vahdet Nuri 

BagOn M E L E K ' T E 

Senenin en büyük filmi 

JEANETTE MAKDONALD 

NELSON EDDY 

m 
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A Ç A R K E N 

M 1 L T O N' un 
En neşeli ve en büyük filmi 

GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE 
Yakında TÜRK sinemasında 

İM FERAH sinemada BI 
Bu geceden itibaren büyük fedakâr

lıklarla tertip edilen 

RAMAZAN programı 
Alaturka - Alafranga varyete grupları 

60 artist - 40 numara 
Ayrıca: 

İSMAİL DUMBULLU 
HERMİNE HEPŞEN 
ve arkadaşları temsil topluluğu 

Cumartesi ve pazar akşamlarından 
maada eyyamı adiye gecelerinde gün
düz saat 1 den 7 ye kadar bilet alan
lara tenzilât. 

Ş E H I R TİYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da (İspanyol bahçe
lerinde) 3 perde. Yazan: Jose 
Feliugodina Türkçesi: M. Fe
ridun. 

Fransız Tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
saat 20,30 da [Ateş böceği] 4 perde ko
medi. Yazan: Malnar. Türkçesi: K. Necati 

ERTUĞRUL SADİ TEK 
TİYATROSU Aksarayda 
Bu gece: Umuma, yarın 

gündüz (talebeye) 
S E F İ L L E R 

9 perde, pazartesi akşamı 
(Kadıköy - Süreyya) da 

Erkekler 40 mdan sonra azarlar 

ŞEHZADEBAŞI TURAN Tiyatrosu 

Bu gece 20,30 da 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semiha ve Misel varyetesi 

ŞAİRİN KIZLARI 
şarkılı komedi 3 perde 

Teşekkür 
Kısa süren bir kalp hastalığı ile çok genç 

yasta hayata gözlerini kapıyan Güzin Bel-
ger'in gerek cenazesinde bulımmak, gereK 
bizzat telgraf ve mektupla bizlere teselli 
yermek suretUe acımıza iştirak eden ak
raba ve dostlarımıza ve hastalığı sırasında 
yüksek ihtimamlarını esirgemiyerek teda
visine gayret eden kıymetli doktorlanmı-
za ayrı ayrı teşekkür borcumuzu ifaya bü
yük acımız mâni olduğundan bu hususta 
sayın gazetenizin tavassutımu dileriz. 

Babası Eşi 
Adana tütün fabrikası Diş Tabibi 
Müdürü Halit Tuğlu Adli Belger 

Teşekkür 
Karakösede bulunan kızım Muzafferin 

vazi hamlinde büyük hazakat göstererel; 
kızımın hayatmı kurtaran ve halkın sev
gisini kazanan Karaköse Askerî hastanesi 
baş hekimi kıymetli doktorlarımızdan ope
ratör Binbaşı Bay Osman Ugurel'e derin 
saygı ve minnettarlığımızı alenen bildir
meği vazife addederim. 

Emniyet 6. Ş de Mustafa Hanlii 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

4/11/937 
F 1 A T 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Arpa yemlik 
Çavdar 
Mısır san 
Kuşyemi dökme 
Susam 
iç ceviz 
Keçi kılı tabak 
Yapak Anadol 
Oüz yünü kirli 

L A R 
Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
6 
4 

2i S 15 
17i 

4 25 
4 
7 

16 
30 

13i 4 18 
6i 7 8 

27i 
— 

32 20 
55 — 56 — 
49 20 57 — 

O E L B N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Kuşyemi 
Yulaf 
Fasulye 
Nohut 
Bakla 
Susam 
B. Peynir 

G 1 D K N 

İç fındık 
K. » 

D I 9 F t A T L 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şlkago 
Buğday: Vlnlpik 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : » 
Fmdık O. ! Hamburg 
Findik L. : » 

184 Ton 
75 > 
84 » 
15 » 
50 > 
61 > 
15 » 
25 > 
15 > 
22 > 

5 Ton 
5 t 

A R 
5,84 K. 
4,26 » 
6,21 * 
4,97 » 
4,10 » 
8,21 » 

9 4 , - » 
94— » 1 

yarınki cumartesi günü 
Tepebası GARDEN'i 

HARRY FLEMING 
Habeş grupu 

THE TRANSCONTİNENTAL 
REVÜSÜNDE 

takdim edecektir. 
MİAMİ — HARLEM — HAVANA 

40 ARTİST 
ve 

CONTINENTAL AMBASADÖR CAZ 

Vera Kendal — Eva Winn — Wen-
di Moos Hal Hern ve İ rene Kiel 
The Albertos, J ak Niers And Perry 
RichJe Jonns Creaton Don - Mc 
Donald Wm. SpiIIer a n d Lorraine 

The Two Serers 
ve 10 Ambasadör Kızları 

Ahenkdar bir muh i t t e fevkalâde 
bir t emasa 

Pazartesi akşamına k a d a r 
HER AKŞAM SUVARE 

ve Cumartes i ve Pazar günleri 
saa t 17 1/2 da MATİNE 

FLORELLE'in 
Son seanslan 

Her akşam: 
AMBASADÖR CAZ'm iştirakile 

DANSLI DİNE = KONSERLER 
Fiyatlarda zam yoktur. 

Telefon: 42690 

Yarın saat 17 de 

Fransız tiyatrosunda 
Âmâ Maer piyanisti 

İMRE UNGAR' 
vedaı münasebetile 
CHOPİN RESİTALİ 

Fiatler: 100, 75, 50 kuruş 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuru? 2700 kuru9 
C ATLIK 750 > 1450 B 
S ATLK 400 > 800 > 
1 AYLİK 150 » — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: SenellSl 

3600, altı aylıöı 1000. üç 
aylığı 1000 kuruttur. 

Adres tebdili İçin yirmi beg 
kuruglok pul göndermek l&zımdır. 

Ramazan 1 — Ruzıhızır 184 
1 İBiMk GfiMf Cfi, İkİBdi Ak|«m Tıtıı 

I E. 11,58 1,34 6,56 9,42 12,00 1,331 
1 Va. 4,55 6,36 11,58 14,43 17,01 18,35 

İdarehane: Babıâli civan 
'^cımusluk So. 
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Almanyanın müstemleke isteği 
B. Hitler son millî sosyalist partisi 

kongrasinde belli başlı olarak yalnız 
iki nokta üzerinde durmuştur. Bun
lardan biri bolşevikliğe karşı mücade
lenin şiddetle devamına ve diğeri de 
Almanyanın eski müstemlekelerina 
sahip olması zarurî bulunduğuna dor 
irdir. B. Mussölini de faşizmin îtalya-
da yerleştiğinin on beşinci yılı niha
yet bulması münasebetile söylediği 
nutukta bolşevikliğin bütün Avrupa-
dan ihraç edileceğini söyledikten son
ra Almanyaya eski müstemlekelerinin 
iadesi icabettiğini söylemişti. 

Bu müstemlekelerin aslan payım 
alan İngiltere Almanyanın iddiasma 
karşı ses çıkarmamıştı. Fakat İtalya-
nın Versay muahedesinin arazi ve 
hududlara aid ahkâmını değiştirecek 
plan Almemyamn yeni talebim be-
nimsiyerek bütün kuvvet ve nufuzrı-
Üe tezahürat göstermesi İngÜterede 
derin infial uyandırmıştır. 

İngütere Hariciye Nazın son nut
kunda İtalyanm kâfi derecede müs
temleke cihetinden tatmin edilmiş ol
duğu halde ortaya tekrar müstemle
ke davası çıkarmasını tenkid etmiştir. 

B. Edenin bu sözleri; son günlerde 
tekrar yatılmış görülen İngiliz - İ-
talyan ztddfy;et ve rekabetini yeniden 
uyandırdı. 

Bütün İtalyan matbuatı İngiltere-
ye Almanyanın müstenüekeletini gas" 
betmek ve umumî harbde yapmış oh 
duğu vaid ve taahhüdleri bir kaç yüz 
kilometre murabbaında kum çölleri
ni vermek suretile ifa etmiş zan-
nında bulunmakla itham etmişlerdir. 

Bu münakaşalar devam ederken 
Almanya müstemlekelerini istirdad i-
çin her ne yapmak lâztm ise yapma
ğa hazırlandığım ve hattâ bu mak-
sadla devletin parlamentosu Reich-
tag'ı torpiıyacağını ihsas etmiştir. Bu 
vaziyet karşısında İngiltere de meb
uslardan ve diğer poiitikacilardan 
mürekkeb mühim bir zümre Alman
yanın müstemlekelere aid talebinin 
esaslı surette tetkik edümesi için 
mütehassıslardan müteşekkil bir ko
misyonun teşkü edümesi için Başve
kile müracaat etmişlerdir. Almanyor 
ntn müstemleke cihetinden tatmini 
artık aktüalite bir mesele olmuştur. 

Feyzullalı Kazan 

VÜCUDUMUZ 
İskeletimizde kaç kemik, başımızda 

kaç saç, damarlarımızda kaç 
kilo kan var? 

Asnnuzın ten asn olduğunu inkâr 
•deİHlir miyfat?. 

Bir otomobilin kaç parçadan mürdE-
kep olduğ:unu bildiğimiz gibi vücudu
muzun de parçalannı biliyortız. Mek
tep sıralannda benim gibi siz de oku
muşsunuzdur ve benim gibi siz de unut-
muşsunuzdur. Haturlatahm: 

İskeletimiz 206 parçadu. Kafa tası
mız 8, yüzümüz H parçadu*. 

Bütün bu kemikleri harekete getir

mek için 327 âsab kullamnz. 
Bunlar malûmdur. Şimdi gelelim ye

ni bilinen şeylere: 
Kırmızı saçlı bir adamm başmda 

90,000 saç vardır. Sarışmlarm saç sa
yısı 140,000 dir. 

Damarlarımızda akan kanm kaç 
kilo olduğımu hesaplamak da çok ba
sittir: Ağırhğııuzı 16 ile taksim edinia: 
Meselâ 80 kilo geliyorsamz damarla
rınızda 5 kilo kan vardır. 

Genç ihtiyar evlenecek 
Bir iyi aydanberi hiç bahsetmedik, 

halbuki bahsetmek lâzımdır, insan 
teselli bulur: Yüz seneden fazla yaşa
mak kabilmiş! deyip sevinir... 

Yeryüzünün en ihtiyar adamı Bah
tiyar Kozandır. Yugoslavyada Lipla-
jan köyünde oturan Bahtiyar 132 ya
ğmadadır. Son günlerde yalnızlıktan ca-
m sıkılan Bahtiyar evlenmeğe karar 
vermiş. Bahtiyann 102 yaşmda bir oğ
lu 2 ayhk bir torunu vardır. Bahtiyar 
alacağı kadirim 40 dan genç 70 den 
{aşh olmamasım istiyor. 

1,000 milyar 
Size: Yer yüzünde mevcut elmas-

larm değeri kaç paradır?... diye sor-
salar ne cevap verirsiniz?... 

1,000 milyar frank deyiniz, aldanmış 
Olmazsımz. Çünkü yeni çıkan bir is
tatistik böyle yazıyor. 

Yer yüzünde mevcut elmasların 
ağırhğı da modern yeni bir lokomo-
itifin ağnrhğı kadarmış... 

Evlenmeğe dair 
Incilde yazdı: «Bu yedi sene ona ye

di gün gibi geldi, çünkü seviyordu. 
La Roşöfokal diyor ki: «İyi izdivaç 

yardır. Zevkli izdivaç yoktur.» 
«Düşünmeden evlenmoıin, bütün 

iümrü müddetince düşünecek zamanı 
yardır» sözü de İngiliz darl»meselidir. 

Yamyam, vahşî adam 
Fransa ayaletlerinden birinde çıkan 

bir gazetenin sahibi, mebuslannm 
şerefine bir ziyafet çekiyor. Ziyafette 
kırk yıUık nefis şarap içiliyor. 

Bir arahk mebus dalgmlıkla şarabı
na su katıyor... 

Bımu gören gazete sahibi hiddetten 
boğulacak hale geüyor, bütün kan ba
şına sıçrıyor, yakasmı çözüyor, söz 

{• söyliyecek kudreti bulunca haykırıyor: 
— Hemen sofrayı terkediniz, siz me

denî bir insan değilsiniz, siz vahşisiniz, 
yamyamsmız!.. 

Bu mebus ertesi sene intihabatı kay
bediyor. 

Kim olduğunu söylemeyen 
ingiltere bankası direktörü bay Mon-

tagu Norman gösterişi, reklâmı hiç sev
mez; hele gazetecilerden şeytan gör
müş gibi kaçar. 

Geçen hafta Fransaya gitmek üzere 
vapura binen bay Norman «profesör 
Skinner» adını aldı. Açıkgöz bir gaze
teci vapurda Normam tanıdı, yanma 
gitti: 

— Affedersiniz, dedi, siz meşhur pro" 
fesör Skinner değU misiniz?. 

— Evet, ya siz kimsiniz?. 
Gazeteci soğukkanlılıkla kendini 

takdim etti: 
— İngiltere Bankası direktörü Nor-

mamm, amma rica ederim İdmseye 
söylemeyin!.. 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 

Letonyadan bir delege 
geldi, Ankaraya gitti 

Bir çok memleketlerle yeni ticaret 
anlaşması j»pılacağmı yazmıştık. Bu 
husustaki müzakerelerin çoğu Anka-
rada olacaktır. Bu itibarla ticaret he
yetleri şehrimize gelmeğe başlamışlar
dır. Letonya ticaret ve sanayi daire
si müdür muavini B. Volmars Türki
ye - Letonya ticaret anlsışmalan mü
zakerelerinde bulımmak üzere şehri
mize gelmiştir. 

B. Volmars dün öğleden evvel Tûrts 
ofis İstanbul şubesi müdürlüğüne ge
lerek direktör B. Suphi Ziya ile görüş
müş, akşam Ankaraya gitmiştir. 

Letonya ile ticari münasebeti
miz azdır. Bu küçük memleket alif 
verişlerini daha çok komşu devletler
le yapmaktadır. Fakat son zamanlar
da Tüi'k mallarma karşı Letonyadan 
istekler baş göstermiye başlamıştır. 
Bütün bu cihetler göz önünde tutula
rak iki memleket arasındaki ticarî 
münasebetin inkişafım temin ede
cek yeni bir anlaşma yapılacaktır. 

Şimdiye kadar bu memleketin bizden 
en çok aldığı madde yağ istihsali için 
fazla miktarda susam ve cüz'i mik-
darda da! yaprak tütün, işlenmiş tü- .1 
tün ve sigaradan ibarettir. Son zaman
larda pamuk üzerine de talepler vaki 
olmuştur. 

Estonya ticaret anlaşması için de 
bugünlerde bir heyetin Ankara'ya gel
mesi beklenmektedir. 

Yahudi muhacereti 
hal(l(indak[]el(lif 

Manisa mebusu B. Sabri 
Toprağın ilen surdugü 

sebepler 

Ankara 4 — Manisa mebusu ve es
ki Ziraat Vekili B. Sabri Toprağm yar 
bancı memleketlerden gelecek göç
menler hakkmda meclise bir Vflnyn 
teklifi yaptığım büdirmiştim. TekM 
bühassa Yahudileri hedef tutmakta
dır. B. Sabri Topragm tezi şudur: 

«Almanya, Lehistan, Romanya, Ma-
caristanda Yahudilerden nefret edi
liyor. Musevilerin en büyük haklara! 
mazhar oldukları yerlerden biri olan 
İngÜterede bile Yahudi düşmanlığı 
genişlemektedir. Türkiyede Yahudiler 
daima müsavi haklara mazhar olmuş, 
iyi muamele görmüşlerdir. Buna rağ;-
men Türk tabüyetindeki Yahudiler 
ne dinî lisanları olan ibraniceyi, ne de 
millî lisanları olan türkçeyi konuş
mazlar, kendilerini Türklerden daha 
yüksek görmek gibi batıl bir zehap tar 
şırlar. Böyle bir cüreti Balkanlardaki 
diğer bir memlekette göstenniş olsar 
1ar maruz kalacakları muamelenin teş
rih ve izahma lüzum yoktur. 

"^Yahudiler yalnız kendi aralannda 
ecnebi dili kullanarak Türkleri tahkir
le kalmazlar, memlekete gelen ecne-
büeri de arkaları sıra sürüklerler.» 

B. Sabri Toprak, ileride çok elim ız-
tıraplara meydan verecekleri için 
memleketin huzuru, rahatı ve menfaar 
ti noktalarından bu fena Yahudi mu
hitinin şimdiden İslahına çahşılmak-
la beraber bu muhitin genişlemesine 
asla meydan vermemek lâzun geldiği 
fikrindedir. Alyans İzraUit teşek
küllerinin ve mekteplerinin bu husus
ta çok kötü ve mentt roller oynadığı
nı kaydetmektedir. 

Devlet memurlarının maaşları 
15 dereceye ayr ı ld ı 

İnhisarlarda en yüksek aylık 
700, en az 20 liradır 

Ankara 4 — Devlet memurları ma-
aşlarımn tevhid ve teadülüne aid ka
nunim bazı maddelerini değiştiren bir 
proje hazırlanmıştır. Bu projeye göre 
zabitler ve askerî memurlar hariç ol
mak üzere hâkimler, muallimler ve bü
tün devlet memurlannm maaşları 15 
dereceye ayrılmıştır. 

Birinci derece 150, ürinci derece 125, 
üçüncü derece 100, dördüncü derece 
90, beşinci derece 80, altıncı derece 
70, yedinci derece 60, sekizinci derece 
50, dokuzuncu derece 40, onımcu de
rece 35, on birinci derece 30, on ikinci 
derece 25, on üçüncü derece 20, on dör
düncü derece 15, on beşinci derece 10 
liradır. 

Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onun
cu ve on birinci derecedeküer 2,8 ve al-
tmcı, on ikinci, on üçüncü derecedekl-
1er üç, dördüncü, beşinci derecedeküer 
3,2; on dördüncü derecedeküer 3,5; bi
rinci, ikinci, üçüncü, on beşinci dere
cedeküer dört emsaliyle darb edüip 
hasıllar maaş olarak verilecektir. Bu 
maaşlar tekaüd aidatı m£iktu vergi ve 
maarif vergisine tâbi değildir. Damga 
pulu ve memurlann yol vergUeri diğer 
mükelleflerde olduğu gibi tahsU edUe-
cektir. 

İnhisarlarda maaş 
Ankara 4 (Akşam) — Hazırlanan 

bir lâyihaya göre umum müdürlüğü 
kadrosundaki daimi memurlar müs
tahdemlerin aylıklan seri ve derecel©-
rile yeni esaslara bağlanacaktır. Bım-
lara göre inhisarlarda en çok aylık 700 
en az aylık 20 liradır. Ankarada otu
ran inhisar memur ve müstahdemle
rine diğer devlet memurları gibi ayni 
hüküm ve nisbetl»' dahilinde meskoı 
tazminatı da verilecektir. İnhisarlarda 
maaş nisbetleri şunlardır: 

İnhisar memurlannm maaş baremi 
şu şeküdedir: 600, 500, 400, 350, 300, 
275, 250, 225, 200, 175, 150, 125, 100, 90, 
80, 70, 60, 50, 40, 30 20 lira. 

Sicili müsaid olan ve bulunduğu 
derecede iki seneyi dolduran, her me
mur ve müstahdeme ayhğı derecesinin 
en yüksek miktanna varmcaya kada2 
cumhuriyet bajrrammda hir senelllc 
kıdan zammımn iki misli verilecektir. 
Bu suretle verilecek kıdem zamlar» 
cumhuriyet bayrammı takip eden iklıv» 
ci teşrin aymm başmdan muteber ola* 
çaktır. ı 

Harcirah, vekâlet tahsisatiyle, ha»* 
talik, askeri hizmet için ayrılışta, me* 
zuniyette kadro açığında verilecek üc
ret ve tazminat ayn bir nizamnanMi 
üe tayin edUecektir. 

Torandot'da genç bir doktor var; 
peçen sene evlenmiş, geçen gün de 
evlenmesinin yıldönümünü kutlamış. 
Bu münasebetle karısına ne hediye 
etmiş büir misiniz?... Kalbinin radyo
grafisini... 

Röntgen mütehassisi doktor Muh
teremin kulakları çınlasın 

1937 sevdalıları 
uçuyor ve duman savurarak bu du
manla havaya: nSeni seviyorum* di
ye yazıyor. 

* 
Genç tayyarecilerimiz okusun: 
Meşhur tayyareci Ted AirheaH San 

Fransiskoda nisanlmnın evi üstünde 

Portlandda oturan bir erkek Jer-
sey - Sitide oturan bir kızla sevişiyor 
ve evleniyor. Amma evleninceye ka
dar birbirlerinin yüzünü görmüyorlar. 
Ya nasıl sevişiyorlar? Gramofon plâ
ğı doldurup birbirlerine gönderiyor
lar ve böyle plâkla konuşa konuşa 
sevişiyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. 

Bir çocuk ateşle osmarken 
entarisi tutuştu, bazı 

yerleri yandı 
Enünönünde oturan bay Fazlı; dün 

bir aralık öteberi almak üzere çatşıya 
çüonış, bu sırada çocuğu dört yaşlar 
rmda Mehmed evde yalnız kalmıştır. 

Çocuk, odada bulunan mangal bar 
şma geçerek ateşle oynalnağa başlar 
mış, bu sırada da entarisi tutuşmuş
tur. Çocuk bu şekilde yanmağa başlar 
ymca, ağlayıp bağırmış, az sonra bar 
bası çairşıdan dönmüştür. Bay Fa:zlı, 
çocuğun tutuşan üstünü başını sön
dürmüş, diğer taraftan da zabıtayı 
haberdar etmiştir. 

Polis, çocuğu tedavi altına aldırmış
tır. Tahkikat genişletilmektedir. 

Pasaport harçları 
azaltılacak 

Tahsil veyahud ilmî 
tedkikler için harice 
gideceklerden birer 

lira harç alınacak 
Ankara 4 — Hazırlanan yeni pasa

port kanunu Vekaletlerce tetkik edU-
nüştir. Yeni pasap^t kanmıu çıkm-
ca, tahsü veya ilmî tetkikler için Av-
rupaya gidecek olanlara bir kolaylık 
olmak üzere elyevm meri olan pasa
port kanununun bir maddesi tadil e« 
düecektir. 

Ta;dil edüecek maddeye göre ilmi ^ 
tetkiklerde bulunmak ve müsabakatla-
ra iştirak etmek veyahud ecnebi bir 
devletin mümasil teşekkülerini ziya
ret veya onlar tarafmdan Türkiyeye 
yapılmış ziyaretleri iade eylemek mak-
sa;dUe yabancı memleketlere gidecek 
olan mekteb talebelerile sporcu ve iz
cilerin, en az beş kişilik kafüe halin
de bulunmak ve mekteb talebelerile iz-
cUer muallimleri nezaretinde gitmek 
şartile müşterek pasaportla seyehat 
etmeleri mümkün olmakta ve hepsin
den birer lira alınarak altı aylık müş
terek pasaport verilmektedir. 

Bu hükümden faydalanarak yaban
cı memleketlere gidenler bu vaziyet
lerini kaybettikleri takdirde umumi 
hükümlere tâbi olacaklardır. Daimî 
surette pasaport taşımasmı mecburî 
kılan yabancı memleketlerde tahsilde 
bulunan türk talebe ve ameleye o 
memleketlerden çıkış halinde umumî 
hükümler tatbik olunmak şartüe tah-
sUl veya işinüı devamı müddetlnce bir 
lira harç mukabüinde daimî âdi pa
saport verilecektir. 

Aksaray yangını tahkikatı 
Evvelki gece Aksarayda Ud evin 

yanmaslle neticelenen yalngm tahki
katı ikmal edilmiştir. 

Horhor caddesinde tayyareci Orhan 
sokağmda bayan Münevverin 6 nu-
marah evinde ikinci katta kiracı bu
lunan Süleymaiım akşamdan yakmış 
olduğu mangaldan sıçrayan kıvücua-
lann bağdadiler arasına girerek yan-
gmm çıktığı tesbit edilmiştir. 

Bir bisikletli bir kadına 
çarparak yaraladı 

Samatya caddesinden bisikletle geç
mekte olan Antranik, yol üzerinde 
Fehmiye isminde bir kadma çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralanmasınal 
sebebiyet vermiştir. 

Polis, Antraniği yakalamış, Felıime-
ı yi de tedavi altına almıştır. 

Tavuk nesli 
ıslah edilecek 
Bu maksadla esaslı 

teşebbüslere girişilmesine 
karar verildi 

Bazı yabahcı firmalar Türkiyedett 
tavuk almak istemektedirler. Bugün 
için tavuk ihraç maddelerimiz arasm-
da değildir. Bu sene cüz'i mıkdaSrda 
Yunanistana canlı tavuk sevkedüml^ 
se de diğer memleketlere ihracat (d« 
mamıştır. j 

Bunun sebepleri muhtelifdir. Avru-
panın aradığı tavuklar büyük cins» 
lerdir. Halbuki, Bulgaristan müstes
na olmak üzere, zira'atçi diğer Balkan 
memleketlerinde tavuk nesil cıhzdır. 
Bu sebeple ucuz fiatle tavuklar daha 
çok dahilde Istinlâk edilmektedir. ; 

Bulgaristan yegâne tavuk ihracat
çısı memleket olmak vaziyetini mu
hafaza' etmektedir. Bu memlekette 
tavuk nesli o kadar ıslah edilmiştir IsS, 
iri tavuklardan elde edilen büyük Bul» 
gar yumurtaları da nefasetUe tanın
mış Türk yumurtalarına Avrupa' pt-
yasalarmda kolayca rekabet imkâmr» 
nı bulmaktadır. 

Bu mühim mevzu alâkadarlann 
gözünden kaçmamıştır. Çünkü Tür
kiyede de tavuk neslini ıslah ve ihra f̂ 
etmek imkânlan her zaman mevcuttıu^ 
Bu ıslahat yalnız, tavuğu Türkiyeda 
de mühim bir ihraç maddesi halinâ 
getirmekle kalmıyacak, Avrupanm Sk* 
radığı iri yumurtalar elde edilmek sıı>» 
retüe yumurta ihracatımız da çoğala» 
çaktır. \ 

Memlekette tavuk neslinin ıslah vti 
ihracı o kadar unutulmuş, ihmal 6N 
dUmiştlr ki, şehrimizle bu vadide tel-
şebbüsata güişen resmî daireler bu iş
le uğraşanlt^ı bir toplantıya davet et> 
misler, fakat yalnıa bir kişinin geldU 
ğini görmüşlerdir. Bunım üzerine; yft* 
pılan teşebbüsün hem memleket vfl 
hem de müstahsil için ne kadar fayw 
dah olduğımu alâkadarlara anlatmağa 
karar verilmiştir. i 

Tavuk neslinin ıslahındakl ehem
miyeti anlatmak için de memlekette 
geniş mikyasta propaganda yapmaH 
lâzım gelmektedir. Köylere mütehas
sıs gönderilip köylüyü tenvir etmek, 
verilen karaıların en mühim ve en i-
sabetlilerinden biridir. ^ 

Bir otobüsle bir otomobil ] 
çarpıştı 

Şoför Seyfeddinin idaresindeki oto
büs Ue Tiryandafilin idaresindeki taki-
si otomobili Sirkecide çarpışnuşlaSr, 
her ikisi de hasara vğramıştır. Polis, 
iki şoförü de yakalamıştır. HangisiniA 
suçlu olduğu araştırılmaktadır. 



c ̂  MEMLEKET HABERLERİ 
'muam 

Üç koyu süslîyen 
şîrîn Tîrebolu kasabası 

Son zamanlarda imar edilen Tirebolunun 
parke caddeleri, modern binaları var 

Tireboludan bir görünüf 
Tirebolu (Akşam) — Güzel yurdu- J 

muzun güzel bir parçası olan ve Ka-
radenizin bu civarını üç büyük koy 
üzerinde süsliyen Tirebolu en şirin 
kasabalarımızdan biridir. Denizden 
ve karadan manzaraları lâtif ve ji-
rindir. Kasabanın kuruluşunda yas
landığı ve bütün sene zümrüt gibi 
duran Ayana dağından çıkan leziz 
sularile Karadenizde başlı başına bir 
şöhreti vardır. Bir zamanlar bu tatlı 
sulardan hususî surette İstanbula 
kadar gönderildiğini bugün bile bi
lenler pek çoktur. Tirebolu halkmm 
sıhhati üzerinde büyük ehemmiyeti 
ve rolü olan bol ve leziz suları temiz 
havası gürbüz ve neşeli vatan evlât
ları yetiştirmektedir. Tirebolmıun 
genç ihtiyar bütün halkı sevimli ve 
neşelidir. Kazanın yegâne istihsal ve 
ihraç ettiği fındık mahsulü her ser.e 
mühimce bir servet getirmekte ve 
halk refah ve saadet ve bol neşe irin
de yaşamaktadır. 

I İmar faaliyeti 
Tirebolu harbiumumî İçinde düş

man bombardımanlarından en çok 
müteessir ve harap olmuş sahil ka
zalarımızdan biri idi.^ Cumhuriyetin 
feyizli varlıkları içinde devamlı bir 

^ faaliyetle imar edilmekte olan kasa
ba merkezi bugün geniş parke cad
delere, müzeyyen parklara her gün 
yükselen modern bialara malik bu
lunmaktadır. 

Geçen sene açılıp henüz bir yaşını 
idrak etmekte olan Halkevi, zevki 

selimi okşıyan bir tarzı mimaride 
yapümış güzel bir binadır. Zengin 
bir kütüphaneye maliktir. Spor işle
rine pek ehemmiyet veren kaza genç
liği, Halkevinin teşvik ve yardımlari-
le iyi yetişmektedir. 

Tireboluda spor 
Tireboluda üç spor klübü vardır. 

Bu klüpler şehre yakın bir spor sa-
hasmdan henüz mahrum bulunuyor
lar. Bu itibarla gerek Halkevi spor 
şubesinin gerek belediye erkânınm 
memleket gençliğine güzel bir spor 
sahası teminine matuf canlı bir him
metleri dört gözle beklenmektedir. 
Klüpler gerek müştereken ve gerek 
münferiden civar kaza ve vilâyet mer
kezlerindeki spor temaslarında sayüı 
muvaffakiyetler temin edioyrlar. 

Kültür hareketleri 
Kazanın değerli kaymakamı B. 

Mithat Vuralm kıymetli idaresile iki 
köyde iki büyük yatüı okul ikmal 
edilmiştir. Eispiye nahiyesi yatüı oku
lu şimdilik elli yatılı talebe almakta
dır. Fakat teşkilât itibarile yüz ya
tılı talebeyi istiap edebilir. Ortacami 
yatılı okulu hâlen seksen yatılı ta
lebe kabul etmiştir. 

Fakat kazanın muhtelif köylerin
den yüzelli yatılı talebeye aid teşki
lât mecvuttur. Bilhassa yetim çocuk
ları tercihen kabul etmekte olan bu 
iki yatılı okul kazadaki maarif hare
ketlerinin canlı ve kıymetli misalle-
rindendir. Çok yakında Camiyanı 
mevkiinde de bir yatılı okul ikmal 
edilecektir. 

Canavarl ık Sulanan arazî 
Geceleyin öz kızına 

taarruz etnniş! 
izmir (Akşam) — İzmirin Değir-

mendere nahiyesinde bir facia olmuş, 
Hilmi adında biri sarhoş olduktan 
sonra öz kızı 14 yaşmda Zeynebi zor
la kirletmiştir. Kız, gece uykuda bu
lunduğu sırada babasınm hayvanca 
tecavüzü karşısında feryada başlamış 
ve gece bekçisi koşarak eve girmiştir. 
Fakat ırz düşmanı baba, o sırada kı
sanı berbad etmişti. Adliyeye verilen 
Ömer Hilmi tevkif edilmiştir. 

Yeni bir köprü açılıyor 
Samsun 4 (Akşam) — Nafıa vekâ

leti tarafından yaptırılan Bafra - Kı
zılırmak köprüsü bitmiştir. Açılış res
mi bugün yapılacaktır. Bu münasebet
le vekâlet müsteşarı B. Arif Ankaradan 
Samsuna gelmiştir. Diğer davetlilerle 
birlikte Bafraya hareket etmişlerdir. 

Zeytin toplama yüzünden 
kanlı kavga 

İzmir (Akşam) — İzmirin Dikili 
kazasının Kıratlı köyünden Kemal, 
Kemente köyü halkından Aliyi zeytin 
toplama ve çalma meselesinden ta
banca kurşunile bacağından yaralı-
yarak öldürmüştür. Katil tutulmuş
tur. 

Bu yıl Karamanda yüzde 
on nisbetinde fazladır 
Karaman (Akşam) — Şehrimizden 

geçen küçük bir dereden her sene bin 
beş yüz dönümlük bir arazi ancak 
sulanabilirken geçen yaz beş bin dö
nümlük bir arazi sulanmıştır. Bu yaz 
belediyenin halka intizam dahilinde 
müsavi derecede su vermesi sayesinde 
sulanan arazi geçen senekinden yüz
de on fazladır. 

Bu yaz Karaman haricine olan buğ
day ve bulgur ihracatı geçen seneye 
nazaran hemen hemen müsavi gibidir. 

Gene bu yüzden bahçıvanlar Adan^ 
Mersin, Tarsus ve sair yerlere her se
nekinden dört misli fazla olarak 500 
vagon kavun satmıştır. Buğday fiati 
köylü ve çifçiyi sevindirecek derece
dedir. Ekstra sert 5 ile *5,5 beyazlarda 
4,5 ile 5 kuruş arasında muainele gör
mektedir. 

Karamanda kostümlü balo 
Karaman (Akşam) — Cumhuriyet 

bayramı şerefine Halkevinde kostüm
lü bir balo verilmiştir. Baloda Kara-
manlılarm ileri gelenleri bulunmuş
tur. Davetliler gece geç vakitlere ka
dar eğlenmişlerdir. Balo komiserliğini 
doktor Halit Akyüz idare etmiştir. 

İzmir Halkevinde 
el işleri sefflisl 

Sergide bir de afkeoloji 
köşesi hazırlandı 

hmir (Akşam) — İzmir Halkevi, 
verimli bir şekilde çalışmaktadır. İz
mir gençliğini muhtelif vesilelerle ça
tısı altma toplamağa muvaffak olan 
Halkevi, yaz mevsiminde her hafta 
iyi hazırlanan bahçesinde ga'rdenpar-
tiler, konser ve müsamereler vermiş, 
içtimaî hayatta halkın üstün yetiş
mesini temine çalışmıştır. Köycüler 
şubesi mensuplarile diğer şubeler 
mensuplarının, bilhassa sosyal yardua 
şubesinin çalışmaları çok verimli ol
muştur. Köylüye, fakir halka mühim 
yardımlar yapan İzmir Halkevi men
suplarının çalışmasile bir de (Tüi'k 
el emekleri sergisi) açılmıştır. Müze 
ve sergi komitesinin bu mühim sergi
yi hazırlamakta gösterdiği muvaffai-
kıyet takdire değer. Asırlardan biz© 
kadar gelen güzel eserler, Türk ka
biliyetinin yüksek varlığını, Türk zev
kinin inceliğini göstermektedir. Ser
gideki eserler arasında bir buçuk asır 
evvel Anadoluda yapılmış, Türk sa-
natinin yüksekliğüıi gösteren bir çift 
küpe, bir asır evvel yapılmış bir kılıç 
göze çarpmaktadır. Küıç ve kını üze
rindeki altın savatlar birer sanat eseri 
olarak gösterilebilir. 

Sergide muhtelif devirlere aîd ta
baklar, tepsiler, barut kutuları, bu
hurdanlar, altm ve gümüş kupalar, 
muskalıklar, geçmiş asırlarda Türk 
kızlarmm göz nuru dökerek hazırla
dıkları elişleri eserleri vardır ve bu 
eserler, sergiyi çok zengin bir hale ge
tirmiştir. 

Camekânları dolduran el işleri ve 
emek mahsulleri arasmda saymakla 
bitmez daha birçok güzel eserler, bi
rer sanat incisi gibi gözleri kamaştır
maktadır. 

Sergide bir de arkeoloji köşesi ha-
zırlaYımıştır. Burada da muhtelif de
virlere aid Keramik eserler, şişe par
çalan, heykel kırıkları, zengin me.skû-
kât, bilezikler, haçlar, halis altın ve 
yakut küpeler vardır. Etilere aid piş
miş toprak üzerine yazılmış bir mek
tup, bunun gene topraktan yapılmış 
zarfı serginin müstesna eserlerinden
dir. Para koUeksiyonunda tevaifi mü-
lûk zamanına aid kıymetli paralar da 
vardır. Sergide hat eserlerine aid ta
rihî değeri bulunan birçok levhalar da 
bulunmaktadır. 

Halkevinde açılan sergi ile mat
lûp gaye tamamen temin edilmiştir 
denilebilir. 

Karamanda imar faaliyeti 
Karaman (Akşam) — Mevsim sonu 

dolayısile bayındırlık çalışmaları hız
lanmıştır. Şehir dahilindeki bütün bi
nalar beyaza boyanmıştır. Senelerden 
beri en küçük bayındırlık hareketine 
hasret çeken Karamanlılar da bu hızlı 
çalışmıya ayak uydurmuşlardır. Diğer 
taraftan belediye de cadde ve sokakla;-
rın daha iyi temizlenmesi için yeniden 
bazı tedbirler alarak sokaklara öte
beri atılmamasını da temin etmiştir. 

izmir mektupları 

Köy öğretmen okulunda 
derslere başlandı 

Eski Amerikan Koleji binasındaki okul 
bir köy üniversitesini andırıyor 

Davul çalarken kavga çıktı 
izmir (Akşam) — İzmirin Değir-

mendere nahiyesinde bir cinayet ol
muştur. Çileme köyünde davul çalı
nırken köy muhtarı Ali Rıza ile köy 
halkından Emin arasında kavga çık
mış, iki taraf ta kendi beğendikleri şar
kıları çaldırmak istemişlerdir. Emin 
bıçakla muhtarı sırtından yaralamış, 
muhtar Ali Rıza da tabancasını çeke
rek Emini kasığından ve bileğinden 
yaralamıştır. Ağır yaralı Emin İzmir 
memleket hastanesine kaldırılmıştır. 

tzmirde iki kaza 
İzmir (Akşam) — İzmirde İkinci 

kordonda Dudu sokağında B. Rafae-
1in palamut deposunda çalışan işçi 
İsak oğlu Yako, bir duvar üzerinde 
meşgul olurken yere^düşmüş, kafa ta
sı patlıyaı-ak ölmüştür. 

Kuşadası kazaismın Selçuk istasyo
nunda da bir kaza olmuş, geceleyin is
tasyon merdiveninden düşen Sökeli 
Mehmed oğlu Hasan, gözü üzerinden 
yaralanmış ve on dakika sonra ölmüş
tür. 

Kızılçulluda köy öğretmen okulu yapılan eski Amerikan koleji 

İzmir (Akşam) — «Köylü memle
ketin efendisidir.» 

Atatürkün bu vecizesile kapısı süs
lenen KızılçuUudaki eski Amerikan 
Koleji binasında açılan köy öğret
men okulunda derslere başlanmıştır. 
Cumhuriyet bajrrammda merasinıl-3 
açılan bu okul bir köy üniversites'nl 
andıran bir irfan ocağıdır. Köy ço
cukları burada okuduktan sonra ge
ne köylerinin samimî havası içinde 
inkilâp vazifelerine başhyacaklardır. 

Vaktile Amerikan Koleji olarak 
uzun yıllar, misyonerlerin Türk ço
cukları üzerine dinî tesirler yapmak 
için çalıştıkları ve karakteri hafif 
bir kaçmı kandırarak Amerikaya 
götürdükleri, faaliyetlerini din per
desi arkasından yürütmeğe çalıştık
ları bu binada şimdi Türk bayrağı 
dalgalanıyor. OraSmı 16,000 liraya 
satın alan hükümetin tedbirlerile 
şimdi çatısı altmda Türk çocukları
nın cıvıltısı duyuluyor. 

Köy öğretmen okuluna İzmir, Ma
nisa ve Aydın köylerinden yüzlerce 
çocuk toplanmış, okutturulmağa baş-

lanmıştır. Bu çocuklara, öğretmen olar 
rak çalışacakları köylerde, köylü İş
lerini görebilmeleri için demircilik, 
tenekecilik, marangozluk ve inşaat 
derslerile beraber ziraat dersleri de 
gösterilecektir. 

Mektebin geniş çiflik arazisinde 
gösterilecek ziraat derslerinde talebeye 
modern ziraat âletlerini kullanma 
usulleri öğretilecektir. Meselâ, bir 
köy öğretmeni, pamuk ekme maki
nesi kullanarak köylünün taılasmı 
ekecek, pamuk çapalama makinesi-
le köylüye pamuk tarlasında nasıl 
çalışılacağını öğretecek, tabiî âfetler
den mahsulleri koruma tedbiıierjrl 
göstereck, mezruata arız olan haşe
reye karşı bir ziraat memuru gibi 
ilâç kullanabilecektir. 

Eski Amerikan Koleji binasında 
şimdi bir Türk okulu açıldı. Oradan 
yetişecek Türk köy çocukları, istik
balde köyü ve köylüyü yükseltecek 
birer eleman olacaklardır. 

Bu mühim muzafferiyet ve muvaf
fakiyeti, Cumhuriyet Türkiyesi temin 
etmiştir. 

Van hastanesini genişietnıel( lâzım 
Kıymetli operatör Ruhi 
yurdunu mulıit için can 

Van (Ak
şam) — Vanın 
Bugünkü mem
leket hastane
si yalnız on iki 
yatakhdır. Van 
gibi nüfusu yüz 
yirmi bini te
cavüz eyliyen 
bir vilâyet mer
kezindeki sağ
lık yurdunun 
on iki yataklık 
oluşu, her hal
de hayretle kar
şılanacak bir 
keyfiyettir. Acı-

Operatör Ruhi 
Göknıogol 

hk bu kadarla kalmıyor. Hastane 
ancak bir doktorla idare edilmekte
dir. Ve bu çok mühim olan vilâyeti
mizin büyük İhtiyacını Sıhhiye 
Vekâletinin nazarlanna arzetmeği 
kâfi sayıyoruz. 

Mevcut on iki yataklı sıhhat mü
essesesi basit ve iptidaîliği yüzün
den son üç sene evveline kadar âdeta 
boş kalırdı. Ameliyata lüzum hisse
denler behemehal İstanbula gitmek 
mecburiyetinde idiler. Hiç olmazsa 
Diyanbekir, yahut Erzuruma gider
lerdi. Hastane, değil ameliyat ya
pacak, tedavi edecek vesaitten mah
rum ve alâkasızdı. 

Bugün ise, kıymetli operatör bay 
Ruhi Gökmogolun himmeti ve gay
reti sayesinde muhitin can kurta
ranı vaziyetine gelmiştir. 

Gill(mogoi mevcud sağiıiı 
iiürtaran mevltiine getirdi 

Bay Ruhi Gökmogol, hastanenin 
ihtiyaçlanndan çoğımu gidermiş ve 
bu küçük sıhhat yurdunu mükme-
mel bir müessese haline getirmiştir. 
Bay Ruhi Gökmogol halkın çok V9 
içten sevdiği, saydığı bir insandır. 

Her tarafı temiz olan bu küçük 
yurdun her kısmı en mütekâmil 
sıhhat müesseselerinin tamamile 
benzeri... Aradaki fark küçülüğün-
den ibaret. Bu küçük yuvada belki 
ummazsım, fakat iki senede yüz kü
sur ameliyat yapılmış ve bunlardan 
yalnız ikisi, ölümle neticelenmiştir. 
Bütün yataklar dolu ve bu yataklan 
dolduranlann hemen hepsi İyilikle, 
şifaya yüz tutmuş, hayata ve bize 
güler yüzle bakıyor. 

— Allah bu kıymetli doktorun, he
pimizin babası olan bu iyi adamın 
yokluğunu vermesin. > 

Bunu, yaşı altmışa yakın, aksakal-
lı, temiz alınlı bir ihtiyar hasta söy
lüyordu. Onun eline, başına ve ate
şine bakan doktor iki gün sonra ta
burcu edileceğini söyledi. Bu, mü
him bir ameliyat geçirmiş ve büyük 
tehlike atlatmıştı. 

Doktor, geceli, gündüzlü denecek 
surette devam eden üç yıllık m ^ 
saisinin semerelerini aldığı için bü
yük bir huzur ve neşe içinde. Yegâ
ne derdi ve Van için istediği; yatak 
kadrosunun hiç olmazsa otuza çıka
rılmasıdır. 

Biz bu isteğe tercüman olmaktan 
başka ne yapabiliriz? 



Sahife 7 

Genç kızlar ablalarmdan 
evvel evlenemezler mî? 

Hindistanda her sene 700 bin genç 
kız ağaçlarla nikâhlamyormuş! 

Evlâdlarına karşı sonsuz bir muhabbetle dolu olan anneler muhakkak evvela 
bilylik kızlarını evlendirmek ister, sıranın bozulmasına asla razı olmazlar 

Paris mektupları 

ETlenmek bir genç kızın eo tabii haUadır ye her genç km Ur gün 

Geçenlerde bir gazetenin tuhaf şey- f,ĵ ^̂ p;,..5̂ ,jjçj,̂ ^ 
ler sütununda; çöyle bir serlevha gözü
me çarptı: 

«Hindistanda her sene 700 bin genç 
kız ağaçlarla nikahlanıyor.!! 

Acaba Hindistanda erkek kalmadı 
nu diye düşündüm ve bu merakla 
serlevhanın altmdaki yasayı sonuna 
kadar okudum. Mesele şu imiş: 

Hindistanda çok eski zamanlardan 
kalma bir âdet var. Hâlâ bütün şid-
detile hüküm süren bu âdete göre ev
lenmek çağma gelmiş müteaddid kız 
evlâdlara malik bir ailede küçük veya 
ortanca kıza bir talip çıkmca ailenin 
en büyük ki2a henüz evlenmemiş ise 
taleb reddediliyor. Küçük kızlar ko
caya varabilmek için mutlaka ablalar 
nm beklemek mecburiyetindedirler. 
Ancak büyük kız evlendikten sonra 
ikincisine, üçüncüsüne sıra geliyor ve 
bu sıra asla bozulamıyor. 

Ananaye çok bağh olan HindlUetlrt 
izdivaç müessesesinde bir takım ak
saklıklara ve ekseriya birçok genç kız-
lann ömürlerinin sonuna kadar ko
casız kalmalarile neticelenen bu âdet 
nihayet âkil bir din adammm fevka
lâde bir buluş Ue bertaraf edilerek işler 
çu şekilde yoluna konmuş: 

Bir ailede ablası henüz kocaya git
meden biri çıkıp küçük kızı İsterse 
büyük kız merasimle rahibin önüne 
götürülerek meşhur bir ağaç familya-
sUe nikahlanıyor. Bu suretle büyük ki-
2Em başmdan nikâh geçmiş olduğu 
için dünya evine girmek sırası küçük 
kıza geliyor!... 

İleride, ağaçla nikahlanmış olan t 
büyük kıza da bir talip zuhur ederse ' 
ağaçla kendi arasmdaki nikâh gene 
rahip huzurunda usulü veçhile feshe
diliyor, yahi kızlar ağaçlardan bo-
şamp insanlara varıyorlar!. 

Gazetenin yazdığma göre Hindis
tanda ağaçla:rla nikahlanan kızlann 
sayısı senede 700 bmi buluyormuş. 

Yalnız Hindistanda değil birçok 
Avrupa milletlerinde genç kızların ab
lalarmdan evvel kocaya varmaları hoş 
görülmez. Biz de ise bu bir âdet ol
maktan ziyade anne şefkatmdan ile
ri gelen bir vaziyettir. 

Hiç bir anne büyük kızmı baş göz 
etmeden küçük kızının evlenmeiine 
razı olmaz. Eğer fevkalâde bir hâdise 
zuhur eder de küçük kızı daha evvel 
evlendirmek mecburiyeti hasıl olur
sa büyük kıza sırasını geçirmiş ve ar
tık evlenmek hakkını kaybetmiş na-
zarile bablır. Evde kaldığına hükrîk»-
düir. Anne müteessir, kız ümidsizdir. 

Hele şark vüâyetlerimizde ailenin 
erkek evlâdlan da bu sıraya riayet et
mek mecburiyetindedirler. Genç kız 
kecaya varmak için ağabeysinin ev
lenmesini bekler. Delikanh ablasm-
dan evvel evlenemiyeceğini düşünerek 
sabırsızlanır. Hattâ başta bekliyen bir 
erkek çocuk varken ailenin genç kıı-
lanna gelen görücüler bile geri çevrt-

İşte mesud bir çift 

lir. Önüne geçüemiyecek vaziyetlerde 
genç kızm ancak nişanlanmasma mü
saade edildiği ve düğünün ağabeysi
nin evlenmesine kadar talik edildiği 
de vaMdir. 

Evlâdlarma karşı sonsuz bir muhab
betle dolu olan anneler sıranm bozu
lup kendilerince ga3rri tabiî olan böy
le bir vaziyete meydan verilmemesi 
için bütün gayretlerini sarfederler. 

Fakat bu sırayı bozmamak endişesi 
ekseriya daha arzu edilmiyen netice
ler doğurur. Meselâ arada sırada ku-
lağmıza şöyle hâdiseler çalımr: 

Uzaktan tamdığım bir ailenin kü
çük kızı iki sene evvel bir delikanlıya 
âşık oldu. Delikanlı da kızı sevdi. İki
si de biribirine denktUer. Mesud bir 
yuva kurmalan tahmin edilebilirdi. 
Fakat delikanlı kızın annesine mü
racaat edip fikrini söyleyince ailenin 
büyük kızının henüz evlenmemiş ol
duğu cevabile karşılattı. Kendisine 
beklemesi tavsiye olundu. Hiç bir mü
dahale kızm annesini ikna etmeğe 
kâfi gelmedi. 

Delikanlı hâlâ bekliyor mu bilmem, 
fakat bu muhterem ailenin küçük 
kızı henüz evlenmemiştir. Çünkü bü
yük kız sırasını savmadı. 

Gene başka bir ailede meselâ büyük 

Fransada halk cephesi 
sarsılıyor mu? 

Son zamanlarda sosyalistlerle 
komünistler arasında ihtilâf çıktı 

biri çıkıp istiyecektir 
kız gayet çirkindir. Buna mukabil 
küçük kız çok sevimli. Taliplerin ar
dı arkası kesUmiyor. Gelgeldim vali
de hanım sırayı bozmaya katiyyen ta
raftar değil. Büyük kızm hatın için 
küçüğü kıyamete kadar bekletmeye 
razı. 

Ve yahud büyük kız gayet titiz dav-
ramyor, eli kulağmda bekliyen küçük 
kardeşini düşünmeden talipleri geri 
çeviriyor, kaşında, gözünde, boyunda 
poşunda kusur bularak bir türlü a'ğ-
jondan «peki» kelimesi çılanıyor. 

Halbuki küçüğün talibi hazırdır. 
Ablası gidiverirse o da annesinin kar-
çısma çıkacak ve muradma nail olu-
verecek. 

İşte buna benzer daha' birçok va
kayı alt alta dizmek hepimiz için pek 
kolaydır. 

Hepinüzin yakmdan tanıştığunız 
aUeler içinde sırf bu sıra endişesi yü
zünden vaktini geçirmiş, fırsatlar ka
çırmış ve belki de ihtiyarlık çağma 
girmiş kızlar hatırlanabilir. Bunlar 
tek tük büe olsa niçin?. 

Anneler büyük kızlarmı mahzun 
etmemeğe çalışırlarken küçükleri kır-
dıklarmı, onlarm saadetlerine, farkı
na varmadan, sed çektiklerini düşün
meli değil midirler?. 

Çünkü bizim aile müessesemizi sı
kan böyle bir mecburiyet yoktur. Her 
genç kızı zamanı gelince biri ister. 
Annenin ve babanın yegâne endişesi 
kmnm saadetini düşünmek ve talip
te bilhassa bunu aramaktır. 

Şimdi bu yazımı okuyunca benim 
bir ailenin küçük kızma talip oldu
ğumu, fakat büyük kız yüzünden red
dedilerek hiddete kapıldığımı zanne
deceksiniz. Böyle birşey olmadığma 
sizi temin ederim. Fakat biçare hind 
kızlanmn bu sıra usulü yüzünden 
ağaçlarla evlenmek mecburiyetinde 
kaldıklarım öğrenince içim sızladı. 

Şüphesiz annelerin hakkı vaT, 
fakat küçük kızların da hakkmı ye-
miyelim. — Ş. H. R. 

Afişaj işleri için bir talimat
name yapıldı 

Belediye afişaj işleri için bir tali
matname hazırhyarak şehir meclisi
ne verecekti. Bu talimatname hazır
lanmış ve daimî encümene verilmiş
tir. Encümen tedkik ettikten sonra 
şehir meclisine verilecektir. Yeni ta
limatnamede ücretlerin nisbetlerini 
gösteren tarifede büyük tenzilât ya
pılmıştır. Belediye bu tenzilât ile afi
şaj islerine halkın rağbetini temin 
etmek gayesini takib etmektedir. 

Bundan başka bir çok memleket
lerde elektrikle yapılan tenvirattan 
ücret almmadığı görüldüğünden ve 
bu kabU afişlerin şehri aydınlatacağı 
göz önüne almarak elektrikli reklâm
lardan - bazı kayıd ve şart dahilinde -
ücret alınmaması düşünülüyor. 

Paris 1 (Akşam) — Bir buçuk se-
nedenberi Fransada halk cephesi hü
kümeti iş başındadır. Halk cephesi ra
dikallerle sosyalistlerden ve komünist
lerden mürekkeptir. Bu üç fırkanın 
düşünceleri, programları biribirinden 
çok farklıdır. Her şeyden evvel sosya
listlerle komünistler beynelmilelcidir
ler. Halbuki radikaller milliyetçidir
ler. Bu sebeple, yakın zamana kadar, 
anlaşmalarına imkân görülmüyordu. 
Fransada faşizm tahrikatının artması 
üzerine demokrasiyi korumak için her 
üç fırka fedakârlık yaptı ve bir anlaş
ma hasıl oldu. 

Bu anlaşma mucibince müşterek 
bir program hazırlanmıştır. Üç fırka 
kendi hususî programları için çalış
makla beraber, iş başında bu müşte
rek programı tatbik edeceklerdir. 
Programın esası, içtimaî ıslahat yap
makla beraber bugünkü müessesele
re dokunmamaktır. 

936 seçiminde halk cephesi ekseri
yet kazanınca bu cephe iş başına geç
ti. Halk cephesini teşkil eden üç fırka
dan en çok mebus çıkaran sosyalist
ler kabineyi teşkil ettiler. Radikaller 
bu kabineye iştirak ettiler. Fakat ko
münistler sadece kabineyi tutmakla 
iktifa ettiler, nazırlık almadılar. 

Blumun reisliği altmdaki bu kabi
ne bir sene iktidar mevkiinde kaldı. 
Bir çok içtimaî ıslahat yaptı. Fakat 
bu ıslahat, pek az zamana sığdınldı-
ğından memleket dahilinde, bilhassa 
iktisadî ve malî sahada sarsıntılar vü-
cude getirdi. Bunun üzerine bir müd
det duraklanması kararlaştı. 

Sosyalistler kısa bir tevakkuftan 
sonra tekrar işe girişmek istiyorlardı. 
Radikaller buna taraftar değillerdi. 
Biraz daha ileri gidilirse bugünkü 
müesseselerin j^ılmasından ve büs
bütün sosyalist programmm tatbik 
edilmesinden korktular. Bilhassa ra
dikallerin mutedil fikirlUeri, ki ekse
riyeti teşkil eder, endişeye düştüler. 
Bu endişeler nihayet Blum kabinesi
nin ayan tarafından düşürülmesile 
neticelendi. 

Bunun üzerine radikaller iş başına 
geldiler. Kabineyi bu parti reislerin
den ve ayan âzasından Chautemps 
teşkil etti. Sosyalistler de yeni kabine
ye girdiler. Zahiren-değişmiş bir şey 
yoktur, ortada gene bir halk cephesi 
hükümeti vardır. Fakat hakikatte es
ki kabine ve onun takib ettiği politi
ka ile bugünkü kabine ve bu kabine
nin takib ettiği politika biribirinden 
çok farklıdır. 

Bu fark iptida malî sahada göze 
çarpar. Blum kabinesi malî sahada 
tamamen sosyalist programını tatbik 
ediyordu. Bütün bankalara el koy
mak, nerede para bulursa almak isti
yordu. Frangın kıymetinin düşmesile, 
hattâ bütçe açığile alâkadar görün
müyordu. Yeni kabine bunun tama
men aksi yolu tuttu. BUdiğimiz eski 
malî metodları tatbik ederek işe gi
rişti. Frangın kıymetini korumak, 
bütçe açığını kapamak, malî mües
seselere riayet etmek programını tat
bik etti. 

Bu program muvaffakiyetle netice
lendi, memlekette itimad avdet etti. 
Frangın düşmesi durdu. Harice ka
çan paranın bir kısmı geri geldi. Büt
çe açığı kapatıldı. 

Blum kabinesile Chautemps kabi
nesinin pohtikası arasında ikinci fark 
da içtimaî sahadadır. Blum kabinesi 
yeniden içtimaî ıslahata girişilmesini 
istiyordu. îlk iş olarak ihtiyar amele
ye tekaüd maaşı bağlanmasım düşü
nüyordu. İhtiyar ameleye tekaüd ma-
a§ı verilmesi iyi bir şeydir. Fakat bu
nun için milyarlar lâzımdır. Bütçe 
açık iken bu milyarlar nereden bulu
nacak? 

Radikaller gerek ihtiyar ameleye 
tekaüd maaşı verilmesini, gerek diğer 
bu gibi ıslahatı ileriye, hazinenin va-
ziyetinm müsaid olacağı zamana bı-
lîitılar. Bugünkü tevakkuf siyaseti
nin devamına karar verdiler. 

Görülüyor ki Blum kabinesile Chau
temps kabinesi biribirinden çok fark
lıdır. Bütün memleket bunu anlam; ş-
tır. Bunım için yalmz radikallerin 
dayandığı çifçiler ve orta sınıf değil, 
sağ cenah bile şimdiki kabineye mü
zahir bir vaziyet almıştır. Bu suretle 
bir aralık mevkileri sarsılan radikaller 
şimdi yeniden kuvvetlenmişlerdir. Bu
gün yeniden bir seçim yapılacak olsa 
radikallerin gene en kuvvetli fırka 
olarak ortaya çıkmaları ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Bu vaziyet sosyalistlerin hoşuna git 
miyor. Bunlar kabineyi kendi prog
ramlarına meylettirmek için çok ça
lışmışlardır. Fakat bu çalışmalar ne
tice vermemiştir. Sosyalistler de daha 
ileri gitmekten çekinmişlerdir. Soisya-
listlerin bu çekinmelerinin iki sebebi 
vardır. Birincisi bugünkü kabineyi 
düşürecek olurlarsa radikallerin, bu
gün ekseriyeti haiz oldukları, ayan 
meclisine müracaatle meclisin feshi 
kararım almaları ve yeniden seçim 
yapılması endişesidir. Bu seçimde sos
yalist fırkasının bugünkü mevkiini 
muhafaza edememesi tehlikesi vardır. 

İkinci sebep te sosyalistlerle komü
nistlerin aralarının açılmasıdır. Bir 
aralık bu iki fırkanın birleşmesinden 
bahsedilmiş, bu hususta müzakerele
re bile girişilmişti. Halbuki son za
manlarda birleşmek şöyle dursun git
tikçe aralan açılmaktadır. Komünist
ler her gün sosyalistlere şiddetli hü
cumlarda bulunuyorlar. Bu hücuma 
başlıca sebep İspanya meselesidir. 

İspanya ihtilâli patlak verdiği za
man Fransada Blum kabinesi, yani 
sosyalistler iş başında idiler. Bu kabi
ne, bilhassa kabinenin başında bulu
nan B. Blum İspanya işlerine kanş-
mamak politikasını tuttu ve ufak te
fek yardımlardan başka, İspanyaya 
esaslı muavenette bulunmadı. Halbu
ki Fransa ile İspanya hemhududdur. 
Fransa, İspanya hükümetine her su
retle yardım edebilirdi. 

Komünistler, İtalya İspanyol fa
şistlerine yüz binden fazla asker, 
silâh, mühimmat, tayyare ve saire 
gönderirken Fransanm seyirci kalma-
smı, İspanyol halk cephesi hükümeti
ne hiç bir yardımda bulunmamasını 
şiddetle tenkid ediyorlar ve bundan 
sosyalistleri mesul tutuyorlar. 

Komünistler, Blum kabinesi iş ba
şında iken İspanyadan Fransava ilti
ca edenlere hiç bir yardım edilmedi
ğini, hattâ bunların Franko hüküme
tine teslim edildiğini de iddia ediyor
lar. 

Komünistlerin bu propagandası o 
kadar şiddetlenmiştir ki sosyalist par
tisi odare heyeti bir beyanname neş
retmeğe mecbur olmuştur. Bu beyan
namede komünistlerin propagandası 
şiddetle takbih edilmektedir. Sosya
listlere göre İspanya hükümetine yar
dım edilmemesi sırf Avrupa sulhunu 
korumak içindir. İspanyadan Fransa-
ya iltica edenler Franko hükümetine 
teslim edilmemiş, İspanya hükûmeti-
le anlaşma yapılarak hükümet kuv
vetlerinin bulunduğu mahallere gön
derilmiştir. Sosyalistler komünistle
rin «yalan »larmı reddetmekte ve »bu 
vaziyet böyle devam edemez» demek
tedirler. Sosyalistler bu suretle komü
nistleri, halk cephesinden ayrılmakla 
tehdid ediyorlar. 

Bu ihtilâf radikallerin mevkilerini 
kuvvetlendirmiştir. Bunun için bu
günkü kabinenin kolay kolay düşmi* 
yeceği ve halk cephesine mensup ol
makla beraber radikal programını ta-
kibde devam edeceği anlaşılmaktadır. 

E. Veli 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususî 
tenzilât yapılu:. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 
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ikinci küme klüpleri 
Ûç hafta sürecek maçlar dünkü 

toplantıda tesbit edildi 
Bölge başkam Muhiddin Üstünda-

ğın riyasetinde geçen gün toplanan 
ikinci küme murahhaslan, kuraları 
perşembe akşamı yapüacak toplantı
da çekilmeğe karar vermişlerdi. 

Bu karar üzerine dün akşam topla
nılmış ve toplantıya, Feneryılmaz, 
Anadoluhisan, Beylerbeyi, Davudpaşa, 
Altmordu, Karagümrük, Kasımpaşa, 
Doğan, Galataspor, Ortaköy, Sümer 
klüpleri iştirak etmişlerdir. Yalnız Ana
dolu ve Hilâl klüpleri murahhas gön
dermemişlerdir. 

İkinci küme murahhaslan geçen 
hafta saha bulunmadığından fikstür-
lerini yapmamışlardı. Hafta içinde sa
ha meselesi halledUdiğüıden ve her sa
hada da bir maç yapılması temin edü-
diğinden fikstür dün çekümiştir. 

Bundan evvel bir lig heyeti intihap 
edilmiş ve mûtemedliğe Anadoluhisa-
nndan Fuad, sekreterliğe de Davudpa-
şadan Mustafa seçUmişlerdir. Altmor

du, Hilâl, Anadolu klüpleri heyeti umu-
miyelerini topUyacaklar ve f ikstüre iş
tirak edip etmiyecekleri hakkmda kar 
rar vereceklerdir. Bunun için bu üç klü-
bün maçları bir ay müddetle tehir edil
miştir. Lig heyeti karan dünkü top
lantıda yalnız ilk üç hafta yapılacak 
maçlarm kurası çekilmşitir. Netice şu
dur: 

14 teşrinisani 1937 pazar: Fenersnl-
maz—Sümer (Şazı Tezcan), Anadolu
hisan — Ortaköy (Halid Galib), Da
vudpaşa — Galataspor (Feridun). 

21 teşrinisani 1937 pazar: Kara
gümrük — Kasımpaşa (îzzet Muhid
din) , Anadoluhisan — Galataspor (Şa-
zi Tezcan), Beylerbeyi — Davudpaşa 
(Adnan Akm), 

28 teşrinisani 1937 pazar: Davud
paşa — Kasımpaşa (Sami), Feneryıl
maz — Doğanspor (Adnan Akm), Bey
lerbeyi — Karagümrük (HalidGalip). 

Avrupa serbest oüres 
şampiyonası neticelenıii 
Münihte ya'pılan Avrupa serbes güreş 
şampiyonasmı Almanlar kazanmış
lardır. 

HOROZ SIKLETTE: Alman Bren-
del birincidir. 

HAFİF SIKLETTE: Alman Netle-
shin birinci, Joensson (İsveç) ikinci, 
Vorbermann (İsviçre) üçüncü. 

YARI ORTA SİKLETTE: Yine Al
man Schaffer birinci, Angst (İsviçre)^ 
ikinci, Maclei (Finlandiya") üçüncü. 

ORTA SİKLETTE: İsveçli meşh^ir 
Yuhanson birinci, Macar Rihete^ 
ikinci, İsviçreli Daetyer üçnücü. 

YARI AĞIRDA: Çok yakından ta
nıdığımız İsveçli Kadye birinci, Alman 
Boehmer ikinci ve Macar Paotaa 
üçüncü. 

AĞIRDA: Alman HornfiSher birinci. 
İsviçreli Sardon ikinci, Macar Bobi 
üçüncü olmuşlatdır. 

Küçükpazar şampiyon 
Eminönü Halkevi himayesinde ça

lışan gayri federe klübler arasmdal 
Cumhuriyet bayramı münasebetile üç 
günlük bir şild kupası tertip edilmiş
ti. Bu'maçlar muvaffakiyetle başarıl
mıştır. Şild usulü oynanan tumuaya 
Halkevlerine ba;ğlı şu dokuz klüb işti
rak etmiştir: Bakırköy İstiklâl, Kü
çükpazar, Alemdar, Bozkurt, Aksa
ray, Lânga, Demirspor, Yıldız, Raml-
idman ve Çağlıyan. 

Üç gün süren maçlardaiı sonra Kü
çükpazar Altıok ve Aksaray takımla-
n finale kalmışlardır. Bu ild takım a-
rasmda oynanan final maçı üç blnç 
ya;km büyük bir meraklı kütlesi tarar 
fmdan takibolunmuş re enerjik oyun 
çıkaran Küçükpazarlılar kuvvetli ra
kiplerini 1-0 yenerek şampiyonluğu 
kazanmışlardır. 

Gayri federe klübler arasmda bü
yük muvaffakiyetler gösteren Küçük-
palzar Altıok sporcularını tebrik edo-

HADİSELER KARŞISINDA: 

nz. 

Hindli pehlivan söylendiği ve 
yazıldığı kadar çıkmaymca, yani 
bir iki kol salladıktan ve elinin 
ayasile Mülayimin kafasuu bir 
iki tosladıktan sonra: kısa bir za
manda sırtı yere gelince, ortaya 
bir de ketrdeşi çıktı. 

Meğer Hindli ihtiyarlamışmış... 
Tabüdir ki ihtiyarlayınca kuvvet 
ve marifetini de kaybetmiş olma
sı lâzımdır. Ayran içenlerin çabuk 
ihtiy£irlamamalan lâzımgelece-
ğine en büyük misal merhum Za-
ro ağa olduğu halde, maçtan ev
vel ihtiyarlığı mevzuubahis bile 
olmıyan Hindli, her ne hikmetse 
bir hafta içinde ihtiyarlayıverdl. 

Fakat ne çıkar?... Hmdli ihtl-
yarla'diyse genç bir kardeşi var-
ya!... 

öyle anlaşıhyor ki, havalar 
müsaade ederse profesyonel gü
reşçilerimiz karşısmda sırasUo 
Hindlinin ksu-deşini, oğlunu ve en 

L
nihayet de torununu göreceğiz. 

A.B. 

Hilâl klübünün kongresi 
Hüâlspor klübünderu 
Klübümüzün kongresi aşağıda y*-

zıU işin görüşülmesi için 7 11/1937 
pazar günü saat 10,30 da fevkalâde 
olarak klüb binasında toplanacaktır. 
Üyelerimizin behemehal hazır bulun-
malannı düeriz. 

RUZNAME: 
Klübün 1937 -1938 futbol İlkine iş

tirak veya ademi İştiraki hakkmda 
karar verilmesi. 
A l t m o r d u k l ü b ü n ü n k o n g r e s i 

Altmordu başkanhğmdan: 
Altmordu klübü kongreai 7/11/937, 

pazar günü saat 15^0 da akdedUec»-
ğinden kayıdlalnnı tecdit ettirip hüvl̂ > 
yet varakası alan âzanm İbraz ederek 
girebüecekleri üftn olunur. 

AKŞAM 
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Maflalianos vapuru 
ispanyol vapuru acentesi

nin iddiaları kabul 
edilmedi 

Beş ay kadar evvel Çanakkale bo-
ğazmdan İtalyan bandırah Kapopino 
vapurile İspanyol bandıralı Magella-
nos vapuru çarpışmışlar, müsademe 
neticesinde Kapopino vapuru batmış
tı. O zaman İtalyan vapurunun acen-
tası İstanbul ikinci ticaret mahkeme
sine müracaat ederek kazayi mütea-
kib llmammıza gelen İspanyol vapu-
nma üç 3rüz bin liraya haciz koy
durmuş, İspanyol vapurunun acenta-
sı iâe bu vapurun bir ticaret gemisi ol
mayıp askeri idare emrine almmış, 
umumî hizmetlerde çalışan bir vapur 
(dması daloyısile Türk ticaret mah
kemesinin bu davayı niyete salâhiyeti 
olmadığım ileri sürmüştü. 

uzaman ikinci ticaret mahkemesi 
İspanyol acantasmm bu iddiasmı red
detmiş ve mahkemenin bu davayı ni
yete salâhiyettar olduğunu, haciz al
tına almaSı vapurun yola devam ede
bilmesi için İspanyol acantasmm sek
sen bin lira teminat akçesi yatırması 
lâzım geldiğini bUdirmişti. İspanyol a-
centası bu teminat akçesini yatırma-
mış olduğundan Magellanos vapuru 
mahcuz olarak limanımızda bulun
makta ve ikinci ticaret mahkemesi da
vaya devam etmektedir. 
Dün gene bu davanın rüyetine devam 

etmiştir. Dünkü celsede İspanyol 
acentasımn vekilleri İspanyol sefaret
hanesinden getirdikleri bir vesikayl 
mahkemeye ibraSı etmişlerdir. Bu ve
sikada İspanyol sefareti, haciz konu
lan vapurun İspanya hükümeti tara-
fmdan âmme hizmetlerinde çalıştınl* 
dığım bildiriyordu. Acenta vekilleri bu 
vesikaya istinaden bu kaza davasına 
Türk mahkemelerinin bakmağa sala
hiyeti olmadığmı ileri sürerek haczin 
derhal kaldırümasmı ve vapurun ser
bes bırakılmasmı istemişlerdir. 

Mahkeme, gene bu iddiayi reddede
rek davamn rüyeti salâhiyeti dahi
linde olduğvma karar vermiş ve gerek 
İspanyol acentası ve gerek İtalyan a-
centası vekillerinin, davanm esası 
hakkındaki iddialarmm dinlenmesi i-
çin muhakemeyi başka güne bırak
mıştır. . ^ 

B i r h a m a l d e n i z e d ü ş t ü , 
y e t i ş e n l e r t a r a f ı n d a n 

k u r t a r ı l d ı 
Köprüde hamallık eden yirmi bir 

yaşlannda' Satılmış, dün Kadıköy is
kelesinde denizi seyretmekte iken mu
vazenesini kaybederek düşmüş, boğul
mak üzere iken yetişen sandalcüar 
tarafından kurtanlmıştır. 

B i r h ı r s ı z y a k a l a n d ı 
Belediye binası karşısmda Ayberk 

apal-tımanmda tüccardan Ömer Yük
selin dairesine lursız girmiş ve bazı 
kıjrmettar eşya aşırmıştı. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube
since yapüan tahkikat ve takibat so
nunda bu hırsızlığm Mehmed, diğer 
adı İzzet isminde bir sabıkalı tarafm-
dan ya'püdığı tesbit edilmiş, kendisi 
çaldığı eşya Ue birlikte yakalanmıştır. 

Yankesicilerin 
i(ulai(iarı i)oyanacai( 

Rumen zabıtasının h&ş 
vurduğu garip bîr çare 

^ Romanyada yankesiciler zabıtaya hiç 
rahat ve huzur vermiyen tehlikeli bir 
unsurdur. Bilhassa Bükreş polisleri 
yankesicilerin şerrinden çekmedikleri 
yoktur. Romanya hükümet merkezi
ni yankesici güruhu o kadar istUâ et
miştir ki, zabıta; bunların faaliyetleri
ni kesmek için hatıra hayale gelmi-
yen bir çareye baş vurmağa mecbur 
olmuştur. 

Bu çare, bundan böyle yakalanacak 
yankesicUerin ellerini ve kulaklarım sî  
linmiyen sabit bir boya; ile boyamak
tır. Bu sayede halk, kulaklan boyalı 
adamlarla karşüaşmca ihtiyatlı hsıre-
ket ederek para;smı, saatini, çantası-
m kaptırmıyacaktır. 

YankesicUer cemiyeti Romanyanm 
bu hareketini cemiyetin «haysiyet ve 
şerefine» uygun bulmuyormuş. Onun 
için kulaklarm ve ellerin boyanışma 
karşı şiddetle mukavemet edecekmiş. 
Hattâ bu maksadla Bükreş yankesici
leri iki protesto içtimai da akdetmiş
ler ve müzakere esnasında zabıtanm 
baş vurmak istediği çarenin Roman
ya kanunu esasisine mugayir olduğu
nu» ileriye sürmüşler! İçtima sonun
da Adliye Nazın nezdind» teşebbüste 
bulunulmasına bUe karar vermişler. 

Bu gidişle Bükreş yankesicUeri sa-
km yakmda bir fırka halinde meyda
na çıkarak parlamento için namzed-
1er göstermeğe de kalkışmasmlar! 

înegöl (.lıkşam) —. Memlekette iM klübün açılmasüe daha faria canlıhk 
ve rahşma yoluna giren İnegöl İdmanyurdu 15 gün evvel merasimle güreş şu
besini de açtı, Başlannda bir muallim de bulunan bu güreş kısmında şimdilik 
10 hakikî fsürr^ı çalışmaktadır. Gönderdiğim resijn bu gUreşçileri bir arada 
föstfrınektedir. 

Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

Madenlerin ihracı meselesi 
Maden i^lerile liğra^an bir kariimlz göa-

âerdlg;! mektupla, muajryen miktarda ma
den ihraç edilmesi bakkmda İktisad Ve
kâletince verilen kararm krom, mangaaes, 
zmıpara gibi madenlere teşmil edllmiyerek 
bu madenlerin bir kaç bin kiloya kadar 
Uuao edilmesine müsaade olunmasmı is
temektedir. Bu hususta alâkalı bir zat di
yor ki: 

«Hükümet bilcümle madenleti fenni ve 
sistemli bir şekilde İmletmek gibi cok ya
rinde bin karar vermiş bulunuyor. Fazla 
olarak herşeyden evvel madenlere memle
ketin ihtiyacı vardır. Evvelâ İhtiyaç göril-
lQr, sonra bu ihtiyaç âı«mda kalan mik
tar ihraç edilir. Muhakkaktır ki, tktisad 
Vek&leU madenlerin muayyen miktarda 
İhracı hakkında karar verirken krom ve 
emsali madenlerin vaziyetini de düşün
müştür. Binaenaleyh bu madenleri diğer
lerinden ayırd etmeği istemek doğru 
olmaz, Kaldı ki verilen karar, madenleri 
koruma hakkmdakl kanunun icablarm-
dandır.» 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Kaaman diki; ve yan makineleri, Ko
dak fotoffftf makiae ve levuına 

saitt bulunur. 

Almanyada doğum ve izdivaç 
Yapüan bir istatistiğe naüzaran 

Almanyada saatte 145 çocuk doğ
makta ve 85 çift evlenmektedir. Al
man milleti saatte 1 milyon ekmek ve 
800 bin yumurta yemektedir. Sigrara 
sarfiyatı saatte 3,5 müyondur. 

Paraya düşkün 
bir eşek 

2000 lireti sonuna kadar 
midesine indirmiş 

Jakomo adlı bir İtalyan köylüsü
nün başından geçenlerde çok tuhaf, 
tuhaf değil de çok zararlı bir vaka 
geçmiştir. Jakomo bir akşam üstü pa
zardan köyüne avdet ediyor. Arabası-
mn arkasına bir merkeb bağhydı. Bu 
merkeb bir arkadaşınm mahdır ve kö
ye götürmek üzere emaneten Jakomo-
ya verümişti. 

Yol epice uzım olduğu için merke
bin karm acıkır ve midesini doldur
mak üzere fırsat kollamağa başlar. 
Arabanm arkaSmdan sarkan sepetin 
içindeki makarnamn kokusuna daya-
namıyarak onu yavaş yavaş mideye 
indirmeğe başlar. Fakat karm doyma
dığı için kafasmı sepetin daha derin 
taraflarına sokmağa çalışır. Orada i-
ki paket kâğıd gözüne ilişir. Her gp 
kadar bu renkli ve sert kâğıdlardan 
bir lezzet almazsa da midesini doldur
mak ihtiyacile onlara! saldırır. 

Bu aralık Jakomo bir hissi kalbel-
vuku ile arkasına dönüb bakar. Ne 
görse beğenirsiniz? ArkadaŞmm ema
net ettiği merkeb, Jakomonun tasar
ruf sandığmdan o gün aldığı iki bin 
liretin son banknotlarını ağzmda yu-
gurarak midesine göndermek üzere 
bulunuyor!. 

JaJcomo merkeb tarafından yutulan 
paralann sahibi tarafından ödenme
si lâzım geldini iddia ederek mahke
meye baş vurmuştur. Fakat, mahke
me iki büı liret gibi mühim bir paüra-
nm arabanm arkasındaki 'sepete ko-
nulamıyacağım ileri sürerek davayı 
reddetmiştir. 

Eski lâğımlar temizlenecek 
Şehrimizde henüz kanalizasyon te

sisatı yapümıyan yerlerde yeni kanar 
lizasyon şebekesi yapılması için bele
diye kanalizasyon şirketine bir proje ( 
yaptırmıştı. Fakat şehrin eski lağım
larından mühim bir kısmmm tıkan
mış olduğu görülmüştür. Belediye şehp 
rin her semtindeki mecralan - yeni 
şebeke yapümcaya kadar - açıp te
mizlemeğe karar vermiştir. Bunun i-
çin bir program hazırlanmıştır. Bü
tün lagımlair, tedrici bir surette te
mizlenecektir. Bunun için bir tahsi* 
sat da aynlmıştır,' 

TtîfTjrrrm 

Delilerin sözlerinde 
mantılı var mıdır? 

Yok diyenleri aldatacak 
bir vaka 

Bir deli doktoru, delUerin sözle
rinde mantık olmadığım iddia edeo* 
leri tekzib etmek için aşağıdaki yoı» 
kayı anlatıyor: 

«Geçen gün tımarhanenin bahçe
sinden geçiyordum. Hsıstalardan bl» 
risi bir el arabasını tersine çevirmiş 
olduğu halde önünde sürüp götürü
yordu. Kendisine bermütad gayeli 
dostane bir tavırla: 

— Azizim, araba böyle tersine çer-
rUmiş olarak taşınmaz ki! Neden dü
zeltmiyorsun? deyince hastam, itlras 
makammda başım salhyarak: 

— Yağma mı var? Arabayı düz tu-
cak olursam diğerleri içine taş ire 
tuğla dolduruyorlar! cevabım ver
mez mil 

A m e l i y a t e s n a s ı n d a k e s i l e n 
y e r l e r n a s ı l d i k i l i r ? 

Ameüyat esnasında kesUen yerleri 
dikmek için kuUamlan ve etten imal 
edilen ipliğe «Camofü» deniliyor. Bu 
iplik safi adale etinden mamuldür. At 
eti ucuz olduğu için en ziyade o et 
kullamlmaktadır. Et evvelâ buz ha
line gelecek kadar donduruluyor, kar 
ba elyaf halinde ayrüıyor, derhal mû-
zadı taaffün bir mayi içine atıhyor, 
ondan sonra bükülerek iphk haline 
getiriliyor. 

K ö p e ğ i bo l b i r ş eh i r 
Hindistanın Bombay şehri köpek

lerin bolluğu itibarile eski İstanbului 
andııır. Bu köpeklerin jrüzünden ku
duz illeti o kadat çoğalmıştır ki, Bom-
bayın muhtelif hastaiielerinde sene
de 10,000 kişi kuduz tedavisi görmek
tedir. Bugün Bombayda 30,000 sokak 
köpeği vardır. Bunlar süprüntülerf 
kanştırarak kannlanm doyurmakta
dır. 

Akim kalan 
bir blöf 

imtihan mümeyyizine 
meydan okuyan bir namzet 

Şimalî Amerikanm Nebrasko mem
leketinin Omaha şehrinde memur ol
mak istiyen her namzed bir zekâ im
tihanına tabi tutulur. Namzed, ken
disine verilen suallere muayyen tir 
müddet zarfında tahriren cevab ver
meğe mecburdur. Bu sualler umum! 
bügiye, siyasî ve hukukî malûmata 
dairdir. Fakat sualler arasında bazı 
blöfler de vardır. Bunlara cevab veri
lemez. Blöf olduğunu anlamadan on
lara cevab vermeğe kalkışanlann ze
kâca eksikliğine hükmolunur. 

Geçenlerde Omeha üniversitesi ta
lebesinden biri bir memuriyete taUp 
olur. Namzed beımütad zekâ imtihar» 
uma tâbi tutulur. Fakat namzed^ 
imtihancüardan daha zeki olduğunu 
isbat eder. Çünkü sualler arasında 
bulunan iki blöfe de gayet doğru ce-
vablaT vererek herkesi hayrete düşü;-
rür. ' 

Sorulan bilöf suallerinden birisi: «bl? 
sicim ne kadar uzun olabilir.» ve di
ğeri de: «Bir köpek bir ormanın içe
risine ne kadar dalabilir?» idt Nara« 
zed birinci blöfe şu cevabı verir: «Bir 
sicim, ortasUe iki uclanndan birlal 
arasındaki mesafenin iki misU uzun
luğunda olabUir!» ikici blöf suaUnoi 
verdiği cevapta ise der ki: «Bir köpek 
bir orraamn ancak ortasına kadas 
dalabilir. Çünkü ondan sonra yinoi 
dışaıısına çıkar!» 

Bu akyam 
Nöbetçi eczaneler 

Şlçll: Asım, Taksim Kttrkçûyan, Fi-
ruzagada Ertuğrul, Kalycmcukullokta 
Zafiropıılos, Beyoğlu: İstiklâl cadd»-
sinde Galatasaray, Tünelde Matkovlç, 
Galata: Okçumusa caddesinde Yenl-
yol, Fmdıklıda Mustafa Nail, Kasım
paşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo: Emin
önü: Yemişte Bensason, Heybellada: 
Halk, Büyükada: Halk, FatUı: Hamdl, 
Karagümrük: Mehmed Fuat, Bakır
köy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumellhlsarmdaki 
eczaneler, Aksaray: Ziya Nuri, Beşlk-
ta ı̂: Süleyman Receb, Fener: Halatta 
Merkez. Beyazıt: Cemil, Kadıköy: İs
kele caddesinde Sotiryadis, Yeldeglr-
meninde Üçler, Üsküdar: Ömer Ke
nan, Küçükpazar: Yorgi, Samatya: 
Kocamustafapâ ada Rıdvan, Alemdas: 
Dlvanyolunda Ksad, Şehremini: Ah-
med Hamdl. 



VA FU RDA D D O Î 
Ahmed Faik uzun-bir seyahatten 

yeni dönmüştü. Etrafım sardık: 
— Yediğm içtiğin senin olsun... de

dik... Bize başından geçenleri anlat... 
Ahmed Faik gülümsedi: 
— Size uzun vapur yolculuğtımda 

başımdan geçen bir aşk macerasını 
anlatayım... dedi. Bir sigara yakarak 
söze başladı: 

— Büyük bir vapura bindik. Yedi 
günlük uzun bir yolcvıluğa çıkıyor-
duk. Benim gibi bekâr ve macera ari
yan bir genç adam böyle uzun bir va
pur yolculuğunda boş durur mu?.. Da
ha yolculuğun ilk saatinde va'puru 
kolaçan etmeğe başladım. Seyahat 
arkadaşlarımm arasmda nefis bir ka-
dm vardı. Kumral saçh, gayet güzel 
boyanan, bir erkeğe çılgmlıklar yap
tıracak kadar cazibeli bir kadmdı. Üst 
güvertede uzun iskemlesine yatmıştı. 
Ben güvertelerde dolaşırken, önünden 
gelip geçtikçe bana gayet ümid verici 
gözlerle bakıyordu. 

Kendi kendime: «Ahmed Faik, de
dim, işin iş... Biraz açık gözlük eder 
de, bir aptallıkta bulunmazsan bu ne
fis kadınla yedi günlük deniz yolculu
ğunda bir cennet hayatı yaşarsın..» 
ve mümkün olduğu kadar açık gözce 
harekete geçtim. İlk öğle yemeğinde 
bir de ne bakayım? Kumral, ateşli ka
dınla aym masaya düşmemiş miyiz? 
Başkamarot tesadüfen ikimizin de 
yerini aynı masaya işaret etmişti. De
mek yedi günlük vızun vapur yolcvılu-
ğumuzda öğle akşam yemeklerini, sa
bah, ikindi ve geceyarısı kahvaltıları
nı bu harikulade kadınla aym masa
da karşılıkh yiyecektim. Artık dünya
da benden daha mesud insan tasavvur 
edüemezdi. 

O gün öğle yemeğine gittiğim za
man benden evvel gelip masaya otu
ran kumral kadına bir selâm çaktım. 
O da bana gülerek selâm verdi. 

Vapurdaki yemekler fevkalâde gü
zeldi. Salonım bir köşesinde cazband 
çalıyordu. Fakat bunları gören, işiten 
kim?.. Ben yalnız karşımdaki güzel 
kadınla meşguldüm. Bir aralık o ba
na ingilizce bir şeyler söyledi. Tuuu 
Allah cezasını kaldırsın... İngilizcem 
de o kadar zayıftır ki... Tamamile an
lamadım. Fakat onun söylediklerin
den şöyle bir mâna çıkardım. «Hava 
güzel, seyahatimiz iyi geçeceğe benzi
yor..» İngilizcede cehaletimi gösterme
mek için hemen: 

— Evet... Evet... dedim. Kadın gü
lümsedi. Ben de rahat bir nefes aldım. 
İlk badireyi atlatmıştım. Hem de gü
zel, kumral arkadaşımla ahbabhk baş
lamıştı. Ona ingilizce dilimin dön
düğü kadar bir şeyler söylemeğe baş
ladım. Yemeğin sonunda sigara uzat
tım. Teşekkür ederek aldı. Sigarasını 
yaktım. O ingilizce bir şeyler söylüyor, 
ben de yarı anhyarak, yarı anlamıya-
rak: 

— Yes... Yes... diyip duruyordum... 
Ah biraz ingilizcem kuvvetli olsa şu 
güzel kadmı elde etmek işten bUe de
ğildi. Maamafih katiyyen ümidimi 
kesmiyordum. 

Yemekten sonra beraber güverteye 
çıktık. Birlikte güverte üstünde oyna
nan bir takım oyunlar oynadık. Artık 
İyiden iyiye ahbabtık. Hattâ bazan 
koluma bile giriyordu. 

Kendi kendime: 
— Bu böyle olmıyacak... diyordum. 

Ona bazı âşıkane sözler söylemeliyim... 
Aksi gibi de İstanbuldaki ingilizce 

hocamdan katiyyen âşıkane sözler öğ
renememiştim. Yalnız «aşk» kelimesi
ni biliyordum. Bir çiçekle bahar olma
dığı gibi, bir tek «aşk» kelimesile de 
kocaman bir aşk macerası yaşamak 
kabil değildi. 

Hiç değilse ona şöyle bir cümle söy
lemeliydim: «Siz bir aşk perisisiniz..» 
Fakat tuuu Allah cezasım versin «siz» 
kelimesini «aşk» kelimesini biliyorum 
da «peri» kelimesini bilmiyordum. 

Birdenbire aklıma bir şey geldi. İs-
tanbulda tuttuğum lügat defterinde 
bir «peri» kelimesi olacaktı. Hemen 
kamaraya koştum. Defteri çıkardım, 
bütün sahifelerini karıştırdım, ve ni
hayet buldum. «Peri» kelimesinin 
mukabilini yakaladım. Kafamın için
de ingilizce söyliyeceğim «siz bir aşk 
perisisiniz...» cümlesini hazırladım. 
Bunu kendi kendime belki 100 kere 
tekrarladım... Ooooh artık iyiden iyi
ye öğrenmiştim. Belki bu cümle beni 

bu yedi günlük vapur seyahatinde 
dünyanın en zevkli hayatına ulaştı
racaktı. Kendi kendime: «Aferin be 
Faik!., diyordum. Akıllı oğlansındır 
vesselam... İşte kadmm gönül küidini 
açacak anahtarı eline geçirdin... Hay
di bakalım. Paçaları sıva ve faaliyete 
geç... Saadet seni bekliyor...» Muzaf
fer bir kumandan tavrile tekrar gü
verteye fırladım. 

Kumral sevgüim beni görünce gü
lümsedi. Gene ingilizce bir şey söyledi. 
Onun bana: 

— Neredesiniz?.. Her yerde sizi ara
dım... dediğini şöyle çatra patra anla
dım.' O günü vapurda ne zevkli saat
ler geçirdik. Gece güvertede yanyana 
mehtabı seyrettüc. Büyük salonda ve-
rüen baloda saçlarımız biribirine ka
rışmış dans ettik... Bir aralık yeni sev
gilim: 

— Haydi, dedi, tekrar güverteye çı
kalım... Şimdi herkes burada, balo sa
lonunda... Güverte tenha ve şairane-
dir... Ay da artık büyümüştür... 

Bu tekhfi can ve gönülden kabul 
ettim. Hemen güverteye fırladık. Ha
kikaten mehtab engin denizi hariku
lade bir hale sokmuştu. Fırsat bu fır
sattı... «Siz bir aşk perisisiniz...» deme
nin tam sırası idi. Dudaklarımı onun 
kulağma yaklaştırdım. O da benim 
son derecede şairane bir şey söyliyece-
ğimi anlamış, gözlerini daha şimdiden 
aralıklaımştı. O da benim gibi yakla
şan aşk dakikalarım bekliyordu. İşte 
tam bu esnada ben ezberlediğim cüm

leyi kulağına mırıldandım. Sevgilim 
büyük bir dehşetle gözünü açtı ve ko-
lile havada 90 derecelik bir zaviye res
mederek suratıma müthiş bir tokat 
aşkettikten sonra hızlı adımlarla ya
nımdan uzaklaştı. İçeri girdi. O kadar 
şaşırmıştım ki sormajanız... Sevgilim 
sanki neden kızmıştı?.. İlânı aşk et
mem için kendisi bana ümid vermişti. 
Şimdi bu yediği nane neydi?.. 

Aklıma feci bir şüphe geldi. Acaba 
defterimde yanhş bir kelime okuyup 
ta kumral kadına fena mânaU bir 
söz mü söylemiştim. 

Yanağımı tutarak kamarama gir
dim, lügat defterini buldıma, açtım, 
okudum. Bir de ne göreyim... Ben 
«peri» kelimesinin mukabili diye bu-
nım altındaki kelimeyi okumuştum. 
Söylediğim kelime dilenci mânasına 
geliyordu. 

— Siz bir aşk perisisiniz... diyecek 
yerde genç kadına: 

— Siz bir aşk düencisisiniz... demiş 
ve tokatı da yemiştim. Tokatı yediği
me yanmam. Yedi güçlük yolculuk 
hayatında geçecek en güzel aşk mace-
rasmı da berbad etmiştim. .Kvunral 
kadm bir daha yüzüme bakmadı. Onu 
yemeklerde de masamda bulamadım. 
Başkamarota söylemiş ve masasını 
ayırtmıştı. 

Bu hâdise içime derd oldu. Ondan 
sonra ingiüzceye dört elle sarıldım. 
Şimdi bülbül gibi ingilizce konuşuyo
rum. İşte ben ingilizceyi böyle öğren
dim. (Bir yıldız) 

Başt dişt nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser, 
tcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

îsîm ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^^ Yazan: İskender F. Sertelli I . .^MMI Tefrika No. 49 

Optamin kullanınız I 
Saçlarınızın kılına hata gelmez! 

«Optamin» saç eksiri başka müma
sil ilâçlar gibi terkibi meçhul formül
lerle değil halis vitamin cevherinden 
yapüır ve bu kudretile her şeyden ev
vel saçların dökülmesine sed çeker. 

Saçlarm dökülmesi, guddelerin za-
yıflamasmdan ve artık kılları yaşata-
mama^mdan ileri gelir. İşte Optamin 
bu guddelere can aşıhyarak derhal 
kuvvetlendirir. Bu suretle saçlar gür-
büzleşerek yeniden hayata kavuşur. ' 

«Optamin» kepekleri temizlemekte, 
saçlara revnak vermekte de sayam 
hayret tesiri haizdir. 

Mutlaka tecrübe etmelisiniz. 

Günde yalnız bir defa 
HASAN 

DANTOS 
Di$ macunu ile dişlerinizi 
temizlerseniz, ömrünüz müd-
detince dişleriniz sağlam ve 
inci gibi parlak ve beyaz kalır. ̂  
Dişleriniz çürümez, diş etle

riniz kanamaz. 
Tüp 7.5, dört misli 12.5, en büyük 20 

kuruştur. 

Güneş batarken Tinos adasına vardılar. 
Aydın reis yanına beş on levend 
alarak adadaki gizli meyhaneleri 

araştırmağa çıkmıştı! 
Gremiler toplu bir halde adanın 

önünde yelkenlerini indirerek de
mirlemeğe başladılar. 

Tinos geçen yıl başında İspanyol 
korsanlarmdan biri tarafından baş
tan başa yakılmıştı. 

Zaten adanm sahilinde beş on 
meyhaneden ve kırk elli balıkçı evin
den başka bir şey yoktu. 

(Issız körfez) bu adanın hemen on 
mil uzağında ve tam karşısında bu
lunuyordu. 

Issız körfezde demirlemek ekseriya 
çok tehlikeli olurdu. Gerçi o günler
de Türk donanması için Akdenizde 
hiç bir tehlike tasavvur edilemezdi. 
Fakat, ne olursa olsun, (Issız körfez) 
in meşhur bir şeameti vardı. Bura
ya bir gemi bile kolayca baskın yapa;-
bUirdi. 

Kıhç Ali paşa buraya gündüz gö-
züe gitmek ve gündüzden icab eden 
noktalara gözcüler koymak niyetinde 
idi. Bu sebeble geceyi Tinosta geçir
meğe karar vermişti. 

Doğan reis, her zaman olduğu gi
bi, yine adanın açığında gözcü olarak 
kalmıştı. 

Kılıç Ali paşa, bu adayı çok iyi ta-
myan Aydın reisi çağırttı: 

— Hele bir karaya çık ta etrafı 
şöyle kolaçan et! Biz yokken kimler 
gelmiş, geçmiş buradan. Anlayıver 
bakalım. 

Dedi. Aydın bir çektiri ile yanına 
beş on levend alıp karaya çıktı. 

Ortalık alaca karanlıktı. 
Ada sahili boydan boya yanmıştı. 
Biraz ileride ışıkları görünen bir 

kaç balıkçı kulübesi bulunuyordu. 
Adanm eski neşesinden ve eski ho

vardalarından eser yoktu. 
Dümenci Mehmed, Aydm reisin ar-

kasmdan yürüyordu. 
Bir aralık derinden gelen bir türkü 

sesi duydu. 
Kulak verdi: 
— Zoranın sesine benziyor. 
Diye homurdanarak etrafına ba

kındı. 
Sahü boyunda meyhaneye benzer 

bir yer yoktu. 
Bu ses nereden geliyordu? 
Dümenci Mehmed eski bir deniz 

kurdu idi. Bütün adalıların huylarıhı 
çok iyi bilirdi. O: 

— Tinoslular ölünf döşeğinde bile 
eğlenceyi severler. 

Diyordu. 
Burada beş ev bile kalsa, birini gizli 

gizli meyhane yapıp eğleneceklerinden 
emin olan dümenci Mehmed sesin gel
diği tarafa doğru yürüdü. 

Aydın reis seslendi: 
— Nereye gidiyorsun Mehmed? 
— Gizli meyhaneyi aramağa gidi

yorum. Siz buradan ayrılmayın! 
— Biz de gelelim.. Yalnız gitme! 
— Hepimiz birden gidersek, bizden 

korkaklar ve saklanırlar. Hele siz 
durun şurada biraz... 

Dümenci Mehmed dar bir yoldan 
saptı. 

Yüz adım kadar yürüdü. 
Aydm reis levedlerle sahilde bekli

yordu. 
Ortalık iyice kararmıştı. 
Aradan yanm saat kadar bir za

man geçtiği halde Mehmedin dönme
mesi Aydın reisi meraka düşürmüş
tü. Levedleri peşine takarak yavaş 
jravaş Mehmedin saptığı sokağa daldı. 

Sağ ve sol yollar birer yangın ha-
rabesiydi. Burada ne bir ışık, ne de 
bir kulübe vardı. Yıkık duvarların 
kenarmdan etrafa bakmdılar. Kim
seyi göremediler. 

Çukurlar, hendekler ve taş yığın-
larile dolu olan bu harabelikte Meh
med acaba bir deliğe mi düşmüştü?! 

Aydın reisin merakı gittikçe artı
yordu: 

— Mehmed, Mehmed!... 
Diye haykırdı. Yüksek bir duvara 

akseden bu ses tekar Aydmın kulağı
na çarpmıştı. 

Dümenci Mehmed meydanda yoktu. 
Levedler telâş içinde dört köşeyi 

dolaştılar. 

Mehmedin izini bulamadılar. 
Aydın reis bu vaziyetten çok müte

essir olmuştu. 
— Her halde bir çukura düşüp ba

yıldı. Meşale yakıp hendekleri araş
tıralım. 

Dedi. Tekrar sahile döndüler. Paşa 
gemisinden meşaleler getirtip yaktı
lar ve yangın yerlerini iyice gözden 
geçirmeğe başladılar. 

Dümenci Mehmed bir kazaya kur
ban gitmiş olsa büe, cesedini bu mez
belelikte bırakamazlardı. 

Levedlerden biri biraz ileride, yine 
bir harabenin kenarında hazin hazin 
yükselen bir gitara sesi duydu. Aydın 
reise seslendi: 

— Cinler yer altında eğleniyorlar 
galiba! 

Gerçek, bu ses yer altmdan geli
yordu. 

Yere eğildiler. 
Aydın reis seviçle güldü: 
— Gizli meyhaneyi bulduk. 
Levedler hayretle sordular: 
— Burada meyhaneye benzer bir 

yer yok. Mehmed dayıyı aramaktan 
vazgeçtiniz mi? 

— Hayır vazgeçmedim. Mehmedi 
bulduğum için seviniyorum. 

Aydın reis başım yerdeki taşlara 
koyduğu zaman yalnız gitar sesi de
ğil, şen bir rakkasenin türküsünü de 
duymuştu. 

Burada çok kalmadılar. 
Aydın reis meşalelerin yardımı ile 

taşlann arasında yer altına inen bir 
merdiven bulmuştu. 

— Çocuklar, dedi, siz burada bek
leyin! Ben gizli meyhaneye iniyorum. 
Biraz gecikirsem, siz de peşimden ge
lir, beni ararsınız! 

Aydm reis levendleri yangın yerin
de bıraktı. Taşların arasındaki mer
divenden yavaş yavaş gizli meyhane
ye indi. 

Aydm, bir saattenberi aradığı dü
menci Mehmedi burada bulacağm-
dan emindi. 

Yavaş yavaş yürüdü. 
Yukarıdan işittiği sesleri şimdi 

duymuyordu. 
Acaba yanlış bir yere mi inmişti? -

Birdenbire kulağına bir inilti geldi: 
— Ahhhh.. ölüyorum!... 
Bu ses, dümenci Mehmedin sesi idi. 
Aydın reis derhal hançerini çekti': 
— Mehmed, neredesin?... 
Ve yukarıya doğru başını çevirdi: 
— Geliniz aşağıya çocuklar! 
Levendler meşalelerini sallıyarak 

dar merdivenlerden indiler. 
Dümenci Mehmed içi kurumuş bir 

su mahzenine «düşmüştü. Aydın reis, 
Mehmedin iniltisiru dfuymasaydı, o 
da ayni akîbete uğrıyacaktı. 

Meşalelerin altında her taraf iyice 
görünebiliyordu. 

Dümenci Mehmed belliydi ki, adam 
akıllı sersemlemişti. 

Aydın reis: 
— Oraya neden indin? 
Diye bağırdı. 
Mehmed: 
— Karanlıkta ayağım kaydı. Bura

ya yuvarlandım. 
Diye cevab verdi. 
Mehmed kendini çabuk toparla

mıştı. 
Levedler mahzene inerek dümenct 

Miehmedi yukarıya çıkardılar. 
Aydın reis hem gülüyor, hem de 

kendi kendine kızıyordu. 
—, Mehmed! Ben de sana uydum 

da bu mezbeleliğe indim. Burada şey
tanlardan bile eser yok. 

Diye söylendi. 
Acaba Mehmedin duyduğu sesler 

nereden gelmişti? Ve şimdi bu sesler 
neden işitilmiyordu? 

Mehmed dayı ısrarla anlatmağa 
başladı: 

— Ben Tinos meyhanelerini çok iyi 
bilirim. Vaktile burada böyle derin 
bir meyhane vardı. Burası işte o de
rin meyhanenin harebesidir. Yerliler 
bizim sesimizi duyunca, kendi sesle
rini kestiler. ı 

(Arkası var) J 
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^ (AKŞAM KAPANIŞ FİATLEEİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

94,56 İstikrazı 
dahin 
1933 istikrazı 
tjnitürk I 

.. II 
» III 

Mümessil I 
» II 
» III 

jş Bankası 
» hamiline 

i » Müessls 

95,50 
14.60 

14 
14 

39.10 
40,10 

10,10 
10,20 

75 

Türkiye Cum- 95,50 
huriyet Merkea 
Bankaaı 
Anadolu H. 24,80 
Telefon 7,25 
Terkos 7 
Çimento 11,10 
İttihad Değir- 12,25 
menleri 
Şark Değir- 0,95 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek 
23,57,25 

624 
79,50 

15,15,25 
87,58 

3,44,85 
4,70 

1,44,25 

fiatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskota 

64.10,25 
22,71,63 

1,98 
12,66 

34,45,50 
4,20 

4,00,64 
107,53,20 
23,71.75 

4/11/937 Perşembe fünü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan meyra ve 

sebzelerin fiatleri 
En aşağı En yüksek 

Cins: Mikyası fiati flatı 
Kuruş S. Kuruş S. 

Sakızkabağı 
Ayşe kadın fasulye 
Barbunya kırmızı 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Pancar 
Patlıcan baş 
Patlıcan orta 
patlıcan ufak 
Yeşil salata 100 
Maydanoz 
Turp 
Müşkile üzümü 
Siyah üzüm 
Rezakı 
Yapıncak üzümü 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Elma Ferik 
Elma inebolu 
Armud Ankara 
Armud Karadeniz 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Yerli limon 100 
Ecnebi limon 100 
Nar 

Kilo 6 — 
» 10 — 
» 9 — 
» 5 — 
» 8 — 

3 — 
6 — 
3 50 
6 — 
7 — 

» 6 — 
» 8 — 

demet 2 — 
adet 3 50 

» 2 50 
> 1 50 
» 50 — 

demet — 50 
» — 50 

KUo 13 — 
9 — 

10 — 
12 — 
18 — 
12 — 
7 — 
6 — 

20 — 
6 — 

» a — 
» 3 — 
» 6 — 

adedi 140 — 
» 120 — 
» 7 — 

15 — 
13 — 
13 — 
6 — 
12 — 
1 ~ 
9 — 
5 — 
7 — 
9 — 
9 — 
12 — 
2 50 
4 — 
3 — 
2 — 
80 — 
— 75 
— 75 
18 — 
14 — 
13 — 
15 — 
30 — 
18 — 
15 — 
12 — 
25 — 
8 — 
12 — 
8 — 
10 — 
300 — 
200 — 
10 — 

YENt NEŞRİYAT 

TÜRKİYEDE DÖVİZ KONTROLÜ VE 
MİLLİ PARAYI KORUMA 

Ticaret odası tedkikat ve istihbarat şu
besi müdürü Tevflk Alanay «Türkiyede 
döviz kontrolü ve milli parayı koruma» 
adlı kıymetli bir eser meydana getirmiş
tir. Genç iktisadcinln bu eseri iktisadi si
yasetimizin takib ettiği seyri ve mükem
meliyetini güzel bir üslup ile ifade eden 
yegâne eserdir, diyebiliriz. 

Geçmiş senelerin ticarî muvazenesinde 
görülen açıklık devam ederken 1929 sene
sinde Türk parası üzerinde başgösteroı 
kriz hükümetin para piyasasma müdaha-
lesile kısa zamanda izale edilmiş ve Türk 
parası dünyanın en emin parası olmuştur. 

Büyük dünya buhranına karşı 1929 da 
devletle tedbir düşünürlerken Türkiye 
Cumhuriyeti de geniş tedbirler almağa 
başlamış, takib edilen iKtisadi politikanın 
geniş zihniyetile tatbiki için klering sis
temi kabul edilmiştir. İlk klering anlaş
ması 1933 ağustosunda Fransa ile yapıl
mış ve bunu diğer memleketlerle olan an
laşmalar takib etmiştir. 

Bütün bu noktaların açık ifadelerle te
barüz ettirildiği ve kambiyoya taallûk 
eden kanun ve kararnamelerle genel it
halât rejimini muhtevi bu eser geniş bir 
etüd mahsulüdür. Genç iktisadcıyı tebrik 
ederiz. 

YENİ ADAM 

Yeni Adam'm 201 inci sayısı çıktı. 
İçindekiler: İsmail Hakkı, Halkevleri, 
Okutma meselesi. Hayatım. Suphi Nuri, 
Ateşemilterlik. Hüseyin Avni, İş kanunu 
hasıl tatbik ediliyor. Ahmed Naim, Yok
lama. Tarık Onan, Aristo. İ. Şadan, Akıl 
hastalıkları. Ayrıca: Hormonlar, Espion, 
İzcinin yemini, İç ve Dış sosyete, Kitao 
haberleri, Haftanm düşünceleri, v. s. 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (Oalata) 
- — ^ t — 

Türkiye şubeleri: 

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

Yunanistan şubeleri: 

SELANİK. ATINA, PİRE 

Her tOriO Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyucuları bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 
« ^ ~ 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuruş 

Nereden geliyoruz? 40 
İstanbuldan Londraya şi
leple bir yolculuk 75 
Çocuklara coğrafya kıraat
leri 50 
Coğrafyada ilk adım 50 

Kuruş 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Gülliver'in seyahat
leri 75 

En tanınmış nnuharrirlerin 
güzel romanları 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkını 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı hanım 
Bir kadın geçti 
Devler kaldınmı 
Aşk fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
İki cinayet gecesi 
Karacaahmedin esran 
Kardeş katili 

VA - NÛ 
Sermed Muhtaı 
Selâmi İzzet 
Burhan Cahid 
Z. i 
Burhan Cahid 
İskender Fahreddin 
İskender Fahreddin 
Sermed Muhtar 
Selâmi İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - NÛ 

» » 
Hikmet Feridun 
Vâ - NÛ 

Kuruş 
75 
75 
30 
30 
40 
100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LUPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

. Her cildin fiati: 80 kuruş 
J 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebi hatıralar 
Fazıl Ahmed 

İstiklâl savaşı nasıl oldu? 
Sinema yıldızlan 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 
Arzın merkezine seyahat 
Don Kişot 

Hüsejrin Cahid 
(Kıymetli edibin muhtelif 
eserleri] 80 
M. Şevk! 80 
[Albüm gibi resimlll 100 

M. Ragıp 150 

M. Saffet 35 

Necdet Rüştü 50 
Ahmed Refik BO 
Jül vem 25 
M. Cervantes 25 

% 20 iskonto kuponu 

Bu kopunu kesip «AKŞAM 
matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapılacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevzi yerleri 

«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos

ta pulu kabul edilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve keşifnamesine tevfikan Cibali fabrikası tavhane ve 

dinlendirme salonlarında yaptırılacak döşemeler 27/X/1937 tarihinde açık 
eksiltmeye konmuş ise de talibi çıkmadığından eksiltme 10 gün uzatılmıştır. 

II — Keşif bedeli 4763,55 lira ve muvakkat teminatı 357,27 liradır. 
III — Iıksiltme 8/XI/1937 tarihine rastUyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ÎV — Şartnameler 24 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar inşaat şube

sinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri yapmış olduklarına dair 

olan vesikalarım inşaat şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası 
almaları lâzımdır, 

VI — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. «B» «7472» 

• 
1 ^ Şartnamesi mucibince ve 20X25 — 27 eb'adında «4.000.000» adet man

tar pazarlıkla satm alınacaktır. ^ 
2 — Pazarük, 18/XI/937 tarihine ratslıyan perşembe günü saat 14 de Ka-

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Aüm komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aUnabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7342) (M.) 

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

24 cü yeni tertip başlamıştır. 
Birinci keşide 11/ikinci teşrin/937 dedir. 
Büyük ikramiye: 30.000 liradır... Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişijri zengin eden bu piyan-
^oya iştirak ediniz... 

GRİpBAŞveDiŞAĞRILAPI 

NEVRAUİ-ARTRJTİZM ROMATİZMA 

Saclarınızı 

I \9L\ mı\ \\ 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta-
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Ziraat vekâleti satmalına komisyonunda: 
1 — Kapalı zarf usulile 50 kilo sülfat dö istriknin satın almcaktır. 
2 — Muhammen bedeli 2500 lira, ilk teminat 187,50 liradır. 

3 — Eksiltme 11/11/937 de saat on beşte Ziraat Vekâleti binasında yapı
lacaktır. 

4 — Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satmalma Komisyonundan, 
îstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 — İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte muayyen günde 
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde zikredilen vesikî^larla ek
siltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. «4007» ((7297» 

ÜSKÜDAR-KADIKÖY ve HAVALİSİ 
Halk tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
Yaz mevsiminde yalnız pazar günlerile fevkalâde günlerde tatbik edilmek

te olan Kadıköy — Kısıklı «Çanüıca» arasındaki doğru seferler, 1 İkinci teşrin 
1937 gününden itibaren, sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, hergüne 
teşmil edilecektir. , 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 

Mücedded ve modern on iki 
odalı iki kat l ı birinci kat ta beş 
ikinci ka t ta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı , terkos, alaturka ha
mamı , bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
n ında (76) numaral ı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat . 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye ınütehaMuı 

Pazardan ba^ka günlerde öğleden 
sonra Baat (2 ,5 tan 6 ya) kadar Îstan
bulda Dîvanyolunda ( 1 0 4 ) nun.aralı 
hususî kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
«9,5 - 12» saatleri hakikî fıkaraya mah' 
sustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. KandiUi 38 — 48. 

Satılık dükkân 
istanbul Balıkpazar Taşçılar cadde

si 12 No. lu dükkânın yansı 3600 lira
ya 5,'ll/937de satılacaktır. Bahçekapı 
Sadıkıye han 12 No. ya müracaat. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımanı pa
zardan maada hergün 13-17 hastalarmu 
kabul eder. Telefon: 23925 

IHH ^ı** ^' A s ı m O n u r ^ B i 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geni4 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

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

111 - 115. Telefon: 42221. 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata Ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

~~ TELEFON'. 49419 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlu: Hamam sırasında 24 nu

marada t- Pazardan başka her gün -
öğleden sonra saat 1 den itibaren 
hastalarını kabul eder. 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

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

içenler midelerini tahriş ederler ve 

EKŞİLİK, HAZIMSIZLIK, 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

AZON Ha2im Sizliği Mide Ekşilik ve Yanmaları gide
rir. İnkıbazı defeder. Bugünden bir şişe M AZON 

M M H i ı ı m ^ m j r j ^ " V l • • V I • ^' '" '^-^'?^^'^ ™"™3sil müstahzarla kıyas kabul etmez. 
I H I ^ Y 1 # ^M. I U ^ L U ^ ^ ^ ^ ^ "^^ ^oroz markasma dikkat Deposu: M AZON 
• W l n M • W ^ ^ • %0^m%0 ve Boton ecza deposu istanbul Yenipostahane arkasmda 

• *^> 

Kumb5r^ biri 

T Ü R K İ Y E " ' " ' I 
^ CUMHURIYETI ı 

ZIiaMOflNKflSI I 
Scandinavian Near 

East Agency 
iDaUUda Tahlr han S üncü kat 

Tel: 44991 - X . S 
•reıuka Orient Llnlen Gothenbnrf 

jDotbenbıırg, Btokholm, Oslo, Dantzlg, 
Ddynla Copenhag Abo Reval re bütün 
Baltık Umanları şark ve Karadeniz başlı
ca Umanları arasında 15 günde bir azimet 
9* avdet için muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Gotlıenburg ve Oslo-
idan beklenen vapurlar. 

yingaland vapuru 6 T. saniye doğru. 
Brageland vapuru 10 T. saniye doğru. 
Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Takında Istanbuldan Hamburg Roter-

ûua - Kopenhag, Odynla OothenberS, 
Dantzlg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
l$ln hareket edecek vapurlar. 
:^ Vingaland vapuru 6 T. saniye doğru. 

Brageland vapuru 10 T. saniye doğru. 
Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Fazla tafsiUıt İçin Oalata'da Tahlr han 

• Öncü katta k&ln acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

• Mobilyalı kaloriferli • 

3 ODA ARANİYOR 
Taksim, Talimhane, Sıraselvi ve 

Harbiyeden Şişliye kadar ve Maçka 
taraflarında mobilyalı ve kalori
ferli 3 müstakil oda aramyor. 5 ay 
için kiraya vermek isteyenlerin İs
tanbul postahane arkasında Basi
ret Hanında 27 numeroya müra
caatları. 

Zayi — 4307 sicil numaralı şoförlük eh-
Byatimi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
yş^irinin kıymeti yoktur. 

Şaban oğlu Sadi Çakay 

DOYÇEORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
Merkeıi: Berlin 

Türkiyede Ş&beleri: 

Manbul (6alata ve istanbul) 
Depoc Tfitfin Gömrük 

İzmir 
Her tûrlfi banka muamelâh 

TAKSİTLE 
Satılık fabrika 

SÜMER BANK UMUMÎ 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

tstanbıılda Unkapanı mevkiinde kâin Unkapanı Değirmeni aşağıda 
şartlarla ve pazarlık suretile açık arttırmaya konulmuştur. 

1 ~ Fabrikanın muhammen satış bedeli 98.048 (Doksan sekiz bin 
kırk sekiz lira)dır. ..̂  ...^^ 

2 — Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin % 7,5 u nakit veya 
teminat mektubu olarak bankamıza yatınlmahdır. 

3 — İhale olunacak bedelin % 20 si nakit ve peşinen tediye olunacak
tır. 

4 — İhale olunacak bedelin % 80 i beş senede ve beş müsavi taksitte 
ödenecektir. 

5 — Müzayede 29/11/937 pazartesi günü saat on beş buçukta Sümer 
Bank İstanbul şubesi binasmda yapılacaktır. 

6 — Taliplerin müzayede gününden bir gün evveline kadar Sümer 
Bank İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları lâzımdır. 

7 — Banka mezkûr tabrikayı dilediğine ihale etmek hakkım muha
faza eder. 

Yarandaki binayı da alarak genişletilen ve tamamen tezym edUen I 
Beyoğlunda İmam sokağmda 

MODA lokanta ve BİRAHANESİ 
(Sarıyer CANLI BALIK gazmosu şubesi) 
6 İkincitesrin Yarınki cumartesi açılıyor. 

Zengin dekorasyonu, bol tenviratı ve emsalsiz atraksiyonlarüe süsle
nen lokanta ve birahane, muhterem müşterilerine lâtif sürprizler hazır
lamıştır. 

Sevimliliği ve ahenkdar sesi ile dinleyicileri gaşyeden meşhur şantöz 
bayan OLGA SANTZES, yakında seyahate çıkacağından yalnız 15 gün 
için angaje edilmiştir. 

MÜKEMMEL RUMEN ORKESTRASI 

)ördüncü Vakıf Han altında Borsa Kıraathanesinde' 
Darüttalimi Musiki Heyetinden 

F A H R İ ve ARKADAŞLARI 
Ve aynca büyük üstad Herant'ı: Ramazan eecelerindc her akşam 

dinliyeceksiniz. Çay kahve 25 kuruş. 

S A Ç B O Y A L A R I 
JUVANTİN 

KUMRAL. SİYAH 
Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Yozgat Valiliğinden: 
1 — Kapalı zarf usnlile evvelce eksiltmeye çıkarılan Sorgunda yapılacak 

«27014» lira «6» kuruş keşif tutarlı ilk mektep İnşaatmın «11500» liraya teka
bül edea kısımları talip çılonamasmdan dolayı pazarlığa konmuştur. 

2 — Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A — Eksiltme şartnannesi 
B — Mukavelename projesi 
C — Baymdırbk işleri genel şartnamesi 
D — Yapı işleri umumî, fennî şartnamesi 
i — Hususî şartname 
F — Keşif hulâsası, tahlili fiat ve metraj cetveli 
G — Proje 
İstekliler bu evrakı Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 — Kapalı zarf usulile 14/10/937 de ihale edilmek üzere eksiltmeye çıka

rılan bu işe talip Tuhur etmemesinden dolayı arttırma eksiltme konununım 
40 mcı maddesi mucibince bir ay içinde pazarlıkla Vilâyet Encümen odasmda 
talibine ihale edilecektir. 

4 — Pazarlığa girebilmek için isteklilerin 862.5» lira muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan başka Nafia Vekâletinin müteahhitlik ehliyetini haiz 
bulunmaları lâzımdır. «7257» 

Muğla şehri içme suyu tesisat ve 
inşaat eksiltmesi 

Dahiliye vekâletinden 
Muğlaya 4, 5 kilometredeki Şemsettin membaınm şehre isalesi su deposu 

inşası ve şelıir tesisatiyle mütcferri diğer işlerin yapılması kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 89645 lira 71 kuruştur. 
2 — İstekliler bu-i^e aid şartname, proje ve sair evrakı 448 kuruş muka

bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 20/12/937 tarihine rasUyan pazartesi günü saat on birde 

Ankarada Belediyeler Bankası binasmda toplanacak belediyeler imar heye
tince yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek içm İsteklilerin aşağıda yazüı temuıat ve 
vesaiki aym gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan 
lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 
kuruştuk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâni 

bulunmadığma dair imzalı bir mektup. 
D — Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için 

alacakları vesika. 
5 Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplanmn iadeli teahhütlü olması ve 

nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak İsteyenlerin Belediyeler İmar heyeti 

fen şefliğine müracaat etmeleri, «7453» 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
İstanbul satınalma komisyonundan: 

Tamirin mahalli Tasııüanan îlk temi-
tu t an natı Kuruş 

l i r a Kr. U r a 
Büyükdere Muhafaza 
kulübesi. 235 49 18 00 
Kuru çeşme Muhafaza 
kulübesi tamiri. 235 

Eksiltmenin 
t a r ih i günü 

6/11/937 cumartesi 11 

s a a t l i 
i 

•,Sf 

II 45 18 00 î) » 11,5 da 

l " — B u iki tamirin yukarıda yazılı gün ve saatlerinde pazarUğı yapıla

caktır. 
2 — Şartname ve keşifleri komisyondadır. 
3 — İsteklilerin bu gibi işleri başardıklannı gösterir vesikaları ve ilk te

minat makbuzlariyle Galata Eski İthalât Gümrüğü binasmdaki komisyona 
gelmeleri. Ĉ *̂̂ )̂ 

Eyüp tereke hâkimliğinden: 
930/108 sakıt hanedandan veliaht Yusuf İzzettin karısı Cavidan terekesi

ne aid Fransız ressamları tarafından tahminen yanm asır evvel yapılmış 
ikisi prenses birisi oyuncu kızı resmini havi yağU boya üç büyült kıymettar 
tablo 8/11/937 günü Kapalı çarşıda Belediye mezat mahallinde satüacajtm-
dan alâkadanann görmeleri İlân olunur, «7439» 



Sahife 12 A K Ş A M 5 Teşrinisani 1937 

"KANYAK KİMDE VAR? il 
Dik ve sarp çıkışlı Uludağ'ına 

tırmanan acemi bir dağcı
nın otele gelir sfelmez ellerine 
lıohlayarak soracağı ilk sual 
budur. 

•<••.••.•:••.••.••.••.••.••.•:•: 

Halbuki tecrübeli bir dağcı
nın hiçbir zaman böyie bir 
vaziyet karşısında kalmasına 
imkân yoktur. Çünkü o, çıka
cağı yer ne kadar dik ve uzun 
olursa olsun dalma sırt çan
tasında TABİÎ KANYAK bu
lundurur. 

TABİÎ KANYAK yalnız Ulu-
dağında kullanılmaz. O, rutu
betli ve nemli yerlerde soğuk 
algınlığına karşı en iyi bir ted
birdir. 

Daima soğuğa maruz kala
rak çalışan bir aile babasına 
akşam eve döndüğü zaman 
sunulacak en iyi şey, bir fin
can çaya karıştırılmış bir ka
şık TABİÎ KANYAK'tır. 

•.«•.•::-i\:%' 

Sıhhat ve güzellik 
Sagflam ve sfUzellik 

DİŞLERLE 
Sağlam ve güzel dişlerde 

R A D Y O L İ N 
ile temin edilir. 

Dişlerinize çok dikkat ediniz. 
Bazan en üstad doktorların bile sebep ve menşeini 
bulamadıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri 

geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 
Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

Halil Sezer karyola ve madenî eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble 
M E Ş H E R İ 

Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 
möblelerinm teşhir edilmiştir. Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

Hali tasfiyede bulunan 
Otomotör Ticaret 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumi-

yesi 29 İklnciTeşrin 1937 tarihinde pazar
tesi günü saat 14 de Şirketin Taksimde 
Cumhuriyet Meydanmda İteş Handa 3 
numaradaki merkezinde fevkalâde surette 
toplanacaktır. 

İçtimaa asaleten veya veâleten iştirak 
edebilmek için, hissedarlarm hâmil olduk
ları senedleri ve kendilerini temsil ettir
mek istiyenler ise, Şirket merkezinden ala
bilecekleri vekâletnameleri imlâ edip his
se senedlerile beraber, içtima gününden 
bir hafta evveline kadar Şirketin merke
zine tevdi eylemiş ve mukabilinde bireB 
duhuliye kartı almış bulunmaları lâzım
dır . 

Müzakere ruznamesi 
1 — Tasfiye heyeti ve murakıp raporla

rının okunması. 
2 — Tasfiye bilançosu ve kâr ve zarar 

hesabının tasdiki. 
3 — Tasfiye memurlarının ve murakıp-

lerin ibrası. 
4 — İstifa eden bir tasfiye memurunun 

yerine bir diğerinin tayini. 
5 — Tevziat hususunda karar itası. 

Operatör- Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
İdrar yolları 

hastalıkları mOtehassısu Köprtüb 
• Eminönü hâa Tel: 21916 

Sahibi Necmeddln Sadak Umumî neşriyat müdürü Selâmı Sedes 

ist. asliye 3 üncü hukuk mahkemesinden: 
Mahkemece yedi adil marifetile kiraya 

verilmesine karar verilen Eyüp civarın
da Ali Bey köyü hududu dahilinde Fil 
köprüsünden Kanlıçeşmeye kadar Ali Bey 
deresinin iki tarafmda bulunan müııbit 
ve mahsuldar tarlalar ikinciteşrinln ye
dinci pazar ve onuncu çarşamba günleri 
saat ondan İtibaren kiraya verileceğinden 
talip olanların mezkûr günlerde Fil köp
rülünde Silâhtar gazinosunda yedi adil 
Kâmil'e müracaatları ilân olunur. 

GRiPiN'în 
Tercih edilmesindeki sebeb 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastalık baş
langıçlarına karşı tesiri yüzde 

yüz olan ve hiç zararsız en 
kuvvetli müsekkindir. 

G R İ P ! 
Nezle, soğıtk algınltğt, grip rahatsızlıklarında, baş, diş, 
mafsal, romatizma, âsab ve adale ağrılarında icabında 

\jsmmgm^ıgmmgn gimdc 3 koşc kullanabilirsiniz. 

isim ve marlıaya dildıat. tatditleriodeıı saldnınız 

NEOKALMiNA 
GRİP • NEZLE • NEVRALJİ BAŞ ve 

DİŞ AĞRILARI • ARTRİTİZM 


