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Bazı çocuklar, tramvaylatda, 
pasoları olmadığı halde «paso» 
diyorlar ve yakalanıyorlar. Bun
lar, sonradan daha büyük cü
rümlerden dolayı takibata uğra-
mamk için polis müdahalesile ve
lilerine malûmat verilmeli. 

AKŞAM Bay memur! Memleket eski 
usul bir mektebdir de sen onım 
mubassınsm sanma t... Nedir bu 
çatık kaşlar, nedir bu azarla
malar, bu ceza tehdldleri?... 

Cumhuriyet rejimi mekteb ço-
cuklarma bile bu tarz muame
leyi reva görmüyor. 

Halka «şefkatle» muamele et! 
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Parti grupu toplandı 
Jaşvekil C. Bay ar kabinenin programı 
hakkında parti grupuna izahat verdi 

Umumî heyet yüksek tezahürat ve ittifakla 
Başvekilin beyanatını tasvib etti 

Ankara 6 (A.A.) — Cumhuriyet 
halk partisi kamutay grupu bugün 
6 11 937 saat 10,30 da Trabzon me
busu Hasan Sakanın başkanlığında 
toplandı. 

Söz alan Başvekil Celâl Bayar sü-
fekli alkışlarla kürsüye gelerek 8/11 
937 pazartesi günü B. M. Meclisinde 
yeni kabinenin proğratnı hakkında 
yapacağı beyanatın ana hatları üze
rinde parti grupuna izahat verdi. 

Bundan sonra söz alan bazı hatip
lerin yeni kabinenin programına; aid 
beyanatı dinlendikten sonra umumt 
heyet yüksek tezahürat ve ittifakla 
Başvekilin beyanatım tasvib etti. 

Ankara 6 (Telefon) — Başvekil B. 

Celâl Bayar yeni kabinenin takib 
edeceği faaliyet proğramınm ana 
hatlarını katî svırette tesbit etmiş bu
lunuyor. 

Yeni hükümetin programı Atatür-
kün nutuklannda işaret buyurduk
ları bütün hususatı tahakkuk ettir
meği istihdaf etmektedir. 

Başvekil pazartesi günü Mecliste 
programını okuyacak ve itimad taleb 
edecektir. 

Başvekil Türk Hava 
kurumunda 

Ankara 6 (Telefonla) — Başvekil 
B. Celâl Bayar Parti grup içtimaın-
dan sonra Türk hava kurumuna gi

derek burada bir müddet meşgul ol
muş, Türk hava kurumu başkam B. 
Fuad Bulca ile yanm saat kadar gö
rüşmüştür. 
Meclisin yarınki rüznamesi 

Ankara 6 (Telefonla) — Mecüsin 
pazartesi günkü ı*üznamesinde Yu
goslavya mebuslar meclisi reisliğin
den gelen tebrik telgrafile icra ve if
lâs kanununun altıncı maddesinin 
bahsettiği hususlar için hususî bir 
kefalet sandığı tesisi hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve bazı müesse
selerin muhtelif senelere aid hesabı 
katilerinin tasdikine dair kanun lâyi
hası vardır. 

Alman - italyan - Japon 
paktı Romada imzalandı 
3 devlet komünist tahrikatına karşı müttehid 

^ bir cephe almağı 
taahhüt etmişlerdir 
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Musevilerin Tiirl(iyeye lıicretini 
meneden Icanun teldif i 

B. Sabri Toprağın Meclise verdiği kanun 
teklifi yedi maddeden mürekkeptir 

JS!'-^İ 

Manisa; me
busu ve eski 
Ziraat Veküi 
B. Sabri Top
rağın yaban
cı yerlerden 
Türkiyeye hic
ret etmek isti-
yecek Muse
vilerin Türki-
yede tavattun
larına asla mü
saade edilme
mesi hakkın
da Millet Mec
lisine bir ka
nım teklifi ver
diğini ve bu ka
nunun elyevm Hariciye encüme
ninde bulunduğunu geçen gün yaz
mıştık. 

Manisa mebusu 
B. Sabri Toprak 

B. Sabri Toprak, bu kanun teklifi
ni uzun bir esbabı mucibeye istlnad 
ettirmiştir. Bu esbabı mucibenin mu-
kaddemesinde bugün Avrupanm mü
him yerlerinde Musevilere karşı bir 
husumet hüküm sürdüğünü ve Muse
vilerin gördükleri bu nefret ve husu
metin sevk ve tazyiki ile yavaş yavaş 
kendilerine daha müsaid bulunan 
yerlere hicret edeceklerini kaydettik
ten sonra diyor ki: 

«Avrupada yahudiler için fevkalâde 
müsait bir memleket te Türkiyedlr. Ya
hudiler, Türkiyede gördükleri serbestiyi, 
hüsnü muameleyi diğer hiç bir memle
kette bulamazlar. Meselâ Türkiyede, Türk 
tabiiyetinde bulunan yahudiler, ırki li
sanları olan İbraniceyl konuşmadıkları 
gibi milli lisanları olan türkçeyi de agız-
lanna almazlar, konuşmazlar. İçlerinde 
her vakit türkçe konuşanları pek azdır, 
müstesnadır. Bunlar da balıkçı ve sair 
küçük esnaf içindedir. Yahudiler, arala-

(Devanu 5 inci sahifede) 

Matbuat umum müdürü 
istifa etti 

Ankara 6 (Telefon) — Matbuat 
umum müdürü B. Vedad Nedim Tör 
bugün istifa etmiş ve istifası kabul 
edilmiştir. 

Harbiyenin yeni talebeleri 
Ankara 6 (Telefon) — Askerî lise

lerden mezun olup Harbiyeye geçen 
talebeler bugün saat 14,30 da Zafer 
âbidesine merasimle çelenk koymuş
lardır. 
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Rumen askerî heyeti dün 
memleketine avdet etti 

Rumen Erkâmharbiye reisi, maiyeti ile beraber rıhtımdan geçerken 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize 
gelen Rumen erkâmharbiye reisi ge
neral Sikitiyunun başkanlığındaki 
heyet dün öğle üzeri Romanya vapu-
rlle memleketine dönmüştür. 

Heyet Galata rıhtımında askerî 

merasimle teşyi edilmiştir. Vali, İs
tanbul kumandanı, merkez kuman
danı, Romanya sefarethane ve kon
soloshanesi erkânı teşyi merasimin
de bulunmuşlardır. 

Tüccar ve İş adamı 
Memleketimizde ötedenberi muteber 

tüccarlar, zengin adamlar, iş yapanlar 
vardı. Zekâslle, teşebbüsile, kurduğu teş-
kllâtm mükemmeliyetile ve memlekette 
temin ettiği iktisadi fayda ile refaha ka
vuşan vatandaşlar halk tarafından da 
sevilir; bu tip insan, Ata türkün son nut
kunda da sitayişle zikredildi: 

«Tüccar milletin emeği ve üretimi 
kıymetlendirilmek için eline ve zekâsma 
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat 
göstermesi gereken adamdır.» 

Eski manâda tüccarlık, bezirgânlıktı: 
İhracatçı köylüyü ve ecnebiyi, sanayici 
ameleyi ve toptancıyı, toptancı peraken
deciyi ve esnaf ta şarkvarî pazarlık ve 
mahlut erzak usuUerile halkı aldatmağa 
çabalardı. 

Efkârı umumiyenin beğenmediği tüc
car, hile yapan olduğu gibi, sevmediği ve 
istemediği iş adamı da, cemiyete iktisadi 
bir menfaati dokunmadığı halde sırf mev
kiinden, nüfuzundan, ahbaplıklarından 
istifade ederek, siyaset çevirerek araya so
kulan ve tufeyli tarzda zengin olanlardır. 

•Nutuktaki düstur, ticaretin meslek ah
lâkı olarak ve lâvha halinde dükkânlara, 
yazıhanelere aşılmalıdır. 

Yeni romanımız 

ESRARENGİZ 
KERVAN 
Yazan: Arif Cemil Denker 

Romajumızda bahsi geçen ve 
Enver paşaya yardım için gön
derilen silâhların nereden geldi
ğini ve niçin Çin Türkistanmdan 
geçirildiğini okurken bu işi ba
şarmağa çalışanların gösterdik
leri cesarete hayret etmekten 
kendinizi alamıyacaksınız. Beş 
yüz deveden ve bir o kadar katır
dan mürekkeb bir Kervanı ca
susların tuzaklarına karşı koru
yanları ve aı-aştırmalarına karşı 
gizlemeğe çalışanları alkışlıya-
caksınız. 

I
önümüzdeki hafta neşre 

başlıyoruz. 
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Alman - Japon - italya paktımn imzalandığı Chigi sarayı 
Komünizmle mü-Roma 6 (A.A.) 

cadele protokolü saat 11 de imza edil
miştir. 

Saat 10,50 de evvelâ Alman sefa
retinin sonra da Japon sefaretile kül
tür nezaretinin otomobilleri Chigi sa
rayına Führer'in fevkalâde murah

hası, Von Ribbentrop ile Reich hü
kümetinin sefiri, Von Hassel'i ve Ja
pon sefiri Hotta: ile nazır Dino Alfie-
ri'yi ve imza merasimine iştirak ede
cek olan Alman ve Japon diplomat
larım getirmişlerdir. Bu zevat kabi-

(Devaım 4 üncü sahifede) 

Japonya Brûksele delege 
göndermeğe davet edildi 
, Hitlerin tavassut teklifinde bulunacağı rivayetleri 

Tokyoda alâka ile karşılandı 
Brüksel 6 — 

Belçika Hariciye 
nazırı B. Spaall 
Dokuzlar konfe
ransına ademi 
iştiraki hakkın
da gönderdiği 
muhtıraya karşı 
Japonyaya kon
feransça verile
cek cevabî nota-
mn müsvedde
sini hazırlamış 
ve heyeti umu-
miyede okunmuştur. 
Japon hükümetinin 

B. Spaak 
Cevabî notada, 

Çin toprak

larında gözü olmadığı ve bilâkis Çin 
milletinin maddî ve manevî inkişafı
na yardım etmek ve ecnebi devletler
le Cinde iktisadî ve harsı sahada 
teşriki mesaiyi kuvvetlendirmek ve 
ecnebi menfaatlerine riayet etmek 
istediği hakkındaki teminatı hatır
lattıktan sonra denUiyor ki: 

«Bu noktalar, 6 kânunusani 1922 
tarihli muahedenin esaslı prensiple
ridir.» 

Müteakiben notada Japonyanm 
mezkûr muahedenin hükümlerini 
çiğnediğini inkâr ettiği ve komünizm 
nüfuzunun hululünden dolayı 1922 
senesindenberi Cinde dahilî vaziyetin 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Çok büyük bir sanatkârdır!.. 
Sanatta ekol mü yaptı?,. 
Ne ekolü bayım, Boğaziçinde ev yaptı ev!.. 
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D ü n Creceki ve Bu Sabal ıki Haberler J 
Eğenin mıknatıs ve cazibe 

kuvveti tesbit ediliyor 
Haritaların sıhhati, su ve maden 

araştırmaları bu usulle mümkündür 
İzmir '6 (Akşam) — Memleketin 

muhtelif yerlerinde miknatisiyet ve arz 
cazibesini tayin için İstanbul rasad-
hanesi müdürü B. Fatinin reisliğinde 
çalışan heyet, Uşak, Kütahya, Bahke-
sirde feımî tedkiklerini bitirerek Ma-
nisaya geamiştir. Orada da miknatisi
yet ve arz cazibesini tayinden sonra İz-
mire gelecektir. 

B. Fatin bu tedkikat hakkmda di
yor ki: 

— Arzm cazibesi, bütün medenî 
memleketlerde tesbit edilmiştir ve 
bu şebeke, günden güne sıklaştırıl
maktadır. Bunım faydası, arz şekli
nin tayinine esais oluşundadır. Bun
dan başka bir memleket haritasmm 
gayet sihhatli olabilmesini temin için 
O memleketin cazibe derecesini tayin 
etmek lâzımdır. 

Cazibe mikdarı, tayin olunmamış 
memleketlerin arzm şekline tabi olan 
sathı malûm olamıyacağmdan o mem
leketin haritasında aranılan sihhat 
temin edilemez. Mesaimizin bir fay
dası buradadır. Aynca dahilî arzm 
bünyesi ve evsafı hakkında da' malû
mat almak için bugün arz cazibesi
nin tayini esas kullanılmaktadır. 

Tahtelarz petrol, su, demir ve diğer 
bütün madenlerin bugün araştırma 
usulleri, yerini artık bu yeni usule 
terk etmiştir. Memleketimiz için ile
ride pek mühim olacak bu esasta te
mel atmağa başlıyoruz. 

Tayin ettiğimiz miknatis mikdarı-
na gelince, bunlar memleketin esaslı 
tahavvülâtı tabüyesidir. Avrupada bir 
asırdanberi kullarulmakta olan bu 
usullere biz cumhuriyet devrinde ka
vuşmuş bulunuyoruz. Eski idareler, 
bu mühim işe en küçük bir alâka bile 
göstermemişlerdi. Yapmakta olduğu
muz tedkiklerden sonra Anadolunun 
her hangi bir yerinde nısfınnehar da
irelerini kolayca tesbit etmek müm
kün olacaktır. İzmir nuntakası, baş
tan başa volkanik arazi ile doludur. 
Biz İzmir civarmda olan küçük hare
keti arzlann, karakterlerini İstanbul 
sismografile tayin edemiyoruz. Bina
enaleyh memleketimizin ve bir çok 
sismik tabiatı olan İzmir mmtakası-
nm sismik karakteri tamamen tesbit 
edüemiyor. İzmirde küçük bir sismog
raf merkezi tesis etmek ilmî bir zaru
ret halindedir ve bu da 3000 - 3500 li
raya tesis edilebilir. 

Sokakta bir 
yaralı bulundu 

Kendisini yarahyan sur 
haricinde yakalandı 

Dün gece yarısına doğru Samatya-
da esrarlı bir cinayet işlenmiştir. Bu 
semtte gazinoculuk eden Niko, tram
vay caddesi üzerinde boğazından de
rin bıçak yaraları almış ve can çeki
şir bir vaziyette bulunmuş, kendisin
den vaziyet sorulduğu zaman, an
cak «Ben kendimi vurdum» diyebil
miştir. 

Zabıta, yaraların şekli karşısında, 
bu sözlerin doğru olamıyacağmı an-
lıyarak tahkikatı derinleştirmiş ve ni
hayet Nikonun Yani adında biri tara
fından yaralandığı tesbit edilmiştir. 

Niko, ölüm halinde Cerrahpaşaye 
kaldmlmış, Yani de sabaha karşı, sur 
haricinde yakalanmıştır. Tahkikat ile-
riletilmektedir. 

Müessif bir Ölüm 
Kocaeli mebusu B. Mahmut 

Nedim hava gazile 
zehirlendi 

Ankara 6 (Telefon) — Kocaeli me
busu B. Mahmud Nedim bugün evin
de kahve pişirmek için açtığı havagazı 
musluğunu tekrar kapamayı ımut-
muş, bir müddet sonra: intişar eden 
havagazile zehirlenerek vefat etmiştir. 

Fransadan kovulan 
İspanyollar 

Paris 6 (A.A.) — Doğrudan doğru
ya veya bilvasıta Salamanca hükü
metinin memurlanna yardım etmiş 
olaiı yüz kadar İspanyol Fransanın 
cenubunda hudud haricine sevkedil-
mişlerdir. 

B. Ribbentrop Alman Hari
ciye Nazırı olacak 

Londra 7 — Evning News gazete-
«toln yazdığına göre Almanyanın 
Londra sefiri B. Ribbentrop bir kaç 
ay sonra Alman Hariciye Nazırı ola
caktır, : 

Filistinde tevkifler 
Kudüs 6 (A.A.) — İki İngiliz nefe

rinin öldürülmesi üzerine yapılan 
araştırmalar neticesinde birçok Arab 
tevkif edilmiştir. Kaçmağa teşebbüs 
eden bir Arab öldürülmüş, üçü yara-
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Oyun âletlerinden 
alınacak resim 

Bu hususta yeni bir kanun 
lâyihası hazırlandı 

Ankara 6 (Telefon) — Oyun âlet
leri resmi hakkmda yeni bir kanun 
projesi hazılanmıştır. Yeni projeye 
göre klüp, kahvehane ve emsali eğ
lence yerlerinde bulunan bUârdolar-
dan senevi 5, tavla, dama, satranç 
tahtalarmm her birinden üçer lira 
resim alınacaktır. 

Yukanda yazılı yerleri işletenler 
her sene haziran ayı içinde müessese
lerinde mevcut resme tabi oyun âlet
lerinin cins ve miktarmı gösteren bir 
beyannameyi makbuz mukabilinde 
bulımdukları mahallin varidat daire
sine verecekler ve tahakkuk ettirile
cek resimleri malsandığına yatırarak 
alacakları markaları oyun âletlerinin 
münasip yerlerine yapıştıracaklardır. 

Her sene temmuzun birinci günün
den itibaren yapüacak yoklamalarda 
markasız görülecek oyun âletlerinin 
resmi iki kat olarak almacaktır. 

Yoklamadan sonra yeniden alına
cak oyun âletleri satın almdıkları ta
rihten itibaren on gün içinde beyan-
natne ile varidat idarelerine bildirile
cektir. 

Hususî meskenlerde kullanılacak 
oyım âletleri hiç bir resme tâbi tu-
tulmıyacaktır. 

İktisadî teşkilât 
Projenin meclisin bu 

devresinde çıkması 
muhtemeldir 

Memlekette iktisadî teşkUâtı yeni 
den kuran kanunun meclisin bu dev
resinde müzakere edileceğine kuvvet
le ihtimal veriliyor. Bu kanunla mem
leket sanayide teşkilâtlandınlacağın-
dan millî sanayi birliği şimdiden tet
kiklere başlamıştır. 

Sanayi birliği, İstanbulda teşkil e-
dilecek küçük sanayi birliklerinin fe
derasyonu haline getirilecektir. Ka
nun çok geniş tutulmuştur. Bu itibar
la tatbikatın da senelere taksim edile
ceği tahmin olunuyor. 

Ribbentrop Roma elçisi oluyor 
Londra 6 (A.A.) — News Chronicle 

gazetesinde Vemon Bartlett, iyi bir 
menbadan öğrendiğine göre, Von Rib-
bentrop'un Roma elçiliğine ve Von 
Papen'in de Londra elçiliğine tayin 
edileceğini öğrendiğini bildirmekte-
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GÜNÜN HADİSELERİ 

Sovyetlerin yirminci yıl 
donumu 

Bugün komşumuz Sovyetlerin iktidarı 
ellerine aldıklarmm 20 nci snldönûmü-
dûr. Moskovada büyük şenlikler oluyoi", 
antikomünist cereyanlara karşı nümayiş 
mesabesinde olan geçid resimleri yapılı
yor, nutuklar söyleniyor; ve bu nutuklar, 
bütün dünya yüzünde alâkayla bekleni
yor. Zira, komünizm aleyhtarlığı namı 

altında bazı devletler, bir «mukaddes itti
fak» akdetmişler; Moskovayı ezmek için 
aralannda ahdetmişlerdir. Sovyet liderleri 
bu cereyanlara karşı düşüncelerini bu 
bayram münasebetile yeni şekillerde for-
mülleştireceklerdir; ve bu nutuklar, mu
halif cephede yeni akisler uyandıracaktır. 

7 teşrinisani 1917 de, Lenin Petrogradda 
iktidarı eline aldığı zaman, yarattığı yeni 
İdarenin Rusyada tutunabilecegine pek az 
kimse ihtimal veriyordu. Fakat işte Sov
yetler yirmi senedenberi ki mevcudiyetle
rini idame ediyorlar. İçtimaî sahada birçok 
yenilikler yaptılar ve mükemmel bir sa
nayi kurdular. Diğer memleketler için de 
bir laboratuar vazifesini gördüler. 

Son sene içinde, Rusyada haylî dahili 
vakalar olduğu anlaşılıyor. Düşmanları 
buna bakarak, «işte rejim yıkıüyor!» diye 
sevindi. Fakat Stalin yine kuvvetini gös
terdi; hâkim mevkiini büsbütün takviye 
etU. 

Osmanlı ve Çar imparatorlukları zaraa-
nmda iki memleket arasında düşmanlık 
vardı. Fakat Türk ve Rus milletlerinin yer 
ni rejimleri bu düşmanhğı kaldırmış, Millî 
mücadelemizin başlangıcmdan itibaren 
iki memleket daima dost geçinmiştir. Şi
mal komşumuzun yirminci yıl dönümünü, 
samimiyetle kutlarız. 
Atlatılan facia bir tramvay 

kazası 
Evvelki sene, Şişhane yokuşunda bir 

tramvaym freni tutmamış, araba yoldan 
çıkarak bir binaya çarpmış, onlarca insa
nın felâketine sebebiyet vermişti. Evvelki 
gün de buna benzer bit kazaya ramak kal
dığını öğreniyoruz: 

Gülhane parkının yakınında bir römork 
kendisini çeken tramvaydan ayrıhyor, içi 
ahalile dolu olarak gerisingeri yokuştan 
aşağı iniyor. Bereket versin, hemen arka
sında bulunan başka bir tramvayla ha
fif bir müsademe yapıp facia atlatıhyor. 

Tramvay şirketi, tnasıl olsa bu memle
ketten gideceğim!» düşûncesile mükellef 
bulunduğu bir çok vazifeleri ihmal ettiğini 
her fırsatta gösteriyor. Bu şirket üzerinde 
kontrolü kuvvetlendirmek halkın selâmeti 
ve menfaati namına elzemdir. 

r . T. 

Son dakika 
Almanya tavassut için 
Japo 

Japonlar Şansı eyaletinin 
merkezini de zaptettiler 

Hangçeuda çıkarılan Japon kuvvetleri Şang
hay cephesinde vaziyeti tamamile değiştirdi 

nya ile fikir teati 
ediliyor 

Berlin 7 (Akşam) — İyi haber alan 
Alman mahafilinde söylendiğine gö
re Almanya, Çin - Japon ihtilâfınm 
halli için tavassutta bulunmayı ka
rarlaştırmıştır. Bu hususta tedkikat 
yapıyor. Henüz tavassut yapılmamış 
olmakla beraber Japonya ile Almanya 
arasmda fikir teati edildiği muhak
kaktır. 
Şanghaydaki Çin askerleri 

tehlikede 
Şanghay 7 — Japonların ileri ha

reketi dolayısile Şanghayın cenubun
da bulunan Çin askerleri muhasara 
edilmek tehlikesine maruz bulunuyor
lar. Japonlar Liçeo nehri üzerinde 
köprü kurmağa, buradan mühim as
kerî kuvvetler geçirmeğe muvaffak 
obnuşlardır. 

Italyanın bir kararı 
Roma 7 — Burada' söylendiğine 

göre, İtalya, Habeşistanm ilhakını ta-
nımıyan memleketlerdeki sefirlerini 
geri çekecek ve sadec2 birer maslahat
güzar bırakacaktır. 

Hırvatlarla Sırplar 
arasında iıadiseler 

Maçek şiddete şiddetle 
mukabeleye mecbur 

olacağını bildirmiş 
Paris 7 — Belgraddan bildirildiğine 

göre Novigeradiç'te Hırvatlatla jan
darmalar arasında çok vahim hadise
ler olmuştur. Hırvat fırkası reisi Ma
çek, Başvekil Stoyadinoviçe hitaben 
bir açık mektup neşrederek Hırvatla
rın her tai"afta Sırpların ve jandarma
ların tazyiklerine uğradıklanndan ba-
Iıisle Hırvat milletinin şiddete şid
detle mukabele etmeğe mecbur olaca
ğını bildirmiştir. Hırvat reislerinden 
birinin Vardar civarında katledildiği 
haber verilivor. 

Tokyo 6 (A.A.) — Japon kıtaatı 
Chansi'nin hükümet merkezi olan Tai-
yuana varmıştır. 

Japon tebliği 
Tokyo 6 — «Tebliğ» Şanghayda, 

cenub mıntakasmda Şosov nehrini bir 
kaç noktadan geçen Japon kıtalan 5 
teşrinisanide ilk hatlarmı Honhchiao 
karşısına kadar götürmüşlerdir. 

Şimalî Cinde Şansi eyaletinde cenu
ba doğru ilerlemiş olan Japon yürü
yüş kolu 5 teşrinisanide Taiyuan'm 8 
kilometre şimaline kadar ilerlemiştir. 
Şangting - Taiyuan demiryolu uzun

luğunda faaliyette bulunan diğer bir 
yürüyüş kolu aym gün zarfında Tai
yuan - Şangting demiryolunun telâıki 
noktasında ve Taiyuan - Taiku şube 
hattının başında kâin Yutze şehrini 
işgal etmiştir. 

Taiyuan mevzilerini işgal etmekte 
olan Çin ordusu cenubu garbi istika
metinde ricat etmeğe başlamıştır. 

Yeni bir ihraç hareketi 
Şanghay 6 (A.A.) — Central News 

Çin ajansının bildirdiğine göre Hang-
çeu körfezinde bazı Japon kıtaları ka
raya çıkmışlardır. Bu kıtalar Şangha-
ya doğru şimali garbi istikametinde 
ilerlemektedirler. Bunların Kiangpu 
hududunda kâin Sintsang civarında 
Çin kıtalarile çarpıştıkları söylenmek
tedir. 

Hangçeu körfezinde yapılan bu ih
raç hareketi Şanghay cephesindeki 
vaziyeti tamamile değiştirmiştir. Bu 
yeni kıtalar süratle şimale doğru iler
lemeğe muvaffak oldukları takdirde 
Çinlilerin her halde Çansa - Sungkiang 
hattına kadar ricat etmeleri lâzım ge
lecektir. Bu takdirde bile cephenin ce
nub kısmı tehdid altmda kalmış ola
caktır. 

Bu hattm gerisi bir göle müntehi 
olduğu için mükemmel bir tabiî mü
dafaa hattı teşkil etmektedir. 

Belediyeler 
bankası açıldı 
Banka müdürü 

bir nutuk söyledi 
Ankara 6 (A.A.) — Belediyeler Ban

kasının açılma töreni bugün saat 13 de 
yapılmıştır. Törende kamutay başka
nı Abdülhalik Renda, Millî Müdafaa, 
Adliye, Nafia, İnhisarlar Vekilleri, me
buslar, Devlet Şûrası ve muhasebat di
vanı reisleri, şehrimizde bulunan Ati
na elçisi Ruşen Eşref, Türk hava ku
rumu başkam, siyasî ve idarî müste
şarlar, vekâletler üeri gelenleri, mat
buat mümessilleri ve kalabahk bir da
vetli heyeti hazır bulunmuştur. 

Banka direktörü Süleyman Kepe
neğin bankanm kuruluşundanberi be
lediyelerimizin su ve diğer belediye iş-
lerinm yürütülmesi için yaptığı yar
dımları ve binarun inşaat ve teşkilâtı 
hakkında verdiği izahatı müteakib 
Kamutay Başkam Abdülhalik Renda 
bankanın kapısındaki kordelâja kese
rek bankayı açmıştır. 

Banka açıldıktan sonra kasa ve 
arşiv dairelerinden başlanarak bina 
gezümiş, ba§ şehre böyle güzel ve mo
dern bir bina kazandırmış olduğun
dan dolayı banka direktörü tebrik edil
miştir. • 

Atatürkün doğduğu ev 
Atina 6 — Resmî gazetede neşre

dilen bir kararname ile Atatürkün 
doğduğu evin kendisine hediye edil
mesi hakkında Selanik belediyesince 
verilen karar tasdik edUmiştir. 

KadiFBpar 
Kayserideki ceza evine 

hangi mahkûmlar 
gönderilecek 

Ankara 6 (Telefon) — Adliye Ve
kâletinin Kayseri pamuklu mensucat 
fabrikasmda kadm mahkûmlar için 
bir cezaevi tesis ettiği yazılmıştı. Zim
met, ihtilas, fuhuş ve devlet aleyhine 
işlenmiş suçtan mahkûm olmayıp 
cezasmm lâakal üçte birini cezaevin
de hüsnü hal ile geçiren ve mütebaki 
cezası iki seneden yukarı olmıyan, 
yaişı 16 ile 40 arasında ve sıhhati tam 
olan kadmlar bu cezaevinde müddet
lerini ikmal edeceklerdir. 

Misafirimiz Yunan genel 
iturmay başltanı 

General Papagos bu akşam 
Istanbula hareket ediyor 

Ankara 6 (Telefon) — Kayserideki 
Tayyare ve Dokuma fabrikalarını zi
yarete gitmiş olan Yunan genel kur
may başkanı general Papagos yarın 
(bugün) bmaya dönecektir. 

Mareşal Fevzi Çakmak dost mem
leket genel kurmay başkanı şerefine 
Orduevinde bir çay ziyafeti verecek, 
general Papagos yarın akşam hususî 
bir trenle İstanbula hareket edecektir. 

Yeni kurulacak Deniz Bank 
mudurlugu 

Ankara 6 (Telefon) — Deniz müs
teşarı B. Sadullah Güneyin yeniden 
kurulacals olan Deniz bank müdür
lüğüne tayini mevzuubahistir. 

Hava vaziyeti 
Yeşüköy meteoroloji merkezinden 

aldığımız malûmata nazaran dün 
barometre tazyiki 764. En düşük ha
raret 9 en yüksek hararet 19 derece 
idi. Rüzgâr şimalden saniyede 7 met
re süratinde esmiştir. 

Bugün memleketimizde hava mm> 
miyetle, kısmen bulutlu geçmesi ve 
rüzgârlarm şimal istikametten, şar
kî Karadeniz ve garbi Anadoluda 
kuvvetü, diğer nuntakalarda orta 
kuvvette esmesi muhtemeldir. 

Avusturya hariciye nazırı 
Berlinde 

Berlin 6 (A.A,) — Guido Schmidt 
beynelmilel av sergisini ziyaret etmek 
üzere Berline gelmiştir. 

Yunan kralının seyahati 
Paris 7 (Akşam)— Yunan kralı dün 

Türk, Yugoslav ye Rumen sefirlerini 
kabul etmiştir. Kral akşam üzeri Lon-
draya hareket etmiştir. 

Belçikada kabine buhranı 
Brüksel 6 (A.A.) — Spaak yeni ka-

binej'i teşkil etmek üzere birbirini 
müteakib katolik blokunun reisleri 
ve liberallerin üç şefi ile görüşmüş
tür. 

Windsör Dükü 
Dükün kâtibi Amerika 

seyahatinin tehiri sebeple
rini izah ediyor 

Paris 6 (A-A.) — Duc de Windsor'-
ım Amerika seyahatinin tehiri hak
kmda Duc'ün kâtibi bilhassa demi9< 
tir ki: 

«Bu tehirin sebebi ortaya çıkan 
vahim anlaşamamazlıklar ve sadece 
bir tetkik maksadile yapılan bu se
yahatin sebeb ve hedefleri hakkm
da yapılan yanlış tefsirlerdir.» 

Duc her hangi bir endüstri meto
duna muarız olduğu, ve muayyen bir 
siyasî veya radikal akideyi müdafaa 
ettiği hakkındaki şayiaları tekzib et
miştir. Duc bu tavzihten sonra Ame
rika! seyahatmin hedefinin doğru ola
rak anlaşılacağını ümid etmekte ve 
seyahatin tertibine iştirak edenlerle 
kendisini davet eden endüstri sahip
lerine teşekkür etmektedir. 
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Eski Ramazanlara dair.. 
Arab harflerini bilmiyen talebenin 

liselerden mezun olduğu bir devre 
iriştiğimize göre, nesillerin ne kadar 
değiştiğini tasavvur edin. Öyleyse bi
lim çocukluğumuza rasthyan Rama-
zanlann ananelerini bibniyenler ço
ğaldı demektir. 

Onlara anlatayım: 
VaktUe Ramazan geldi mi, hayat 

bambaşka olurdu. Daha çok evvel
den tedarikâta girişilir; Şaban ayın
dan itibaren yiyecek satan dükkân
ların camekânlan, rafları, güllâcm-
dan tutunuz da kavanoz kavanoz re
çellere, hevenk hevenk sucuklara ka
dar türlü nevalelerle donatılırdı. Bun-
1ar kısa bir zaman içinde evlerin ki
lerlerine göç eder, sonra sofraları 
süslerlerdi. Her evin - hattâ en 
fakirin evinin - sofrasında yemek 
miktarları artardı. Ekşi, tath ve tuz
lu iftariyelerden sonra çorba, pastır
malı yumurta ve sonra diğer yemek
ler ve tatlılar sırayla gelirdi ve ye
mekler en ağırlardan seçilirdi. Bu 
itibarle Ramazan, bir bakıma ibadet 
için gündüzleri aç durma ayı ise, ak
şamlan da, bunun acısını çıkarmak 
İstercesine uburluk ayı idi. 

Gerçi camilerde hocalar, bunun 
böyle olmaması iktiza ettiğini söyler
lerdi. Lâkin çömezleri bu dinî nasi
hati pek dinlemezdi: Falanca paşa-
mn selâmhğmda iftar ettikten sonra, 
onun komşusu diğer bir paşanm ko
nağına giderek ikinci defa yemek yi
yen mollalar çoktu ve meşhurdu. 

Ramazan gelince, değil zenginler, 
hattâ ortahalliler bile kapılarını açık 
bulundururlardı. Fakir fukara, gözü
ne kestirdiği binanın tokmağını ça
lar, önüne verilen yemeği yerdi. 

Gerçi bu ay «mahı gufran» di. Lâ
kin ayni zamanda da eğlence hattâ 
günah ayıydi. Oruçlular, bütün gün 
aksilenirlerdi. Alemi terslerlerdi. «De» 
niz tutması» tabirine benzer bir «oruç 
tutması» vardı ki, geçimsizlik eden 
abus suratlıların illetine böyle ad ve
rilirdi. Fakat teraviden sonra, gün-
düzkü açlığın ve asabiyetin acısını 
çıkarmak istercesine, halk sokaklara 
dökülürdü. 

Şimdi de Ramazan gecelerinde so
kaklar tabiî günlerden biraz daha 
kalabalık oluyor; fakat o zamanki 
halle kıyas edilemez. Çünkü eski İs
tanbul için tabiî aylarda gece hayati 
yok gibiydi. Halbuki Ramazanda me
selâ Şehzadebaşmm bir tarafından 
öteki başına geçmek kabil olamazdı. 
Micazen değil hakikatte ha: Geçile
mezdi! İğne atsanız yere düşmezdi. 
Öyle ki polisler zapturaptı temin 
edemezlerdi. Buradan kadınlar hiç 
geçemezlerdi, zira fevkalâde tecavüz
lere uğrarlardı. Hattâ arka sokaklar
dan, ellerinde fener, teraviden yahut 
komşudan dönenler bile selâmetle
rinden emin olamazlardı. ^'' 

Tiyatro, karagöz vesair oyunlar 
sofularca haram olmasına rağmen 
bunlar Ramazan ayına mahsus em
salsiz bir revaç görürlerdi. Gazeteler, 
sahurdan evvel ertesi günkü nüsha
larını çıkarırlardı. Sahifeleri Rama
zan fıkralarile dolu olur, muharrirler 
bu ay fazla para kazanırlardı. Zira 
satış artardı. Ramazamn böylelikle 
yalnız dini değil, millî bir hususiyeti 
de vardı. Tabahatten güzel sanatlara 
kadar bir çok şubeler tekâmül ederdi. 

Sahur davulile beraber eve gidilir, 
söğüş, hafif bir diğer kap ve hoşaftan 
müteşekkil gece yemeği yenir, İmsak 
toplan atılırken yani sabaha karşı 
uyunduğu için öğle üzeri kalkılır, işe 
şöyle bir uğranırdı. Alenen nakzı si
yam edenler posta edUirdi. Bütün de-
vair öğle ile ikindi arası açık bulunur, 
o zamanlar dahi sofu olanlann cami
lerde mukabele ve vaiz dinlemek üze
re (yahut bahanesile) sıvışmasına 
göz yumulurdu. 

ŞiımU çok uzakta kalan böyle Ra-
mazanlarda tabiatile davulun sesi 
de hoş gelirdi. 

Akşamcı 

Yolda giderken düştü 
Galatada Arapcamisinde oturan 75 

yaşlannda bayan Şükriye, yolda git
mekte iken düşmüş ve muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. Şükriye has
taneye kaldırılmıştır. 

El arabaları 
Bisikletli araba 

tipi muvafık 
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goruldu 
Sırt hamallığmın lağvından sonra eş

ya nakletmek üzere belediye el araba
sı tipi tayin etmek için bir müsabaka 
açmıştı. Bu müsabakaya bir çok fab
rikalar iştirak ettikleri halde matlûba 
muvafık, pratik tertibatlı bir numune 
verememişlerdi. Bunun üzerine bele
diye fen heyeti tarafından çizilen mo
del dahilinde iki tip araba numune
si yaptmlmıştır. Bunlardan biri satı-
cınm da bineceği yeri bulıman bisik
letli, diğeri de sırf el ile tahrik edilen 
bisikletsiz arabadır. Bisikletli araba
nın tecrübesi yapılmış ve muvafık gö
rülmüştür. Diğer arabanın tecrübesi 
de bugünlerde yapılacaktır. Eşya taşı
mağa mahsus arabalar bu numunele
re göre yapılacaktır. 

Yolsuzluk yapan 
giimrlik komisyoncuları 

Yapılan tedkik neticesinde 
bunların adedi 
kırkı buluyor 

Gümrükler başmüdürlüğü gümrük 
komisyoncularının defterlerinde tet
kikler yapmış ve bazı yolsuzluklar tes-
bit etmiştir. Defterlermde bir takım 
yolsuzluklara tesadüf edilen komisyon^ 
cularm adedi 40 kadardır. 

Başmüdürlük bunlar hakkmda ka
nunî takibata girişilmesi için alâka
dar makamlar nezdinde teşebbüsata 
geçecektir. 

Diğer taraftan bir çok kimselerin 
de komisyoncu namı altında şunım, 
bunun işlerini takibettikleri görülmüş
tür. Bu hal kanunen yasak olduğu i-
çin gümrükler başmüdürlüğü müte-
addid defalar gönderilen tamime rağ
men halâ bazı kimselerin sanat ve sa
lâhiyeti olmaksızın iş takibine devam 
etmelerine karşı katî tedbirler alma
ğa karar vermiştir. 

Yüksek kaldırım 
Belediye tarafından esaslı 

bir surette tamir 
ettirilecek 

Galata ile Beyoğlunu birbirine bağh-
yan yolların en kalabalıklarından bi
ri de Yüksekkaldırımdır. Bugüne ka
dar bu yol çok mühmel kalmış, hiç ta
mir yüzü görmemişti. Eski bozuk ar-
navud kaldınmmdan yapılan basa
maklar da son zamanlarda çok aşm-
mıştır. 

Belediye Yüksekkaldırımı bu harap 
şekilde bırakmağı doğru bulmamış, 
esaslı surette tamire karar vermiştir. 
Bunun için Yüksekkaldınmın bütün 
eski taşları sökülecek, esaslı bir top
rak tesviyesi yapılacak, bımdan sonra 
merdivenler gayet muntazam olarak 
betondan yapılacaktır. 

Bundan başka sırt hamallığınm 
lağvı üzerine Yüksekkaldırımdan ara-
balann geçemedikleri de göz önüne 
alınmış. Yüksekkaldırımda el araba-
larile küçük vesaitin geçebileceği bir 
saha bırakılacaktır. Bu inşaatın keşfi 
yakmda yapılacaktır. 

Belediye nizamlarına riayet 
etmiyenler 

Tramvaylar yürürken atlıyanlann 
atmakta olduğu na'zan dikkati cel-
betmiş ve kontrol sıklaştmlmıştır. 

Dün de Fatih mıntakasında 13, E-
minönü mmtakasında 4 kişi bu işten 
dolayı cezalandırılmışlardır. 

Bunlardan başka aynca Fatih mm
takasında muhtelif belediye suçu Işli-
yen 27, Eminönü mıntakasında da 19 
kişi cezaya çarptırılmışlardır. 

Tramvay durakları 
Halkın kışm soğuktan, yazın güne

şin tesirinden kurtulmaları için Ama-
vudköy ve Kuruçeşmede üstü kapaU 
birer durak yapılması kararla^bnl-
mıştur. 

Haklı şikâyetler 
Pasaport kanunu ve 

hastalar 
Gazetelerimizde, yeni çıkacakölan 
Pasaport kanununa dair malû
matı okudum: Bu kanunda tah
sil, ilmî araştırmalar vesaire hak
kında Avrupaya gideceklere ko
laylık olmak üzere kanunun bir 
maddesi tadil ediliyormuş. Çok 
güzel. Acaba bu kanunun tedavi 
için Avrupaya gitmesine lüzum 
görülen bir hastaya şümulü yok 
mudur? 

Geçen sene ben, yedi profesörü
müzün verdikleri rapor üe çok 
mühim bir ameliyat için Berline 
gittim. Orada ameliyat olduktan 
sonra, geri kalan tedavim için 
Viyanada kaldım ve yurduma dön

düm. Pasaport ve vize için bizim 
paramızla yüz liraya yakın para 
harcettim. Hasta olarak Avrupa
ya gidecek olan bir insana yardım 
etmek üzere, acaba bu yeni ka
nunumuza bir kayıd konulmamış 
mıdtr? Çok önemli gördüğüm bu 
sorguma cevap lûtfunu beklerim. 

Doktor bakteriyolog 
S. Bürkev 

Doktorun fikrini doğru buldu
ğumuzdan mebuslarımızm dik
katini celbederiz. 

Çinli vaiz 
Başına sarık sararak vaaza 
kalkıştığından yakalandı 

Dün adliyeye Mehmed Emin ismin
de bir suçlu getirilmiştir. Mehmed E-
min Beyazıd camisinde sank sararak 
vaiz vermek suçundan maznundur. 
Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde yapılan sorgusunda Meh
med Emin bozuk bir şive ile Türkçe 
olarak şunları söylemiştir:. 

— Kırk dört yaşındayım. Çip tebaa-
smdanım. Rusyada bulunuyordum. 
İstanbulda bir kardeşim vardı. Rusya-
dan kaçarak buraya geldim. Şimdi 
Valdehanmda oturuyorum ve seyyar 
karamelâcılık yapıyorum. Dün Beya
zıd camisine gittim. Namazdan sonra 
kur'an okudum, beni yakaladılar. 

Reis sordu: 
— Sen camide basma sarık sarmış

sın ve kürsüye çıkıp vaaz vermişsin. 
Mehmed Emin: 
— Hayır, dedi. Ben kürsüye çıkıp 

vaaz vermedim. Yalnız, namazdan son
ra kur'an okudum. Bizim memlekette 
sank sarmak yasak değildi. İstanbu-
la yeni geldiğim için sarığın burada 
yasak olduğunu bilmiyordum. Cami
de başıma gücük bir bez sardun. 

Hâkim B. Reşid, suçlunun serbest 
bırakılmasına ve evrakın müddeiumu
mîliğe tevdiine karar verdi. 

R a m i n a h i y e m ü d ü r ü 
Rami nahiye müdürlüğüne eski na

hiye müdürü B. Vasfi tayin edilmiştir. 

40 hin liralık llıtilâs 
Ehlivukuf B. Reşidin 

riyasetinde tedkiklere 
başladılar 

istem Karpet isimli haü şirketinin 
müdürü Çekoslavakyah Kari Stazerin 
şirkete aid kırk bin lirayı alıp Çekos-
lovakyaya kaçtığı hakkında müddei
umumîliğine bir ihbar yapılmıştı. Şir
ket vekilleri tarafından yapılan bu ih
barda Kari Stazerin bir çok yanlış 
muameleler, hesaplarda yanlışlıklar 
yapmak ve zimmetine para geçirmek 
suretile şirketi zarara soktuğu iddia e-
diUnektedir. 
Sultanahmed birinci sulh ceza hâki

mi B. Reşidin riyasetinde teşkil eden 
bir heyet bu husustaki tahkikatla meş
gul olmaktadır. Aldığunız malûmata 
nazaran şimdiye kadar yapılan tah
kikat ve tetkikatta Kari Stazerin ku:k 
bin lira ihtil&s ettiğine dair henüz 
mtisbet bir delil elde edilememiştir. 
Heyet tetkikatının neticesi beklen
mektedir. 

Tayyare postaları 
istanbul ve Anka-

radan hareket . 
saatleri değişti 

Yeşilköy hava yolları istasyonundan 
aldığımız malûmata nazaran İstan
bul - Ankara hava seferleri hareket 
saatlerinde bazı değişiklikler yapılmış
tır. Yeni tarifeye nazaran bugünden 
itibaren İstanbuldan Ankaraya giden 
tayyare sabahlan saat onda Yeşilköy-
den hareket edecektir. Ankaradan İs-
tanbula gelen tayyare de oradan sa
at on dördü on geçe hareket edecek
tir. Tayyare yolcularını Yeşilköye gö
türecek olan otobüs de sabahlan Ka-
raköy postanesi önünden saat dokuz
da hareket edecektir. 

Yeni tarifede pazar servisleri kaldı-
nlmış olduğundan bundan sonra pa
zar günleri yolcu tayyareleri hareket 
etmiyecektir. 

Üsküdar tramvaylarında 
talebeye paso veriliyor 

Şirketin bu kararı talebeyi 
ve velilerini çok sevindirdi 

Kadıköy ve Üsküdar tramvay şirke
ti ilk, orta, lise ve yüksek mekteb tale
besinin bütün şebekeden istifade ede
bilmeleri için kendilerine paso verme
ği kabul etmiştir. Şirketin bu karan, 
bu semtlerde oturan bütün talebeyi 
memnun etmiştir. 

Halbuki İstanbul tramvay şirketi 
bütün şebekeden istifade hakkım yük
sek mekteb talebesine hasrettirmekte-
dir. 

İlk ve orta mekteb talebeleri ancak 
evlerile gittikleri mekteb arasında 
mevcud tramvay şebekesi üzerinde 
şirketin pasolarından istifade edebili
yorlar. İstanbul tramvay şirketinin de 
talebenin paso hakkını bütün şebeke
ye teşmil etmesi lâzımdır. 

Sahte paso 
Şeref namında biri sahte 

paso kullanıyormuş 
Belediye idaresinde bulunan Haliç 

vapurlarında bir paso sahtekârUğı 
meydana çıkarılmıştiı. İdarece, Si-
lâhdarağadaki elektrik şirketi memu
rin ailesi efradına verilmiş pasolar 
meyanında Fatma isminde bir kıza da 
resimli ve üzeri belediyece mühür
lü bir paso verUmiştir. Bu paso; Şeref 
isminde biri tarafından her nasılsa 
ahnmış kızın fotografi çıkanlarak ye
rine kendi fotografi yapıştırılmış ve 
Fatma ismi yazıh olan yer de kazına
rak Şeref ismi yazılmıştır. 

Şirket müfettişleri bu paso5ru taşı
yandan şüphelenerek tetkikat yaptık
ları zaman sahteliği meydana çıkar
mışlardır. Alâkadarlar tarafııltlan lâ
zım gelen tahkikat ve takibat yapıl
maktadır. 

Kambiyo borsasında 
Merkez bankası İngiliz lirasına 

623-626 kuruş fiat tesbit etmişti. Dün 
İngiliz lirası bu fiattan bir kuruş düş

müştür. 
Fransız frangı bir kaç santim yük

selmiştir. Fransız parası dün bir İngi
liz Urası mukabili 147,25 franktı. Türk 
borcu tahvilleri de yükselmeğe devam 
ediyor. Bu tahviUer dün 15,07 Uradan 
açıhmş 15,37,5 da kapanmıştu:. 

Tarih sergisi 
Dolmabahçe Sarayındaki tarih ser

gisinin bilâ müddet açık bulunması 
kararlaştmhmş ve ziyaret günleri ye
niden tesbit edilmiştir. Sergi, çarşam
ba ve cumartesi günleri ilkmektebler, 
pazartesi günleri ortamekteblerle li
seler, cuma günleri üniversite ve yük
sek mektebler talebesi, diğer günlerde 
halk tarafmdan ziyaret edilecektir. 

Talebenin sergiden tamamile istifa
de edebilmeleri için sergide izdiham 
olmamasına dikkat edilecektir. Bunun 
için mektebler, sergiyi münavebe ile 
ziyaret edeceklerdir. 

Cumhuriyet memurları 
Son nutkunda Atatürkün bir nevi 

fikir cihangirliği yaparak sayısız mev
zuu sözleri içinde çerçevelediğini bUi-
yoruz. Başbuğ, dünü ve bugünü anla
tırken yanna yol gösterdi. Fakat ya
rının kuvvetlerini hazırlarken de dü
ne ve bugüne aid bazı zaaflan dikka
timizin önüne sürmekten çekinmedi. 

Bunun sebebim şöyle izah edebili
riz: Şefimiz hiç bir zaman göz kamaş
tırıcı fakat yaşarlıktan uzak hülyalar 
kovahyan romantik bir nazariyeci ol
mamıştır. Bilâkis onda gördüğümüz 
en kuvvetU vasıf, kendisinin yalçın 
hakikatle çarpışan realist bir ideale! 
oluşundadır. 

Zaten bunu kendisi de söylemiyor 
mu? 

(I Biz ilhamımızı gökten ve gaibden 
değil, doğrudan doğruya hayattan al
mış bulunuyoruz.» 

Atatürkün bu cümlesini, gıranit da-
yanıklıhğında bir idare formülü say
mak pek doğru bir düşünüş olur. 

Nutkun kavradığı hükümler arasın
da ve hattâ en başta şöyle bir düstur 
görüyoruz: 

«İleri hükûmetçiliğin şıan, haUa 
kudretine olduğu kadar şefkatine de 
saminüyetle inandırmaktır. Büyük 
küçük bütün cumhuriyet memurla
rında bu zihniyetin en geniş ölçüde 
inkişafına önem vermek çok yerinde 
olur.» 

Dikkat edelim ve sanmıyahm İd 
Atatürk bu hakikati, bixe her vakil 
sunmakta olduğu değerli düsturlar
dan alelade birini daha vermek için 
söylemiş olsun, hiç öyle değil. 

Reisimiz bu sözlerle, kurmuş oldu
ğu cumhuriyetin en küçüğünden en 
büyüğüne kadar bütün cihazlan için
de çalışanlara yepyeni bir yol göster
miştir. Her memur bu düsturu zihni
nin içine artık bir levha halinde as
mak mecburiyetinde olduğunu unut
masın. Zira ışıklı, şerefli ve hür bir 
demokrasi rejiminin idare rükünle
rinde behemelıal aranması lâzım ge
len İM ana vasıf, Atatürkün yukanld 
cümlesinde oyulu olan sıfatlardır. 

Her yurddaş, haklnnı isterken hO-
kûmet kapısından ancak saygı ile içe
riye girmek vazifesinde olduğunu iril
meli, buna mukabil her memur vazi
fesini tam yapmış olmak için vatan-
daşm her hakkına hürmet mecburi
yetinde bulunduğunu asla hatırından 
çıkarmamalıdır. 

Bizim anlayışımıza göre Atatürkün 
dediği budur ve zaten onun kadar ileri 
ve cesur görüşlü bir gözden bu nokta-
mn kaçmış olacağı düşünülemez. 

Hepimiz bUiriz; dünyanın her yerin
de memur meselesi çözülmesi çok 
emek .istemiş idare düğümlerinden 
birini teşkil eder. Fakat gene hepimiz 
biliriz İd bütün güçlüğüne rağmen 
bu mesele halledilmez bir dava değil
dir. Hele dünyanm en çetin güç
lüklerini altetmiş bir millet ve rejim 
için. 

Bir dakika duralım ve kendimize 
sorahm. Acaba cumhuriyetin en ger
çek düşmanı kim olabilir? İşte bizce 
verilecek cevap: 

Böyle bir düşman tasavvur edilebil-
se o, ne bir kaç soysuz ve idraksiz bed
bahttır, ne de âciz ve sefil bir kaç 
muhteris... Fakat cumhuriyet maki
nesi içinde üzerine bir ödev alarak 
çahşırken onun icablanna tam tama-
mma uynuyarak gerek geri zihniyeti, 
gerek kötü hareketleri ile bu idare
nin verimini azaltan, şerefini zedeli-
yen ve neticede yurddaşı hükümetten 
soğuktan her unsur cumhuriyetin en 
korkunç düşmamdır. Bunda zerre ka
dar şüphe etmemeli. Hatâ ilerileme 
savaşımn bu türlü bozguncularına 
şöyle bir isim bile verilebilir: 

Terakki katiUeri. 

Bugünkü müstakil, ileri görüşli 
Türkiye ise bütün canUe medeni in-
kılâb zaferlerine koşuyor. Elbette bu 
zahmetli fakat şerefli uğraşmada 
cumhuriyetin çalışkan, namuslu ve 
ülkülü memurlan çok ileri mevziler 
tutacaklardır. Bilhassa Büyük Önde
rin büyük sözlerinden sonra{ 

Bu alanda düşünülecek amelî çare
ler yok mudur? Elbbette pek çok. O 
sebepledir ki hükümetin bunlan mu
vaffakiyetle tatbika geçmesi baştaca 
dUeklerimiıden birini teşkil ediyor. 

Fazıl Ahmed Aykac 
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Japonya Brüksele 
delege gönder

meğe davet edildi 
<Baş tarafı 1 inci sahifede) 

değiştiğini ve Tokyonun ilçtisadî faa
liyetini ve Japon tebaasının hayatını 
tehlikeye koyan ecnebi düşmanı bir 
hareket başladığını iddia ettiği hatır
latılarak deniliyor ki: 

«1922 muahedesinin 7 nci maddesi, 
Imzahyan devletlerden biri bu kabil 
şikâyetlerde bulunduğu takdirde de 
devletler arasında istişarede bulunul
masını tazammun ediyor. Bu madde 
Brükselde vukubulan teatii efkârı 
haklı gösteriyor. 

Bımdan başka Japon hükümeti, 
Dokuzlar konferansına iştirak eden 
devletlerden ekserisinin verecekleri 
kararlar hakkında evvelden anlaş
mış olduklarım da ileri sürüyor. Fa
kat şunu hatırlamak lâzımdır ki Do
kuzlar muahedesini imzalaımş olan 
bütün devletler, Milletler cemiyeti 
azası olmadıklan gibi Çin - Japon 
ihtilâfında da alâkadar değillerdir. 
Bu suretle Brüksel konferansı, mün
hasıran Dokuzlar muahedesi hüküm
lerine müsteniden vukubulmuş ve 
mezkûr muahedenin tatbiki için açık 
ve samimî surette teatii ifkâr edil
miştir.» 

Cevabî nota kabul edildi 
Brüksel 6 — Spaak tarafından 

hazırlanan nota projesi üzerinde kon
feransta itilâf hasıl olmuştur. Nota
da, Japonyamn Çine ve Çinin Japon-
yaya karşı ileri sürdüğü ittihamlar 
kısaca zikredildikten sonra Tokyo 
hükümetinden bir kaç büyük devlet 
murahhasından mürekkep bir komi
te azasüe konuşmak için Brüksele 
bir veya bir kaç murahhas gönderip 
göndermiyeceği »ruluyor. 

B. E d e n d e L c n d r a y a d ö n d ü 
Londra 6 — İngiltere Hariciye na

zın B. Eden şahsî sebeblerden dola3n, 
askerî bir tayyare Ue Londraya dön
müştür, îcab ederse önümüzdeki haf
ta meyanmda Brüksele dönecektir. 

Parise dönen B. Delbosa de Tassan 
vekâlet ediyor, 

B. Mitlerin tavassutu 
rivayetleri 

Tokyo 6 — Japon gazeteleri, resmen 
teeyyüd etmediğini kaydetmekle be
raber, B. Hitlerin Japon - Çin harbi
ne bir nihayet vermek için tevassutta 
bulunacağı rivayetlerini resimlerle 
beraber, sahifelerinin en mutena yer
lerinde neşrediyorlar. Müşahitler, bu
nu Japon milletinin sulh tekliflerini 
büyük bir sabırsızlıkla beklediğine 
bir işaret telâkki ediyorlar. 

Çinli lerin Hit ler in 
tevassutundan haberler i yok 

Brüksel 6 — Çin heyeti murahha-
hasası namına söz söylemeğe salâ-
hiyettar bir zat, B. Hitlerin tavassut
ta bulunacağından haberleri olmadı
ğım ve bu şayiayı çıkaranların Brük
sel konferansının mesaisine engel ol
mak istediklerini söylemiştir. 

Kundakç ı l ık davas ı 
Beykoz zabıtası; garip bir iddia kar-

çısmda kalmıştır. Beykoz çayırında 
oturmakta olan bayan Kerime zabıta
ya müracaat ederek demiştir ki: 

— «Ortaçeşmede oturan Ali ismin
de biri; bana olan garezi dolayısile; ça
yırda küme halinde durmakta olan 
150 lira kıymetindeki geniş bir ot yı-
ğmmı yakmıştır.» 

Polis bu iddia üzerine Aliyi yakala
mış olup icabeden tahkikat ve taki
batı yapmaktadır. 

BİR BALO HATIRASI 
filmi hakkında 

(Sakarya sineması Müdiriyetl; biletieri-
flln parçalarını saklamış olan «BİR BALO 
HATIRASI» filmi seyircilerinden bu bab-
da Paristen aldığı malûmatı yarınki ffa-
«etemizin ayni sahifesinde okumalarını 
rica eder. 

Alman - İtalyan -
Japon paktı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

nesi erkânı etrafında bulunduğu hal
de kont Ciano tarafından kabul edil
mişlerdir. 

Roma 6 (A.A.) — Komünizm aley
hindeki paktın imzasından sonra B. 
Ciano, Von Ribbentrop ve B. Hotta 
ile Von Hassel Venedik sarayına gi
derek B. Mussolini tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Bu Mussolini B. Hotta ile Von Rib-
bentrop'a Saint Maurice ve La;zare 
nişanının büyük salip rütbelerini tev
di etmiştir. 

Protoko lün metni 
Roma 6 — Chigi sarajanda imza 

edilen protokolün metni şudur: 
Madde 1 — İtalya, 25 ikinci teşrin 

1936 da Almanya ile Japonya ara-
smda akdedilmiş olan munzam pro-
tokolda dahil olmak üzere, komünist 
enternasyonal aleyhtarı itilâfın met
nine iştirak eder. 

2 — İşbu protokolü, imza eden üç 
devlet İtalyayı, munzam protokol da 
dahil olmak üzere, bundan evvelki 
maddede zikredilen itilâfı ilk iki dev
letle beraber imza etmiş addeylemek-
te mutabıktırlar. 

3 — İşbu protokol, lâyihaları da 
dahil olduğu halde yukarıda zikredi
len itilâfm lâyünfek cüzü addedil
mektedir. 

4 — İşbu protokol Alman, İtalyan 
ve Japon lisanlarmda kaleme alınmış 
olup bu metinlerin her biri aslî nüs
ha addedilmiştir. 

Protokol imzayı müteakib meriye
te girecektir. İmza' 

Yoachınu Von Ribbentrop 
Ciano, Hotta 

Kahkahalar kralı MİLTON'ım en son ve en güzel filmi 

GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE 
Diğer yıldızlar: FRANÇOİSE ROSAY - PİERRE LARQUE 

Meşhur Fransız komedyeni bu müstesna filminde, yüzlerce genç kız arasm-
da, dans profesörü, sonra gangster, kasa hırsızı, zengin muhtelif vaziyetler
de fevkalâde zevkli ve neşeli bir mevzu içinde görünmektedir. 

Yarın matinelerden itibaren T U R K sinemasında 

Bugün; kahkaha ile gülmek.... Hoş ve neşeli iki saat geçirmek istiyenler 

Gör!.... işit!.... Söyleme! 
Emsalsiz filminde takdim eden 

S Û M E R Sinemasına 
Gitmelidirler. Bu filmde: PARİS'in en güzel kadınları... EN LÜKS ve MUHTEŞEM DEKORLARI... ve ŞEN, 
NEŞELİ BİR MEVZU GÖRECEK ve LA MEXİCANA şuh, neşeli şarkıyı dinliyecek dansını seyredeceksiniz 

Velhasıl her seansta salonu baştan başa dolduran film. Bugün saat 11 de tenzilâtü matine. ^ ^ ^ ^ ^ 

ANKARADA CUA/IHURiYET 6AYRAİMİ münasebetila yapılan bütün merasim 
ATATÜRK huzurunda yapılan büyük geçid resimleri 
Balkan ittihadı Devletleri Genel Kurmay Başkanları, hükümet 

erkânımız, izcilerin geçişleri vesair muhteşem merasimler 
Bugün ö P E K ve S A R A Y sinemalarında gösterilmektedir 
Bu muazzam film pek yakmda Ankarada:YENİ ve HALK, Izmirde: ELHAMRA, Beyoğlunda ŞIK ve ALKAZAR, İstanbulda: 

HİLÂL, MİLLÎ ve ALEMPAB, Bnrsada: TAYYARE, Eskişehirde: YENİ ve sair büyült sinemalarda gösterilecektir. 

• Bugün son gün: T U R K sinemasında 
Bütün İstanbulu lıayran eden büyük film f | ğ^ Ç | ^ ^ y ^ fi^ ^ TÜRKÇE SÖZLÜ 

Senenin en büyük filmi, meşhur şeylı Şamil vak'ası, Kafkaslarm Çar ordularına karşı kıyamı, fevkalâde müzik, 
balet ve mizansen... Oynıyanlar: İVAN MOSJOUKİN, LİL DAGOVER ve BETTY AMAN 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

tTEPEBAŞI G A R D E N ' 
HARRY FLEMlNG'in HABEŞ TRUPU 

MÎAMÎ - HAVANA - HARLEM REVÜSÜNDE 
40art is t -10kız ve 

A M B A S A D Ö R C A Z 
gförülmemiş bir muvaffakiyet kazandılar. 
Bugün saat 171 da matine Fransız artisti F L O R E L L E ' i n 

• Son seansı. Her akşam DİNE - DANSANT 

Senenin en güzel filmi 

LEYLAKLAR ACARKEN 
JEANETTE MAK DONALD 

N E L S O N E D D Y 

BUGÜN M E L E K ' t e 
Seanslar: 2 - 4,15 - 6.30 ve 9 da 

^^^^ı^^^B Saat 11 de tenzilâtlı matine 

DÜN YER BULAMAYIP DÖNENLER; 

BUGÜN BİRDEN İTİBAREN MÜTEMADİ SEANS 

ROZ MARi 
JEANETTE MAKDONALD ve NELSON EDDY 

Veı NAMUS BORCU (R̂BERT TAYLOR) 
r ALEMDAR'da" 

İstanbul Defterdarlığından: 
Lira K. 

Ortaköy: 

9 Teşrinisani Salı günü akşamı T U R A N 
tiyatrosunda üstad bestekâr MUHLİS SABAHAD-
DİN gecesi NAŞİD, SAFİYE, MUALLÂ, FİKRİYE 
ve saz heyeti ZOZO DALMAS ve Yunan Operet 
artisti ARİSTİDİ, H A T I R I M İ Ç İ N Büyük 

operet 3 perde 
20 kişilik büyük orkestra 

25 64 

00 

00 

00 

ERTÜĞRUL SADİ TEK 
TİYATROSU Aksarayda 

Bugün: (Çocuk Fabrikası), 
Bu gece: SEKİZİNCİ. Pa
zartesi günü akşamı (KA
DIKÖY - SÜREYYA) sine-
ına.sında (Erkekler kırkın

dan sonra azarlar) 

istanbul Sıhhi müesseseler Satmalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Trahom mücadele lıastanesi ve dispanserlerine lâzım olan 69 kalem ecza 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 17/11/937 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 — Muhammen fiat: 2448 liradır. 
3 — Muvakkat garanti: 183 lira 60 kuruştur. 
4 — istekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 — İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «7418)) 

ŞEHZADEBAŞI TURAN Tiyatrosu 
Bu gece 20,30 da Sanat
kâr Naşid ve arkadaşlan, 
okuyucu Küçük Semiha 
ve Misel varyetesi, gün
düz: Haramiler komedi 

i perde, gece: Peçeli 
Kadıı I perde 

ŞEHIR TIYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da (İspanyol bahçe

li i' lerinde) 3 perde. Yazan: Jose 
Feliugodlna Türkçesi: M. Fe-

''"i,ı,iıı:,ii,:i'' ridun. 
Fransız Tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
saat 20,30 da [Ateş böceği] 4 perde ko
medi. Yazan: Malnaf. Türkçesi: K. Necati 

Pazar günleri 15,30 da matine. 

Dereboyu caddesinde eski 105 yeni 99 sayılı ve 136,75 
metre murabbaı arsamn 180/960 hissesi. 

Beşiktaşta: Teşvikiye mahallesinde Hamamcı Emin ve Kuyulubos-
tan sokağında (5) sayılı mükerrer sayılı ve 584 metre 
murabbaı müfrez arsanın tamamı. 2628 

Üsküdarda: Selâmi Ali mahallesinde Aşçı Hanımoğlu sokağında 
yeni 27 sayılı evin yan payı. 65 

Balatta: Karabaş mahallesinin Köprübaşı yeni Bereket soka-
ğmda eski 21 yeni 45 sayılı evin 4/7 payı. 172 

Yukarıda yazılı m.allar 10/12, 937 cuma günü saat 14 de kadar pazarlıkla 
satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabuJ 
olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini yatırarak bu müddet zarfında hafta» 
nın salı ve cuma günleri saat 14 de kadar defterdarhic Millî Emlâk müdürlü
ğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (M) (7529) 

_ _ — ^ — • 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Muayene ve tedavi evleri için cerrahî ve doğum aletlerinden müteşekldl 
20 Tros takımı kapak zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 17/11/937 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlımda Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 — Muhammen fiat: Bir Tros takımı için: 290 liradır. 
3 — Muvakkat garanti: 435 liradır. 
4 — İsteklUer şartname ve listeyi her gün komisyonda görebüirler. 
5 — İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek-
tı>bunu havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. «7419»; 

Liseler alım satım komisyonundan 
Miktan Beherinin İlk teminat Eksütmenin yapılacağı Eksiltmenin 

Cinsi Ton tahmin bedeli Lira Kr. gün ve saat Şekli 
Kok 546 1950 Kr. 798 53 13/11/937 cumartesi saat 11 de Kapalı 
Kok 50 2000 Kr. 75 00 13/11/937 cumartesi saat 11,15 de Açı» 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü lise, orta okulların ve Kandilli lisesinin 
mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda cins, miktar, muhammen 
bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yakacaklar yan
larında gösterilen gekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. "̂  

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanunî vesikalardan başka Ticaret oda
sının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komis
yona gelmeleri ve kapalı zarflarında eksiltmeden bir saat evvel komisyon 
başkanlığına tevdileri. Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğ
renilir. (7378) 
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SlYAS! İCMAL: 

Ademi müdahale işinde ill( mühim adım 
ingiltere ile Fransa Akdenîzin em

niyeti meselesini mahdud devletler 
üe hallettikleri gibi İspanya mesele
sinin heyeti umumiyesinin de daha 
mahdud yani İngiltere, Fransa ve 
İtalya arasında halledilmesini teklif 
etmişlerdi. İtalya Almanyastz hiç bir 
müzakereye girişemiyeceğini ve İs
panya meselesinin 27 devletin iştirak 
ettiği bir konferansı olan ademi mür 
dahale komitesinden başka bir yer
de hal ve tesviye edilemiyeceğint bil
dirdikten sonra tekrar bu heyet ihya 
edümişti. 

Bütün devletler eski İngiliz plânt 
esası üzerinde Sovyet hükümeti ha
riç olarak mutabık kalmışlardı. Yal
nız Sovyet hükümeti general Fran-
konun muhariplik hakkını tanımak
ta evvelce olduğu gibi İsrar etmişti. 
İngiltere ile Fransa İspanya mesele
sinin her ne suretle olursa olsun hal
ledilmesine lüzum gördüklerinden bu 
defa komitenin ittifakla değü ekse
riyet ile verdiği kararın muteber al
masını Heri sürmüşlerdi. 

Lâkin İtalya ile Almanya Sovyet 
Rusyası karardan hariç kaldığı tak
dirde Valancia hükümetine dilediği 
gibi yardımda bulunabileceğini düşü
nerek ittifakı arada israr etmişlerdi. 
Bu vaziyet karşısında Sovyet hükü
meti eski noktai nazarını tadü ede
rek gönüllülerin tamamüe çekilme
sinden sonra muhariplik hakkını ta-
nıyacağım bildirmişti. Fakat bu mil-
saade Almanya ve İtalya tarafından 
kâfi görülmemiştir 

Nihayet Sovyet hükümeti müsten
kif kalacağını ve bu suretle ittifakı 
âra prensibinin muhafaza edileceği
ni ve Mületler cemiyeti meclislerinde 
dahi bu usulün cari olduğunu büdir-
mistir. İngiltere murahhası ve talî ko
mite reisi lord Plymouth müstenkif 
kalmak zımnen karann ahkâmım 
ileride bozmakta serbes olmak manor 
smt ifade etmediği teamül icabından 
olduğunu kaydetmiştir. Bu tasrih 
bir derece İtalya ile Almanyanın iti
razlarını tatmin etmiştir. 

Neticede tali komite, İspanyadaki 
iki muhasım tarafa nezdlerindeki ec
nebi gönüllülerin mikdarlannt tes
pit için konferans tarafından komis
yonlar gönderilmesine muvafakat 
edip etmiyeceklerinin istimzaç edil
mesi ve bunlardan gelecek cevaplara 
intizaren Sovyetlerin müstenkif kal
masından tevellüd eden vaziyet kar
şısında İngiliz plânının icra mevkii
ne konulmasını temin edecek tedbir
lerin kararlaştırılması ve ancak bun
dan sonra komisyonların gönderil
mesi hakkında bir karar sureti ha
zırlamıştı. 

Komite yani_ asü konferans bu ka
rar suretini kabul etmiştir. İki tara
fa müracaat vazifesi lord Plymoutha 
bırakılmıştır. Bu suretle 27 devlet 
konferansı gönüllülerin geri çekil
mesi ve muhariplik hakkının tanın
ması noktasında ük defa mühim bir 
adım atmış oluyor. 

Feyzullah Kazan 
•nııııııııuıııııuıııııııuıııııııııiıııııııuıiiiıııııııııiMiıtıuuııııııı luıuııııınıtıııunımııııuıı ııııımııııııuıııııııııııııınnuiHiııuıııııııııııııım 

Jandarma mektebi ve 
polis enstitüsü dûn açıldı 

Açılma töreninde Meclîs reisi, vekiller 
ve generaller hazır bulundular 

Ankara 6 (A.A.) — Jandarma su
bay okulu ve polis enstitüsü açılma 
töreni bugün saat 15,30 da yapılmış- • 
tır. Törende B. M. Meclisi reisi Ab-
dülhalik Renda, vekiller, profesör 
Bayan Âfet, siyasî ve idarî müsteşar
lar, mebuslar, genel kurmay ikinci 
reisi orgeneral Asım Gündüz, ordu 
müfettişi orgeneral Falıreddin Altay, 
jandarma umum kumandam korge
neral Naci, emniyet işleri umum mü
dürü. Şükrü, vekâletler ileri gelen
leri, matbuat mümessilleri hazır bu
lunmuşlardır. 

Törene ihtiram kıtaları başmda bu
lunan jandarma bandosu çaldrğı İs
tiklâl marşı ile başlanmış ve jandar
ma subay okulu kumandanı kurmay 
albay Zeki Erkmen ve polis enstitüsü 
direktörü Dr. Salih Adü Başar birer 
söylev vermiş ve Adliye Veküi Şükrü 
Saraçoğlu tarafmdan korkelâ kesil
dikten sonra mihmandaTlan delâl©-
tile evvelâ polis enstitüsü ve sonra 
jandarma subay okulu gezilmiştir. 

Davetliler büfede izaz edilmiştir. 
Jandarma subay okulu kumandam 
nutkunda, bir taraftan jandarma su-
baylan, gedikli erbaşlarını, diğer ta
raftan polis, komiser, emniyet âmir
lerini teknik ve meslekî bilgilerle teç
hiz edecek bu binamn Türk ulusunun 
kendi iç emniyetine ve kanun ve ni-
zamlarınm tamamîi tatbikine verdiği 
önemin beliğ bir ifadesi ve müşahhas 
bir sembolü olduğunu söylemiş ve jan
darma ve polisi bir tek kelime ile ifa
de lâzunsa Türk zabıtasmın bu çatı 
altında müşterek bir gaye güderek 
vatandaşm huzur ve emniyeti ve ce
miyetin nizam ve intizammı koruyan, 
onların kanunî haklarına hürmet et
mek ve ettirmek yollarım öğreten bil
gileri almak suretile devletin daha 
kudretli daha bilgili ve şuurlu birer 
icra vasıtası olacaklarım kaydettik
ten sonra bu yüksek idealin ilham 
kaynağı olan Yüce Başbuğumuzu say
gı ve bağUlıkla anmıştır. 

İzmir şehir meclisi 
Yeni otobüs tarifelerini 

5 kuruş tespit etti 
izmir (Akşam) — İzmir Şehir mec

lisi, ikinci teşrin devresi toplantüan-
na; başlamıştır. İlk iş olarak İzmir Be
lediyesinin Avrupadan getirttiği ve 
Birinci Kordonda işletmeğe başladığı 
Otobüslerin halkı taşıma tarifesini 
itesbit etmiştir. Bazı âza, beş kuruş 
fiatin yüksek olduğunu söylemişler-
se de neticede bu ücret kabul edilmiş
tir. Küçük çocuklarla talebe, asksr, 
jalndarma ve resmî elbiseli polislerden 
yanm ücret alınacaktır. Şehir mec
lisi âzasmdan göz doktoru B. Mithat 
Orel Meclis reisliğine dört mühim is
tizah takriri vermiştir. Gelecek cel
sede, reis tarafından bu takrirlere ce-
yap verilecektir. 

Balıkçı kavgası 
YenikÖyde oturan balıkçı Hristo ile 

Aleko; Kalender sahili açıklarmda ay
rı ayn bahk avlamaktalar iken ağla-
n n biribirlerine sarılması yüzünden 
Isavgaya tutuşmuşlar, Hristo, sopa ile 
İAlekoyu sol gözünden tehlikeli suret
te yaralamıştır. 

Yaralı derhal Şişli hastanesine nak
ledilmiştir. Hristo yakalanmıştır. 

Yunan çiftiği 
Dikilideki çifliğin 

kadastrosu yapılacak 
izmir (Akşam) — Dikili kazası dîS-

hUinde gayn mübadUlere ald Yunan
lı eşhasm mühim miktarda çifllği var
dır. Bu çiflik arazisinden bir kısmı, I 
vaktUe mübadillere ve yerli halka tev
zi edilmiş, bir kısmı da; yerU halkm 
füzıüen işgalinde ve elinde kalmıştır. 

Gayri mübadiller komisyonu, bu 
çiflikleri idare etmek teşebbüsünde 
bulunmuştur. Şimdiye kadar mütea*-
did defalar satışa çıkarılan araziye 
talip çıkmaimştır. Hak sahiplerinin 
tesbiti için bu arazinin kadastrosu 
yaptırılacaktır. Kadastro tahririne 
önümüzdeki ilkbaharda ballanması 
kai'arlaştmlmıştu:. 

Malais adaları İngiltereye 
tayyare hediye ettiler 

Londra 6 (A.A.) — Müstemleke 
nezaretinuı bir tebliğine nazaran, 
Malais prensleri İngiliz hükümetine 
iki tayyare filosu hediye etmek tek
lifinde bulunmuşlardır. Bu filolar 
Malais adalarında duracaklardır. İn
giliz hükümeti bu hediyenin kabulü 
için fevkalâde komiserine mezuniyet 
vermistü:. 

Musevilerin 
Türl(iyeye hicretini 

meneden kanun 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

rında ve diğer anasır Ue ecnebi bir lisan
la konuştukları gibi halis, saf türklere 
bile ekseriya ecnebi lisanla hitap ederler,» 

Dedikten sonra Türkiye Musevile-
rinin ecnebi lisan kullanmalarım 
kendilerini Türklerden ayırmak ve 
Türklerden daha yüksek görünmek 
batıl iman ve zehablarmdan ileri gel
diğini, hattâ on altı sene müddet ev
vel memleketimize gelen beyaz Rus
lar, bu müddet zarfında daha kolay 
olan Türkçeyi öğrenerek konuşacak
ları yerde Musevilerle temas ede ede 
onları taklid ettiklerini, onlann kul
landıkları ecnebi lisanım istimal et
tiklerini yazıyor ve şöyle devam edi
yor: 

«Hulâsa hariçten gelen ve Türk ırkı
na mensup olmıyan anasır, memleketi
mizde tavattun ettikleri zaman türkleş-
miyor, yahudileşiyor, memlekete muzır 
oluyor. Şu hale göre memeketemize gele
cek, hicret edecek olan yahudi muhacir
ler de türkleşmeyip, yahudilere iltihak 
edecekleri pek tabiîdir.» 

Müteakiben B. Sabri Toprak 
Aliyans İzraüit mekteplerinin mu-
sevileri Türklükten çıkarmış olduğu
nu, memlekete gayrimuvafık bir ım-
sur yaptığım ve Musevilerin ecnebi 
lisan kullanmaktaki mad ve ısrarlan 
ileride ahenk ve huzuru bozabUece-
ğini ve memleketin huzur ve rahatı 
ve menfaati bakımından bu fena mu
hitin şimdiden vsikit kaybetmiyerek 
ıslaha çalışmakla beraber tevessüüne 
de asla meydan vermemek lâzım gel
diğini kaydettikten sonra şu kanunî 
teklifte bulunuyor; 

Kanunî teklifin metni 
Madde 1 — Avrupadan, Filistinden, 

dünyanm herhangi bir noktasından hic
ret etmek istiyen musevilerin Türkiyeda 
tavattunlarma asla müsaade olunamaz. 

Ecnebi tabiiyetinde bulunan bir musevl 
hiç bir suretle Türk tabiiyetine kabul 
edilemez. 

Madde 2 — Ancak profesör gibi, sanayii 
nefise erbabı gibi bir İlimde, bir fende 
veya sanayii nefisede bihakkin mütehas
sıs olan musevilerin Türkiyede yerleşme
sine, Türk tabiiyetine girmesine yalnız 
icra vekilleri heyetinin bir kararı mah-
suslle müsaade olunabilir. Bunlarm eşi 
ve çocukları da ayni müsaadeden istifa
de ederler. 

Madde 3 — Musevi olmıyan müslim, 
gajTi müslim diğer ecnebilerin Türk ta
biiyetine girerek Türkiyede tavattun ede
bilmeleri, nihayet bir sene sonra, behe
mehal türkçe konuşmayı taahhüd etme-
lerile de meşruttur. 

Bu müddetin inlıizasmda türkçe ko-
nuşmayıp, kendi lisanlarile yahut diğer 
bir ecnebi lisanla konuşmakta devam 
edenler Türk tabiiyetmden Türk memle
ketinden ihraç olunurlar. 

Madde 4 — Her ne şekilde, her ne se
beple olursa olsun, Türk tabiiyetinden 
çıkmış olan bir musevi takrar Türk tabii
yetine alınamaz, memlekete girmesine dd 
asla müsaade edilemez. 

Madde 5 — Türk ırkma mensup ve li
sanları türkçe olanlarm Türkiyeye hicret 
ve tavattunları iskân kanunu ahkâmı 
dahilinde serbesttir. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 7 — İşbu kanunun icrasri ahka-
mma Dahiliye Vekâleti memurdur. 

Bacalardan çıkan dumanlar 
için bazı hükümler konacak 

Belediye, apartıman, ga'zino, lokan
ta, otel vesah: banalarm bacalarından 
çıkan ve etrafı rahatsız eden duman
lardan dolayı şimdiye kadar bina sa
hip veya kiracılardan ceza ahyordu. 
Fakat binalarm hemen hiç birinde 
dumanların etrafa sirayetme mani o-
latoak tertibat bulunmadığı için bu 
memnmyetin tatbikine maddî imkân 
görülemiyordu. 

Belediyenin hazurladığı yeni beledi
ye talimatnamesine bu kabil, binala
rm bacalanndan çıkan dumanm da-
ğılmamasmı temin eden tertibat alın
ması için bazı hükümler konmuştur. 
Bu maddeler talimatnamenin müza
keresi sırasmda şehir meclisinde gö
rüşülecektir. 

Tiftik piyasası durgun 
Tiftik piyasasında satışlar cansız 

geçmektedir. Piyasada mütereddid bir 
vaziyet vardır. Son günlerde Sovyet 
Kusya hesabına iş yapan tacirler pi
yasada görünmüşlerdir. Sovyetler pi
yasada az görünen ve fakat her alış-
lannda külliyetli mal kalduran ahcı 
oldukları için tiftik fiatlerinin yükse
leceği zannolunmaktadır. 

Şu sıralarda İngiliz ve Alman alı-
cılan da piyasada görünmeye başla
mışlardır, 

Berlin mektupları 

Berlinde Türkler Gümlıuriyet 
bayramını parlak kutladılar 

Sefarethanede resmi kabul yapıldı ve 
ziyafet verildi, Türk klübünde do 

neşeli bir gece geçirildi 

Cumhuriyet bayramında sefarethanemizde bulunan bayanlardan bir gurup 

Berlin (Hususî muhabirimizden)— 
Cumhuriyet bayramı, Türk kolonisi 
tarafmdan büyük merasihıle kutlan
mış, bu münasebetle sefarethanede 
parlak bir kabul resmi yapılmıştır. 
Berlin büyük elçimiz B. Hamdi Arpag, 
yanında refikaları bulunduğu halde 
•tebaamızm tebriklerini kabul etmiş
tir. Bu münasebetle sefarethanede 
mükellef bir büfe kurulmuş ve gelen
ler izaz edUmişlerdir. Bu sıraüa hava 
erkânıharp yüzbaşısı B. Tekin Arıbur-
nu, hazır bulunan zevatı son hava 
kazası kurbanlarmm hatırasmı tebcil 
için bir dakika sükûta davet etmiştir. 
Müteakiben sefarethanede bulunan 
vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklâl 
marşını okumuşlardır. 

B. Hamdi Arpag, akşam sefaretha
nede mükellef ve resmî bir ziyafet ver
miştir. Davetliler arasında Hariciye 
Nazırı B. V„Neurath ve refikaları, 
İtalyan sefiri B. Attolico, İran mas
lahatgüzarı ve refikaları, Fransız se
faret müsteşarı B. Arnal ile refikala-
n, Irak sefiri, Afgan maslahatgüzarı, 
Yugoslav sefareti ataşemiliteri B. Ve-
riç ve refikalan, Alman reisicumhur 
müsteşan B. Meissner ve kerimeleri. 
Hariciye siyasî umum müdürü B. 
•^eisgecker ve refikalaTi, Romanya 
sefaret müsteşan B. Brapeciano ve re
fikalan, Almanya Hariciye müdürle
rinden B. Schaubert ve refikalan, 
Türkiye Cumhuriyeti Berlin sefareti 
müsteşarı B. Abacıoğlu ve refikalan, 
Berlin Türkofis konseyesi B. Avnl 
Sakman ve refikalan, Berlin Türk ti
caret odası ve Türk klübü reisi Fazh 
Mümtaz Taylan ve refikalan, sefaret 

kâtiplerinden B. Galip Evcen ile re
fikalan, B. Pamukoğlu ve refikalan, 
Berlin Türk talebe müfettişi B. Re-
şad Şemseddin ve refikaları, B. Sarper 
ve refikaları hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafet pek samimî bir hava içinde 
geçmiştir. ı 

Türk klübü ve Talebe cemiyeti t » 
rafından tertib edilen müsamere ds 
cidden güzel olmuştur. 

Klüp binası mükemmel bir surette 
donanmıştı. Berlinde bulunan Türk 
tebaası ve talebesi erkenden Klüp bi-
nasmı doldurmuşlardı. Saat dokuz buf 
çukta merasime başlandı ve 200 gür 
vatandaş tarafından piyanonun refa
katinde İstiklâl marşı okundu. Bunu 
müteaikip Türk talebe cemiyeti baş
kam B. Hüseyin Haydar, ve talebe mü
fettişi B. Reşad Şemseddin tarafın
dan çok hararetli nutuklar söylendi. 
Berlinde musiki tahsil etmekte olan 
bayan Perihan Oğan, Saadet İkesuz 
ve Semiha Berlcsoy billûri ve güzel se* 
lerile Kaimen operasından bazı par
çalar teganni ettiler ve sürekli bir su
rette alkışladılar. 

Gece geç vakte kadar Cumhuriyet 
bayrammı Türk klübünde neşeli ola
rak geçiren vatahdaşlanmız, sonunda 
İstiklâl marşını okuyarak dağılmış
lardır. 

Kırılan kalastan yuvarlandı 
Yüksekkaldırımda bir sinagonda ta

mirat yapmakta olan Şevket isminde 
bir usta; iskele üzerinde çalışmakta 
iken bir kalasm kırümasile yere düç« 
mü§ ve ağır surette yaralanmıştır. Şev», 
ket Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştın 

Modern Ûzipekpalas oteli açıldı 

özîpe^aias metaan içinden bir görünüş 
İstanbul cihetinin senelerdenberi 

en büyük ihtiyaçlanndan biri de mo
dem bir oteldi. Uzım çalışmalar so-
nımda Sirkecide Orhaniye caddesin
de vücude getirilen Özipekpalas oteli 
bu İhtiyacı tamamen karşılamıştır. 

Yeni otel dünden itibaren halka 
açılmıştır. Bu münasebetle davet 
edilen bir çok kimseler oteli gezmiş

ler ve gördükleri mükemmeliyetten 
dolayı hayranüklarmı gizliyememiş-
lerdir. Her tarafı son sistem asrî te
sisatla teçhiz edilmiş olan Özipekpar 
las oteli yalnız İstanbul cihetinin de
ğil Beyoğlu tarafının da en modem 
Otelidir. Bu eseri meydana getiren
leri tebrik ederiz. 
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İEMLEKET HABlEIRLIERi 

Manisada imar bayramı 
6u seneki Cumlıuriyet bayramında bir çok imar 
eserlerinin açılış ve temel atma törenleri yapıldı 

Manisada laz' enstitüsünün açıîîna töreninden bir görünüş 
Manisa (Akşam) — Cumhuriyet 

bayramının ikinci günü, inşaatı biten 
bir çok eserlerin ve binaların açılma; 
törenile geçmiştir. Vali, Akhlsarda bu 
sene yapılan okullann, binalann, 
yoUarm, Kültür direktörü B. Rauf 
İnan Turgutlu merkezindeki tam 
devreli ilk okulun, başmüfettiş B. Ce
lâl Gürsoy Karaoğlanlı, İğdecik, San-
caklıyüz köylerinde inşası biten okul
ların açılma, müfettiş B. Bilâl Kutluğ 
ile kaza jandarma kumandanı B. 
Hakkı Sillebenddeki Hitit ovası ile 
Halitpaşa köyündeki okul binasının 
temel atma törenine, köy bürosu şefi 
B. Hikmet Bozkurt ile öğretmen Ali 
Riza Kuyucak, Selimşahlar, Hacırah-
manlı köylerinin açüma ve temel 
atma törenine, doktor. B. Riza da Mu
radiye Ulu Cumhuriyet alanının açıl
ma törenine riyaset etmişlerdir. 

Öğleden sonra saat 15 den itibaren 
merkezdeki kız enstitüsü, kütüphane, 
Atatürk ve İsmet İnönü bulvarları, 
zahire borsası, muhacir evleri, tabak
hane ve müze ile Horoz köyü okulu
nun binaları açıldı. 

Bu arada inşasına başlanan 
büyük stadyomun temel atma 
merasimi de yapılmış, hazırlanan 
temele evvelâ vali, sonra komutan ve 
bir talebe taraflarından ilk harç atıl
mış, gençler tezahürat yapmışlardır. 

Manisa stadı, 180,000 liraya çıka
cak, bütün spor şubeleri için ayrı ayrı 
sahaları ihtiva edecek ve bir de yüz
me havuzunu içine alacaktır. 

Stadyom, Ege bıntalcasmda en mü
kemmel bir stadyom olacak ve Mani
sa, bu sayede Eğenin spor merkezi ha
lini alacaktır. Merasimde bulunanla
ra mükellef bir ziyafet verilmiştir. 

Vali merhum B. Murad Germen za-

Cumhuriyet bayramında köylüler 
geçid resminde 

manında başlanan ve inşaatı şimdiki 
vali Dr. B. Lûtfi Kırdar zamanında 
ikmal edüen büyük hastanenin de 
açılma merasimi Cumhuriyet bayra
mında yapılmıştır. Yeni hastane, Ma
nisa vilâyeti halkmdan başka civar 
vilâyetler halkmın ihtiyacım da temin 
edecek mükemmeliyet ve büyüklük
tedir. 

Bu törenlere bizzat vali riyaset et
miş ve nutuklar söylemiştir. Daha bir 
çok hatipler söz almışlardır. Manisa 
ve mülhakatı, yıllara sığan faaliyet 
merasimi hareketlerine bu yıl daha 
üstün bir varlıkla kavuştuklanndan 
büyük sevinç içinde bulunuyorlar. Bu 
bayram vilâyet için büyük bir hareket 
ve hamle ve ayni zamanda imar bay
ramı olmuştur. 

aliyadla Atatûe-k a n oto 

^iSfi 

Atatürk anıtının açılma resmi 

Balya (Akşam) ~ Balyalılar 
Atatürke saygı ve sevglerinin bir ni
şanesi olmak üzere Büyük Şefin adı
na güzel bir anıt ile büstünü şehıin 
Cumhuriyet alamna büyük mera
sim diktiler. 

Anıtın açılış töreni Cumhuriyet 
bayramında binlerce kasabalı ve köy
lü lıalkm ve Balıkesirlileri^ iştirâ-
kile, vali B. Eteni Aykut tarafından 
yapıldı. 

Bu münasebetle Balya kaymaka
mı B. Hakkı Öney canlı ve heyecanlı 
bir nutuk söyledi. 

Balya kaymakamının ve BaJıkesir 
valisinin çok alkışlanan nutuklann-
dan sonra büst ve anıt törenle açıldı. 

Hükümet, belediye, parti ve diğer 
teşekküller adma çelenkler kondu. 
Bu vesile ile Balyalılar Cumhuriyet 
bayramının 14 üncü yıldönümünü 
çok mesud bir surette kutladılar. 

İzmir limanında 
Ecnebi vapurlanndan 
yolcular motörlerle 

nakledilecekler 
izmir (Akşam) — İzmir limanına 

gelen ecnebi vapurlar yolcuları şim
diye kadal- orta zamanda olduğu gibi 
sandallarla vapurdan karaya çıkanlır 
ve bu vziyet birçok şikâyetlere yol 
açardı. Dünyanın hiç bir limanında 
görülmiyen bu şekildeki yolcu taşıma) 
işine İzmir limanında da son verilmiş 
ve İzmir liman işletme müdürlüğünün 
yaptırdığı motörlerle yolcu nakledil
meğe başlanmıştır. Şimdilik liman iş
letme müdürlüğü Tersanesinde üç 
tane küçük, beşer yolcu alabilecek 
motor yaptınlmış, ayrıca İsta'nbuldan 
(12) yolcu alabUecek bir de büyük 
motor getirtilmiştir. 

Limanda tahmil ve tahliye işleri için 
modern vasıtalar satın alınıp tesisat 
yapılırken yolcu nakli işinin de halle
dileceği şüphesizdi. Yakında daha bü
yük ve güzel motörlerde alınacaktır. 

Karamanda buğday pîyasasî 
Karaman (Akşam) — İki aydanbe-

ri buğday piyasasında normal fiatler-
le muamele devam etmektedir. Zira
at Bankası, buğday piyasasmda nâ
zım rolünü muvaffakiyetle başarmak
tadır. Sert ve yumuşak buğdaylar he
men hemen ayni fiatle muamele gör
mektedir. Asgarî fiat 5, azamî 5,5 ku
ruştur. 

Bu yıl tam zamanında yaiğan fay
dalı yağmurlar rekoltenin fazlalığına 
yardım etmiştir. Bu seneki mahsulün 
geçen sene mahsulünden çok iyi ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bursada iki azılı 
hırsız yakalandı 

Korucu Hamdinin mükâf at-
landırılması düşünülüyor 

Tarah Mehmed, köşede korucu 
Hamdi 

Bursa (Seyyar muhabirimizden) —• 
Çekirgede korucu Hamdi tarafmdan 
biri yaralı olmak üzere İki azılı hırsı-
zm yakalandığmı evvelki gün bildir
miştim. Bu hususta yaptığım mü
temmim tahkikat neticesini bildiri
yorum. Hamdi, Çekirge civannda 27 
bin dönümlük bir mmtaka dahilinde 
muhtelif şahıslara aid bağ ve bahçe
leri 13 senedenberi muhafazaya me
mur cesur ve naSnuslu bir korucudur. 
Geçen Ukbahardan beri, Hamdinin 
muhafazasma memur bulunduğu bağ, 
bahçe ve zeytinliklere bir takım hır
sızlar dadanmışlar, ellerine ne geçerse 
çalıp çarpmağa başlamışlardır. 

Geçen gün Duman Efe namile ma
ruf Mehmed ve arkadaşı Said, Çekirge 
yüzme havuzuna yakm bir yerde bu-
lıman takunyacı Ismailin bahçesine 
girerek zeytin topladıklarını gören 
korucu Hamdi, bunları yakalamak 
için üzerlerine jrürümüştür. İki azılı 
hırsız, derhal bıçaklannı çekerek ko
rucunun üzerine saldırmışlardır, Ha-
yatmı tehlikede gören korucu Hamdi, 
derhal çiftesini çevirerek Duman Efe 
Mehmedi sol ayağı diz kapağmdan 
yaralamış ve etraftan silâh seslerine 
yetişen bahçe sahiplerinin de yairdı-
mile iki şeriri yakalamağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Hâdise yerine koşan polisler, yaralı 
Duman Efeyi hastaneye kaldırmışlar, 
arkadaşı Saidi de tevkifhaneye gö
türmüşlerdir. Vazifesini İfa eden ko
rucu Hamdi serbes bırakılmıştır, Çe
kirge halkı ve bağ bahçe sahipleri bu 
vazifeşinas korucuyu mükâfatlandır
mağı düşünüyoriar. 

Ölümle tehdid 
Abbas ile llyas, Ömer 
Lûtfiyi ölümle tehdid 

ettiklerini inkâr ediyorlar 
Dün ağırceza mahkemesinde karışık 

bir tehdit vakasının muhakemesine ba
kılmıştır. Davada, Abbas ve îlyas adlarm-
da iki kişi Beyoğlunda Ömer Lûtfi adm-
da birini ölümle tehdid ederek para is
temekten suçlu ve mevkuf olarak muha
keme olunuyorlar. 

Davacı Ömer Lûtfi, davasını şöyle an
latıyor 

— Suçlulardan İlyas benim yanunda 
çalışıyordu. Bir aralık kendisini işten çı
kardım. Bir gün Beyoğlu polis karako
lundan beni çağırdılar ve Fridman adın
da bir kadını yaraladığunı söylediler. 
Ben, böyle bir vakadan haberim olmadı-
ğmı bildirdim. Fridman vaktlle benim 
otelimde kiracı olarak oturuyordu. Bila
hare gördüğüm lüzum üzerine kendisini 
otelden çıkarmıştım. Fakat kadmın ya
ralanması vakasından haberim yoktu. 
Daha sonra bu kadınla, mahkemedeki 
suçlulardan Abbasın kavga ettiğini ve 
kadını yaraladığını işittim. Karakola da
vet hadisesinden bir müddet sonra bir 
mektup aldım. Altında İlyas ve Abbas 
imzaları bulunan bu mektupta: «Sen 
zenginsin, biz fakiriz. Bize yardım et, pa
ra ver.» deniliyor ve bir çok tehditlea 
savruluyordu. Mektup, evvelce yanımda 
çalışan İlyasm el yazısile yazılmıştı. O 
zaman bunlara yüz elli lira verdim. Fa
kat sonra ikinci bir mektup daha gönde
rerek kendilerine sekiz yüz lira daha ver
memi istiyorlar, parayı vermek için bl8 
yerde buluşmamızı bildiriyorlar ve para
yı vermediğim takdirde bana çok fena
lık yapacaklarmı ilâve ediyorlardı. Mek
tupta bUdirdikleri yere giderek kendile
rini buldum ve şimdilik yanımda para 
olmadığını, bilâhare vereceğimi söyledim. 
Kabul ettiler. 

Oradan ayrılınca zabıtaya müracaatla 
vaziyeti anlattım ve lâzımgelen tertibatı 
aldırarak tehditle istedikleri parayı ken
dilerine verirken ikisini de cürmümeş-
hud halinde yakalattım. 

Reis, bu iddiaya karşı ne diyeceklerini 
suçlulardan sordu. Abbasla İlyas hepsini 
reddederek: 

— Yalandu:. Bu adam, ötekine beriki
ne para vererek kavgalı olduğu adamları 
yaralattınr. Bize de, para mukabilinds 
bayan Fridmanı yaralamamızı teklif et
mişti. BİZ, kendisini tehdit etmedik, sa
dece, teklifinde vadettiği parayı istedik. 
Parayı vermemek ve kendisini kurtarmak 
için bize iftira ediyor. 

Demişlerdir. Şahidlerin çağırılması için 
muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

Feci bir olum 
Istinye Dok şirketinde amele Nus-

ret dün havuzların kenarında dolaşır
ken düşmüş, kafası taşlara çarparak 
beyni parçalanmıştır. Nusret oradan 
da denize düşmüştür. 

Vaka zabıtaya bildiriUniş, Nusret 
denizden ölü olarak çıkanlmıştır. Ad
liye doktoru B. Enver Kran tarafından 
yapılan muayene neticesinde cesedin 
gömülmesine ruhsat verilmşitir. Za
vallı amelenin düşmesinde kimsenin 
alâkası olup olmadığı tahkik ediliyor. 

Yeni emniyet formaları 

Enmiyet amirleri îçln yeni kabul e-
düen üniforma Cumhuriyet bayramın
dan itibaren giyilmeğe başlamıştır. 

Resimde; emniyet direktörlüğü ikin
ci şube müdür muavinlerinden B. Tev-
fik Korkmaz, Tevfik Doğanoğlu, Emin
önü kazası emniyet âmiri Ali, Fatih 
kazası emniyet âmiri Tahsin yeni üni-
formalarile görülmektedir. 

Abdülhak Hâmid caddesi 
Cumhuriyet Halkpartisi, büyük şair 

merhum Abdülhak Hâmidin vefat et
tiği Maçka Palasın bulunduğu cadde
ye (Abdülhak Hâbid caddesi) isminm 
verilmesini belediyeden temenni et* 
mistir. Bu temenni üzerine keyfiyet 
şehir meclisine teklif edilecektir. 

KADIN KÖŞESt 

Siyah elbise ve Siyah 
astraltan şaolıa 

Siyah astrakanla süslenmiş siyah 
yünlü elbise ile giyilecek siyah as ara
kandan şapka. Bu şapkanın sol tara
fına pembe bir kamelya konmuştur. 

Izmirde otobüsler 
Belediyenin getirttiği ara

balar işlemeğe başladı 
izmir (Akşam) — İzmir halkı, be

lediyenin Almanyadan satın aldığı 
ve Birinci Kordonda yolcu taşımak 
için kullandığı modem ve konforlu 
ve mazutla işleyen otobüslerden çok 
memnun kalmıştır. Belediye, yeni ge
tirttiği mükemmel ve modern nakil 
vasıtalarile halkın şikâyetlerine niha
yet vermiş ve ayni zataanda belediye
ye yerü bir varidat bulmuştur. 

İzmir belediyesinin şehir için ya
pacağı işler çoktur. Bir tai'aftan Kül
tür parkın tamamlanmasına çalışır
ken bımım civarmda inşası düşünü
len merkez hâli, çocuk hastanesi, şe
hir garajı ve saire gibi İzmirin mü
him ihtiyacını karşüıyacak müessese
ler yaptınlacaktır. İzmir belediye sa
rayı da yaptırüacak işler arasındadır. 

Bu mühim işlerin kolayca başarıl
ması yülık varidatı 900,000 lira olan 
İzmir belediyesi için çok güçtür. Fa
kat bu 3nl otobüs işletme ve mezbaha 
gibi iki mühim gelir kaynağı belediye
nin eline geçmiştir. Bu iki mühim \ ari-
datla, birçok işlerin başarılması, ihti
yaç olan müesseselerin kurulması 
mümkün olacaktır. 

Öeledlye, yakında şehrin muhtelif 
semtlerine işletmek üzere bir miktar 
otobüs daha sipariş edecektir. 

İznü t te Şark P a z a n Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satıı; 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bulannr. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
BENELtK 
6 ATLIK 
t ATLIK 
1 AYUK 

1400 kuru9 2700 kuro) 
750 > 1450 » 
400 » eoo > 
150 > — » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelltl 

S600, altı aylığı 1900, üg 
aylığı 1000 kurugtuf. 

Adres tebdili İçin yirmi htş 
kunıgluk pul göndermek lâzımdır. 

Ramazan 3 — Rnzıhızır 186 
ft Imıık CaiMf Otu İkİKİl Ak:|«m Tıln 

E. 11,57 1,39 6,58 9,42 12,00 1,33 
Va. 4,57 6,38 11,58 14,41 16,59 18,33 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. l î 
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Japonların casus teşkilâtı 
Japon " Intelligence service „ in kuman
danı general Doihara ile bir mülakat 

Uzak Şarkta Japonların Çinlilere 
karşı giriştikleri muharebeyi takip 
etmek üzere Dairen limanına giden 
bir İngiliz gazete muhabiri orada 
gördüğü Japon casusluk teşkilâtı 
hakkında gazetesine dikkate değev 
tafsüât veriyor. Diyor ki: 
' «Oteldeki odamdan içeriye girdi
ğim zaman eşyamı bıraktığımdan 
daha mımtazam bir halde buldum* 
Oda kapısı kilitliydi. Fakat her hal-< 
de başka birisi ikinci bir anahtarla 
kapıyı açarak içeriye girmişti. Ba
vullarım boşaltılmış, elbiselerim gar-
dropa asılmış ve cepleri birer birer 
yoklanmıştı. Yazı makinemin yanm-
de duran kâğıd bloklan iyice İstif 
»Bdümişti. Bazı kâğıdlann üzerinde' 
parmak izleri görülüyordu. Bu izler 
her halde benim parmaklarımın izle* 
rt değildi. Yazı makinem de muaye-
ûeden geçirilmişti. 

ZÜe bastım. Basmamla mavi ce
ketli bir Japon uşağımn odadan içe
riye girmesi bir oldu. Herif antıyor-
ÛVL. 

— Bu otelde müşterilerin hizme
tini görecek bir valet de chambrei 
yok mu? diye sordum. 

— Anlamıyorum, sir, cevabını verdi-
Boş duran bavullarımı gösterdims 
— Bunlan kim boşalttı? 
—i Anlamıyorum, sir. 

. Herifin sıntması sinirime dokun-
iSu. 

— Baka ne demek büiyor musun?, 
•— Evet sir, deli demektir. 
~- îşte o senin adın! 
Uşağın sıntan ağzı daha ziyade 

genişledi: ' 
—. Teşekkür ederim, sir. Anladım. 
Kâğıd sepetini göstererek: 
— Buraya attığım makine şeridi 

ne oldu? diye sordum. 
Gözlerini kırparak küçülttü ve: 
— Yaktım, sir... cevabım verdi. 
— Sen hem yalancısm, hem delti 

dedim ve: 
- i^ Çık dışarıya! diye bağırdım. 
' •— Peki sir, teşekkür ederim sir. 

D a i r e n l i m a n ı 
Dairen'in Çine karşı yapılan aske

ri harekâtm merkezi olacağım düşü
nerek oraya gitmiştim. Çünkü Dairen 
limam buz tutmaz. Rus muhare
besinden sonra Dairen, Japonlarm 
Mine geçtiği zaman orası küçük bir 
köydü. Japonlar oraya binlerce du-
Tarcı ve dülger yollıyarak az zaman
da o koyu büyük bir liman haline 
getirdiler. Asri liman tesisatı kurdu
lar. Bütün Dairen halkım banndı-
racak kadar hüyük bir hastane in-
fa ettiler. Oturduğum otel de bir 
otelden ziyade icabmda bir askeri 
karargâh gibi kullamlmağa lâyık bir 
tarzda yapüıydı. Bundan b a ^ Ja
ponlar Dairen şimendifer istasyonu
nu da hava hücumlanndan kork-
nuyacak bir hale soktular. 

Aradan bir kaç sene geçtikten son
da Diairen llmam Çin ticaretinin 
yüzde otuzıma hâkim olan bir mevki 
oluverdi. Ayni zamanda da mühim 
bü* askeri ve bahri merkez halini 
aldı. 

Şehrin sokaklanndan geçerken bir 
çok Japonlar yolumu keserek ter 
cuman (!) olduklarım söylüyorlardı. 
KendUerine ihtiyacım olup olmadığı
nı soruyorlardı. 

— Dairen'in gece hayatım görmek 
İster misiniz, sir? 

— Hayır, istemem. 
— Sizi güzel bir çayhaneye götü-

peylm? 
— Hayır, İstemem. 
— Bir çok beyaz Rus kızları si

sinle müşerref olmak istiyorlar! 
— Ben cemiyetten hoşlanmıyan 

bir adamım. -; 
p- O halde nerede gidiyorsunuz? 

• — Gel arkamdan da anlarsın. 
— Teşekkür ederim, sir, gelece-

Sim. 
Bu sıntkan Japon casuslan hiç ol

mazsa samimî idiler. İki gün sonra 
tanıdığım hususi bir şahıs ise beni 
gizilden gizliye tarassud etmekle 
meşgul oluyordu. 

Otelin İstirahat salonundan* ge-

' General Doihara 

çerken yeni casus Japonca bir gaze
te okumakla meşgul gibi görünüyor
du. Fakat her ne zaman önünden 
geçtünse yüzüme bakarak sıntmak-
tan geri kalmadı. Ben de ona ayni 
suretle mukabele etmeyi unutma
dım. Çünkü anun bir işareti üzerine 

oteldeki yatak odamı daha az konforlu 
bir yerle değiştirmeğe mecbur olmak
tan kurtulamıyacağııpı pek âlâ bili
yordum! 

G a r i b b i r k o n u ş m a 
Akşam üstü onun Koteyl barında 

yanımdaki sandalyede oturduğımu 
görünce kendisine imalı bir tavırla 
sordum: 

— Bu oyunu oynamaktan hiç yo
rulmaz mısınız? 

— Siz içmeğe devam ettikçe ka
tiyen yorulmam! cevabım verdi. 

— Size de bir Martini ısmarhya-
yım mı? 

— Ben vazife esnasında ağzıma 
içki koymam. Bu akşam varyete kıs* 
lanm görmeğe gitmiyecek misiniz? 

— Nereye gideceğimi söylemiş ol
saydım, sözüm sizi evdeki yatagımza 
kavuşturmazdı ki! 

O ısrtu'la: 
— Nereye gideceksiniz? diye tek

rar sordu. 
— Odama çıkıp bir Makiyavelli 

kitabı okuyacağım. 
— Makiyavelli kim? 
Japonlarm casus teşkilâtı dünya-

nm en mükemmel teşkilâtıdır. Gü
nün vukuatmdan hiç bir şey kaçır-
maz. Casuslar, hareketlerinin salkl 
olan vatanperverliklerine verdikleri 
kıymet kadar gönderdikleri raporla
ra da ehemmiyet verirler. 

Cindeki casusluk 
Japon casuslan bütün Çine 3r&-

yıhdır. Çini istilâ eden Japon ordu
sunun pişdarlan bu Japon casusla-
ndır. Seyyar satıcı veya serseri kı
yafetinde Çini baştanbaşa dolaşan 
Japon casuslan Çinin en mü
him askeri mevkilerinin haritala-
rmı çıkarmağa muvaffak olmuş
lardır. 

Japon casuslannm bazılan Çin 
kadmlarile evlidirler ve yahut Çinli 
metresleri vardır. Bu kadınlar saye
sinde Çin ahvali hakkında en doğru 
malûmatı elde ederier. Bu malû
matı Çin memurlarından da 

SIHHÎ BAHİSLER 

içimizin pası 

alırlar. Geyşa kızlannı belli etmeden 
Çinli memurlara metres diye dağı
tırlar ve bu suretle de onları elde 
ederler. 

Ondan sonra her gün Tokyoda 
Japon Hariciye Nezaretine Çin as
kerlerinin harekâtı ve teslüıatımn 
mikdar ve ahvali hakkında binlerce 
rapor yağar. 

G ü z e l b i r k a d ı n 
Odamda oturuyor ve Makiyavelli-

nin kitabım kanştmnakla meşgul 
oluyordum. Bu aralık adamın ka
pısı dışandan başka bir anahtarla 
ftçüdı. Yerimden kalkmağa vakit bul
madan birisi içeriye girdi. 

Bu, ince yapılı güzel bir kadmdı. 
Mırıldanarak: 

— Akşarmnız hayır olsun! dedim. 
Kadın hayretle etrafına bakma-

rak: 
— Oo... Galiba yanıldım. Burası 

bMilm odam değU mi?... dedi. 
— B̂en bu odayı iki gün evvel kira

lamıştım ve... 
—̂  Burası 256 numaralı oda mı? 
— Hayır, 257 numaralı. 
Kadın pek cazibeli bir surette gü-

lümsiyerek: 
— Ne kadar dalgımm, yanhşhkla 

sizin odanıza girmişim. 
— Galiba odalarımızın anahtarla

rı birbirlerine uyuyor! 
—. Çok tuhaf bir tesadüf. Sizi ra

hatsız ettiğimden dolayı müteessi
rim. Amerikan sigaralannızdan bir 
tanesini içmeme müsaade eder mi
siniz? 

Cevap verdim: 
— Hay, hay buyurunuz. 
Kadın bütün cazibelerini meyda

na vurmağa hazırlandı. Aylardanbe-
ri bu kadar güzel bir kadın görme
diğimi itiraf ederim. Fakat kadın 
lüzumundan fazla meraklı görünü
yor ve her şeyi öğrenmek istiyordu. 
Ondan yakamı kurtanncaya kadar 
on dakikadan fazla nezaket göster
meğe mecbur oldum. Kadın dargm 
olarak odamdan çıktı ve anahtarım 
da unuttu! 

J a p o n L a v r e n s i 
Japon casus teşkilâtı ertesi sabah 

taktik'i değiştirdi. Beni mütemadi
yen tarassud eden sıntkan surath 
Japon casusu sabahleyin yanıma yak
laşarak dedi ki: 

— Demek siz hakikaten gazeteci-
sttıiz, öyle mi? 

— Bunu nihayet keşfetmeğe mu
vaffak olduğunuzdan dolayı sizi 
tebrik ederim. 

—, Gazeteci olduğunuz için size 
yardım etmek şerefini bana verdiler. 
Sizin için en büyük bir Japon kah-
ramanile bir mülakat hazırladım. 

— Bu büyük zat kim? 
General Doihara, onunla şim

di konuşacaksınız. 
Bu mülakatı derhal kabul ettim. 

Çünkü Japonyamn «miralay Lâv-
rens» i diye yanmmış olan bu ge
neralle konuşmak çok mühim bir 
hadise idi. Yanm saat sonra onun 
karşısında oturuyordum. 

General iltifat eden bir tebessüm
le beni selâmladı. Onun yeni Japon
yamn en büyük etrikacısı ve Uzak 
Şarkın en parlak casus zabiti oldu-
ğıma inanmak bana güç geliyordu. 
Doihara: 

_ Zannedersem rahat rahat si
zinle sohbet etmek çok iyi olacak. 
Kokteyl ısmarhyayım da keyfiniz ye
rine gelsin, dedi. 

General Doihara hakkında yazıla
cak çok bir şey yoktur. Çünkü o 
her zaman sahne arkasında oynar. 
64 yaşma rağmen çok çevik ve dinç 
bir adamdır. Onu Şanghay sokak-
larmda, Tiyençinde ve yahut Pekin
de dolaşırken gördüğünüz zaman 
bir Japon taciri zannedersiniz. Elin
de taşıdığı çantasında ticaretine ait 
numuneler buluncJuğunu tahmin 
edersiniz. Halbuki o çantada binler
ce yen ve yahut Çin dolan vardır. 
General Doihara bu paralan mai
yetindeki casuslara tevzi eder. 

Doihara sık sık ziyafetler verir, mi-
safirierinl eğlendirmek için bu zi
yafetlerde geyşa kızlarını ye dansöz-

Varlığımız uzadıkça, günler geçtik
çe, ter işliyen makine gibi, vücud ma
kinesi de yıpranıyor, aşmıyor. Aşınır 
ve sonunda işlemez olur. Bizim maki
nenin paslanması damarlardan baş-
hyor; paslanan damar sertleşir. Da
marların sertleşmesi yaşamanın ta
biî bir neticesidir. Ömrün uzunluğuna 
mukabil herkesin vereceği kurtuluş 
fidyesi gibi bir şey bu., yaşıyanlar 
mutlak verecek... Öyle ki vakitsiz ol
mazsa ona tabiî olmıyan bir şeydir, 
diyemezsiniz bile... 

Bunun bir de arkadaşı var: Ate-
rom. Bunlarm arasındaki fark, da
mar sertleşmesi ince damarlarda, ate-
rom kalın damarla'rda olur. 

Aterom damarlarm içjrüzünde ilk
önce nescin yumuşayıp bozulmasile 
başlıyan, sonra sertleşip kireçlenen 
lâvhalann belirmesinden ibarettir. Bu 
lâvhalar, damarlaTı tıkamasa bile 
darlaştırır. Bu darlaşma İki suretle 
olur: Damarların içindeki ince zann 
bozularak üzerlerinde peyda olan ya
ralar, damarlarda dolaşan kanm çarp-
masile peyda olan kan pıhtılan ile; 
yahut kireçli lâvhalann gittikçe ka-
İmlaşmasile. Bazan bunlann her iki
si de birleşerek damarlarm içirü dol
dururlar; hem damarlahn çapı dara-
hr, hem esnekliği gider. Yumuşak ve 
İçi açık damarlarda dolaşması lâzrm 
gelen kan bu bozuk damarlarda bir
çok engellerle karşılaşır. 

Damarlar sertleşmek için geçen jnl-
lara başka şeylerin de katılması lâ
zım. Bunlann birçoğu da tutulduğu
muz hastalıklardan doğan ânzalara 
bağlı. Zehirlenmelerin her türlüsü. 
Mikrop zehirleri de bunlann içinde. 
Tifo, oynak romatizmalan, kızıl gibi 
hastalıklarm suçlular listesinde adı 
geçiyor. 

Tansiyon yüksekliği damarlarm 
sertleşmesinde belli başlı bir sebep ol
maktan ziyade damar sertleş
mesinin bir neticesidir. Çok et yeme
den olur, diyenler varsa da bu isbat 
edilemedi. Tütünün kabahati de pek 
meydana çıkarılamadı. 

Bu türlü türlü sebeplerden şöyle bir 
hülâsa çıkarılabilir: Çok hastalık çe
kenlerin ve hayatta yorg^un düşenle
rin damarları sertleşiyor. 

Damarlar sertleşmiş mi, nasıl anla
malı? 

Altmış bahar ve bir o kadar da kış 
görmüş biri, yaşayışmdan hoşnud, 
sıhhati yerinde, zekâsı parlak., zah
metsizce gezer, dolaşır; çalışır, ça
balar., yalmz eskisi gibi değU, halin
de başkalık var. Gün rlur, ayaklan 
üşür, buz kesilir. Hava soğuk olursa 
ayaklalrmdan birinin duygusu gidi
yor, bazan ağrılar, sızüar peyda olu
yor. Farkmda olmıyarak, damarlann-
da kanm dolaşmaSmı hızlandırmak 
için yürür, yürüdükçe canım sıkan 
arızalar artar. Gezerken,merdiven çı

karken baldırları birdenbire gerilir, 
kurular. Ve bunlar o kadar şiddetle
nir ki artık bir adım atamaz. Biraz 
dinlenirse gerilmeler geçer, yine yü
rümeğe başlar ve biraz sonra yine ağ-
nlar, gerilmeler, kurulmalar başlar. 
Buna nöbetle gelen topallama deriz. 

Bu topallamalar her zaman damar
ların tıkandığını göstermez. Sinirlerin 
tesiri ile damarların teşennüce duçar 
olarak daralmasından da olur. 

Bu arızalar ilerilemiyerek bazan ci-
duğu yerde kalır. Bazan da sonuna 
kadar gider, dayanır. Asü felâket bu., 
damar yavaş yavaş tıkanmağa başlar. 
Yürürken duyulan sızılar, ağrılar, 
damar tıkandıkça otururken de, ya
tarken de olur. Otururken bir demir 
çember topuklan sıkar; bazan ayak 
başparmağı yanar, tutuşur. Bazan ya
takta iken bacaklarda bir ağn olur; 
bacakları yorgandan çıkarınca ağrılaı 
kesilir. Gittikçe ağırlaşan vakalarda 
ağrılar gangrenin habercisidir. İçeri
sinden kan geçmiyen uzuvlar gan-
gren olur; hayat ırmağmm sulama-
dığı örgüler ölür. Gangren neticesin
de peyda olan zehirler vücudu zehir
ler. Sahne ölümün zaferi ile biter. 

Rabindrant Tagor'un dediği gibi: 
«Damarlanmızm içinde ateşli bir ız-
tırap dolaşıyor». Dr. Rusçuklu Hakkı 

Erbaanın en uzun ve 
en kısa boylu tipi 

Erbaa (Akşam) — Erbaanın en 
uzun ve en kısa boylu iki tipinin re
simlerini gönderiyorum: Soldaklnin 
adı Uzun Ahmed oğlu Abdullah Çe
tindir. Boyu 1,98 metredir. Erbaanın 
en uzun adamıdır. 

Soğdaki Yomus köyünden İbrahim 
oğlu Kayakızdır. Bu da Erbaanın en 
kısa boylusu olup uzunluğu 1,12 met
redir. 

leri hiç eksik etmez. Misafirleri dai
ma mühim şahsiyetlerdir. Davetliler 
arasında zengin tüccarlar, Çin gene
ralleri, haris politikacılar ve hattâ 
bütün eyaletleri yağma etmiş eşkiya 
reisleri görürsünüz. 

Bazan Doihara'mn entrikalan mey
dana çıkar. Onun üzerine kıyamet
ler kopar. Fakat kurnaz general bu 
kıyametleri bastırmanın yolunu bi
lir. Bir gün Çin generallerinden 
Hsu'nun, Doihara tarafmdan satın 
almmış olduğu meydana çıktı. Halk 
Hsu'yu linç etmeğe kalkıştı. Fakat 
Doihara onu kurtarmağa ve Japon-
yaya göndermeğe muvaffak oldu. 

J a p o n c a s u s u n u n d o s y a s ı 
Bu Japon casusunun hakikî dos-

yasmı Japonyada meydana çıkar
mak müşküldür. Doihara 1918 
senesinde^ «hususî» vazife ile Çi
ne gönderilmişti. Cinde 14 sene kal
dı. Memleketin llsamnı, ehalisinin 
ahlâkını, düşüncelerini öğrendi 
ve Çinin askerî haritasım ezberledi. 
Doihara o zamanlar da Japonlann 
«saki» denilen içkisinden başka bir 
İçkiyi ağzına koymazdı. On dört se
ne sonra Japonyaya dönünce Japon
yamn gizli teşkilâtının reisliğine ta
yin olundu. 

Doihara bu işin başına geçtikten 
sonra ajanlanna başka bir talim ve 
ve terbiye vermeğe başladı. Onlara 
mesleklerine ait yeni desiseler öğret

ti. Aldığı haberleri bol paralarla öde
di. Bir zaman sonra bütün Asya ha
diseleri onun gözünden kaçmaz bir 
hal aldı. Mülteci Rus kızlan, bilhassa 
içlerinde güzel olanlan ona Sibirj'a-
dan mühim haberler gönderiyorlar-
dı. Hizmetinde Yunanlılar, Fransız
lar, hattâ Ameıikahlar bile bulunu
yordu. 

Bugün dünyanın neresinde Japon 
tüccan, Japon doktoru, Japon dişçi
si, Japon fotoğrafçı ve saire varsa, 
hepsi Doihara'mn teşkilâtına hizmet 
eder. 

Mukden'de şimendifer hattında 
infüâkı temin eden, bu suretle Ja
pon askerlerinin müdahalesine yol 
açan da general Doihara idi. Bu mü
dahale Japonyamn Mançuri'yi istilâ 
etmesine sebep oldu. 

Bu hadise, Doihara'mn en büyük 
muvaffakiyeti idi. General Doiha-
ra'nm gözleri her şeyi görür ve ku
lakları her şeyden haberdardır. 

O gözler, mülakat bitince bana da 
dik dik baktı ve dedi ki: 

— Japonyaya hareket eden vapur
da yer bulamadığınız için Dairen li
manında kalmağa mecbur olmanız 
sayesinde sizinle teşerrüf etmiş ol
dum. Fakat bu akşam hareket eden 
vapurda sizin için bir yer ayırmağa 
çalışacağım. 

General Doihara bu nazikâne söz-
lerile beni Dairen limanından kapı 
dışan etmek istediğini anlatmış Q\Û% 
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Askerî mektepler basketbol 
şampiyonasını Kuleli kazandı 

Şampiyon olan Kuleli basketbol takunı öğretmenlerile beraber 

iki hafta evvel askerî mektepler 
arasında: başhyan turnuanın basket
bol maçları dün Kulelinin şampiyon
luğu ile neticelenmiştir. İlk maçta 
deniz talebelerini 40 - 47 yenmiş olan 
Kuleliler dün son maçlarını Malte-
peye karşı oynıyacaklardı. Fakat 
Maltepeliler salıaya gelmediğinden 
hükmen galib sayıldılar ve böylece 
tumuada ikinci bir şampiyonluk ka
zandılar: Bir hafta evvel atletizm 
şampiyonasını kazanmışlardı, bu haf
ta! da basketbolü kazandılar. 

Askerî mekteplerimiz arasmda or

ganize edilen spor hareketlerini dai
ma en güzel ve e5 muntazam gör
meğe alıştığımız için dün Maltepell-
lerin oyun yerine takım göndermeme
lerini büyük bir hayreti^ karşıladık. 

Maltepelilerin bu hareketini an
cak fevkalâde bir mazerete atfedi
yor ve böyle olmasını da temennî edi
yoruz. 

Tumuada arka arkaya muvaffa
kiyetler gösteren Kuleli sporculan-
m ve kıymetli hocalarım tebrik ede
riz. 

Avrupa serbest güreş 
şampiyonası 

Almanya tarafmdan Münih şeh
rinde organize edilen Avrupa serbes 
güreş şampiyonasmın geri kalan son 
müsabakalain da yapılmış ve evvelce 
haber verdiğimiz şekilde Almanlar 
şampiyon olmuşlardır. Alman güreş
çilerinin İsveç, İsviçre, İtalya ve Ma
caristan gibi dünyanın en kuvvetli 
ve teknik güreşçileri karşısında al
dıkları bu paTlak derece çok sayam 
takdirdir, Şampiyonanm neticeleri 
şöyledir: 

56 kilo: 
1 — Brendel (Alman)" 
2 — Tuvesson (İsveç) 
3 — Maunoula (İtalyan)^ 
61 kilo: 
1 — Toth (Macar) 
2 — Philojamaki (Finlandya), 
3 — Polak (Polonya) 
66 kilo: 
1 — Netleshım (Alman)' 
2 — Joensson (İsveç) 
3 — Vorbermaim (İsviçre)^ 
27 kilo: 
1 — Schaffer (Alman) 
2 — Angst (İsviçre) 
3 — Maklei (Finlandya); 
79 kilo: 
1 — Yuhanson (İsveç)] 
2 — Riheteal (Macar) 
3 — Daetyer (İsviçre), 
87 küo: 
1 — Kadye (İsveç) 
2 — Boehmer (Alman) 
3 — Paotas (Macar) 
Ağır: 
1 — Homfisher (Alman)] 
2 — Sardon (İsviçre) 
3 — Bobi (Macaa-) 
Hiç sebep yokken bu şampiyonajra 

iştirak edemememiz cidden büjrük 
bir kayıptır. Bir iki ay evvel güreşçi
lerimizin şehrimizde yapılan müsa
bakalarda kadiye ve emsali karşısın
da gösterdiği muvaffakiyet bu şam
piyonada Almanlar kadar ve belki 
de onlardan parlak bir netice alacar 
ğımızı açıkça göstermişti. 

Senede ancak bir iki müsabaka 
ya mak imkânı bulan güreşçileri
mi :n müsabaka kabiliyetlerini ve 
oyı 1 tekniklerini arttırmak için bu 
fırsatları kaçırmamak lâzımdır. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

1 
Lik maçları: 
1 — Fenerbahçe - Beşiktaç. 

Hakem Nuri Bosut Taksim star 
dında. 

2 — Galatasaray - TopkapL 
Hakem Ahmed Adem. 

Taksim stadmda. 
3 — Güneş - İstanbulspor. Ha

kem Suphi Batur. 
Fenerbahçe stadmda. 
4 — Beykoz - Vefa. Hakem Ni-

had Bedik. 
Beşiktaş stadmda. 
5 — Süleymaniye - Eyüp. Har 

kem Şazi Tezcan. 
Beşiktaş stadında. 
Profesyonel güreş: Saat yedide 

Taksim stadmda Mülayim HindU 
arasında. 

Askerî mektepler: Futbol şam
piyonası. Kuleli - Deniz. 

Beşiktaş stadında, sabah. 

Bakırköydeki maçlar 
Barutgücü alamnda: bu pazar çok 

heyecanlı bir maç olacaktır. 
Köyün 1921 senesinde teşekkül efc-

miş eski ve kuvvetli bir klübü olan 
İstiklâl İdman yurdu ile Barutgücü 
futbolcüler arasmda aşağıda yazılı 
saatlerde bir kairşüaşma yapılacaktır. 

1 — A takımları 15,30 da. 
2 — E » 13,30 da. 
3 — Genç » 11,30 da. 
Bütün köy halkı bu maçı büyük 

bir heyecan ve alâka ile beklemekte
dir. 

Güzel bir spor hareketi 
Yalnız basma Marmara turuna çı

kan Galatasaray denizcilerinden Sü
reyya havalann fena gitmesine rağ
men turu muvaffakiyetle bitirmiş ve 
klübüne dönmüştür. 

Bir spor teknesile bu seyahati bar 
sarmış olan Süreyya 800 mü katet-
miştir. 

11 dilenci yakalandı 
Zabıta memurları, dün muhtelif 

semtlerde halkı izaç eden dilencileri 
taklbetmişlerdir. 

Bu takip neticesinde on bir dilenci 
ıl.alanmış, pek yaşlı olanlan düş

künler evine, diğerleri de mahkemeye 
sefkedilmişlerdir. 

Zehirli çorba 
Taksimde Canbaz sokağmda on beş 

numarada oturan 26 yaşlarmda ba
yan Behice evinde pişirdiği çorbadan 
zehirlenmiş ve işe el koyan polis tara
fından hastaaeye kaldırılmıştır. Behl-
cenin nasıl zehirlendiği tahkik edil
mektedir, 

İhraç maddelerimiz 
İhracatı ve istihsali artıra

cak tedbirler alınacak 
ihracat maddelerimizin ecnebi piyar 
salarda sürümünü arttırmak ve mem
lekette bunlarm istihsalâtım da ço
ğaltmak için tetkiklere başlanmıştır. 
Bu meyanda memleket dahilinde is
tihlâk edüen maddelerin de fazla mık-
darda elde edilmesi gayesile tedbirler 
alınması kararlaştınlnuştır. 

Bilhassa endüstri ham maddelerinin 
arttırılmasına da çalışılacaktır. Bu 
maddelerin her biri için ajm ayn te
şekküller meydana getirUmesi muva
fık görülmüştür. Bu teşekküller dev
let himayesi ve murakabesinde en kı
sa zamanda faaliyete geçeceklerdir. 
Mahsullerimizin kalite itibarUe de bir 
kat daha mükemmeliyetini temin ga^ 
yesi de bu arada göz önünde tutula
caktır. 

İstanbul ilkmektep muallim
leri arasında nakiller yok 
istanbul maarif müdürlüğü ilkmek-

teblerin muallim kadrosunu hazırla
mış ve kadro Vekâletçe tasdik edilmiş
tir. Bundan sonra ikinci bir kadro da
ha hazırlanmıştı. Bu kadroda tayin
lerden ziyade muallimler arasmda ya
pılan becayiş ve nakülere taallûk edi
yordu. Vekâlet bu ikinci kadroyu tas
dik etmemiş ve bu suretle İstanbul 
muallimleri arasmdaki nakiller yapıl
masını kabul etmemiştir. 

Tramvay ücreti 
Belediye ile şirket arasında 

bir durak yüzünden 
ihtilâf çıktı 

Karaköyde Ziraat bankasınm önün
deki tramvay durağı kaldınldıktan 
sonra köprünün Kadıköy iskelesi önün
de bir durak yapılmıştı. Buradan ha
reket eden tramvaylardan Eminönü 
ücreti almmakta idi. Belediye bunun 
üzerine tramvay şirketine müracaat 
etmiş, Kadıköy iskelesi önündeki du
raktan binenlerden Enünönünden bi
nenler gibi ücret alınmasım doğru 
bulmamış, tramvay şirketine müraca
at etmişti. Şirket bu müracaatı red
dettiğinden belediye yeniden teklifi
ni ileri sürmüştür. Şirket bu sefer de 
muvafakat etmezse belediye Nafia Ve
kâletine müracaat edecektir. 

Çocuk tiyatrosu temsilleri 
Şehir tiyatrosu artistleri tarafından 

oynanan çocuk temsillerinin çocuk 
terbiyesi üzerindeki tesirleri görüldü
ğünden bütün ilkmekteb talebesinin 
münavebe ile tiyatroya gönderilmeleri 
maarif müdürlüğünden bü: tamim ile 
mekteblere bUdüilmiştir. 

SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ İRTEM <—Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Abdülhamid Ittihadve terakki cemiyetine 
reis olmak istiyor 

• • • • • • ut işlen 
Belediye, Almanyada merî 

usul dairesinde bir 
plân hazırlıyor 

istanbul halkına halis süt içirmek 
teşebbüsleri şimdiye kadar müsbet bir 
netice vermemiştir. Belediye, seneler
den beri halledimeyen süt meselesini 
bu sefer ciddî bir tarzda halletmek 
fikirle bir müddettenberi tetkikler yar 
pıyordu. Bu arada İstanbulun süt is
tihsal şartları, tevziat vaziyeti vesaire 
gözden geçirilmiştir. Bundan başka 
diğer medeni memleketlerde süt işle
rinin nasıl temin ve idare edildiğinin 
de tetkildne lüzum görülmüş, Avrupa-
nm bir çok memleketlerinden süt İş
lerine dair büroşürler getirmiştir. 

Bu büroşürler arasmda bilhassa Al-
manyadaki süt işlerinin idare tarzı-
nm İstanbul için en muvafık tarz ol
duğu görülmüştür. Simidi Almanyar 
dakl usuller dahilinde İstanbulda da 
süt işlerinin tanzimi için bir program 
hazırlanacaktır. Bu husustaki tetki-
kat, bu bakımdan ilerliyecektlr, 

tzmirde otomobil kazası 
izmir (Akşam) — Menemen ile 

Ulucak köyü arasında bir otomobil 
kazası olmuş, Dikili öğretmenlerin
den B. Abdullahm oğlu 12 yaşmda Şe-
rafeddin, yolun iki tarafmdan karşı
lıklı ileriUyen İki otomobil arasmda 
kalarak bir kolu kınlmıştır. Kazaya 
sebebiyet veren şoförler yakalanmış
tır. 

Mizan sahibi Murad bey sadrazam 
Said paşa yamnda vaktüe İstanbul ce
miyetinde reisi bulunduğundan bah-
seyliyerek zatmca merciiyet iddiasım 
ileri sürdü. Selânikten İstanbula gel
miş olan İttihad erkâm bu iddiayı red-
ve cerh eyledikleri gibi matbuat da 
mercUyet noktasmda Murad beyin 
müddeasmdakl butlam yazdılar. 

Kim sahih, kim mukalliddi? Anla
şılmak güç oluyordu. 

Istanbuldaki karışıklık devam eder
ken taşralarda valüer halktan haka
ret görüyor, memurlar kovuluyor, gün 
geçtikçe iş şirazeden çıkıyordu.) 

Memduh paşa bundan sonra şu teş
bih ile sözlerine nihayet veriyor: 

(Her tarap bezminin kanununu 
usule aşına bir el akord eder; çalmak 
hırsile kanuna bigâne el anahtar koy
mak isterse tel kırar; eldeki kanunim 
mükemmel olmasmdan ne fayda! Ona 
yabancı parmaklar dokundu I Bozuk 
nağmeler, kulaklar tırmahyan sesler 
duyuldu!) 

Meşrutiyetten sonra bu mütaleayı 
serdeden Memduh paşa bunları yazdı
ğından bir kaç ay evvel herhalde böy
le düşünmemekte idi! O günlerde çal
mak hırsUe kanuna dokunan ellerin 
telleri koparmasına ses çıkarmıyor
du. 

Memduh paşa meydana arkadaşı 
Mahmud Celâleddin paşa ile birlikte 
Âli paşaya intisab ile çıkmıştı. Genç
liğinde Namık Kemal, Ziya, AyetuUah 
beyler gibi Ueri ve serbest fikirli zeva
tın meclislerinde bulunmuştu. O da 
şair, zarif, âdi musahabelerde büe 
biraz hezle mail nüktegû idi. Nezaket
li, kibarane tavnm son zamanlara ka
dar bozmamıştı. Fakat on üç sene sü
ren dahiliye nezaretinde Abdülhamide 
karşı en esaslı vazifesinin sadrazam
ları kontrol etmek olduğunu şimdi ko
layca unutuyordu. Buna sebep sorul
sa: 

— Ne yapayım? Abdülhamid dev
rinde kanunu sağlam tutacak bir ben 
mi kalmıştım? cevabını mı verirdi 
acaba! 

Böyle söyliyebilmek için Memduh 
paşanın hattâ kendi nezaretinde ve 
idaresi altındaki memurlar arasmda 
kanun dairesinde ve müstakimane ha
reket eden memurlar dahi bulundu
ğundan ve bu gibilerin kanunu sağ
lam tuttuklarından bihaber olması 
icab ederdi! 

İttihad ve Terakki cemiyeti Küme
lide çeteler takibatmda kullanılmak 
üzere seçme efrad ve zabıtandan teş
kil edilmiş olan avcı taburlarınm İs
tanbulda bulunmasma lüzum gör
müştü. Bunlar o günlerde ağızlarda 
çok dolaştığı üzere (meşrutiyetin ni-
kehbam) olacaklardı! Padişah bu ta-
burlann payitahta gelmesmden kuş-
kulanmıştı. Acaba bunlar kendisini 
hal' için mi getiriliyorlardı? 

Abdülhamid İttihad ve Terakki ce
miyetinin sivil ve askerî erkânından 
İstanbula gönderdiği heyetle anlaş
mak istemişti. 

A. Sarrounım La Jeune Turquie et 
la revolution eserinde yazdığma göre: 

Abdülhamid bu heyete (reis sıfatl-
le cemiyete dahil olmak arzusunda 
bulunduğunu) bilvasıta bildirdi. (1) 
Fakat heyet âzasmdan Necip Draga 
bey arkadaşlannm reyine bile müra
caat etmeden bu vasıtaya: 

— Zatı şahaneye arzedinlz ki cemi
yetimizin en esaslı kaidelerinden biri 
reisi olmamaktır. Diğer bir kaidesi de 
yeni dahü olanın son numarayı alma
sıdır! 

Cevabmı verdi. Abdülhamid ikinci 
fıkrası kendisine söylenmemiş olmak 
lâzım gelen bu mağrurane cevaptan 
müteessir görünmedi. Bu defa heyet 
âzasmm isimlerini öğrenmek istedi, 
ittihad erkâm aralannda btlmüzakere 
şu cevabı verdiler: 

— Zatı şahaneden ne maksatla 
isimlerimizi aradıklannı sual ediniz! 
Mutadı üzere bize ihsan ve mükâfat 
fikrile ise isimlerimizi öğrenmesi fay
dasızdır. Sırf merak saikasile İse i§te 
isimlerimizi 

Abdülhamid İttihad ve Terakki ce
miyetini ele almak kabil olamıyacağı-

na kanaat getirmişti. O kendisini 
mağlûp olmuş görüyordu. 

İttihad ve Terakki padişahm har 
yatına dokunmanın siyaseten yapa
cağı fena tesirleri hesaba almağa mec
bur idL Ancak Abdülhamidde hajratt 
le beraber tac ve tahtım da muhafaza 
etmek emeli ve arzusu hâlâ eski şid-
detüe devam ediyordu. 

Bu emelinin tatmini şimdi galibin 
emniyetini kazanmakla mümkün gö
rünüyordu; sonra bakalım ayineidey-
ran ne suret gösterirdi! 

Bunun için o bugünlerde yalnız bir 
mağlûp gibi değü, bir esir gibi dav
randı. İğildi; gururunun kınldığmı 
gizlemeğe çalıştı; sevimli, sokulgan 
görünmeğe nefsini cebretti. 

Omm zatî siyaseti mutlak ve umu
mî surette mülkün tealisi endişesin
den mülhem olmaktan uzaktı; o siya
setinde en ziyade kendi hayatım, i»-
tibdadile tac ve tahtım muhafaza eme
linden, hodbinliğinden iUıam alırdı. 
Hattâ bu uğurda şöhretini, izzeti nef
sini de feda edebilirdi. 

Meşrutiyet inkılâbmm çarçabuk 
ve kan dökülmeden muvaffak olma
sında onun bu ruhî haleti başlıca âmil 
olmuştu. 

O şimdi siyasî bilgisi, fetaneti ve ze
kâsı, memleket dahilinde eski padl-
şalılık itibarı ile yeni inkılâp adamla
rına ümid veriyordu. İttihad ve Terak
ki namına İstanbula gelen heyet âza
sından Arnavud Necip Draga bey bu 
sebeple Abdülhamid için: 

— Padişahımızın ciddiyet ve sami
miyetinden yalmz emin olmak değil, 
onım Türkiye için bir Mikado olaca
ğını memul ediyorum! demişti. (2) 

Abdülhamid Makedonyada kopmak 
tehdidini gösteren fırtınaya karşı ko
layca boyun eğmiş ise bunu İttihad 
ve Terakki komitesinin ortadan kal
dırdığı bir kaç vücudun - hassaten 
Şemsi paşanm vücudunun - onu ken
di selâmetini düşünmeğe Sevketme-
sinde aramak lâzım gelir. Canını dişi
ne almış bir fedayi her şeyi yapabilir
di! İttihad ve Terakki cemiyeti devlet 
idaresini resmen ele almamış, şiddetU 
ve korkunç bir murakib gibi kalarak 
idare dizginini eski paşaların tecrübe
li sandığı ellerinde bırakmıştı. 

Meşrutiyetin ilânı günlerinde kar
deşi Vahideddin ile hususî mülakat
larım sıklaştıran Abdülhamid bım-
dan hemen kendisine bir istifade te
minine fırsat aramış, harbiye ve bah
riye nazırlarının doğrudan doğruya 
kendi tarafmdan seçilip tayinini hat
tı hümayuna sokuştunıvermişti. 

Bu hattı hümayun Babıâllde okun
duğu zaman iptida farkına varılmıya-
rak huzzar tal-afmdan alkışlanmış, sı^ 
ray, devletin asker kuvvetini kamilen 
elinde tutmak ümidile iki gün sevin
mişti. 

Fakat matbuatm gözü açılmışti. 
Milletin dili artık susmuyor, hattâ 
susmak ne bilmiyordu! 

Abdülhamid bu meselede de mağlûb 
olmuştu. 

Kâmil paşamn sadarete tayini e»-
nasmda da bu iki nazırm kendi tarap 
fmdan intihabı keyfiyetinde padişah 
pek çok ısrar eylemişti. Başmabeyind 
Nuri paşa Kâmil paşa ile arada vasıta 
olarak bu işin müzakere ve mükâle-
mesi saatlerce sürmüş, fakat Kâmil 
paşa ikna edilemeyince hünkâr da ıs
rardan vazgeçmişti. Yeni sadrazamın 
muhalefetini kırmağa imkân olamıya* 
cağına kanaat getirince sadaret hattı 
hümayununda (sadaret mücerreb sa
dakat ve ehliyetinize mebni uhdenize 
tevcih ve meşihat Cemaleddln efen
dide ipka kılınmakla diğer vükelânın, 
kanunu esasimiz mucibince teşkili üa 
memuriyetleri icra olunmak üzere 
arzı...) ifadesile evvelki hattı hüm». 
yununun onuncu fıkrasmm kanunu 
esasiye uygun olmadığmı tasdik edl-
vermişti! Artık tam teslimiyet zaruri 
görünüyordu. (Arkası var); 

(1) Sarrou bu vasıtanın mabeyin baş
kâtibi olduğunu yazıyor. Tahsin paşanm 
cemiyet erkânlle padişah arasında vası
ta olmasına ihtimal yoktur. Bu vasıtama 
Tahsin paıa yerine başkâtip olan Ceval 
bey olması lâzımgelir. 

(2) VlctOE Berard: La mart de Staa<* 
boul. 
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Küçük çanta U 
Trenle Adanadan İstanbula geliyor

dum. Kompartımanımda ayak ayak 
üstüne atmış, yarım siyah tülünün 
gltmda bile gözlerinin bütün cazibesi 
farkedilen bir genç kadın vardı. Müte
madiyen sigara içiyor, kırmızı dudak
tan arasmdan kurşuni dumanlan et
rafa savuruyordu. 

Biraz sinirli bir hali vardı. Bir kitap 
açtı, okuyamadı. Sigaranın birisini 
•öndürüp ötekini yakıyordu. Bacak 
bacak üstüne attığı için eteği biraz 
yukan kalkmıştı. Bu eteğin altında 
Amerika sinema artistlerinin bilmem 
kaç dolara sigortaya koyduklan son 
tterece güzel bacaklara taş çıkartacak 
Herecede biçimli iki bacak göze çarpı
yordu. 

Ben dünyanın en saf erkeklerinden 
biriyim. Böyle aşk maceralannda pek 
beceriksizim. Genç kadın da benim 
çok saf bir adam olduğumu halimden, 
tavrımdan anlamıştı. Bir aralık en son 
ipkan İstanbul gazetelerinden birim 
pardösümün cebinden aldım. Okuma
ğa başladım. 

Güzel yol arkadaşım derhal iğildi. 
Gazeteye göz gezdirmeğe başladı. 
Onım bu alâkasını görünce ben: 

— Okumak isterseniz buyrunuz, 
öedim, ben gazeteyi okudum... Böyle 
«öyliyerek gazeteyi uzattım. 

— Teşekkür ederim!.. dedi, aldı. Ga-
Beteyi ilk sahifesinden son sahifele-
rine kadar tetkik etti. Bundan sonra 
tekrar bana verdi. 

İşte ahbaplığımız böyle başladı. îşi-
ml gücümü sordu. Ona sade, kaygu-
guz, endişesiz, pürüzsüz geçen haya
tım hakkında izahat verdim. 

Artık aramız son derece iyi idi. Ge
ce yarısına kadar lokanta vagonunda 
oturduk. Hoş beş ettik, o hayatını bir 
kaç kırık cümle ile bana şöyle anlattı: 

— Kocam öldü. Hayatta yahuz kal-
dmı. Şimdi İstanbula gidiyorum. Tey-
•emin yamna... Teyzem son derecede 
münzevi bir kadındır. Boğazın en ten
ha köyünde eski, 30 odah viran bir 
yahda oturur. Şimdi ben de oraya gi
diyorum. Bu 30 odalı yalıda bir ma
nastır hayatı yaşıyacağım. 

Genç kadmm bu sözleri beni son 
derece müteessir etmişti. Yüreğim ga
yetle de yufkadır. O benim kendisile 
son derece alâkadar olduğumu gö
rünce: 

— Siz ne kadar iyi insansmız... de
di, hayatta böyle insanlar çok azaldı
ğım zannediyordum. 

Bana adresini verdi. Eğer yolum dü-
jerse 30 odalı eski yalıya gelmemi, 
tej^esile tamşmarm söyledi. Adresini 
büyük bir dikkatle not ettim. Bir gün, 
hem de çok yakında mutlaka geleceği
mi kendisine söyledim. Yolculuğumu-
run geri kalan zamam hep böyle geç
ti. Benim aptallığım yüzünden ahbap-
hğımız bir santün fazla Uerilemedi. 
Hani biraz şöyle elimi uzatacak olsam, 
saadeti parmaklarımm arasmda bu
lacağıma emindim. Fakat - kör ola
nca huyımı! - işte bir türlü bunu ya-
pamıyordum. Sabahat de - güzel yol 
arkadaşımm adı - bunu iyice anlamış
tı. Bana karşı sonsuz bir itimad gös
teriyordu. 

Nihayet İstanbula yaklaşmıştık. 
Şehre yaklaştıkça Sabahatin güzel 
gözlerinde büyük bir hüzün ve endi
şe görüyordum. Onun bu hali bana 
büjnik bir ümid vermişti. Belki de ben
den ayrıldığı için bu derece üzülüyor 
ve mahzun oluyordu. 

Trenimiz Pendikte kısa bir zaman 
İçin durur durmaz Sabahat: 

— Aman... dedi, ben burada ineyim. 
Pendikte bir ahbabımı görmeğe mec
burum. 

ye bunu söyler söylemez derhal ba-
TUİımu aldı. Elimi hararetli hararetli 
nktı ve trenden inerken de bana .sıkı 
akı tenbih etti: 

— İhmal etmeyiniz, herhalde bize 
uğraymız... Adresi verdim. Muhakkak 
bekleriz... dedi. 

Ben de arkasından bağırdım: 
— Geleceğim, herhalde geleceğim... 
O trenden indikten sonra ben de 

bavullarımı hazırlamağa başladım. 
Bir de ne göreyim? Bavullanmın ya-
mnda mmimini bir çanta... Bu İriiçük 
çantayı Sabahatin elindeki büyük 
Çantadan .çıkardığını görmüştüm. 

Demek genç kadın o telâş içinde bu
nu trende unutmuştu. Akhma fena 
bir ihtimal geldi. Sakın genç kadının 

paralan bu çantada olmasın?... Eğer 
öyle ise zavallı çok müşkül bir vazi
yette kalacaktı. Pendikteki akrabası-
m bulamıyacak olursa ta Boğaziçin-
deki o tenha köye kadar bavulu elin
de nasıl gidebilirdi?.. 
Şüphemi defetmek için küçük çanta-

jm açtım. İçinde para yoktu. Yalmz 
son derece güzel, nadide bir gerdan
lık, yatağına girmiş güzel bir kadın 
gibi küçük çantanın içinde kıvrılmıştı. 

Bunu görünce içim ferahladı. Hem 
bu güzel gerdanlığı sahibine götürmek 
için iyi bir vesile elde etmiştim. 

Haydarpaşada trenden indim. Ba-
ıvuUarımı apartımana götürdüm. Erte

si günü küçük çanta cebimde Boğazi
çi vapurunda idim. Sabahatin bana 
verdiği adresi bulmak pek kolay olma
dı. Genç kadın Boğazın en tenha ye
rinde oturuyordu. 30 odah yalının ka
pısını bana kendi elile açtı. 

— A... dedi, ne kadar iyi ettiniz. Ev
de yapayalnızım... Teyzem İstanbula 
indi. 

Beni içeri aldı. 30 odah kocaman 
yahda bu dünyanın en güzel gözlü 
kadını ile yapayalmz kalmak bana 
âdeta tatlı bir ürperme verdi. 

Denize karşı sessiz bir odaya çekil
dik. Ona çantasını uzattım. Aldı, te
şekkür etti. 

O günü denizin tath şıpırtılarmı 
dinliyerek ne güzel a§k saatleri geçir
dik. Eve döndüm ve ertesi günü gaze
telerde şu havadisi okudum: 

«Şık bir hırsız kadın» 
Zehra admdaki son derecede şık bir 

kadımn Adanadan gayet kıjrmetli bir 
gerdanhk çalarak İstanbula kaçtığı 
zabıtaya haber verilmiştir. Sabahat 
ismüe seyahat eden Zehra trenden 
Pendikte inince polis memurları tara-
fmdan üzeri aranmışsa da gerdanlık 
bulunamamıştır. Bu vaziyet karşısın
da görülen lüzum üzerine Zehra na-
mıdiğer Sabahat serbest bırakılmıştır. 
Gerdanlığın bir takım başka ellerden 
de geçtiği anlaşılmıştır. Zabıta kuv-
vetü izler üzerindedir. Bugün hırsızla 
beraber kendisine yardım edenlerin 
yakalanacağı kuvvetle ümid edUmek-
tedir.» 

(Bir yıldız) 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk
la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13: Bey
oğlu Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatile, 19,30: Konferans: Kâzım Na
mı Duru, 20: Müzeyyen ve arkadaşlaıı 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,30: Ömer Rıza tarafmdan arabca 
söylev, 20,45: Bay Muzaffer ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayan), 21,15: Fran
sız sinema artistlerinden M. Florel 
tarafından Stüdyomuz orkestrası re
fakatile muhtelif parçalar, 21,15: ORKES
TRA, 22,15: Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 23: SON. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30; Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Tanburî Cemil 
plâkları, 19: Çocuk tiyatrosu: Arslan, 
Kaplan ve saire, 19,30: Konferans: Ali 
Kâmil Akyüz (Çocuk terbiyesi), 20 :Rıfat 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tara
fmdan arabca söylev, 20,45: Belme ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Rad
yo fonik opera (La Boheme), 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün prog
ramı, 22,30: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçalan, 23: SON: 

Bu ak^am 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Hî^lâ.skâr Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu Kanzuk, Daire
de Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Müeyyed, 
Hasköy: Aseo, Eminönü: Hüsnü 
Onar, Heybellada: Tomadis, Büyüka-
da: Merkez, Fatih: İsmail Hakkı, Ka-
ragümrük: Mehmed Arif, Bakırköy: 
İstepan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Ye-
niköy: Emirgân, Rumelihisarmdaki 
eczaneler, Aksaray: Yenikapıda Sa
rım, Beşiktaş: Vidin, Fener: Defter
darda Arif, Beyazıd: Yeni Lâleli, Ka
dıköy: Pazaryolunda Merkez, Modada 
Nejad Sezer, tjsküdar: Ahmediye, 
Küçükpazar: Hikmet Cemil, Samat-
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Çemberlitaşta S im Rasim, Şehremi
ni: Ahmed Hamdi. 

Akba müesseseleri 
Ankar^da her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve iıe-
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarmda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Güzel sanatler 
akademisinde konferanslar 

Güzel Sanatler Akademisi mimarî şu
besi şefliğine getirilen mimar ve muhar-
J-ir profesör Bruno Taut Akademide mi
marinin mahiyeti hakkındaki konferans-
larma 8/11/1937 pazartesi günü saat 
17 de başlıyacaktır. Konferanslara her 
pazartesi günü muayyen saatte devanı 
olımacaktır. Konferanslara hariçten ar
zu edenler devam edebileceklerdir. 

Günde yalnız bir defa 
HASAN 

DANTOS 
Diş 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. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

••» Yazan: İskender F. g-"^""' Tefrika No. 51 w » 

Haydudlann leşlerini sürükliyerek m e y 
haneden attılar, ispanyol rakkasesi se
vinçle türk denizcilerinin yanına koştu... 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser, 
tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

İsim ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınmız. 

Haydudun üç arkadaşı kendilerini 
müdafaa etmek maksadile leventle
rin üzerine atıldılar. Fakat, sert ka
yalara çarpıp parçalanan dalgalar 
gibi, bir anda yere serildiler. Havada 
panldıyan Türk palaları haydutla-
nn kımıldamalanna meydan verme
mişti. 

Meyhanede bu hadiseden çocuk 
gibi sevinen ve gözleri ışıldıyan bir 
kişi vardı: Zora. 

Aydın reis maiyetindeki aslanla-
nn cesaret ve becerikliliğinden o ka
dar emindi ki oturduğu yerden kı-
mıldamamıştı bile. Yalnız tetik du
ruyordu. Gözleri her köşeyi tarassut 
ediyordu. Çünkü meyhanenin di
ğer köşelerinde de bir çok gemiciler 
vardı. Gerçi bu adamlar haydutlara 
hiç bir suretle yardım etmek tema
yülünü göstermemişlerdi. Fakat, ne 
olursa olsun uyanık durmak lâzımdı. 

Hüseyin: 
— Leşleri dışarıya atalım mı? 
Diye sordu. 
Aydın reis bir şey söylemeden sa

dece basile işaret ederek: 
— Fena olmaz... 
Demek istedi. 
Yerdeki leşleri meyhanenin arka

sındaki karanlık dehlizlerden birine 
sürüklediler. 

İspanyol rakkasesi, gözünün önün
de bir anda açılıp kapanan bu kanlı 
sahneyi kendi gözile gördüğüne ina-
namıyan bir sevinçle sendeliyerek 
Türk denizcilerinin yanına koştu: 

— Size çok teşekkür ederim, cesur 
kartallar! Beni bu haydutların elin
den kurtardınız! 

Meyhane sahibi ortada yoktu. 
Dümenci Mehmed: 
— Todori.. neredesin? Zoraya bir 

şarap getir... 
Diye bağırıyordu. 
Zora gülmeğe başladı: 
— Todori tezgâhın altındaki böl

meye saklanmıştır. 
Ve etrafına bakınarak ilâve etti: 
— Onun kavga ile başı hoş değil

dir. Eğer her döğüşe kanşmış ol
saydı, şimdiye kadar şişman göbeği
ni çoktan deşerlerdi. 

Aydın reis: 
— Kefalonyalılar cesur olur 

ama, Todori bunların arasında tek 
kalmış... 

Diye söylenirken, tezgâhın arasın
dan bir baş göründü: 

— Bir şarap mı istiorsunuz.. yok
sa hepinize getireyim mi? 

Türk denizcileri Todoriyi görünce 
gülüşmeğe başladılar. 
, Biraz sonra neşeli bir içki sofrası 

kurulmuş ve Zora bir kaç türkü söy-
liyerek Türk denizcilerinin hiddetini 
yatıştırmıştı. 

Şimdi Aydın reis, Zoraja sorguya 
çekmeğe hazırlanıyordu. 

İspanyol rakkasesi Aydın reisten 
önce davrandı: 

— Bu haydutlan şımartan Kara 
Muhaldir. Onun yüzünden, burada 
gördüğünüz şu yerlilerin de rahat
lan yoktur. Fakat, korkudan ağız
larını açamazlar. 

Aydın reis sordu: 
— Bu kayıkçılann hepsi Tinoslu 

mudur? 
— Evet, hepsi buralıdır. 
— Onlardan bir zarar gördün mü 

sen?... 
— Hayır. Fakat, öteki haydutlar 

üdde birde buraya gelip ortalıkta ne 
varsa hepsini alıp giderler. Üstelik 
kendilerini bedava eğlendiririz. Allah 
sizden razı olsun, bizi kurtardınız 
onlann elinden... 

—• Kara Mihal sık sık gelir mi bu
raya? 

—Yılda İki kere gelir: tik ve son
baharda. 

— Bu sonbaharda geldi mi? 
.— Hayır. Henüz gelmedi. Bugün

lerde geleceğini umuyoruz. 
— Gelince »e yapar? 

— O bu adalann hepsine uğrar ve 
gelince neler yapmaz, neler yap
maz!... 

lâf mı? Herkes 

— Adalılar korkuyorlar demek 
ondan... 

— Korkmak ta 
titriyor ondan... 

— Venedik şövalyeleri Kara Mi-
haldçn hoşlanmazlardı. Onım Arşi-
pel adalarına el uzatmasına nasıl 
meydan veriyorlar? 

— Şövalyelerin çoktanberi burala
ra uğradıklan yoktur. Zaten Kara 
Mihal Aışipel kaçakçılarile uyuşmuş
tur. Her yıl Venediğe bir çok hedi
yeler gönderir. .. 

— İşini yoluna koymuş demek!... 
Aydın reis bu sırsıda meyhaneden 

kalkıp gitmek istiyen kayıkçılara bi
rer şarap ikram ederek: 

— Keyfinize bakınız, dedi, bizden 
zarar görmezsiniz! 

Kayıkçılar yarı hayret, yan sevinç 
içinde birbirlerine bakışarak kadeh
lerini ellerine aldılar ve hep bir ağız
dan: 

— Yaşasın Türk denizcileri... 
Diye bağırdüar ve içtiler. 
Dümenci Mehmed, Aydın reise 

döndü: 
—. Ben size bu kadınm çok şeyler 

bildiğini söylemiştim. Nasıl, verdiği 
malûmat işe yanyacak mı? 

Aydın reis bıyıklarını bükerek ba
şını salladı" 

— Söylediğine bakılırsa Kara Mi
hal buralardaki zavallıları asıp kes
meğe başlamış... Hediyelerle şöval
yeleri de avlamış. 

— Ona bu meydanı boş bıraka
cak mıyız? 

— İşte ben de bunu düşünüyorum, 
Mehmed! Kara Mihal çok yaman bir 
adamdır. Yann kuvveti büyür ve 
cesareti artarsa, bizim adalara ka
dar el atabüir. 

— Onun elini - gelmişken - kıra-
maz mıyız? 

— Donanmaya dönünce, ilk önce 
vaziyeti kaptan paşaya anlatmalı. 

Dümenci Mehmed gözlerinin akı
nı kaydırarak müstehzi bir tebessüm
le cevap verdi: 

— Kaptan paşanın vereceği cevabı 
biliyorum: (Bir kancığın sözüne 
uyarak Kara Mihalin peşini mi ko-
valıyacağız?) diyecek. 

— Biz söyliyelim de, eğer böyle 
derse, o zaman kendisini inandır
mak için Zorayı paşa.gemisine götü
rürüz... 

İ s p a n y o l r a k k a s e s i , P a ş a 
g e m i s i n d e . . 

Dümenci Mehmedin dediği çık
mıştı. 

Aydın reis, Kara Mihalden bah
settiği zaman, Kılıç Ali paşa: 

— Gene ada orospularının sözleri
ne mi kapıldınız? 

Demişti. 
Aydın reis, kaptan paşaya fazla 

bir şey söylemeden, dümenci Meh-
medle İspanyol rakkasesini buldu
rup paşa gemisine getirtti. 

Kilıç Ali paşamn kadın sözile yv-
lunu ve işini değiştireceğini hiç khn-
se aklından büe geçirmezdi. Fpkat, 
türklere çok faydah ve mühim ha
berler veren bir insanı - kadın di
ye - dinlememek te hem gülünç, hem 
de manasız bir hareket olurdu. Ay
dın reis bunu düşünürken, kaptan 
paşanın ayni şeyleri düşündüğü mu
hakkaktı. O, bazan bir küçük ç> 
cuğun sözlerini bilr» büyük bir dik
katle dinlemişti. 

Kılıç Ali paşanın en büyük dü
şüncesi ve emeli şu idi: Korkunç Fi-
lipi ele geçirmek. 

Oysa i i . Kara Mihal, türkler için 
daha tehlikeli bir adamdı. 

'îenç Mihal şimdi türklerden ba-
basmm öcünü alıyordu. Genç W.' 
halin babası meşhur (Kara Mihal) 
türklerle az mı döğüşmüş, az rm 
Türk kam dökmüştü? O zamanlar 
Kılıç Ali paşa Cezayirde bulunduğu 
için, ihtiyar Mihalin yaptıklanm 
görmemiş, fakat uzaktan uzağa din» 
lemisti. 

(Arkası var) 
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KUÇ 
KÜÇÜK İLANLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pai;ar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
TİCARET MEKTEBİ MEZUNU — Ve 

büyük müesseselerde mesul muhasip olarak 
çalışmış bütün flıuhasebe sistemlerine vâ
kıf, genç, faal ve tecrübeli bir mulıasip 
gayet müsait şeraitle bütün veya yarım 
gün çalışmak üzere iş aramaktadır. Aşlr 
efendi caddesi 46 numaraya müracaat. 

— 2 
YÜKSEK MEKTEPTEN BİRİNCİLİK

LE MEZUN — İnşaat mühendisi tara-
fmdan en fennî usullerle betonarme he-
sabatı, en ucuz ve modem ev plânları, 
mahallinde tedkikat. anlaşmak için ev
lere gidilir. Fiat müşterinin arzusuna tâ
bidir. Akşamda 1. M. N. rumuzuna müra
caat. — 2 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Universite-
hin hukuk kısmında tahsile devam eden 
bir bayan öğleden sonra boş zamanların
da çalışmak üzere müesseselerin birinde 
kendisine münasip bir iş anyor. Akşam 
gazetesine N. D. rumuzuna mektupla mü
racaat. 

TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ALMANCA, 
FRANSIZCA — Dört lisanı iyi bilen tec
rübeli muhasip iş arıyor. Adres; Galata 
Posta Kutusu No. 1323. — t 

2 - İŞÇİ ARIYANLAR 
i ş ARIYOR — Kimsesiz İlse derecesin

de eski yazıyı fevkalâde Fransızcayı 
az bilen ve muhasebe işlerinde tecrübeli 
daktilo yazan bir Türk genci her lıangi 
bir müessesede iş anyor. Taışraya gider, 
istenen kefaleti şahsî verebilir. İstekli
lerin Sultanahmedde Eyüp tapu sicil 
muhafızlığında iş yan B. Vehbi vasıta-
sile bay Necibe müracaat. — 1 

BİLETÇİ ARANIYOR — Müessesemizin 
yirmi tane otobüs biletçisine ihtiyacı 
vardır. Biletçilik yapmak kudretini haiz 
olmak ve elli lira nakdî kefalet vermek 
şartile taliplerin Galata Gümrük soka
ğında Ada han No. 23 - 24 müracaat 
eylemeleri. — 

İŞÇİ ARANIYOR — Kordelâ ve şerit 
tezgâhlannda çalışmış işçilere, masuracı 
ve öğrenmek için acemi işçilere ihtiyaç 
vardır. Galata Topçular cad. No. 158 Şerit 
fabrikasına müracaat. 

AMERİKAN USULÜ DEFTER TUTMA
YI İYİ BİLİR — İstanbula yakm bir ka
sabada çalışacak muhasip İsteriz. Mek
tupla (Akşamda muhasip) adresine mü
racaat. •* 

D A K T I L O ARANIYOR — Eski ve yeni 
yazıyı bilen ve makine ile seri yazı ya
zan bir bayana ihtiyaç vardır. Çember-
litaş karşısında Osmanbey Matbaası ida
resine müracaat. — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
KRİSTAL CAMLI MASALARİLE — 

Lükı» bir kıraathanenin mobilyesi bütün 
takımları satılıktır. Almak istiyenler Sir
kecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 2 

SATILIK MOTOSİKLET — Ariel 
marka ucuz fiatle Yeşildirek Sıvacıyan 
han. Raptiye fabrikasında Yorgoya mü
racaat. 

SATILIK RADYO — Meşhur Alman 
Blau Punkt markalı 8 lâmbaU bir radyo 
makinesi satılıktır. 40024 numaraya tele
fon edilmesi. — t 

ACELE SATILIK PİYANO — Rich 
lipp Alman marka Kruvaze piyano nakil 
dolayısile acele satılıktır. Beşiktaş, Se-
rencebey yokuşu 22 numaralı apartıman 
üçüncü kata müracaat. 

SATILIK MOTOSİKLET — Standart 
markalı beş beygir kuvvetinde çok az kul
lanılmış bir motosiklet 350 liraya satı
lıktır. İstanbulda Cağaloglu yokuşunda 
44/2 No. da Foto Âliye müracaat olun
ması. — 2 

YAZIHANE EŞYASI ARANIYOR — 
Maroken koltuk, sandalya, yazıhane gibi 
eşyalar müstamel fakat temiz ve sağlam 
olması şarttır. Posta kutusu: 412 İstan
bul. — 1 

ACELE SATILIK OTOMOBİL — Her 
tarafı mükemmel tamir edilmiş ve yeni 
döşemeciden çıkarılmış olan 509 modeli 
Fiyat otomobili satılıktır. Plâka ücreti 
ayda 4 liradır. Benzin sarfiyatı gayet ida
relidir. Telefon (40230), görmek için Tak-
aim Sıraserviler Billur gara] İzola Bella. 

^ — 9 

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK — Fatihte parkın üst tara

fında Haydarbey sokağında 3 numaralı 
apartımanın üç büyük ve bir küçük odalı 
ve konforlu üçüncü dairesi kiralıktır. — 2 

KİRALIK MOBtLYALI, MOBİLYASIZ 
DAİRELER — Tünel başmda Sofyalı so
kağında 5 No. İl Oatay apartımanmda 
dörder odalı iki daire mobilyalı ve mobil
yasız olarak kiraya verilecektir, görmek 
ve konuşmak istiyenler ayni apartımanda 
6 No.lı dairede mal sahibine müracaat ede
bilirler. — 2 

SATILIK EV - Beyoğlunda Ağacaml 
Bakızağaç Küçük Bayram sokak 12 No.li 
ev dört kat 6 oda su ve elektrik. Müra
caat 17/1 No. da bakkal Haclk'e. - i 

ACELE VE KELEPİR — Pangaltıda 
eski Cedidiye yeni Ölçek sokağında 132 
No. İl altında garaj ve üstünde apartı
man inşasma çok elverişli bahçeli bina 
acele ve çok ehven fiatle satılıktır. İs
teklilerin Harbiyede Sipahi Ocağı karşı
sında Meyva sokağında 11 No. lı eve mü
racaatları. — 2 

ACELE SATILIK EV — Ankarada Ye-
nişehirde Selanik caddesinde Yeşil so
kak köşesinde iki katlı altı odalı geniş 
bahçeli büyük ev acele satılıktır. İçinde
ki bekçiden sorulması. 

MÜHİM FIRSAT — Gelibolu kazasmın 
Evreşe nahiye merkezinde 27 beygir kuv
vetinde son sistem Gazojen motörile tek 
taşlı demir ban kolu değirmen ev ahırla-
rile birlikte satüıktır. Değirmende Bil-
ge'ye müracaat. — 2 

İLAN — Nazilli kaza merkezinde ayda 
vasati 500 lira kâr temin eden rakipsiz 
bir iş sahibinin Nazilli'den ayrılması se-
beblle devren satılık ve yahut icara ve
rilecektir. Akşam gazetesi idarehanesin
de ilân memurluğundan bu iş hakkında 
izahat ve adres almır. Mamulâtı maktu 
fiatli satışa tabi olduğu için zarar mev-
zuubahs olmadığı gibi kâr nisbeti de düş
mez yalnız artabilir. ^ t 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. İl müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol mahiye 
yetmiş lira kira getirmekte olan üç daireli 
apartıman acele satılıktır. İçindekilere 
müracaat. — 4 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
TIMAN — Cihangirde, Cihangir caddesi 
Güneşli sokak 43 No. lı senevi yedi yüz 
lira iradı bulunan apartıman altı bin beş 
yüz liraya acele satılıktır. Üçüncü kata 
müracaat. — 3 

KADIKÖYÜNDE SATILIK K A G İ R HA
NELER — Şifada yirmi numarada mülk 
iki kat üzerine sekiz oda kagir müfrez iki 
hane satüıktır. Binası metin havadar her 
tarafa yakınlığı vardır. Ayrı ayrı ve birlik
te satılıktır. İki yüz metre bina altı yüz 
elli metre arsası vardır. Mahallinin şerefi 
itibarile apartıman şeklinde de kiralanır. 
Yanmdakl sahiplerine müracaat oluna
bilir. — 2 

SATILIK EV — Sekiz oda, bir sofa, 
elektrik, terkos ve bahçesi bulunan yağlı 
boyaü bir ev satılıktır. Beyazıd Soganağa 
camii karşısmda No. 37 içindekilere mü
racaat. — 2 

ASFALT CADDE ÜZERİNDE KİRALIK 
APARTIMAN — ŞişU tramvay istasyonu 
karşısı Âbldei hürriyet caddesi 222, bah
çeli modem havadar sıcak su ve kallo-
riferli 5 odalı daire kiralıktır. İçindeki
lere müracaat. — 2 

SATILIK PEK NEZARETLİ BİR AR
SA — Aksarayda, Büyük Lângada yanmış 
İmrahor hamamı karşısındaki adada, de
nize, şimendifere, bostanlara nazır. Ga
zi bulvarmdan ve tramvay durağından 
50 - 60 metre mesafede 8,25 metre yüz ve 
230 metre murabbamda bulunan arsa 
satılıktır. 20718 telefonla müracaat. — 7 

ACELE MÜCEHHEZ DEVREN SATI
LIK LOKANTA — Köprülü han içinde 
bulunan lokanta devren satılıktır. Görüş
mek için Köprülü han altmda parçacı 
bay Gegama müracaat. 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. 

KİRALIK DOKTOR MUAYENEHANE
Sİ — Doktor ve Diş tabibleri için muaye
nehane olmağa fevkalâde müsaid ve ev
velce Doktor Bay Hadi İhsanın muayene
hanesi olan Taksimde Sıraselvi caddesin
de Güneş klübü yanmda 59 numaralı evin 
birinci katındaki bir veya iki oda müsait 
şeraitle kiralıktır. Görmek istiyenler her 
zaman mezkûr eve müracaat edebilir. Te
lefon: 49284 — 4 

BEYOĞLU BALIKPAZARINDA — 
Üzerleri salonlu iki dükkân birden acele 
satılıktır. Taliplerin eski Harbiye mekte
bi karşısında 295 No. evde bay Leona. 

— 1 

5 — MÜTEFERRİK 
DİPLOMALI BİR MATMAZEL — Ço

cuklara evlerinde hususî Fransızca dersi 
verir. Akşam gazetesine A. Z. rumuzuna 
mektupla müracaat. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) — Berlin üniversitesinden edebiyat 
ve felsefe agrejeliğine malik ve İstanbul 
üniversitesinde lisan tedris eden genç bir 
Alman profesörü hususî veya grup halin
de dersler vermektedir. Esaslı ve en seri 
yeni usullerle tedris eder. Fiatler mutedil
dir. «Prof. M. M.» rümuzile (Akşam) a 
mektupla müracat. — 16 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflarm taleblerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyeı 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 33 

FRANSIZCA DERSLERİ — Kolay ve 
çabuk bir surette öğretilir, talebeler esaslı 
bir surette yetiştirilir. Evlere giderim. Fi
atler gayet uygun. Akşamda İ. M. rümu-
zuna mektupla müracaat. — 1 

HUSUSÎ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bir muallim tarafından lise, 
ortamektep ve ecnebi mektep talebeleri
ne, sene içindeki derslerini kolaylıkla ta
kip edebilmeleri için hususi riyaziye ve 
fizik dersleri verilmektedir. Akşamda R. T. 
rumuzuna yazı ile müracaat. —• 1 

SERMAYEDAR ARANIYOR — İşle
mekte olan fabrika için 5,000 lira serma
ye lâzımdır. Zarar imkân ve ihtimali yok
tur. Çok kârlı bir iştir. Tahtakale Cedit 
han No. 6. — 1 

DİPLOMALI ALMAN MUALLİME — 
Almanca ders kendi ve yahut talebelerin 
evinde vermektedir. Akşamda (E A) ru
muzuna mektupla müracaat. — 1 

VİLLA — Bogazlçinde, Çengelköyünde 
iskele yanmda yeni yalı. Cadde ve deniz 
tarafında muntazam bahçeler, havuz, 
yüzlerce renkli balık, meyva ağaçlan, ye
di veren Avrupa gülleri, kayıkhane, plaj, 
kamerye, bahçede tenvirat, yalıda su, 
gaz, elektrik, telefon, geniş oda ve salon
lar, çift mutfak, çift banyo, sığmak ve 
bütün istirahatı havi Boğazm en güzel 
villâsı satılıktır. Taliplerin içindekilere 
telefonla müracaatları. T. L. 38.98. — 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola-

tak göstermiş olan karilerimizden 
Tüccar — Muhasib — Prof M. M. 

R T 
namlarına gelen mektuplan idareha

nemizden aldırmalan mercudur. 

Zayi — 28/10 937 tarih ve 12086 No. ı 
ve 29/6/937 tarih ve 320142 No. lı altmrı 
daireden almmış olan makbuzları kay
bettim. Bunların hükmü yoktur. 

Kasımpaşa Çivlciler 19 No. Tevfik 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesine tevfikan 3 beygirlik 4 adet ve 4,5 beygirlik de 1 adet ki 

cem'an 5 adet elektrik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 17/XI/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminat 25.13 liradır.. 
IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden aünabihr. 
V — İstekhlerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralaıiyİ3 birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (7390) 

I — Şartnamesi mucibince yekpare dökme demirden mamul 1 adet volan 
ve teferruatı pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarlık 17/XI/937 tarihine raslayan çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Muhammen bedeli 850 lira ve muvakkat teminat 63,75 lüradır. 
IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, 
V — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (7391) 

1 — Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan bir adet çift devreli otomatik 
tabı makinesi için talip zuhur,etmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırıl
mıştır. 

2 — Pazarlık 22/XI/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
4 — Şartnameler parasız olarak her gün adı geçen komisyondan almabilir. 
5 —• Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsız teklif mektuplarım ve 

kataloklarmı eksiltme gününden evvel İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesi 
müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «7317', 

KARYOLALAR 
Fabrika fiâtına satılıyor. 

ASRî MOBİLYA Mağazası T^ 
i s tanbul : Rızapaşa yokuşu No. 66 TeL 23407 

Su, elektrik ve sıhhî tesisat 
için teklif isteniyor 

ZONGULDAK'TA KOZLU KÖMÜR İŞLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: , 

I — Kozlu mevkiinde şirketimiz t a ra fmdan inşa edilmekte olan muh< 
telif eb 'adda (24) binanın, dahilî soğuk, sıcak su, kalorifer ve sıhhi tesi
satı, 

I I — Kozlu mevkiinde şirketimiz taraf ından inşa edilmekte olan Duş 
ve lokanta binasmın, soğuk, sıcak su, kalorifer, sıhhi tesisatı, e tüv mut fak 
ve çamaşırlık tesisatı, 

I I I — Ayni inşaat ın haricî ve dahilî elektrik tesisatı ve t ransformatör 
merkezi. 

Bu işlerle a lâkadar mütehassıs f irmalara ayrı a y n ihale edilecektir. 
Teklif yapmak isteyenlerin şart larımızı ve plânlarımızı öğrenmek üzere, 
bizzat veya tahr i ren (10) gün zarfında şirketimize müracaa t etmeleri ilân 
olunur. 

Bayramiç Jandarma 2 ncl alay 
Satınalma komisyonundan: 

Tahmini Miktarı Muvakkat Erzakın Eksiltme 
bedel kilo teminatı ihale günü saat cinsi Şekli 

Li. Ku. Li. Ku. 
65850 00 439000 4938 75 10/11/937 15 Ekmeklik un Kapalızarf 

1 — 20/10 937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan Bayramıçta J. 2 nci alay 1, 2, 3 üncü taburları 937 ve 938 yıllan ihtiyaa 
olsın yukanda miktarı muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazüı Ekmek
lik unun eksiltme müddeti az olmasmdan Ankaradan ilân yaptırılmadığı An
kara Türk Maarif Cemiyeti İlân işleri bürosundan bildirildiğinden bu eksiltme 
hükümsüz sayılarak 13/10/937 den 10/11 937 çarşamba gününe kadar 29 
gün müddetle yeniden kapah eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muvakkat teminat 3rukarıda yazılıdır. Komisyon Bayramıçta J. 2 ncl 
alay gazinosunda toplanacak ihaleye salâhiyettar makamın tasvibiyle yapı
lacaktır. 

3 — İstekliler kanunî belgelerle teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verecektir. 

4 — Şartnameler komisyonda görebilecekleri ilân olunur. «7186»» 

İstanbul Gurubu Tapu Sicil Direktörlüğünden^ 
istanbul Tapu Devairi için 27 ton Antrasit: 
1 — Kömürünün açık eksiltmesi 10 11/937 Ta. de saat 14 de Sultan-

ahmette Tapu sicil gurubu müdüriyeti nde yapılacaktır. 
2 — Bu işe aid şartname hergün saat 15 den sonra Müdüriyetten verilir. 
3 — Taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte 48 lira 75 kuruş teminatı mu

vakkate ile müracaatlan ilân olunur. (7287) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Potas srühercilesî ticareti yapan tüccar ve esnafa 

t LÂN 
2441 sayılı kanunla devlet inhisarı altına alınan potas gühercilesinin 

alım ve satımını yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazılı hükümlere göre hareket 
etmeğe mecburdurlar: 

1 — Ellerinde potas gühercilesi bulunan tüccar ve esnaf ilâmn neşrinden 
itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ve ayrı, ayrı gösterilmek üzere ilâ-
nm neşri tarihinde ellerinde bulunan veya sipariş edilmiş olan potas güherci
lesinin cins ve miktarını her yerde İnhisarlar İdaresine bildireceklerdir. Tüc
car ilânın neşi'inden evvel sipariş etmiş bulundukları gühercilenin sipariş ve 
siparişin kabul vesaikini de İnhisar İdarelerine göstermeğe ve musaddak bir 
suretlerini vermeğe mecburdurlar. 

2 — Potas gühercilesi ticaretile meşgul olanlar bu ticareti yapabilmeleri 
için İnhisarlar İdarelerinden birer ruhsat tezkeresi almağa mecburdurlar. 

3 — Bu ilâmn neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname vermiyen ve 
ruhsat tezkeresi almıyanlann ellerinde bulunacak potas güherçüesi kaçak 
itibar olunarak müsadere edilecek ve haklarında kanunî takibat yapılacaktır. 

4 — Potas gühercilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattıkları güher
cilenin miktanm ve nereden alıp kime sattıklarını gösterir bir defter tutucak 
ve bu defteri her an İnhisar İdaresi memurlarının murakabesine hazır bulun
duracaklar ve bu maddeyi ancak kullanacağı şekle göre ya mahallî sıhhat 
ve yahut sanayi müdürlükleri tarafından tasdik edilmiş vesika verecek ihtiyaç 
sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da talep vukuunda inhisar memurları
na göstermek üzere saklıyacaklardır. 

5 — Potas gühercilesinin memleketin bir tarafından diğerine nakli için 
İnhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi alınması ve gühercilenin 
sevkedileceği mahalle vardığında bu ruhsatnamenin mahallindeki İnhisarlar 
İdaresine tevdii mecburidir. 

Tezkeresiz nakledUen potas gühercilesi, 2441 sayılı kanun hükümlerüı» 
göre, evvel emirde İnhisarlar İdarelerince zabt ve müsadere olunur. 

DİKKAT: ' 
6 — Potas gühercilesi tedarik etmek isteyen toptancı tüccar her defa-

smda İdaremize müracaat etmelidirler. GüherçUe ya İdaremiz tarafmdan veri
lecek veya hariçten celp için müsaade edilecektir. 

7 — Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve miktarı 
gösterilecek elde mevcut güherçile ile bu ilânm neşrinden evvel sipariş edilmiş 
veya bundan sonra verilecek müsaade ile getirilecek olan potas gühercilesinin 
vünıdundan beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar resmi alınacaktır. 

(7525) 
^ 

Harp Akadennisi Komutanlığından: 
Harp Akademisi binalarında yapılacak tamirat için talip zuhur etmedi

ğinden münakasasmın iki gün daha temdidine lüzum hasıl olmuştur. îsteklilt» 
rin 8/İkinciteşrin/937 pazartesi günü saat dörtte Beşiktaş kazası Malmü-
dürlüğüne yatırılmış (.75» lüralık teminat akçeleri makbuzile birlikte Akademi 
satmalma komisyonuna müracaatları. «7523» 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

Bay Salih adına yazılı D sınıfından birlik 6251 numarah Bankamız aksi
yonu kaybedildiğinden artılc hüitmü kalmadığı ve sahibine başka numaraH 
yeni aksiyon verileceği bUdirüir. a7524« 

http://No.li


"(StUfrirf».. 

7 Teşrinisani 1937 A K Ş A M Sahife 11 

•̂  

Kumbara biri 

ÇfZİ/9 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

I 'JVVi il'A 
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 KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - ISTANBUL 

TÜRKIYE 
CUMHU RIYETI 

ZIRAfniBPNKRSI 
NEOKALMİNA 
GPiP, NEZLE, BAŞ VE DİŞ. K IP IKLIK 

BüTUN AĞPiLAPI DİNDİRİR. . 

Scandlnavlan Near 
East Agency 

iteUUda Tabir ban S öncü kat 
Tel: 44991 - t - S 

Bvenska Orlent Linlen Gothenburf 
Dothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

pdynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Battık limanlan «ark ve Karadeniz baglı-
n Umanları arasında 15 günde bir azimet 
f* avdet için muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Ootbenburg ve Oslo-
tfan beklenen vapurlar. 

Vlngaland vapuru « T. saniye doğru. 
Brageland vapuru 10 T. saniye doğru. 
Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Takmda îatanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenlıag, Gdynia Gothenberg, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vlngaland vapuru 6 T. saniye doğru. 
Brageland vapuru 10 T. saniye doğru. 
Nordland vapuru 14 T. saniye doğru. 
Vazla tafsilât için Galata'da Tahlr han 

I fincû katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

DOYÇE LEVANT lİNTE 
G. M. B. HAMBURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
O. Hamburg, Atlas Levant Llnye 

A. O. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Karadeniz arasmda azimet ve 
avdet muntazam postalar 

İstanbulda beklenen vapurlar 
Yalova vapuru limanunızda. 
tthaka vapuru 6 T. saniye doğru. 
Oaiilea vapuru 8 T. saniye doğru, 
Macedonia vapuru 10 T. saniye doğru 
Burgaz, Varna, Köstence, için 

limanmuzdan hareket edecek 
vapurlar 

Yalova vapuru 8 T. saniye doğru. 
Macedonia vapuru 11 T.saniye doğru 

Takmda Hamburg, Brem, Anveıs 
ve Roterdam limanları İçin 
hareket edecek vapurlar 

Ankara vapuru 8 T. saniye doğru. 
Oaiilea vapuru 10 T. saniye dofru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

kteıyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
I İ N T E vapur acentahlma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

pmmıDr. îhsan Sami| 
I Oonokok aşısı 
I Belsogukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek I 
I tMİlIi ve taıe stşıdır.DiTaDyoiu Sultaa { 
^ Mahmut t&rbesi No. US 

istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Ölü Hayriye tarafmdan sağlığında İl-

yaya rehin edilen Tophanede Firuzağa 
mahallesinde Hacı Kılıç sokağında 33 ka
pı ve 814 harita No. lı hududu çapı mu
cibince bir tarafı 515 ve kısmen 521 di
ğer tarafı, 520 arkası 519 harita No U 
mahalle önü 9 metrelik yol ile mahdut 
mukaddema hane elyevm muhterik ha
ne arsası 929 tarihli icra ve iflâs karu-
nunun 2280 No. lı kanun mucibince 
satılmasına karar verilmiştir. 33 No. lı 
gasrri menkulün evsafı: Mezkûr arsa çapı 
mucibince 52.21 metre olup cephesi 5.59 
metre arzmdadır. îşbu 33 No. lı arsanın 
tamamma yeminli üç ehli vukuf tarafm
dan 417 lira 68 kuruş kıymet takdir edil
miştir. Mezkûr gayri menkulün çap ve 
tapu kaydi mucibince açık arttırmaya va-
aedUmiş olduğundan 8/12/937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması yapıla
caktır. Arttırma bedeli kıymeti mul-.am-
meneyi bulduğu takdirde en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. Böyle bir 
bedel elde edilmezse müşteriler teaahhüt-
lerinden kurtulurlar. Ve gayri menkul 
ikinci arttırmaya vazolımacaktır. Arttır
ma şartnamesi 18/11/937 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için da'.rede 
açık bulundurulacaktır. Satış peşindir. 
Artırmaya iştirak için gayıi menkule tak
dir olunan kıymetin % 7,5 nisbetinde 
teminat akçesi veya bu nisbette milli bir 
bankanın teminatını vermeleri lâzımdır. 
Hakları tapu sicillile sabit olmıyan ala
caklılarla diğer alâkadaranm ve irtitak 
hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve husu-
sile faiz ve masarife dair olan iddialarmı 
evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihin
den İtibaren nihayet 20 gün zarfında bir
likte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Ak
si takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi borç
lan ve belediye rüsumu ve tellaliye ile 
vakıf İcaresi bedeli müzayededen çıkarı
lır. (Borçluya aittir.) Yirmi senelik vakıf 
İcaresi tavizi ise müşteriye aittir. Daha 
fazla malûmat almak istiyenlerin yazılan 
tarihte açık bulundurulacak şartnamesi
ne 934/4246 No. lı dosyadaki tapu kaydi 

ve ehli vukuf raporu ve çapmı ve mezkûr 
dosyadaki diğer evrakı tedkik etmeleri 
l&zımdır. M. 1330 

Asrî Kadın 
Güzelliği 

V E H U S R U J U 

VENÜS KREflİ 

V E h l i 5 PUDRALI 
Asrî kadın güzelliğinin tılsımı 
oldu bütün kibar ve şık familya
lar ve cild meraklılan şimdi VE
NÜS güzellik müstahzaratını kul
lanıyorlar. Umumî deposu: Nu-
reddin EvUya Zade Eczayı kim
yeviye alât ve ıtriyat deposu İs-
tanbul. . 

Zevkimi 
okşıyan 

yalnız 

V i DOZA PATI 
Antlvirüsle tedavi 

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

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 
Tedavisini en ericen ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari Lâboratuvarı, İSTANBUL 

J^fyidi^^ 

Zayi — Evkaftan aldığım maaş cüzdanı
mı Ye tatbik mührümü kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü yoktur. 

Sahaf Muhiddin camisi Küçük imamı 
Vahdeddin annesi Mevhibe 

İVlaiiye Vel<âletinden: 
Birinci Kânun 937 başından Mayıs 938 gayesine kadar depoda mahfuz 

|ftrtnamesi mucibince Kabataşla Beşiktaş arasındaki her hangi bir iskeleden 
Mmabahçedekİ kıratsiye deposuna ve mütekabUen depodan iskeleye kadar 
î ^ a nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 125 lira muvakkat te-
tolnatlyle birlikte ihale günü olan 8/11/937 paıartesi saat 14 de Dolmabah-
^ kırtasiye deposuna müracaat eylemeleri. «7074» 

Afyon Vilâyetinden: 
Vüâyet merkezinde yaptırılacak «169784» lira 93 kuruş keşif bedelli mem

leket hastanesi inşaatı kapalı zarf usullle 15/Teşrmisani/937 tarihinde saat 
on beşte Daimî Encümende ihale edilmek tizere eksiltmeye konulmuştur. İnşa-
atm önümüzdeki senelere de sirayeti halinde malî sene içinde tahsisattan 
fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938 bütçesmden verilecektir. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 lira 49 kuruş bedel 
mukabilinde Afyon, İstanbul ve Ankara Nafıa müdürlüklerinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 9739 lira 25 kuruştur. 
İsteklinin Nafıa Vekâletinden 937 senesi için alınmış en az 100,000 lira

lık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarının 15/teşrinisani/ 
837 pazartesi günü saat on beşde Daimî Encümen riyasetinde göndermeleri 
ilân olunur. «7271» 

M O V A D O 
saati olmuştur. 

ZARİF - SAĞLAM - HASSAS 
158 birinci mükâfat kazanmıştır. 

Bütün saatçilerde bulabilirsiniz. De-
posu: Sultanhamam, Havuzlu Han 1. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
umumî neşriyat müdürü Selâmi Sedes 

Mersin Şarbaylığından: 
Mersinde şehir mütehassısı tarafmdan tesbit edilen yerde dikilecek Ata

türk abide projesinin tanzimi için bir müsabaka açılmıştır. | 
1 — Bu müsabakaya iştirak edeceklerin Türk tabası olmalan gartür. • 
2 — Hazırlanan proje ve maketler 21 ikincikânun 938 cuma gününe ka

dar Mersmde Belediye daüesinde müteşekkil abide komisyonu namma Bele
diye reisliğine gönderilecektir. t 

3 — Bu müsabakaya aid şartname ve abide dikilecek yerüı halihazır v«ı 
müstakbel plânları parasız olarak belediye reisliğinden ahnabülr. 

4 — Müsabakaya dair başkaca izahat v« malûmat belediye reisliğmde!) 
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Optamin saç eksiri 
İstihzara muvaflak olunduktan sonra saç dökülmesinin 

bir âfet olduğu devir geçmiştir. 

Harikulade terkibile; saç-
lann maruz bulunduğu btl 
tehlikeyi bertaraf etmiştir. 

Çünkü «OPTAMİN» ha
lis vitaminden imal olu
nur. 

fin büyük kudreti saç 
guddelerine yeni can ver
mek ve düşmek üzere olan 
saçları bu akıbetten katiyet
le korumaktır. 

«OPTAMİN» kepeklenen, 
kınlan saçlara en büyük de

vadır. Kepekleri temizler, 
kökleri kuvvetlendirir, saç
ları parlatır ve taravet ve
rir. 

Saç dökülmesi yaşla alâ
kası olmıyan fiziyolojik bir 
arızadır. Genç yaşta da saç
ların seyrekleşmesi ve düş
mesi kabildir. 

Başmızda beliren hazana 
esefleneceğinize OPTAMİN 
kuUanmız, gençliğinizin ha
lesi olan saçlarmızı tekrar 
kazanırsınız. 

Optamîni tecrübe ediniz 
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En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün] 
j katı ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. 
I Bütün eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L İ Z KANZÜK E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İstanbul 

ÇAĞLAYAN gazinosu 
Mısırda filmlerini ikmal edip memleketimize dönen meşhur film yıldm 

TAHİYYE MUHAMMED 
Bu akşamdan itibaren seanslarına başlamıştır. 

Tel: 40335 

Dördüncü Vakıf Han altında Borsa Kıraathanesinde' 
Darüttallmi Musiki Heyetinden 

FAHBt ve ARKADAŞLARI 
Ve aynca büyük üstad Herant'ı: Ramazan £fecelerind« her akşam 

s>*' 

HAYRET.' SoSöKtAH. '• 
DAİMA RAUATîîz OLAi* < : 

\ v *£VKCT OAM BA%KA B»H 
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SOĞUĞA HAR$İ 
TABİÎ KflNYM\ 
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AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastalıklarının 

kara habercisidir. 

S iga ra d a i ç sen i z 

R A D Y O L i N ' l e 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

fırçaladığınız takdirde dişlerinizin sağlamlığına ve 
güzelliğine halel gelmez. 

Hastalık ihtimallerini 

G R i P i N 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin müesseselerinde fevka
lâde itinalarla hazırlanır. Rahat
sızlıkları, ağrıları defetmekte bir 
panzehir kudreti gösterir. Kalbi
nize, midenize ve böbreklerinize 
yorgunluk vermez. 

İcabında 3 kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Belsogukluğu 
^ve fREJ^QİYE yakalanmamak için 

en iyi ilâç ancak ' ' 

PROTEJİNDİR 

RADYOLİN 
Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri 

temizler, ağızdaki mikroplan imha 
eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et

lerinin iltihablanmasım menederek 
ağızda daimi sıhhat, daim! cazibo, 
daimi güzellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve akşam ve her yemekten sonra günde 
3 defa fırçalamayı ihmal etmeyiniz. 

NEOKALMiNA 
GRİP - NEZLE - NEVRALJİ BAŞ ve 

DİŞ AĞRILARI - ARTRİTİZM 

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

S E F A L i N kaşe 
Son Bahar' da 
Ufak bir üşütme, bü
yük bir hastalık çıka
rabilir. Vücudünüzde 
bir kırıklık hisseder

seniz derhal bir 

S E F A L İ N 
alırsamz derhal 

iyileşirsiniz. 

Baş - Diş 
ve bütün ağrılara kar* 

şı S E F A L İ N 
kullanınız. 

Eczanelerden 1 lik ve 12 İlk 
ambalajlarım ısrarla 

arayınız. 

SEFALİN az zamanda bOyOk bir rağbet kazanmıştır. Herkes onu 
ısrarla İstemektedir. Sizde alınız. 
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