
Devlet Nüshası 

16 
ialhSf@ 

AKŞAM TAYYABE PİYAN60SU 
Kazanan numaraları 5 inci 

sahifemizde okuyunuz. I 

Sene 20 — No. 6910 — Fiati her yerde 5 kuru» SALI 11 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (îdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kll^e) 

Deniz Banka geçecek müesseselerin 
hiçbir memuru açıkta kalmıyacak 

Türkofiste mühim bir toplantı 
yapıldı, iki saat görüşüldü 

Iktisad Vekili dündeniz müesseselerini gezdi, Ankaraya 
hareketinden evvel muharririmize beyanatta bulundu 

İktütad Vekili B. Şakir Kesebir dün 
jftiuimizdeki D^ıiz müesseselerinde 
ftedkikler yapmış ve akşam trenüe 
'Ankaraya dönmüştür, 
i Vekil dün sabah saat 10,5 da liman 
işletme idaresine gelmiş, deniz teşek
küllerinin en büyük âmirleri tatafm-
dan karşılanmıştır. liman işletme 
idaresi müdürü B. Raufî Manyaslı 
muhtelif limtın işlerile dairenin teş
kilâtı memur adedi ve limamn ihti* 
yacı hakkmda İktlsald Vekiline izahat 
yermiştir. 

Bundan sonra muhtelif deniz te
şekküllerinin en büyük âmirlerinin 
iştirakile B. Şakir Kesebir'in riyase
tinde bir toplantı yapılmıştu:. Bu top
lantıda Vekil deniz teşekkülleri âmir
lerinin verdiği izahatı ayn ayn din
lemiş, ihtiyaçlarmı tesbit etmiştir. 
^İToplantı iki saatten fazla sürmüştür. 

T a h l i s i y e i ş le r i 
. B. Şakir Kesebir liman işletme ida
resindeki içtimadan sonra ayni han-
'da bulunan tahlisiye lunum müdür-
lûğile Türk Gremi kurtşûrma ı^ketin* 
(de tedMklerine devam etmiştir. Tah-
İlsye umum müdürUe Gemi kurtar-
;tna şirketi müdürü tahlisiye ve gemi 

Iktisad Vemi tedkikleıi esnasmda 

kurtarma işleri etrafmda Vekile mu
fassal izahat vermişlerdir. 

B. Şakir Kesebir daha sonra k a ^ 
tanlsû: cemiyetine uğramış, cMUiyet 
reisi ve azalan tarafmdan karşüan-
mıştır. Iktisad VekUl cemiyette kısa 
bir müddet kaldıktan sonra merkez 
rıhtım hanından aynlmıştu:. 

T e r s a n e d e 
Iktisad Veküi öğle yemeğini müte

akip Denizbanka; geçmiş olan şehri-
mizdeki deniz müesseselerinde tedki-
katma devam ederek fabrika ve ha
vuzlar idaresine gitmiştir. Fabrika ve 
havuzlar müdürü B. Cemil Vekili kar-
şüamış ve idarenin faaliyeti hakkın
da izahat vermiştir. B. Şakir Kesebir 
fabrika ve havuzlarda esaslı tedkik-
1er yapmış, eski tersaneyi gezmiştir. 
Malûm olduğu üzere esM tersane ha
zırlanan beş senelik bir programla 
yeni gemiler inşasma müsaid bir hale 
getirilmektedir. Fabrika ve havuzlar 
müdürü bilhassa bu mevzu üzerin
de tktisad- Vekiline geniş izahat ver-
iniştir. 

T ü r k o f i s t e k i t o p l a n b 
B. Şakir Kesebir saat 15 de havuz

lar idaresinden a5mlarak doğruca 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Kral Karol nasyonalistleri neden 
iş başına getirdiğini anlatıyor 

Kral Romanyalı Yahudilere karşı tedbir almmıya-
:ağını, başka yerlerden Romanyaya gelen 250 bin 

Yahudi hakkında kayitler konacağını söylüyor 
Londra 10 (A. 

^.) -^Daüy He-
tald gazetesi, 
İBükreşe gönder-
'<liği muhabiri-
jnln Romanya 
Kralı Karol'la 
jnülâkatım neş
retmektedir. Mu
habir, Romanya 
hükümetinin ha
len «Meşrutî şe
kilde bir Krallık 
diktatörlüğü» teş
kil edip etmedi
ğini sorması ü-
zerine. Kral şu 

Kral Karol 
cevabı vermiştir: 

«Romanyada Kral yegâne müste-
kar unsurdur. Bunım için politik 
jpartiler arasında muvazeneyi temin 
kendisine terettüp eder. îşte Roman-
jFâda «Diktatörlük» kelimesinin tat
bik manası sadece budur. Kral ve ka
bine müşterek surette hareket eder

ler. Kanunu esasimizin prensipi işte 
budur. Fakat, intihabatm. efkân u-
mumiye hakkmda hiç bir zaman taim 
bir fikir verip vermediğini bilmiyo
rum. 

Kralm rolü mületin tam fikri ne 
olduğımu takdir etmektir. Bu fikrin 
halen Romanyada nasyonalizme doğ
ru olduğu inkâr edümez. Bunun için, 
iktidar mevkiine bu temayülü temsil 
eden partiyi getirmek normal bir 
şeydir. Bu kararda: münhasıran mü
letin ihtiyacı müessir olmuştur. 

Hükümet otoriter bir hükümettir 
ve böyle olmasmı lüzumlu bıüuyo-
rum. Millette memlekette nizamın hâ
kim bulunduğu intibaı mevcut olma
lıdır.» 

Kral, Romanya dış politikasmm iç 
değişikliklerden katiyen müessir ol-
madığmı temin ettikten sonra yahu-
di meselesine temas ederek demiştir 
ki: 

(Devamı 8 inci sahifede) 

JLkkn^l' 
Istanbulun ihmal 
edilen semtleri 

îstanbulun idaresinde bir değişik
lik mevzuubahsmiş. 

Şehrimiz bir bakıma bir kül, bir 
heyeti umumiyedir. Diğer bakımdan 
da yanyana gelmiş bir çok kasaba ve 
köylerden müteşekkildir. Bilhassa bu 
ikinci karakteri barizdir. 

Düşünülen müstakbel idarede bu 
iki hususiyet de gözetümelidir. Öyle 
semtler var ki yalnız belediyeye vergi 
verirler, kendilerine - Bir köy, bir ka
saba olmaları cihetinden - hemen hiç 
bir şey yapılmaz. 

Anadolu ve Trakyanın hiçbir ka
sabası İstanbul'un birçok kasabaları 
(semtleri) kadar mühmel kalmamtş-
tır. 

Yeni teşkilâtta bu hastalık tedavi 
olmalıdır. 

Daimî 
Fotoğraf Müsabakamız 
Hediye kazaan eserlerin 

devamı 
Bugün (8) inci sahifededir 

Galata ve Suad 
vapurları gece çarpıştı 

Çarpışan Suad vapurundan bu sabaha 
kadar hiç bir haber alınamadı 

Müsademeden sonra limanımıza gelen Galata 
vapurunun tayfalarından biri kayboldu 

Dün gece Karadenizde iki vapur 
çarpışmış, her ikisi de hasara uğra
mıştır. Bu sabah saat dokuza kadar 
Caıı>ışan iki vapurun birinden haber 
alınamamıştır. Bu sabah yaptığımız 
tahkikata göre çarpışma şöyle olmuş
tur: 

Kırzadelere ait Galata vapuru 
dün akşam Karadenlzden gelirken, 
Sadıkzadelere Bit Suad vapuru da 
Karadenize açılmıştı. Vapurlu: ge
ce yansmdan sonra Boğaza bir kac 
mü mesafede âni olaı-ak karşılaşmif-

(Devanu 2 nci sahifede) 

Eski dünyadan yeni dünyaya: 3 

Berlinde kafile halinde 
nasıl tevkif edildik ? 

Bütün Avrupa gümrük memur
larının bir aşinası: Lâtilokum 
Avrupada tahsile giden genç kızlarımız pekçolc. 

Hepsi öylede cerbezeli ki». 
[Hikmet Feridun Es'in sehayat mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz.] 

Bazı ihraç maddelerimizi 
müdafaa tedbiri alınacak 

Devlet murakabesinde tek elden ihracat 
usulünün ihdas edilmesi muhtemeldir 

Son zamanlarda bazı mühim ihraç 
maddelerimizin bir iki firma elinden 
ihraç edildiği hakkında şikâyetler va
ki olmuştur. İddialara göre mesele 
şudur: 

Piyasada iki veya üç firma arala-
nnda bir anlaşma yapmakta ve ya
bancı piyasalarla temasa geçerek em-

tianm münhasıran kendUerindoi 
alınmasmı temin etmektedirler. Sırası 
geldikçe gösterilen düşük fiatlerde 
piyasayı sarsarak hem diğer tacirleri 
zarara sokmakta ve hem de Türk ih
raç maddelerinin hariçteki itibarım 
düşürmektedir. 

(Devamı 8 inci sahibede) 

Bir "Et bankası 
> > 

kurulması düşünülüyor 
Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ dün akşam Ankaraya gitti 

Ankarada et meselesinden başka ekmek işi ve 
Istanbulun imar plânı hakkında da görüşecek 

Etin ucuzlatılması için bir yandan 
Dahiliye ve tktisad Vekâletlerinin, bir 
yandan da İstanbul belediyesinin yap
makta olduklan tedkikler bitmiştir. 
Başvekâletin emrile hazırlanan muh
telif raporlar tktisad Vekâletine gön
derilmiştir. 

Şehrimizde bulunan tktisad Vekili 

B. Şakir Kesebir dün İstanbul vali ve 
belediye reisi Ue et meselesine dair 
bir saat kadar konuşmuştur. 

İstanbul vali ve belediye reisi B. 
Muhiddin Üstündağ, DahUiye Vekâle
tinin daveti üzerine dün akşamld eks
presle Ankaraya hareket etmiştir. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Radyo modasının buluşları: 

1926 modeli! 1938 modeli 



sanife 2 A K Ş A M 11 Kânunıısani 1938 \ 

[ Dün Creceki ve B u Sabahki Haberler 
Peşte konferansı 

netice vermlyecek 
Avusturya ve Macaristan, Berlin -

Roma mihverine girmiyorlar 
Budapeşte 10 — Roma pro-

tokollan devletleri derrilen ve İtalya, 
Avusturya ve Macarasitandan mü
rekkep olan üç memleket konferansı 
bugün öğledoı sonra; saat 5 de Baş
vekâlette ilk celsesini akdetmiştir. 
Macar Başvekili ile Avusturya Baş
vekili ve Hariciye Nazın ve İtalya 
Hariciye Nazu-mm iştirak ettiği bu 
toplantı saat 7 ye kadar devain etmiş
tir. Müzakereler katiyen hafi mahi
yette olmuştur. 

Roma 10 — Havas ajansı 
muhabirinden: Budapeşte konferan
sının devamı müddetince İtalya tara
fından Tuna havzasmdaki devletleri 
İtalya - Almanya - Japonya grupu-
nun komünizm aleyhindeki siyaseti
ni kabule ve buna iştirake ikna için 
sarfedilecek olan gayretler münasebe-
tile buradaki siyasî mahafil B. Ciano-
nun göreceği başhca vazifenin bir ta
raftan Macaristan ile Yugoslavya 
ve diğer taraftan Macaristan ile Ro
manya arasında bir mukarenet tesisi
ne çalışmak olacağını beyan etmekte
dir. 

Macaristan, Yugoslavya erazisi üze
rindeki mutalebatından vazgeçmiş bu
lunmaktadır. İtlya tarafından tazyik 
edUecek olan Mcaristan, Romanyada 
iktidar mevkiine gelen hükümet reisi
nin bizzat TransUvanyalı olması mü-
nasebetile Transilvanya erazisi üze
rindeki metalibatmdan da vazgeç
meğe mecbur kalacaktır. 

Budapeşte konferansından mühim 
hiç bir netice beklenilmemektedir. 
Selâhiyettar mahafilde 1934 protokol-

larınm tadil edilmiyeceği ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

İtalya ne istemiş? 
Prag 10 — Havas ajansı mu

habirinden: İyi malûmat almakta 
olan mahafile göre Budapeşte konfe-
ransmm başlıca neticesi Franco hü
kümetinin hukukan tanınması ola-
cakktır. Diğer bütün tekliflerin red
dedilmesi muhtemeldir. İtalya hü
kümetinin geçenlerde Viyana ve Bu-
dapeşteye konferansın netayicini ev
velden tescile mahsus tebliğ projesi
ni göndermiş olduğu haber verilmek
tedir. Bu usul, Avusturya' ve Maca
ristan hükümetlerinin hoşuna gitme
miştir. Bu tebliğ porjesi, şunları ih
tiva etmektedir: 

1 — Avusturya ve Macaristan hü
kümetlerinin Berlin - Roma mihve
rine iştirakleri. 

2 — Franco hükümetinin hukukan 
tanınması. 

3 — Avusturya ve Macaristan hü
kümetlerinin ttalyanm çıkmasmdaın 
sonra MUletler Cemiyetinin cihanşü
mul mahiyetini kaybetmiş olduğımu 
ilân eden bir beyanname neşretmeleri. 

Avusturya ve Macaristan hükümet
lerinin Milletler Cemiyeti aleyhinde 
böyle bir beyanname neşretmeğe pek o 
kadar mütemayil olmadıkları beyan 
edilmektedir. 

Diğer taraftan Avusturya ve Ma
caristan hükümetleri, Berlin - Roma 
mihverine girmeği de istemiyecekler 
ve komünizm aleyhindeki misaka iş
tirakten de imtina eyliyeceklerdir. 

Tsingtao şehri 
Japonlarınjline düştü 
Japonya, nihaî zafere 

kadar harbedecek 
Tokyo 10 (A.A.) — Domei ajansının 

Tsingtao'dan haber aldığına göre, şeh
rin zaptını müteakib Japon kuman
danı, herkesin hukuk ve menfaatine 
hürmet edileceğini bildirmiştir. Ya
bancı devletler tebaalan, tesis edilen 
bir emniyet mıntakasma gitmeğe mec
bur olunmuştur. 

Tokyo 10 (A.A.) — Resmî mahfiller 
ve gazeteler, nihaî zafere kadar harbe 
devam plânmm, devlet, millet ve eko
nominin umumî seferberliği demek 
olduğunu kaydediyorlar. Teşkil edile
cek hususi bir komite bu plânın te
ferruatını tesbit edecektir. Plânın yeni 
harp ekoıjomi tedbirlerini, finansal 
ve sosyal tedbirleri ve üç taraflı anti 
komünist mukavelesinin takviyesini 
derpiş edeceği bildirilmektedir. 

B . S toyadinov iç ay ın 15 inde 
Ekerline gidiyor 

Belgrad 10 (A.A.) — Başvekil Sto
yadinoviç Alman Hariciye nazırınm 
ziyaretini iade etmek üzere bu ayın 
15 inde Berline gidecektir. 

Verflilerıle tenzilât 
Vergi tenzilâtı 100 liradan 
aşağı maaşlarda yapılıyor 

Ankara 10 (Akşam) — Maliye Ve
kâleti vergUerde yapılacak tenzilât 
İçin icra ettiği tedkikatı bitirmiş ve 
bir proje hazıriıyarak Başvekâlete 
takdim etmiştir. Söylendiğine göre 
tenzilât, yüz liradan aşağı maaşların 
buhran ve muvazene vergilerinde ya
pılmıştır. 

Başvekil B. Celâl Bayar, Maliye 
Vekâletinin bu projesini tedkik et
mektedir. 

Bir terfi 
Ankara 10 (Telefon) — Dördüncü 

umumî müfettişlik sıhhî müşaviri 
üoktor B. Said birinci sınıf sıhhat ve 
içtimaî muavenet müfettişliğine terfi 
ettirilmiştir. 

Amerika 39 gemi 
yaptıracak 

B. Röosevelt bunun için 
tahsisat istîyecek 

Vaşington 10 {A.A.) — Nevyork 
Herald Tribüne gazetesi yazıyor: 

«Kongreye gönderileceği hususî bir 
mesajda Röosevelt 37 veya 39 harb 
gemisi inşa etmek için müsaade isti-
yecektir. 

Bahriye dairesi tamfmdan tavsiye 
edilen program 1935 tarihli Tram-
mell müsaadenamesinin hududları-
nı tecavüz etmektedir. Bu program 
mucibince inşası dei'piş edilen gemi
ler şunlardır: 

3 zırhh, 2 tayyere gemisi, 3 veya 4 
saffıharb kruvazörü, 3 veya 4 hafif-
kruvazör, 20 muhrib ve 6 tahtelbahir. 

Haric iye Vek i l imiz in Kahire 
seyahat i 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Arasm Kahlreyi ziyareti, ağlebi ihti
mal martta yapılacaktır. Vekil dö
nüşte, Filistin, Suriye tarikile, Saa-
dabad paktı toplantısma iştirak için 
Kabile gidecektir. 

GÜNÜN HADISELERI 

Cinde hâlâ Japon 
sefiri var 

Japon generallerinin, amirallannm tek
lifi üzerine, Tokyo hükümeti, muharebeyi, 
Çin hükümetinin tamamile ezilmesine 
kadar devama karar vermiş. 

Bu sebeble de, Cindeki sefirini geri çe-
kecekmiş. Gürültü arasında, Çin'de 
Japon sefirinin hâlâ kaldığı unutulmuştu. 

Eskiden, sefiri geri almak, ilk silâh pat-
lamasmdan evvel olurdu. Arkasmdan da 
İlân harp gelirdi. Şimdi, ilânı harbin son 
silâh patlamasından sonra olacağı anla
şılıyor. 

«İslim arkadan gelsin!» hesabı.. 

Şeyhlerin kerameti 
Mussolini: «İstikbal faşizmindir!» de

mişti. Röosevelt de: «İstikbal demokrasi
nin!» diyor. Demek ki herşeyhin kerameti 
kendinden menkul. 

Ne zaman bu mevzu açılsa, bir demok
ratın hafızama nakşolan şu sözünü ba
tılarım : 

— Muhaliflerimiz istibdadı bir ideal ya
parak halka aşılıyor. Yazıklar olsun bize 
ki hürriyeti bir ideal olarak kalbler-
de yaşatamıyoruz. F. Tanur 

Beyrutta vaziyet 
Yeni hadiseler çıkmasın

dan korkuluyor 
Beyrut 10 (A.A.) — Lübnan parlâ

mentosu, yarın son intihabatm hazır
lanmasına tahsis edilmiş olan mun
zam tahsisatın nizamî bir şekle konul
ması meselesini tetkik edecektir. 

Hükümet yarın meclisten itimad 
istiyecektir. Muhalif ekalliyetler gru
bu kabinedeki üç mümessilinden hü
kümetle teşriki mesai etmekten vaz
geçmelerini istemek suretile millî bir
liği bozmağa karar Vermiş ise de .bu 
talebi yalmz Nafıa Nazırı Selim Tak
la kabıü etmiştir. 

Görünüşe göre hükümet ekseriye
ti muhafaza edecektir. Fakat vaziyet 
naziktir ve bundan sonra müşkülât 
doğurması ihtimali vardır. 

Noksan alınan 
gümrük resmî 
Bu resmin ist irdadı zarurî 

görülüyor 
Ankara 10 (Telefon) — Son genel 

ithalât serbestisine göre, gümrük ta
rifesinin 379 uncu maddesine giren 
pamukJu mensucattan gümrüklerde 
noksan resim almdığnnn anlaşıldığı 
yazılmıştı. İstirdadı istenilen bu re
simlerin alınmaması hakkında İstan
bul tüccarlai'i tarafından gümrük ve 
İnhisa-iiar Vekâleti nezdinde yapılan 
teşebbüslerin Vekâletçe tedkikine 
başlanmıştır. Vekâlet erkânından bir 
zat bu hususta demiştir ki: 
— Noksan alman bu resmin istirdadı 

zaruridir. Eğer İktisad Vekâleti bu 
hususta yeni bir karar alırda güm
rüklere bildirirse bu karara; göre ha-
raket olunur^ 

Yedi aylık varidat 
164,350,960 lira 

Ankara 10 (Akşam) — Tutulan is
tatistiklere göre yedi aylık gelir tah
silatı 164,350,960 liraya baliğ olmuş
tur. 

• Bu yedi aylık tahsilat, geçen sene
nin ayni aylara mahsus tahsilatından 
15.697,985 lira fazladır. 

Son dakika 
IHIH^HHBHHBHBİHİHHBİBHHM 

Paristeki suikasd 
faili yakalandı 

Suç ortağı da âsi 
ispanyaya kaçtı 

Paris 11 (Akşam) — Geçen eylül
de Etoil meydanında patronlar bir
liği binasını cehennem makinesile 
havaya uçuran Pier Jül, derman 
Ferranda yakalanmıştır. Kendisi 
cürmünü itiraf etmiş, âzası mevkuf 
gizli ihtilâl komitesinin emrile bu 
suikasdi yaptığını söylemiştir. 

Suikasdçinin suç or.-tağı olup ayni 
günde Bassier caddesinde diğer bir 
binayı havaya uçuran Jean Alfred 
asi İspanyaya kaçmıştır. 

Romada Mitlere 
istikbal hazırlığı 

Eski garın yerine yeni 
bir gar yapılıyor 

Roma 11 (A.A.) —. Bitlerin istik
bali için hazırlıklara şimdiden baş
lanmıştır. Eski şimendifer garının 
yerine şimdi yeni ve muazzam bir 
gar yapümaktadır. 

Hitleri selâmlamak için Bomaya 
gelecek olan milyonlarca halk Hit
leri bu istasyonda alkışlıyabilecektir. 

Giomale di'İtalia gazetesinin yaz
dığına göre Hitler, Romada bulun
duğu müddetçe Doria sarayında ika
met edecektir. Bu saray bütün Ro
ma saraylannm içinde en güzel ye 
en muhtesemidii". 

_J 
Romanya Küçük itilâfa 

sadık kalacak 
Hariciye Nazın B. Micescu Pragdaki 

nutkunda bunu açıkça söyledi 
Prag 10 — Romanya Hariciye Na-

jnrı B. Micescu buraya gelmiş, is
tasyonda Çekoslovakya Hariciye Na
zırı B. Krofta, Romanya sefareti er
kânı, Yugoslav sefareti müsteşarı 
tarafından karşılanmıştır. İstasyon 
bayraklarla donanmıştı. Kalabalık 
bir halk kütlesi Romanya Hariciye 
Nazırını selâmlamıştır. 

Dün akşam Çekoslovak Hariciye 
Nazın, Romanya Hariciye Nazın şe
refine bir ziyafet vermiştir. Çekos
lovakya Hariciye Nazırı B. Ki'ofta 
bu münasebetle söylediği nutukta 
Romanya Hariciye Nazırının seyaha
tinin, Romanyanm Yugoslavya ve 
Çekoslovakya ile birlikte hareket 
edeceğine bir delil teşkil ettiğinden 
bahsetmiştir. 

Hatip bundan sonı-a Küçük İtüâf 

devletlerinde vukuagelen kabine de
ğişikliklerinin bu itilâfın azalan 
arasındaki işbirliğinin sağlam te
mellerini sarsmıyacağmı ve bu âza/-
lann dahüî işlere karışmamak pren
siplerine ihtimamla riayet ettiklerini 
söylemiştir. 

Bu sözlere cevap veren Romanya 
Hariciye Nazırı B. Micescu, Küçük 
İtilâfı teşkil eden devletlerin hükü
metlerinde ne türlü değişmeler olur
sa olsun Küçük İtilâfın daima kuv
vetini ve âzası arasmdaki irtibatı mur* 
hafaza edeceğini kaydetmiştir. 

B. Micescu kendisine yapılan ha
raretli istikbalden dolayı teşekkür 
etmiş ve iki memleket arasındaki 
teşriki mesainin gittikçe dostane ve 
feyizli bir şekilde devam edeceği ümi
dini izhar etmiştir. 

Türkçe konuşmak 
ve yahûdi muhacereti 
Meclis encümenleri iki 

teklifi de reddetti 
Ankara 10 (Akşam) — Türkçe konuş-

mıyan vata'ndaşların cezalandırılması 
hakkında Manisa mebusu B. Sabri Top
rak tarafından verilmiş olan kanun 
teklifi, Dahiliye Vekili de hazır bu
lunduğu halde, DahUiye encümenin
de müzakere edilmiştir. Encümen, 
teşkilâtı esasiye kanununun Türkiye-
de yalmz türkçenin konuşvdmasım 
tekeffül ettiğini nazan dikkate alarak 
bu teklifi reddetmiştir. Türkiyeye ya
hûdi muhaceretinin men'i hakkında 
gene B. Sabri Toprak tarafmdan ve
rilmiş olan kanun teklifi de Hariciye 
encümeninde reddedilmiştn. Encüme
nin bu hususta ileri sürdüğü esbabı 
mucibe, bu gibi muhaceret ve yerleş
mek işlerinde mani tedbirler almak 
hükümetin salâhiyeti dahilinde ol-
duğiıdur. 

Bugünkü Ulus gazetesi buna tah
sis ettiği gündelikte; encümenleri bu 
red karanna sevkeden mucib sebeble-
ri izah ettikten sonra diyor ki: 

«Red ile karşılanacaklarına şüphe 
dahi olmasa bu tekliflerin yanlış akis
ler bırakmak bakımından ayn bir 
mahzurları olduğunu da söylemek 
doğru olur. Herkes tarafından bilin
mek lâzımdır ki Türkiyede ana yasa
nın ve Türk kanunlarının hak ve men
faatlerinden istifade etmekte olanlar, 
onların temin ettiği emniyete tam bir 
itimad beslemekte asla yanılmazlar. 
Kamutay encümenlerinin vermiş ol
dukları red karaıiarmm hususî bir 
mânası ve ehemmiyeti vardır.» 

Millet meclisinde 
Dün müzakere edilen 

kanun ve teklifler 

Toprak kanunu 
Lâyiha toprak sahibi 

olmak ve işletmek hakkını 
Türklere hasrediyor 

Ankara 10 —ı Toprak kanunu lâ
yihası son şeklini almış ve Ziraat Ve
kâleti tarafından mütalâaları alın
mak için diğer vekâletlere gönde
rilmiştir. 

Lâyiha, erazi mülkiyetinin iktisa-
bmc'.a millî menfaate uygun yeni sis
temler vazediyor. Ezcümle Türkiye 
hudutlan dahilindeki toprakları iş
letmek hakkı Tütk vatandaşlarına 
veriliyoır. 

Bu hususta lâyihada mevcut hü
küm şudur: 

«Türkiyede hususî şekilde kültür 
erazisine temellük, münhasıran Türk 
vatandaşlannın hakkıdır. Yalnız bu 
kanunun neşrinden evvel ecnebiler 
tarafından iktisap edilmiş olan mül
kiyet hakları, diğer kanunlardaki 
tahdidi mutazammın hükümler ye
rinde kalmal: saıtile bakidir.» 

Ankara 10 (A.A.) — Büyük Millet 
Meclisi bugün Hilmi Uranın reisli
ğinde toplanmış, 20/ikinci teşrin/1334 
tarihli pasaport kanununa bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi okunmuş ve bundan başka 
klüp. kahvehane ve gazinolarla" kır 
bahçelerinde vç emsali eğlence mahal
lerinde bulunan beher bilardodan se
nevi beş lira ve tavla, dama, satranç 
tahtalarımn beherinden senevî üç li
ra oyun aletleri resmi alınması hak
kındaki kanun lâyihası ile Ziraat Ve
kâleti vazife ve teşküât kanununun 
17 inci maddesine bağlı cetveldeki 
«hukuk müşavir muavini» ünvanı-
mn hukuk müşaviri şeklinde değişti
rilmesine ve muhasebei umumîye 
kanununa müzeyyel kanun lâyiha-
lannm'birinci müzakereleri yapılmış 
ve çarşamba günü toplanmak üzere 
İçtimaa son verilmiştir. 

6alata ve Suad 
vapurları çarpıştı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
1ar ve müthiş bir güıiiltü ile çarpış
mışlardır. 

Müsademe ânî ve şiddetli olmuş, 
her iki vapur da hasara uğramıştır. 
Galata vapuru hâdiseden sonra 
Suad vapurundan açılmış akıntıya 
kapılarak Boğaza dönmüş, Büyükde-
re önlerine demirlemiştir. Suad vapu
rundan gazetemiz makineye verilin-
ciye kadar bir haber alınamamıştır. 

Bu sabah Galata vapuru kap
tanı hâdiseyi Deniz Ticaret Müdürlü
ğüne telefonla bildirmiştir. Galata va
puru kaptanı Suad vapuru hakkında 
demiştir ki: 

— Çarpıştıktan sonra uaun uzun 
düdük çalarak Suad vapurunun im
dada ihtiyacı olup olmadığmı öğren
mek istedim. Fakat v ^ u r bana cevap 
vermedi. Bunım üzerine ben de vapu
rumu akıntıya vei"erek B<^aza gir
dim. 

Deniz Ticaret Müdüriüğü tahkika
ta başlamıştır. 

Galata vapunı kaptanı hâdi
seden sonra tayfalardan birinin eksik 
olduğunu görmüştür. Tayfanın ne ol
duğu bilinmemektedir. Kaptan de
miştir ki: 

— «Tayfalarımdan birinin ne oldu
ğunu bilmiyorum. Belki müsademe es
nasında diğer vapura düştü; belki de 
denize yuvarlandı.)) 

Irak ve î r a n demiryol lar ı 
Ankara 10 (Telefonla) — Nafia Ve

kâleti Irak ve İran demiryolları ile 
demiryollarımızı birleştirecek olan 
hatlar üzerindeki etüdlerini bitirmiş 
ve hatlann güzergâhını tesbit etmiş
tir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMAf 
Türkiyedeki bekâr erkek

lerin adedi düşündürücüdür 
Memleketimizde cvlraıme çağında 

200 bin bekâr varmış. Fraıısada d» 
ayni vaziyette 500 bin bekâr mevcud 
diye, son geteı Parla gazetdati to-
yametleri kopanyor. 

Halbuki evlenmemek cihetindeB 
Fransıs erkekleri pdE inatçıdırlar. 
Pransada, bekârlık merakı bir milli 
hastalık sayılır. Buna rağmen, iki 
memleket nüfusile bekârlarının ade
dini kıyas ederseniz, biıdekileıin b ^ 
her milyonda daha fazla olduğu an-
laşıbr. 

Demek ki, mühim içtimai bir me
sele karşısındayız. 

Fakat bektojdnln hikâyesinddd 
gibi evlenmek de nc^e yarar? 

Malûm ya, erenler, dere kenarmda 
çamurdan heykeller yuğuruyormuş. 

— Nedir yaptığm? - demişler. 
— Adam yaratıyorum. 
— Sus... O nasıl lâf? 
— Basbayağı lâf. Rızkım vermiye-

cek olduktan sonra yap yap sahver. 
Şayed 200 bin bekârımıza: «Herşe-

ye rağmen ille evlenin!» diyecek olur
sak, sefalet içinde âileİCTİn kurulma-
sım tavsiye etmiş sayılırız. 

Fransadaki 500 bin bekârdan ekse
risinin evlenmemesine sebeb, geçim 
vasıtasızhğı gösterilyor. Bizim bekâr-
lann çoğunda da ayni sebeb vardır, 
Fakat büyük bir kısmmda da mal 

setinden emniyetsizlik korkusu hâkim' 
dir; «Çocuğum olursa masraf altm 
da ezilirim!» düşüncesi zihnleri kuT' 
çalar; nihayet: hastalık alillik endi
şesi... 

Bütün mesleklerde ücretle çah-
şanlann istikbalini, dulunu, yetimi 
ni - devlet memurlanmnld gibi 
emniyet altuıa ahnak, bekâr-
hğm nisbetini azaltmak için el 
bette beUi başh ve esash tedbirdir, 
Tabiî muhtelif çeşit sefaletlere düşen 
vatandaşları himaye eden hayır ce
miyetlerinin çoğalması da ona yakın 
ehenuniyeti haizdir. 

Garpte ve bizde son 
zamanlardaki cinayetler 

Geçenlerde, Fransa'da, ild kız bir 
müesseseye girmiş. 

-^ Eller yukan! - diyerek tabanc*-
lanm kasadara çevirmişler. 

Çekmecede bizim paramızla ancak 
beş on lira kadar bir nakid bulup al-
uuşlar. husu^ otomobillerine binr 
misler ve kaçmışlar. 

Bunlann yüksek aileye mensup 
kızlar olduğu anlaşılmış. 

Son gelen Garp gazetelerinde de 
buna yakın bir hadise daha okuduk: 
Bu sefer de Amerikada iki kız gangs
terlik ya^mş, süâh kuvvetile iki do
lar çalnuş. Fakat yakalanmışlar ve 
içlerinden birinin bu işi takibe m»-
mur polisin kızı olduğu meydana 
çıkmış. 

Kadınlar erkeklerin yaptığı her işi 
yapmağa başladı diye takdir eder
ken, birdenbire, hayretle: 

— Vay! Hes^ta buda mı var?..'. -
diye alkışı yanda kesmek icab ediyor. 

Öyle ya: Nasreddin hocanın dediği 
gibi, tencerenin doğduğuna inanırsm 
da öldüğüne inanmaz mısm? 

Fakat bereket versin ki bizim 
memlekette böyle şeyler mevzuubahs 
değUdir. Bizde gangsterlik erkekler 
ftiasında da yok. Hattâ dağlardaki 
eşkıyalık şekli bile kalmadı denebilir. 

Bu münasebetle birşeye dikkati 
«elbedeırim: İşlenen büyük cürümle, 
jdn sayıM memleketimizde gittikçe 

J 
Ahırkapıdaki 
teneke evler 

Nafia vekâleti yakında 
bunlan kaldıracak 

Nafla Vekâleti Ahırkapı İle Yeni-
kapı atasında hat boyunda bulunan 
teneke mahallelerin Istanbula İlk ge
len bir yabancı için çok çirkin bir 
manzara teşkil ettiğini göz önüne al-
nuş, bu mahalleleri kaldırarak burar 
sini tanzim etmeğe karar vermişti. 
Bunım üzerine vaisiyetl tesblt etmek 
üzere bu semtlerin bugünkü vaziyeti
ni gösteren bir haritayı belediyeden 
istemişti. 

Nafia Vekâleti, burasmı tanzim 
için müstakbel şehir plâm ile bu har 
valiye nasıl şekil verildiğini öğren
mek istemiştir. Belediye bunun üze
rine şehircilik mütehassısı B. Proste-
un hazırladığı avan projeden bu semte 
ald kısmmı çıkarmış ve Nafla) Vekâ^ 
letine göndermiştir. Ayni zamanda 
nafia ile belediye arasmda temaslar 
başlamıştır. 

Nafia Vekâleti kendi vesaiti ve mas-
raafile bu havalij^ tanzim etmelde şe
hir plânımn bir kısmım tahakkuk et
tirecektir. 

B i r t r a m v a y b ir i h t i y a r a 
ç a r p a r a k y a r a l a d ı 

Zülfikar admda biri Aksarayda 
MUlet ca:ddesinden geçmekte üren 
vatman Ömerin idaresindeki tramvay 
arabasmm sadmesine uğramış, muh
telif yerlerinden yaralandığı cihetle 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Otobüs işi 
Müfettişler henüz 

fezlekeyi bitiremediler 
DahUiye Vekâleti teftiş heyeti reisi 

B. Tevfik Talâtm reisUği altmdaM 
mülkiye müfettişleri otobüs işlerine 
ald yaptıldan tedkiklerin fezlekesini 
henüz ikmal etmemişlerdir. Yapılan 
tedkikler uzım safhalar geçirdiğin
den fezlekede bütün bvmlar anlaşıl
maktadır. Vesikalarm, muhaberelerin, 
verilen ruhsatiyelerin suretleri de 
fezlekeye leffedümiştir. 

Müfettişler fezlekeyi biran evvel bi
tirip Ankaraya göndermek istedikle
rinden evvelki gün de, pazar olmasma 
rağmen, vüâyette çalışmışlardır. 

B i r f u t b o l o y u n c u s u y a r a l a n d ı 
Evvelki günkü Güneş - Vefa! mar 

çmda, Vefa oyımculanndan Safer, 
bir aralık topa bir baş vuruşu yap
mış ve bu sırada düşüp kendini kay
betmiştir. Hadise zabıtaya haber ve
rilmiş, söz söyliyemiyecek bir halde 
bulunan Safer Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, yapılan tahkikatta bu 
işte hariçten bir kimsenin sımu ve 
taksiri olmadığı tesbit edilmiştir. 

azahyor. Sayınız: Sanyerde madam 
Ebnasyan vakası; Vernedann cina
yeti; Bir ermeniyi boğmuşlardı; Ha
liçte bir cesed çıktı... 

Upuzun bir zaman ölçüsü içinde 
ancak bu kabü t * tük şeyler oluyor. 
Şeytan kulağım kurşun, memnu
niyete şayan bir vaziyettir. 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Buz gibi vapur salonları 

Kavaklardan 29 numaralı se
feri yapan ve Anadolukavağından 
6 - 12 de hareket eden 60 numor 
rah vapurun yine Kavaklardan 
51 numaraü seferi yapan, Anado
lukavağından 7-20 de kalkan 66 
numararun üst salonunda - kalo
rifer bozulduğundan dolayı - sü
hunet derecesi 2 ye kadar indiği 
oluyor. 

Bu vapurlarla vazifesine giden 
mektepliler vesair yolcular hasta 
oluyorlar. 

Sanyerden: Kemal üçkan 

Yanlış yoklama 
kâğıdı vermiş 

Müddeiumumi cezalan-
dırılmasmı istedi 

Mustafa Halid adında bir adam, 
933 ve 934 senelerinde İstanbıü bele
diyesi hukuk,ve temizlik işleri kalem
lerinde maaşla çalıştığı halde adliye 
bütçesinden tekaüd maaşi almak üze
re malmüdürlüğüne verdiği yoldama 
kâğıtlarmda başlca bir yerde çalışma-
dığmı ve maaş almadığını bUdirmek 
suretile yanlış beyanatta bulunmak 
suçundan, İbrahim, Tevfik, İrfan Sıd-
kı, Hakkı, Osman ve Kâmil adlarmda 
altı kişi de ihtiyar heyeti azasından 
bulundukları sırada Mustafa Halidin 
hakikata uygun olmıyan yoklama 
kâğıtlarım tasdik etmek suçundan 
maznunen ağırceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Dün yapılan muhakemede iddia 
makamı, maznunlardan Mustafa Har 
lidin suçu sabit olduğunu ve bir kaç 
defa tekerrür ettiğini söyliyerek ceza 
kanunımun 83 üncü maddesi göz 
önünde bulımdurulmak suretüe 343 
üncü maddeye göre cezalandırılması
nı; diğer maznımlarm ise, Mustafa 
Halidin başka yerde çalışmadığına ka
naat getirerek evrakmı imza ettikleri 
anlaşıldığmdan beraatlerine karar ve
rilmesini istedi. Maznun!arm müda-
faalarım hazırlamalan için muhake
me bajşka güne burakıldı. 

H u s u s î m i , r e s m î m i ? 
İstanbulda bir ecnebi şirketin mü

dürlüğünü yapan Jak adında biri res
mî muamelelere aid bir mektubu ec
nebi bir lisanla yazdığı iddiasile mah
kemeye verilmiştir. 

Dün asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde yapüan muhakemede maznun 
Jak bu mektubu hususî surette yaa-
dığmı söylemiş, mektup kendisin* 
gösterilmiş, Jak buna da: 

— Mektup ve imza benimdir, İsviç
reli bir adam makineler baklanda bar 
na bir şey sormuştu. Ben de kendisi
ne hususî surette cevab verdim. Res
mî muameleye aid bir mektup değil-
dhr. 

Demiştir. İddia makamı, mektubun 
hususî mahiyette olunp olmadığınm 
tesbiti için mektubun tercüme etti
rilmesini istemiş, mahkeme bu isteği 
kabul ederek muhakemeyi başlca gü
ne bırakmıştır. 

Ruhsatiyeye 
uymayan inşaat 

Bir avukat belediye 
aleyhine Şurayıdevlete 

başvurdu 
— ^ 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, ş^ıir içinde yapılacak in
şaatı tedlrik ederken Cihangirde bir 
avukatın ruhsatname hilafın ^ olarak 
beş kath bir apartıman yaptırdığını 
görmüş ve bunun üzerine inşaatı ta
til ettirmişti. 

Bina sahibi olan zat, inşaatm tatil 
edilmesini kanuna mugajnr görmüş 
ve belediye aleyhinde Şûrajı devlete 
müracaat etmiştir. Bina sahibi avu-
katm mütalâasma göre belediyenin 
bina inşaatmda istinad elfiği talimat
name hükümleri kanunî mahiyette 
değildir. Binaenaleyh bele (üyenin mü
dahalesi yanlıştır. Dê /İBt şûrası he
nüz bir karar vermeırdştlr. 

Belediye, B. Muhiddin Üstündağm 
inşaiatı tatil ettirmelJe yerinde bir 
karar verdiği kanaalindedir. Bu ka
naat şu sebeblero İstinad etirilmekte-
dir: 

Bina inşaatı, (Yapı yollar kanunu)' 
na göre ruhsatiyelere bağhdır. Kaüun 
şehir plâm yapümcaya kadar binala
ra verilecek irtifalarm belediyeler tar 
rafmdan tayin edileceğini gösteriyor. 
Belediye de bu kanuni hakka istinar 
den bir talimatname hazırlamıştır. 
Binaenaleyh talimatname hükümle
rine uymıyan inşaata müsaade edile
memektedir. Şu bakımdan belediye
nin hareketi kanunî mahiyette görCt-
lüyor. 

Havagazı patladı 
'Bir kadın muhtelif 
yerlerinden yaralandı 
Fındıklıda Azaryan a'partımamnda 

dördüncü dairede oturan bayan 
Viktorya dün havagazı tesisatUe ye
mek pişereceği bir sırada, fazla açı
lan musluk ve delinmiş olon bir boru 
dolayısile alnsızm iştial vukua gelmiş 
ve Vilrtorya vücudunun muhtelif yer
lerinden yanmıştır, Viktorya Beyoğlu 
hastanesine yatur'lmıştır. 

Kumkapıda bayan Takohl admda 
saralı bir kadm da dün bir aralık 
mangal başmda ısınmakta iken sara
sı tutmuş ve ateşler üzerine ka'pan-
mıştır. 

Evde bulunan diğer eşhas hadise
den haberdar oluncaya kadar kadın
cağız oldukça ehemmiyetli şekUde 
yanmıştır. Kadın tedavi altına alın
mıştır. 

K ü ç ü k S a n a t l a r k a n u n u n a 
m u h a l i f h a r e k e t e d e n b i r i 

y a k a l a n d ı 
Beyoğlu zabıtası, Yuvan isminde 

birini yakalıyarak mahkemeye ver
miştir, Yuvaiun suçu Türk tebaası 
olmadığı halde, Küçük sanatlar kar 
nununa aykın hareket ederek Beyoğ
lu barlannda çalgıcılık etmesidir. 

Polis, Yuvan hakkmda tanzim et
tiği tahkikat evrakmı adliyeye tevdi 
eylraniştir. 

İSTANBUL HAYATI 
Salon düğünü I 

Eskiden köprünün öte tarafındaki 
bazı semtlerde oturanlara münhasu; 
olan salon düğünleri, son zamanlar» 
da şehrin dört tarafına sirayet etaae* 
ğe başladı. Bir zamanlar; 

— (...) bey, oğlunu evlendirmiş Ut 
(...) salonunda düğün yapmış. denW 
lince: 

—• Aa, üzerime iyUk sağlık. Kendi 
evi dar geliyorsa şöyle genişçe bir ah* 
bab evi bulamamışlar mı ki, kalk^ 
ta Beyoğullarmda yetmiş Od buçuk 
milletin içinde düğün yapıyorlar? 
• Diye hiddetten yetmiş iki buçuK 
selâvat getiren bir çok kimseloi, şim> 
di o salonlardaki davetliler arasmda 
görüyoruz. 

Geçenlerde böyle bir düğüne davet 
edUdim. Daha erkenden salonun ya« 
ndan fazlası dolmuştu. Boyunlarına 
al yeşU fanila atküar dolamış, elleri 
şemsiyeli baylar; lâcivert başörtüleri
ni çenelerinin altından sımsıkı iğn»« 
lemif kürk mantolu bayanlar; dudaV 
rujlan burun deliklerine kadar yayık 
nuş, kirpiklerinin uçları krem, pudm 
bulaşıkh, kırmızı, mavi yün bluzla 
genç kızlar; kucaklan kundakh geng 
bayanlar; enseleri merdiven basam** 
ğı şeklinde kınlmış, tepelerindeki saf 
yumaklarına pamuklu basma parça» 
sından kurdelâlar bağlanmış, organ* 
tin entarili küçük kızcağızlar; bir el* 
lerinde çamurlu futbol toplan bir tif 
lerinde kabakçekirdeği dolu afacan* 
1ar kafUe kafile salona doluyorlar, 
herkes önüne gelen yer» oturuyor. 

Bir aralık hamam uğultusunu an* 
duan gürültü arasmda bir çığlık kop* 
tu. Hertıes koşuştu. Yaşhca bayanlar* 
dan biri, etrafı daha iyi görebilmek 
için sandalyesini almış, dans edilecek 
yerin ortasına oturmak istemiş. Fakat 
sabunlu tahtalarm üstünde ayağı 
kaymış, sandalye ile berabo* yuvar» 
lanmış. Bağnşmalar, gülüşmeler ara> 
smda kadıncağızı kaldırdılar. 

Nihayet caz başladı. Sağdan soldan 
çiftler kalktılar. Gri ceketli, lâtivert 
pantalonlu bir delikanlı, muhakkak 
düğünün şerefine aldığı yeni şosonla-
n m sürüye sürüye geldi, yan tarafım
da oturan genç kaduun Önünde reve> 
rans yaptı. Birdenbire suratı kıpkır» 
mızı kesilen kadmcağız sessizce başi" 
lu önüne iğerken onun yanında otO/* 
ran yaşh bayan hiddetle yerinde doğ
ruldu: 

— Oğlum. Her kuşım eti yenmeı. 
Salona geldin de kendini bir şey mi 
sanıyorsun? Karşındakine biraz dik
kat et bakalım, senin bildiğin kadın
lara benziyor mu? Çekil bakajrım ora
dan. 

Delikanh dudak büktü, mınldana» 
rak uzaklaştL 

Dans epeyce devam etti. Fokstrot 
çalarken çarliston; tango çalarkeQ 
fokstrot oymyan merakh çiftler doyu 
doya tepindUer. 

Bir aralık büfeye uğradım, Kalaba* 
lıktan yanaşmanın imkâm yok. Bi9 
elinde pasta dilimi, ötekinde gazoa 
bardağı, avurtlan davul gibi şişmiş tal| 
adam dirseğUe göğsüme vurarak hn-
ni geriye itti v« elindekUeri arkada 
duran bayana verip tekrar büfeyi 
koştu. Etrafa bakınıriten düğün sahi* 
bi elime bir bardak gazoz sıkıştırdı. 
Dudaklarıma götüreceğim saunda htik 
kolumdan yakaladı. Şişman, tostopa» 
lak bir bayan: 1 

— Bir saattir hararetten yanıytf* 
rum. Siz erkeksiniz, Ur daha ahnamu 

Diye bardağı elimden çddL Ben da 
kimseye görünmeden kapıdan mruş* 
tam. 

Cemal RefK 

Bay Amcaya göre... 

B, A. — S5ylediğtm lûgatlan tek
rarla bakayual 

K. A. — Lâ - Hayırl Neam - Evetl» ... Esselâmünaleyküm ya ehl 
naydm dostuml... 

Oû- ... tyi amma baba neden bana 
famsızca, ingilizce, almanca yerine 
arapça öğretiyorsım?... 

B. A. — Modem Usan olduğu içini.,, 
Baksana hangi radyoyu açsan bütü4 
dünya arapça konuşuyor!... 
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Deniz Banka geçecek müesseselerin 
hiçbir memuru açıkta kalmıyacak 
(Baş tarafı 1 Ind sahlfede) 

Türkofis tstanbul şubesi müdürlüğür 
ne gelmiştir. Ofis müdür vekili, Sü
mer bank İstanbul şubesi müdürü, 
İstanbul sanayi müfettişi, Marmara 
nuntakan ölçüler bâ^üfet t iş l , Tlcar 
ret mektebi müdür vekili, Ticaret 
odası ve Zahire borsası, kâtibi umu
mi ve komiserleri, tş Limidet müdürü 
daha önce Ofise gelmiş bulımuyor-
lardı. Bu zevatm, iştirakile Vekilin r ^ 
yasetinde Türkofiste mühim bir top
lantı yapılmıştır. 

Bu tdj^lantıda iktisMPteşekküIlerin 
faaliyetleri ve ihtlyaçlan üzerinde 
uzun uzım görüşülmüş, B. Şakir Ke-
sebir toplantıda buluaan zevatm ver
diği izahatı büyük bir dikkat ve alâ
ka ile dinlemiştir. Ofisteki toplantı 
da ilii saatten faza sürmüştür. 

Tacirlerin müracaat ler i 
İktisad Vekili Ofisteki toplantıdan 

sonra kendisine talısis edilen odada 
muhtelif ziyaretler kabul etmiştir? Bu 
mayanda bazı tacirler de Veldli ziya
ret ederek kendilerini alâkadar eden 
muhtelif meseleler hakkmda müra-
caatler yapmışlar ve dileklerde bu-
lımmuşlardır. B. ŞakJr Kesebir her 
müracaatı ayn ayn büyük bir alâka 
ile dinlemiştir. Tacirler VekUin ya-
nmdan büyük bir memnuniyetle ay
rılmışlardır. 

A n k a r a y a hareket 
iktisad Vekili saat 18,20 de Türko-

fisten ayrılarak refaketinde Ofis mü
dür vekili B. Necmeddin Meto ve li
man işletme idaresi müdürü B. Rau-
fî Manyaslı olduğu halde otomobUle 
Karaköye gelmiş ve 6,35 vapurile 
Haydarpaşaya geçmiştir. 

B. ŞaMr Kesebir, dün akşam An
karaya hareket eden Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhiddin Üstündağ ile va-
punm yan kamarasında Haydarpa

şaya gidinceye kadar görüşmüş ve saat 
7,10 da kalkan trenle Vali ile bir
likte Ankaraya gitmiştir. 

Haydarpaşa gannda Belediye - Ve 
Parti erkânile Deniz ve iktisadî daire
ler umum müdür ve müdürlerinden 
mürekkep kalabalık zatler B. Şakir 
Kesebir ile B. Muhiddin Üstündağı 
büyük bir samimiyet havası içinde 
uğurlamışlardır. 

Deniz Banka g e ç e c e k mües 
sese lerdeki memur lar aç ıkta 

k a l m ı y a c a k 
iktisad Vekili B. Şakir Kesebir'in 

dünkü tedkikleri DenizbaHk teşkilâtı 

Ue de alâkadalrdır. VekUin Deniz Ban
ka geçecek bütün deniz müesseslerln-
dekl memur adedi ve ihtiyaçları hak
kmda mufassal izahat almasma hu
susi bir ehemmiyet verilmiştir. 

Üzerinde durulacak en mühim nok-
tal deniz müesseslerinde hâlen çalış
makta olan memurlann vaziyetleri
dir. Şimdiye kadar çıkan müteaddld 
şayialar memurlan haklı bir endişe
ye düşünmüştür. Deniz Bank kurulur
ken tasarruf yapılacalğı ve 300 kadar 
memurun açıkta kalacağı bu şayialar 
arasındadır. 

İktisad Vekili bir muharririmizi bu 
hususta demiştir ki: 

—Zaten şimdilik hiç birşey belli 
değildir. Fakat Deniz Bank merkez 
teşkilâtı kurulduktan sonra ela şim
diki memurlar vazifelerine devam 
edeceklerdir. 

Şayet ilerde bir tasarruf icab eder
se bUe Deniz Banktaki vazifesi niha
yet bulması gereken memurlara baş
ka işler gösterilecektir. Yoksa hiç bir 
memur kolundan tutulup atılacak de
ğildir.y^ 

İ s p a n y a d a k i a l a c a k l a r 
Geçen sene tacirler İspanyaya yu

murta göndermiş, fakat İspanyada
ki dahUî karışıklıklar ve muhtelif se-
bebler dolayısile 400,000 lira; para bi-
rilonişti. Türk - İspanyol anlaşması 
meriyetten kalkmış bulunuyor. Bu 
ciheti göz önünde tutan yumurta ta
cirleri İktisad Vekili B. Şakir Kese-
birin şehrimizi ziyaretinde de istifa
de ederek dün Türkofiste bu mesele 
hakkmda B. Veldle müracaatte bu
lunmuşlardır. 

Tacirler bu meselenin hallini ve 
Merkez bankasının kendilerine yar
dım ederek İspanyadaki alacaklarını 
ödemesni istemektedirler. B. Şakir 
Kesebir bu hususta da şunları söyle
miştir: 

— Yumurta tacirleri bugün (dün) 
bana müracaat ederek meseleyi an-
Idttılalr. Onlarm daha önce de ayni 
mevzu üzerinde İktisad Vekâletine 
müracaatleri var. Ankaraya gittik
ten sonra onların evvelki müracaat-
lerini tedkik edecek ve ona göre bu
radaki müracaatlerini de göz önünde 
tutarak tedkikatıma devam edeceğim! 

Elden gelen çabuklvMa tacirler 
lehine mümkün olan herşey yapıla-
caktır.9 

B. Şakir Kesebil tedkiklerinden ve 
görüşmelerinden memnunen Anka
raya döndüğünü ilâve etmiştir. 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
Tepebaşmda 

DRAM KISMİ 
| İŞ 

• ^ 

ERKEK ve 
HAYALETLERİ 

Satılık - Kiralık 
istiklâl caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

fer-50 
İSPANYOL ÇİÇEKLERİ 

ispanyolca büyük operet 
Yıldızlar: Madrid operasmm en meşhur artistleri: MİGUEL LİGERO Primadonna — RAGUEL RODRİGO, Tenor 

İspanya temsil san'atuun en güzel eseri. Neşe, eğlence, İspanyol şarkıları ve rakıslan. 
İspanya temsil sana'tmın en güzel eseri. Neşe, eğlence, İspanyol şarlalan ve rakıslan. 

^^^^^^^^—^^-—- ÇARŞAMBA AKŞAMI T Ü R K Sinemasında ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • M M B H i 

Yarın akşam MELEK İSTANBULUN GÜZEL FİLM SEVEN HALKI 
Sinemasında buluşacak. Çünki: 

Beyaz perdenin en güzel filmi - ROMEO JULYETTEN, La DAM O KAMELYA dan NEFİS, ŞAHANE BİR AŞK — 

GÜZELLİK — MUSİKİ — İSPANYOL DANSLARI, görülmemiş derecede heyecanlı bir mevzuda 

ATEŞ BÖCEĞİ 
Baş rollerde: JEANETTE MAK 

DONALD ve ALLAN JONES 
DİKKAT: Yann geceki müsamereye herkes gelebilir, muhterem müdavimlerimizden bir çoğunun arzu ve isran üze

rine yarm geceld müsamere için FRAK veya SMOKİN mecburiyeti KALDIRILMIŞTIR. 
Fiyatlarda zam yoktur — Biletler bugünden itibaren MELEK gişesinde SATIL MAKDADIR. Telefon: 40868 

Askerî liseler 
boks şampiyonası 

Müsabakalar ın net ice lerini 
yaz ıyoruz , final p e r ş e m b e y e 

yap ı lacak 
• Askerî liseler boks şampiyonasına 

dün Maltepe askerî lisesinde devam 
«dümiçtii-. Neticeler şunlardır: Sinek;, 
sıklet:- Maltepeden Necdet Bur
sa lisesinden Ahmed Çeliğe Küîieli-
den Nihad Deniz lisesinden İzzete, 
Horoz siklet: Deniz lisesinden Fe-
rld Kuleliden Vahide, Maltepeden 
Ali Bursadan Sabahaddine, Tüy sık
let: Denizden Efdal Bursadan 
Kenana, Maltepeden İsmail, Kuleli
den Hicriye, Hafif sıklet: Kuleli
den İzzet Bursadan Nadire sayı he-
sabUe galip geldUer. 

Hafif sıklet: Deniz lisesinden 
Kadri Maltepeden Zuhale, Orta sık
let: Kıüeliden Nureddin Bursa
dan Orhana, Deniz lisesinden Aziz 
Maltepeden Cihada, Yanağır: Ku
leliden Orhan Deniz lisesinden Fet
hiye nak avımddan galip geldüer. 

Yanorta: Kuleliden Hayri, Bur
sadan İhsana, Deniz lisesinden Şev
ket Mçdtepeden Edibe, Yanağır: 
Maltepeden Necdet Türken Bursa
dan İsmaile hükmen galib geldUer. 

Müsabakalarda en fazla muvaffak 
olan Deniz lisestnden Efdaldir. Mü-
sabaklann finali perşembe günü sa^ 
a t 15 te Beyoğlu Halkevinde yapıla
caktır. 

D ü z e l t m e 
Dünlni sayımızda Ankara lig maç-

lanna ald havadlsde Ankaraspor sa
hayı terlcettl yazüacağı yerde yanlış-
hkla Ankaragücü sahayı terkettl yar 
aılmıştu*. Düzeltirla. 

Vergi tahsilatı 
Izmirde göze çarpan bir 

fazlalık var 

PARAMOUNT .Şirketinin Fran
sızca sözlü 938 mfevsimi için 

hazırlanmış 
Meşhur rejisör: KİNG VİDOR'un 

en büyük ^İmi 

T E K S A Ş 
F E D A i L E 3 

Baş rollerde: FRED MAC MUR-
RAY - JACK DAKİE - JEAN 

PARKER 

İzmir (Akşam) — Vilâyetin vergi 
tahsilatında bariz bir fazlalık var
dır. Haziran 937 den birinci kânun 937 
sonuna İcadar maliyeye; ait v e r ^ e r 
talhsilâtı 5,100,000 liı-^yâ baliğ ol
muştur. Geçen yıl ayni tarihteld ver
gi tahsilatı 4,627,000 liı-a idi. Arada
ki 473,000 liralık mühim fark, bu se
nenin lehinedir. 

İzmir deftardarlığma tayin edüen 
B. Nafi DemirİKiya, İzmir maliye iş
lerinde mühim ıslahat yapmış, kısa 
bir zamanda vazifesinde hakikaten 
mühim muvaffakiyetler temin et
miştir. 

SAN'A T ÂBİDESİ 
LA D A M © K A M E L Y A 

Baş rollerde: GRETA GARBO — ROBERT TAYLOR 
Greta Garbo'nım san'at hayatında en harikulade temsiU, güzelliğini 
erişilnüyecek bir sinema eseri. 

Y A R I N matinelerden itibaren 

asla 

Y I L D I Z S i n e m a s ı n d a başlıyor. 

Tath ve muhrik sesli 

E R N A S A C K 

NEZLEYİ 
'İHMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PASTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP. BOĞAZ 

KASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

Medeniyeti bir türlü kendine haz-
medemiyen Teksas eraletlnin yegâne 
varisi KIRMIZI DERÎLÎLER ile AME
RİKA BİRLEŞİK DEVLETLER ara

sında senelerce cereyan eden Kan Davası 
Y R I N matinelerden itibaren 

A L K A Z A R 
Sinemasmda fevkalâ^ gala mü-

sameresi olarak başhyor. 

YOŞİVARA 
Baş roUerde: PİERRE RİCHARD 
WİLLM . SESSUE HAYAKAWA 
Heyecan dolu aşk ve iztirap filmi 

B U G Ü N 

Sinemasmda başhyor. 

• ' • ' ' • ' ^ ^ • ' Parlak ve emsalsiz sesli., 
Berlin Ope
rasından 

Dün akşam S A K A R Y A sinemasında 

N i S Ç i Ç E Ğ̂  i 
Filminde seyircilerin umumî heyecanını uyandırmıştır. 

Sizi hayran bırakacak ve göldere kadar çıkan bu ilâhî sesi gidip dinleyiniz. 

^ggl^^m ^ ^ AKŞAM saat 21 de FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Paris Nasyonal Konservatuyan profesörü ve jüri reisi, meşhur ye dehaltâr 
piyanist 

LÂZARE LEVY'nln 
Cumartesi saat 17, 1/2 da matine: VEDA KONS&Rt 

Fırtma münasebetile tstanbula gelemediğinden Cumartesi günü bilmecbu-
riye temsillerine başlıyamıyan 

Büyük Türk san'atkân İllüzyonist ve Manyetizör 

Profesör ZATİ SUNGUR 
Dün geceden İtibaren şimdiye kadar İstanbulda hiç göstermediği en heye-
canh MANYETİZMA, FAKİRİZMA ve TELEPATİ hünerlerini 

Şezadebaş ı F E R A H S i n e m a d a 
Büyük muvaffakiyetlerle takdim etmektedir. Yalnız bir kaç gün devam ede
cek bu fırsatı kaçırmayınız. Koltuklar taksim olmamasından eıken teşrif 
edenler en önde yer bulurlar. Temsiller her gece saat 20.30 da başlar. 

Meşhur Keman Üstadı 

JACQUES THIBAUD 
BİRİCİK KEMAN RESİTALİNİ 

19 İkinci kânım çarşamluı akşamı verecektir. 

Tepebafi Şehir tiyatrosu dram 
lusmı, saat 2030 da ERKEK 
VE HAYALETUSRt piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: 9, Le-
normand. Türkçesl: 1 Oalip 

Arcan 

EBTUĞRCL SA"»! TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Balcırlcöy -
Miltiyadl). Yann gece: 

(tjslcüdar - Hale) 
Sinemalarında 

t T A A T İ L Â M I 
Yeni vodvil 3 perde. Ya
zan: Mûsabipzad« Cel&l 

5f 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu gece saat 20^0 da 
Sanatkâr Na l̂d ve Şehir 
Tiyatrosu sanatkârla-
nnçlan Haram ve Mu
ammer birlikte iki oyun 
tairâen Çifte Konferans 
1 perde Ne kızım bilir 
Ne ben vodvil 2 perde 

Teşekkü r 
Eşimin vefatı dcdayıslle cenazesine 

iştirak eden ve telgrafla ve mektup
larla ve şifahen taziye lûtfunda bu
lunan laymetli dostlarıma ayn ayn 
mukabeleye teessürüm mânidir. Sa
yın gazeteniz vasıtasile teşelckürleriml 
sunarım. Mehmed Muratoğlu 



SÎYAS! tCMAL: 

Vamı ©Damıdlflin) rmp©ru 
Belçikamn Fransa ve İngiltere ile 

plan askerî ittifaklarım bırakarak 
umumî harpten evvelki mutlak hita-
raHık politikasına dönmek kararım 
hu iki büyük devlet kabul ettiklerini; 
o zaman Belçika Başvekili bulunan 
Van Zeelanda bildirdikleri vakit ken
disine mühim bir vazife tevdi etmiş
lerdi. Devletler arasındaki gerginliğin 
asıl sebebi olan iktisadî kayıtların 
kaldırılması ve cihanın tekrar ticarî 
cihettĞîi refah ve serbestiye kavuşması 
hakkında büyük devletlerle temasta 
bulunup tedkikat yaparak neticesini 
her iki devlete bir raporla bildirmeğe 
memur edilen Belçikamn sabık Baş-^ 
vekili vazifesini şimdi ikmal etmiş ve 
neticesini Londraya gelip İngiltere 
Başvekiline bildirmiştir. 

Bütün dünyanın derin bir alâka ile 
beklediği rapor, dünyanın siyasî ger
ginliğini bertaraf etmek üzere ikti
sadî sıkıntıları ortadan kaldırmak 
için iki büyük devletin yapacağı res
mi ve pratik teşebbüslere esas olacak
tır. 

Dünyanın başlıca serveti ve bahu
sus ham dadde menbalanmn yüzde 

ve Rusyanın elindedir. Almanya, İtal
ya ve Japonya bu vaziyeti kabul et
miyorlar. Bu üç milleti iktisadî cihet
ten memnun etmekle zengin memle
ketler hem emniyet ve selâmetlerini 
korumuş olacaklar, hem de dünya 
ticaretinin tekrar inkişaf bulmasın
dan kendileri de istifade edeceklerdir. 
Çünkü Almanya, İtalya ve Japonya 
gibi üç büyük müstehlik devletin her 
şeyi sunî veya hakikî olarak her ne 
bahasına mal olursa olsun kendi mem
leketleri dahilinde yetiştirmek için 
otarşi yoluna girmelerinden zengin 
memleketlerin de ticareti zarar gör
müştür, ç 

B. Van Zeelandın bulduğu netice 
ve İngiliz Başvekiline tavsiye ettiği 
çare dünya altınlarının zengin ve 

" yoksul milletler arasında kardeşçe pay
laşılmasıdır. Dünya altınlarının aslan 
payı İngiltere, Amerika ve Fransada 
bulunduğundan mumaileyhin plânı
na göre bu üç memleket altınlarının 
yansını Almanya,- İtalya ve Japonya-
ya vermeleri icab ediyor. Buna muka
bil otarşi usulünün ilgası istenilecek
tir. Bunun ne derece pratik olacağı 
yakında anlaşılacaktır. 

ıpktpni Tnniifprp Frau'ia Amerika Feyzullah Kazan 
lııı.mn.,m..,..S^^^ n.>,..ı.....H,.ı...... MM ...n..".. "" "'""•"" .....mmu....................... 

Filistin için tam 
istilılâl isteniyor 

Yüksek Arap komitesi Yahudi 
muhaceretinin durdurulmasını istiyor 

Kahire 10 (A.A.) — İyi bir memba
dan öğrenUdiğîne göre yüksek arap 
komitesi yakmda bir beyanname neş
rederek halihazırda Filistindeki vazi
yete karşı mevkiini takviye edecektir. 

Söylendiğine göre komite bu beyan
name ile şunları istiyecektir: 

1 — Araplara, memleketlerinin tam 
bir istiklâle kavuşması hakkının ve
rilmesi. 

2 — Filistinde millî bir yahudi yu
vası ihdası fikrinden vazgeçilmesi. 

3 — İngiliz mandasına nihayet ve
rilerek İngiltere ile Irak arasında ve 
Fransa ile Suriye arasında aktedilen 

muahedelere benzer bir itilâf imza 
edilmek suretile hükümranlık hakla
rına sahib bir arap devleti vücude ge
tirilmesi. 

4 — Mezkûr muahedenin imzasına 
kadar Filistine yapılan yahudi muha
ceretinin ve yahudilere arazi satışla
rının durdurulması. 

Mesul arap makamlannın büyük 
müftünün muvafakatile yukarıdaki 
esaslar haricinde Filistin meselesinin 
halledilmesi için müzakerelere giriş
tikleri hakkında dolaşan şayiaları 
tekzib etmek maksadile bu beyanna
menin neşredileceği anlatümaktadır. 

Paris borsası 
938 senesinin ilk haftası 

iyi geçti 
Paris 10 (A.A.) — Senenin ilk borsa 

haftası, Fransadaki içtimaî ihtilâfla
rın doğurduğu endişelerden dolayı 

. sarahaten fena olan perşembe günkü 
celseye rağmen heyeti umumiyesi iti-
bavile müsaid bir şekilde geçmiştir. 
Chautemps'in uzaklaştırıcı hareke
t i derhal sükûnet verici bir tesir gös
termiştir. 

Piyasada müsaid bir hava yaratan 
tesirler meyanında bilhassa şunlar zik
redilebilir:. 

1 — Masarif atın görülmemiş bir 
şekilde jnğılmış olmasına rağmen büt
çenin katî surette kabulü. 

2 — Bütün bor><a tahminlerini aşan 
dört milyar 200 milyonluk son istik
razın neticeleri. 

3 — Ecnebi piyasalarında kajrdedi-
len salâh. 

4 —Teknik vaziyet. 
5 — Hazinede sekiz milyarlık ilişik

siz varidat mevcut olduğuna dair 
Bonnet tarafından yapılan beyanat. 

Japonyamn mütecavizkârane hare
ketinin verdiği endişelere rağmen ha-

i*icî hâdiselerin borsada tesiri az ol
muştur. : -

— .„»* • 

Lâğımlar k a n a l i z a s y o n a şe
bekes ine nasıl b a ğ l a n a c a k ? 

Kanalizasyon şebekesinin geçtiği so
kaklardaki binaların kanalizasyon şe
bekesine bağlanması hakkında bele-
riyenin yaptığı tedkikler tamamlan
mıştır. Belediye, kanalizasyon şebeke
sinin geçtiği yerlerdeki binaların lâ
ğımlarını bağlamak üzere bir müte-
ahhidle anlaşacaktır. Müteahhid be
lediye hesabına bu lâğımları bağlıya
cak, her ev için yaptığı masrafı bele
diyeden tahsil edecek, belediye de 
bina sahiplerinden muayyen taksit
lerle bu bağlama masraflanm alacak
tır. • 

Suad vapuru 
geri döndü 

Vapur aldığı yara yüzünden 
yoluna devam edemedi 
Çarpışan vapurlardan Suad vapuru 

hakkında ancak saat 12 de haber alı
nabilmiş, vapurun geri döndüğü anla
şılmıştır. Suad vapuru aldığı yaranm 
tesirUe yolıma devam edememiş ve 
biran evvel Boğaza girmeyi faydalı 
bulmuştur. Saat 12 den sonra Büyük-
dere önlerinde demirliyen Suad vapu-
rıma Deniz Ticaret müdürlüğü tara
fından bij: römorkör gönderilmiş ve 
kaptan bu römorkörle Liman daired!-
ne getirilerek isticvab edilmiştir. Ga
lata vapuru kaptanımn sorgusu da 
dün öğleden evvel yapılmıştır. 

Fransız parlâmentosu 
Bugün açılacak, beş ay 

çalışacak 
Paris 10 (A.A.) — Parlâmentonun 

adî içtima devresi, 11 ikincikânunda 
asgarî beş ay ve ihtimal temmuza ka
dar devam etmek üzere açılacak ve 
paskalya zamanında bir ay kadar in
kıtaa uğrıyacaktır. 

Mebusan meclisinin salı günü cel
sesi, riyaset divanmm intihabatma 
tahsis edilecektir. B. Herriot, yeniden 
reis intihab olunacaktır. 

Divanı riyaset, perşembe günü top
lanacak ve meclis cuma gönünden 
itibaren hükümetin haricî, dahilî, zi
raî, iktisadî ve malî siyasetleri hak
kındaki istizahalara başlıyacaktır. 

Ayan meclisi, açılma celsesinde en 
yaşlı âzası olan B. Damecour'un mu-
tad nutkunu dinliyecek ve yüksek 
meclis riyaset divam ancak perşembe 
günü intihab edilecektir. 

Reis B. Jenneny ile eski riyaset di-
vamnm bütün âzası yeniden intihab 
edileceklerdir. 

Ayan meclisinde siyasî faaliyeti, me-
busandan yeni kanun teklifleri tevdi 
edildiği zaman başlıyacaktır. 

Ankara şehir tiyatrosunda 
artist namzedi sınıfı açılıyor 

Ankara 10 (Telefonla) — Ankara 
Halkevi, yeni binası yapılıncıya ka
dar kendi sahnesinde çalışacak olan 
Ankara şehir tiyatrosunda bir artist 
namzed sınıfı açmağa karar vermişr 
tir. Buraya Halkevi gençlerinden 
Halkevi sahnesinde bir müddet tec
rübe edilerek muvaffak oldukları an
laşılanlar almacak ve kendilerine 
40-50 lira ücret verilecektir, 

Ankara Halkevi adına Şehir tiyat
rosunda yetişecek bu talebeler staj 
devrelerini bitirdikten sonra memle
ketin muhtelif yerleıindeki Halkeyle-
,ri sahnelerinde çalışacaklardır. 

Deniz B a n k u m u m müdürü
nün tay in kararnames i 

Ankara 10 (Telefonla) — Deniz 
Bank umum jnüdürlüğüne tayini ta
karrür eden İstanbul İş bankası mü
dürü B. Yusuf Ziyamn kararnamesi 
Yüksek tasdike arzedilmiştir. 

Haric iye V e k â l e t i teşki lât 
kanunu 

Ankara 10 (Telefonla) — Bütçe 
encümeni Hariciye Vekâleti teşkilât 
kanununa ek kanun lâyihasının mü
zakeresine başlamıştır. 

Bir türlü a y ı l a m a m ı ş ! 
Sadeddin adında biri Yeşildirek ci-

varmda bir l|)kantadan bir sepet eş
ya çalarken fakalanmış, mahkemeye 
verilmiştir. Hjrsızlık esnasında sarhoş 
olan Sadeddin bir türlü ayılamamış 
ve dün garip bir vaziyette Sultanah-
med birinci sulh ceza mahkemesine 
çıkmıştır. Reis kendisine sorunca, Sa
deddin: 

— Biraz rakı içtim amma sarhoş 
değilim. Ben Şehremini civarında bir 
türbenin tabutlarının içinde yatarım. 
Ahçı dükkâmna girip çıktığım doğru
dur, fakat eşya çaldığım yalandır. 

Dedi. Suçu sabit olduğundan Sâ-
deddinin dokuz ay hapsine, o kadar 
emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmasına v4 850 kuruş mah
keme masrafı ödemesine karar verildi 

İKTİSADÎ MESELELER 

Hayat pahalılığı ile savaş 
Dahiliye Vekâleti vilâyetler idaresi 

kanununda değişiklik yaparken, ha
yat pahahlığı işlerile meşgul ohnak 
üzere ayrıca bir teşekküle lüzum gör
müştür. Şimdiye kadar bu vazifeler 
belediyeler, daha doğrusu belediyele
rin iktisad müdürlükleri meşgul olu
yordu. Fakat hayat pahahUğı mev
zuu o kadar ehemmiyetlidir ki, bu
nunla daha yakından ve daha ge
niş bir surette uğraşmak için yeni
den bir teşekküle ihtiyaç görülmekte
dir. 

Halkın refahile, gıda' maddelerile 
ve halkın geçim işlerile alâkadar ola
cak olan bu yeni teşekkülün mahiyeti 
hakkmda fazla malûmatunız yoktur. 
Her halde bu teşekkülün hayat paha
lılığı mevzularile uğraşan yerü bir 
bürokrat müessese olacağını zannet
miyoruz. Fakat bu yeni idarenin böy
le bir akibete düşmemesi için elinde 
kuvvetli vasıtalar olmalıdır. Meselâ: 
Hayat pahalıhğ'ma âmil olan vasıta
lardan, soğukhava depolan, antrepo
lar, nakliye işleri gibi., bütün vasıta
lar, başka ellerde ihtikâr usullerile 
idare ediUrken, hayat pahahüğı ile 
uğraşan müesseseye düşecek vazife, 
âlimane bir surette raporlar yazmak 
olacaktır. Meselâ: Neden kömür fiat-
leri artıyor? Kömür navlonlannm art: 
masmdaki sebebler nedir? Et neden 
pahaU satılıyor? Meyvayı neden pa-
hah yiyoruz? Bunun gibi birçok me
seleler var. Bunlarla uğaraşmaktan fa-
ideli bir netice alma kiçin, bunlarm 
pahaülaşmasma âmil olan vasıtalara 
sahip olmaktan başka çare yoktur. 
Netekim geçenlerde, kömür navlon-
lanmn hayat pahalılığı üzerine yapa
cağı tesirleri izah ettik. 

Yeni teşekkül edecek dairede, yal
nız pahalıhğın sebeblerini izah et
mekle kedmamalıdır. Yukandîi yaz-
dığmuz gibi, pahahlığa âmil olan va
sıtalara el atmalıdır. Bu gibi vasıta
ları ya kendi kullanmalı veyahut 
bunlan sıkı bir kontrol altma alma-
üdır. H.A. 

Tamn LBste 
Tayyare piyangosu 

Bugünkü çekilişle kazanan numaraları dercediyoruz 

15000 
Lira kazanan numara 

24443 
Bu numaranın son iki rakkamı ile 

nihayet bulan bütün biletler 20 lira, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti ka
zanmışlardır. 

12000 
Lira kazanan numara 

10000 
Lira kazanan numara 

33506 
3000 
Lira kazananlar 

33607 

1000 
Lira kazananlar 

14708 

500 
Lira kazananlar 

4805 28272 33458 15398 
23314 13532 28191 31427 
26093 36433 16463 7493 

20170 
24460 
31440 
5Q18 
39780 
15943 
,672 

25551 
38595 
26826 
32679 
2İ81 

20637 
2434 
37429 
13047 
5926 
13853 -
17920 
34853 
20674 
8610 

13329 

16001 
34158 
29099 
4768 
27497 
5895 
28038 
25142 
35955 
18İ̂ 26 
6453' 

8132 24094 
14531 2051 
1949 22886 
2602 18413 
1659 9099 
26938 24282 
35027 1585 
1318 35813 
'2079 19649 
26965 16580 
22^0 33460 

3 0 Lira k a z a n a n l a r 
17547 36911 
24215 1635 
6313 16069 
7Ş90 8049 
9597 3480 
17362 6010 
35776 32018 
19264 37398 
37441 21711 
34469 26933 
32531 28380 
16149 16506 
27003 6233 
4525 3030 
7049 16165 
33963 12129 
15519 21779 
20495 21088 
21648 27520 
25673 
10761 
220 

16773 

23883 
20871 
3741 
6628 

1782 23919 
35155 33100 

200 Lira kazananlar 
3511 
18547 
29589 
31165 
30351 
36620 

23489 
7021 
2127 
7323 
2829 

32058 

16911 
13337 
25282 
11858 
24578 

26786 
21248 
12611 
6671 
33174 

100 Lira kazananlar 
38011 
35859 
11067 
3160 
11997 

-<l 
11383 
1837 
7999 
37544 
9832 
24541 
23540 

21534 -
25649 
5012 
7597 
8997 
2380 
23524 
33943 
14287 
27101 
26955 
32910 

17695 
27679 
12741 
10532 
31024 
26700 
24389 
15993 
12386 
21656 
29136 
25608 

36811 
14756 
22317 
36853 
18232 
33981 
11328 
2185 

33774 
24256 
18281 
38171 

20399 
1663 

31030 

7128 
20760 
33630 
20741 
38395 
32840 
23078 
9534 
35731 
21472 
23562 
11471 
12262 

5518 10169 
24514 31268 
39360 14437 
6990 19001 

20998 
6329 
29415 
16178 2780 

138 
37705 
28832 
22242 
27128 
38713 
7711 
24818 
34456 
34300 
6462 
17922 
15465 
700 

29365 
3988 
33966 
21738 
39419 
16705 
16542 

16094 31189 

8615 
37877 
6220 
17042 
20722 
27124 
8489 
18568 
39741 
271 
1887 

37419 
9605 
6552 
31955 
35677 
25820 
26627 
36030 
26303 
19370 
1562 
8678 
17146 
28867 
8107 
17240 
36635 
33166 
37852 
30789 
27145 25779 

28325 
25655 
8386 
6814 
30879 
27890 
35238 
30154 
10909 
35769 
13332 
7883 
19167 
9357 

26060 
25635 

8391 
3687 
21480 r^^^^ 
19353 34227 22990 
10704 ^^^^ 
29927 

12290 36415 
22597 2658 

19475 22858 
35570 1422 
32032 693 
4975 21657 
39330 18901 
39379 24169 
29790 36865 
11436 29224 
25867 28493 
23149 27964 
21054 298 
35653 10530 
2690 9270 
9654 5354 
25020 20911 
39032 22132 
30223 21888 
35920 24103 
37359 30824 
18737 38176 
16492 
14249 39198 
8158 12481 
10817 34411 
16943 2688 
498 1374 

35928 22751 
28318 13638 
14558 38897 
10740 22279 
15493 33419 

27115 

5606 22921 
13113 24585 
15130 11612 
7240 22436 
20517 2514 
22617 21061 

7771 17944 
25102 10938 
27967 
32657 38853 
16471 10856 
37191 38170 
2420 29503 
29244 19402 

\ 

24545 
607 

33942 
32638 
11558 
16235 
28438 
2068 
35163 
15291 
36721 
19239 
17946 
15563 
17064 
20456 
13255 
9635 
21048 
33922 
28726 
27090 
7585 
36271 
26053 
22175 
14566 
8893 

18557 
8990 

50 Lira 
37117 
35390 
16103 
22020 
22082 
3813 
5772 
19562 
39079 
32285 
33992 
15926 
2835 
27755 
19311 
17109 
18251 
21423 
13531 
5782 

34900 
24264 
26115 
22384 
9060 
10008 
29455 

2058 
32972 

k a z a n a n l a r 
31685 16837 
34931 
19431 
14242 
26488 
29029 
4430 
28354 
12355 
16384 
2482 
8715 
39609 
28933 
16900 
34647 
14640 
12735 
12926 
28035 

36026 
19418 
27971 
6916 
8129 
37746 
14276 
35698 
2103 
29328 
14572 
38023 
20896 

36280 
27326 
32556 
26684 
14487 

16633 
24884 
33557 
18838 

8831 
30402 
32596 
28683 
25954 
1855 
9811 
8280 
9515 
4020 
10908 
20548 
27874 
21411 

18565 
10264 
37423 
8329 
32880 

12608 7515 
25959 

24878 25893 
29257 26964 20232 

150 
1984 10784 
1165 36445 

21218 26150 15210 
30303 5449 31830 
2089 19690 21260 

35055 12079 

15185 
1243 
12756 
22810 
29714 

4674 20562 
7422 39491 

8019 
18638 
5932 

17955 

38431 
12077 
21767 

35425 
2989S 
6785 
381T 
19681 

37022 
32494 
25105 
5231 
1550 
4434 
30701 
20391 

19553 
23170 
13573 
3620 
17067 
15081 
38190 
28660 

36130 
37610 
28729 
4465 
35887 
5360 
21271 
37149 

36430 
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Ü ç ü n c ü umumî müfett iş l ik 
y a z ı işleri müdür lüğü 

Ankara 10 (Telefonla) — Sürmene 
kaymakamı B. Cahidin üçüncü umu
mî müfettişlik yazı işleri müdürlüğü
ne tayini Yüksek tasdike iktiran et
miştir. 

K a y m a k a m l a r a r a s m d a de
ğişiklik yap ı lacak 

Ankara 10 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti münhal kaymakamlıklara 
yapüafcak yeni tayinler münasebetüe 
kaymakamlar arasında yeniden de
ğişiklikler yapacaktır. Buna dair 
liste hazırlanmıştır. 

Yedi aylık tahsilat 164 milyon 
330 bin küsur lira 

Ankara 10 (Telefonla;) — Birinci 
kânun sonuna kadar yedi aylık tah
silat yekûnu 164 milyon 330 bin kü
sur liradır. Bu mikdar geçen sene 
ayni müddet içindeki tahsUâttan 15 
milyon 697 bin küsur lira fazladır, j 

Bükreşte Avusturya elçi l iğin
d e y a n g ı n çıktı 

Bükreş 10 (A.A.) — Bugfün Avus
turya elçiliğinde bir yangm çıkmıştır. 
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Ayakları 
muhafaza 

Kadmlann soğuğa karşı en hassas 
olan azaları ayaklandır. Ayaklan üşü
yen kadınların nezleye, mayasıla ve 
daha birçok hastalıklara istldadlatı 
olduğu gibi bazüannm yüzlerinin cil
di, yanakları daima kızanr, hattâ mo-
ysCnr. Bu hale mani olmak için yüze 
sürülen kremlerin pomatlann hiç 
faydası yoktur. Ayaklar sıcak tutu
lunca bunlarm geçtiği görülür. 

Birçok kadmlar ince çorap modası 
yüzünden bütün işkencelere katlanır
lar. Bazıları da ev içerisinde ve gece 
yatakta ayaklarmm bir türlü ısmma-
masmdan şikâyet ederler. Ayakların 
daima sıcak olması kanm iyi cereyan 
etmesine bağlıdır. Bunu temin etmek 
İçin sabah akşam kâfurlu ispirto ile 
friksiyon yapmak ayaklan ısıtır ve 
mayasıla mani olur. 

Sabahlan beş on defa parmakların 
ucuna basarak yükselip inmek sure-
tlle jimnastik yapmak ve parmak ucu
na basarak yürümek çok faydalıdır. 

Bıma rağmen gece yatakta ayakla-
n ısmmıyanlar küçük bebeklere örü
len ayakkabılar gibi yün ayakkabı 
giymelidirler. Yumuşak yünden örü
lünce ayaklan gayet iyi ısıtırlar. 

Bazı kadmlar lâstik, şoson giymeyi 
sevmezler. Bunlar ayakkabmm içine 
bir kat sünger kağıdı, yahut birkaç 
kat gazete kâğıdı yerleştirirlerse ayak
larmm üşümesine, bühassa rutubet
ten müteessir olmasma mani olurlar. 

Bedem kremi 
Kışm eller çatlar, kırışır ve sertleşir. 

Buna mani olmak için her yıkan
dıktan sonra bir mercimek kadar ba
dem krMni alarak daha yaş olan el
leri ovalamalı, sonra kurulamalıdır. 

Badem kremini yapmak kolaydır. 
250 gram toz haUnde tatlı badem, 25 
gram pirinç unu, 25 gram (iris), 10 
gram toz halinde sabun, beş damla 
gül esansı almalı ve bunlan krem ha
line getirecek kadar gliserin kanştır-
malı. Sırça, yahut porselen kapta mu
hafaza etmelidir. 

flko r e n k k u m a s t a ı n ©Dbos® 

Ispanağın yerini tutacak 
sebzeler 

Kış sebzeleri arasmda, içinde bulu
nan demir yüzünden en faydalı ola-
m ispanaktu:. Yalnız bu sebze kum ve 
romatizma hastalıkları olanlara ve
rilmez. Bunım yerini tutacak (ayni 
surette pişirtilmek şartile) hemen ay
ni lezzette olan başka sebzeler var
dır. Malûm olan pazıdan başka pan-
cann ve havucun yeşil yaprakları ay
ni vazifeyi görür. 

İki renk, yahut iki kumaştan yapı
lan elbiselerin moda; olduğunu evvel
ce yazmıştık. Bugün birkaç model gös
teriyoruz. Bunlar (Mainbocher, Heim, 
Schiaparelli) gibi Parisin büyük ter
zilerinin modelleridir: 

1 — Lâcivert fanile ile gri fanileden 
elbise: Blûzün büyük reverleri vardır. 

•e ayni kumaştan bir çiçekle süslen
miştir. 

2 — Siyah ince yünlüden elbise ve 
uzun kap: Elbisenin belinde siyah sa
tenden aplikasiyon vardır. Kapın içi 
ayni satenle kaplıdır. 

3 — Şarabi elbise üzerine gri man
to giyilmiştir. Yeıkası, reverleri ve içi 
elbisenin kumaşından kaplanmıştır. 

Mantonun üzerinde ve elbisenin 
blûzımda ayni renkte kordon vardır. 

4 — Siyah yünlü elbise üzerine kı
sa yeşil bolero giyilmektedir. Bolero
nun reverleri siyah sutaşla işlenmiş
tir. 

5 — Lâcivert krep maroken elbise: 
Ön kısmı mavi krep marokenden ya
pılmıştır. 

Vanilya çubuklarını nasıl 
kullanmalı? 

Evde yapılan bir tatlıya çubuk ha
linde vanilya konulacağı zaman bü
tün çubuğu tatlı içine atarak kaynat
mak, sonra yıkayıp kuruladıktan son
ra tekrar bajşka zaman kullanmak 
eskiden takip edilen bir usuldü. Bir
kaç defa kaynayıp kurulanan vanü-
yanın kokusu hafifler ve nihayet hiç 
koku vermez olur. 

Bir çubuktan fazla müddet istifade 
etmek için çubuğu uzunluğuna orta
dan yarmalı, içindeki çekirdekleri 
ayıkladıktan sonra bir parmak enin
de parçalara taksim etmeli, cam kava
noz veya teneke kutu içinde muhafa
za etmeli. 

Tatlı yapılırken vanilya kokusu
nun az veya çok olması için arzuya 
göre bunlardan bir, iki, üç, hattâ dört 
parça koyup kaynatmalı. Çubuk ya-
nldığı için kokusunu kolayca verir. 

Bademli hilâl 
125 gram iç badem, 250 gram im, 

200 gram tereyağ, 100 gram ince şe
ker almalı. 

Bademlerin iç ince kabuklarını çı
karttıktan sonra havanda dövmeli, 
içerisine unu, sonra beyazlatılmış te-
reyağmı, ve şekeri ilâve ederek hamur 
oluncıya kadar karıştırmalı. 

Hamur tahtasına un serpildikten 
sonra hamuru açmalı. İki parmak 
eninde parçalara kesmeli, (yağlanmış 
kâğıt üzerinde) hilâl şekli vererek bi-
ribirinden uzakça dizmeli. 

Ayrıca 100 gram iç bademin kabuk
larını ayıklamâlı, küçük ve ince par
çalara taksim etmeli. Hilâllerin üze
rini, badem parçalarını saplıyarak ört
meli. Gayet hafif fırında hilâller kı-
zatmcıya kadar pişirmeli. Fınndan 
çıkar çıkmaz ince toz şeker serpmeli 
ve soğumağa bırakmalı. 

Et makinesindeki yağlar 
nasıl çıkarılır? 

Eti kıyma yapmak için bazan evde
ki et makinesinden geçirmek icab eder. 
Makinenin içine, bıçaklarma ve ince 
deliklerine yağlı kıyma sıvaşır,makine 
yıkanırken temizlemekte güçlük çe
kilir. Makineyi kolayca' temizliyebil-
mek için eti çeker çekmez arkasından 
kalınca bir dilim bayat iç ekmek ge
çirmeli. Ekmek makinenin içindeki 
yağlan toplayıp çıkarır, makine yıka
nırken zahmet çekilmez. 
Mendil ütüsüz nasıl ütülenir? 

Seyahatte iken, yahut evde elektrik 
ütüsü bozulduğu zaman acele bir men
dil yıkayıp kullanmak icab edince 
mendili yıkadıktan sonra odadaki bir 
aynayı temiz bir bezle silmeli. Yıka
nan mendili ayna üzerine gererek ya-
pıştırmalı. Mendil orada kuruyuncıya 
kadar kalırsa gayet muntazam ütü
lenmiş gibi olur. 

Moda haberleri 
Nervürle süslenmiş elbiseler 

modadır. 
^ Şapkaların drapesini elmas

tan bir broşla tutturmak mx>dası 
rağbettedir. 

•^ Kürkten kısa bolerolar öğle
den sonra ziyaretlere giyiliyor. 

•^ Şapkalar çiçekle süslenmek-
tedeir. Ayni çiçekten birkaç tane H 
elbisenin yakasına iliştirilmekte
dir. • 

•^ Yalnız etekle bluz giyildiği 
zaman bluz gayet süslü ve kısa bir 
tunik gibi eteğin üzerine giyiliyor. 
Tayörle giyüince sade ve eteğin 
içine giyilmektedir. 

•^ Kurdele, galon, el işlemesi el
biselerin garnitüründe çok kulla
nılıyor. 

•^ Kristalden yapılmış çiçekler 
tayör üzerine konuyor. 

•^ Birkaç renk yollu ipekliden 
veya kadifeden eşarp çok kullanı
lıyor. J 

[ MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Mayonez ve mayonezli balık 
Y. Erlevi: Mayonezin iyi olması için 

kullanılan zeytinyağın iyi cinsten ve yu
murtanın taze olması şarttır. Mayonezin 
ölçüsü şudur: 

Bir yumurtanın yalnız sarısı, bir çay 
fincanı zeytinyağı, sirkenin ekşiliğine, 
keskinliğine göre bir yahut yarım çorba 
kaşığı sirke, bir limonun suyu, kâfi mik-
dar tuz ve toz hardal. 

Derin bir tabak içerisine yumurtanın 
yalnız sarısını koymalı, üzerine bir çay 
kaşığı sirke dökmeli ve öylece bırakmalı. 
Bir çeyrek saat sonra tahta yahut gü
müş bir kaşıkla daima ayni tarafa çevi
rerek yumurtayı ezmeğe başlamalı. 

Diğer biri eline zeytinyağmı alarak 
çevrilen yumurtanın üzerine damla dam
la akıtmalıdır. Çevrile çevrile ezilen yu
murta ile yağ koyulaşır, yağ bitince ta
bağın ortasında trema gibi san ve koyu 
bir madde olur. O zaman sirkenin kalan 
lasmı içinde bir mikdar tuz ve hardal 
eritilerek damla damla mayoneze karış
tırılmalıdır. Limon suyu da arzu edilen 
ekşilik elde edilinceye kadar damla dam
la ilâve edilir. 

Yenilecek balığı tuzlu suda haşladıktan 
sonra kılçıklarını ve derilerini ayıkla
mâlı. Üzerine az limon suyu ve zeytinya
ğı gezdirmeli. Sonra uzun bir tabak içe
risine balık şeklini vererek istif etmeli. 
Hazırlanan mayonezi üzerine dökerek ba
lıkların üstünü örtmeli. 

[Balığın mikdarma göre iki, üç veya da
ha fazla yumurtadan mayonez yapılır.l 

Suda haşlanarak kesilmiş yumurta, çe
kirdeği çıkmış zeytin, turp ve envai, 
turşu parçaları ile üzerini süslemeli. 

Bazan itina ile yapılan mayonezin ke
sildiği görülür. Tamir etmek İçin bi> 
kahve kaşığı kadar kaynar sıcak suyu 
damlatarak mayoneze karıştırmalı. Sıcak 
suyun tesirile mayonez hemen toplanır. 

Mayonez her balığın üzerine dökülebi-
lir. Yalnız levrek balığı en makbulüdür. 

c Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu y 

Tefrika No. 11 

Tercüme eden: 
Selâm! Sedes 

Yattı, ışığı söndürdü, gözlerini yu
mar yummaz uyudu. 

Erken uyandı. Kapıcıya bir bahşiş 
verip büroya hastayım diye haber gön
derdi. Çalışması lâzım geldiğini unut
mamıştı. 

Masaya oturdu, kalemini hokkaya 
bandı, avucunu alnma dayadı, dü-
çündü. Boşuna düşünüyordu. Aklma 
hiçbir şey gelmiyordu. 

Buna rağmen cesareti kırılmadı: 
«Haydi efendim, alışık değilim de on
dan. Her iş gibi bu iş te öğrenmeğe 
bağlı. İlk zamanlarda bana yardım 
etmeleri lâzım. Forestier'ye giderim, 
o makalemi on dakikada çızıktınr.» 

Giyindi. 
Sokağa çıkınca çok erken olduğu

nu kavradı, bu saatte gitmesi doğ'-
ru değildi, geceleri geç yatan arkada
şı herhalde uyanmamıştı. Ağaçların 
altmda, yavaş yavaş dolaştı. 

Dokuza gelmemişti, Monceau par
kına gitti. Tahta kanepelerden birine 
oturdu, gene daldı. Önünden çok şık 
bir genç gelip geçiyor, muhakkak bir 
kadın bekliyordu. 

Kadın göründü, peçeliydi, sıkadım-
1ar atıyordu, şöylece bir el sıktı, gen
cin koluna girdi, uzaklaştılar. 

Duroyun kalbine akisler uyandıra
cak bir aşk isteği, kibar, güzel ko
kulu, nazik bir aşk isteği girdi. Kalk
tı, Forestieryi düşüne düşüne gene 
yola koyuldu. Şu Forestier amma 
da talihli adamdı!.. 

Kapmm önüne geldiği zaman arka
daşı çıkıyordu. 

— Bu satte, hayır ola! Ne istiyor
sun? 

Duroy arkadaşına böyle ayaküstü 
raslayınca afallıyarak geveledi: 

— Şey... Makaleyi, B. Walterin, Ce-
zayire dair istediği makaleyi ya'zamı-
yorum. Ömrümde yazı yazmadığım 
için pek şaşılacak şey değil. Her şey 
gibi, bunun için de meleke lâzım. Pek 
çabuk ahşacağıma eminim, ancak 
nasıl başhyacağımı bilmiyorum. Ne
ler yazacağımı biliyorum, hepsi ak-
hmda, gelgeldim ifade edemiyorum. 

Biraz çekingili sustu. Forestier cin 
gibi gülümsüyordu: 

— Malûm. 
Duroy devam etti: 
— Başlangıcda herkesin başından 

geçmiştir. Senden yardım istemegfe 
geldim... Sen on dakikada çızıktınve-
rir, bana ne biçim yazılacağmı göste
rebilirsin. Bana iyi bir üslûb dersi ve
rirsin, yardım etmezsen işin içinden 

çıkamıyacağım. 
Forestier hâlâ keyifli keyifli gülüm

süyordu. Eski arkadaşının sırtım ok
şadı: 

— Kanma başvur, sana benim ka
dar yardım eder. Onu bu işe ahştır-
dım. İşim olmasaydı ben de yapar
dım ama bugün vaktim yok. 

Bu teklif karşısında mahcub olan 
Duroy çekingi gösteriyor, cesaret ede
miyordu: 

— Bu saatte rahatsız edebilir mi
yim? 

— Haydi haydi. Kalktı. Yazı odam
da notlarımı tasnif ediyor. 

Duroy girmek istemiyordu. 
— Kabil değil... 
Forestier omuzlarından yakaladı, 

soldan geri çevirdi, kapıya doğru ij;ti: 
— Sana mademki gir diyorum, hay

di gir. Derdini anlatmak İçin üç kat 
merdiven tırmandırma bana. 

Bu ısrar üzerine Duroy razı oldu: 
— Teşekkür ederim. Senin ısrar etti

ğini, beni zorla gönderdiğini söyliye-
ceğlm. 

— Söyle. Korkma seni yemez. Saat 
üçte matbaaya geleceğini de ımutma, 

>— Merak etme unutmam. 
Forestier acele acele gitti, Duroy, 

nasıl karşılanacağmı, ne söyliyeceglnl 
dügünerek, endişeli endişeli, ağır agir, 
basamak: basamak merdivenleri çık-
n ^ a başladı. 

Uşak kapıyı açtı. Elinde süpürge, 
önünde mavi önlük vardı. Ağız açtır
madı: 

— Bay gitti. dedi. 
Duroy oralı olmadı: 
— Bayan Forestier ile görüşmek is

tiyorum, sokakta kocasına rasladım, 
o gönderdi, beni kabul edebilir mi? 
diye sorunuz. 

Bekledi. Uşak geldi, sağdaki kapıyı 
açtı: 

— Buyrunuz, dedi. 
Siyah tahtalar üzerine istif edilmiş 

bütün duvarları kaphyan kitab dolu 
küçük bir odada, büro koltuğuna otur
muştu. Cildlerin kırmızı, sarı, yeşil, 
eflâtvm, mavi renkleri, yeknasak istifi 
aydınlatıyordu. 

Kadın başını çevirdi, gene gülüm
süyordu, dantelli beyaz bir penyuara 
btirünmüştü, geniş yenlerinden çıp
lak kolunu göstererek elini uzattı. 

— Daha dün gece görüşmedik mi? 
dedi sonra ilâve etti: — Paylamak 
İçin söylemiyorum, sadece soruyorum. 

Kekeledi: 
' *— Sizi rahatsız etmek istemiyor-
üum bayan; ama kocanız zorladı. Ona 
aşağıda rasladım. O kadar mahcu
bum ki, neye geldiğimi söylemeğ<e C6-
saretim kalmadı. 

Bir iskemle gösterdi: 
s— Oturunuz da aöyleyimz. 
Parmaklanmn arasıZKİa bir tüy Ha

lem vardı, hızlı hızh evirip çeviriyor
du; önünde yarıya kadar yazılmış bü
yük bir kâğıd duruyordu. 

Duroyun sessiz durduğunu görün
ce tekrar sordu: 

— Nedir istediğiniz? 
Çekingili konuştu: 

Şey... Nasıl söyliyeyim bilmem 
ki... Dün bütün gece, bugün de erkeı> 
den B. Walterin Cezayire daü: istedi
ği makaleleri yazmağa çalıştım... Bir 
türlü yazamadım... Karaladıklarımı 
yırttım... Yazı yazmağa ahşkan deği
lim, bu seferlik Forestierden yardım 
istemeğe geldim... 

Can ve gönülden gülerek sözü ke&« 
ti, koltukları kabarmış, sevinmiş, 
memnun olmuştu: 

— Sizi bana gönderdi öyle mi? Afe
rin ona. 

— Evet bayan. Bu işi sizin çok daha 
iyi başaracağınızı söyledi. Fakat ben 
cesaret edemiyordum, istemiyordımı.. 

Bayan Forestier kalktı: 
.— Beraber çalışmamız hoş olacak. 

Geldiğinize iyi ettiniz. Gazetede be
nim yazımı tanırlar, bunun İçin siz 
şuraya, benim yerime oturunuz. Si
ze her okuyanın beğeneceği bir ma
kale çırpıştıralım. 

Duroy pturdu, kâğıd kalem aldı, 
lıekledi,! 

^Arkası var) 
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Eski dünyadan Yeni dünyaya: 3 
Berlinde kafile halinde 

nasıl tevkif edildik ? 
Bütün avrupa gümrük memur
larının bir aşinası; Lâtilokum 
Avrupada tahsile giden genç Idzlanmız pek 

çol<... Hepsi öyle de cerbezeli ki... 
Trenimiz sabahleyin erkenden Po

lonya hududuna girdi. İri firi P6loı> 
yalı gümrük ve poUs memurlan t r ^ 
nimize geldiler. Yammizdaki arkada»-
larm, bizim bavuUannuzı muayeneye 
başladılar. Bir kutu dikkaUerine çaıp-
mıştı. Sahibi kutuyu açar açmaı Po
lonyalılar sanki eski bir tanıdığa ra»-
gelmişler gibi gülümsediler ve tûrİB-
çe: 

— Lâtelokum!.. diye seslendiler. ^ 
Lâtelokum gimdiye kadar geçtiği

miz bütün memleketlerin gümrükle
rinde son derece meşhur... Trenimi» 
mütemadiyen uçsuz bucaksız ormanp 
ların önünden geçiyor... Günlerden 
pazar... Biribirine çok yakmolan Po
lonya köylerindeki sipsivri kuleli kü
çük kiliselerin canlan çalmıyor. Pa--
zarhk elbiselerini kiymlş Polonyalı 
köylüler âdeta tabur halinde klllad«-
re doğ^ı gidiyorlar. 

Treni baştan başa dolaşmağa aıv 
cak Polonya topraklarında vakit bu-
iabildik. Bu esnada bir şey nazan dik
katimi celbetti. Trendeki Türkiyeden 
Avrupaya giden Türk kız talebenin 
boUuğu... Kimi tarihten evvelki insaa-
larm hayatım okumak için, kimi eski 
Asur ve Güdani lisanım öğrenmek 
için, kimi felsefe, kimi hukuk için Av
rupaya gidiyorlar. Hepsi de tek ba{fi-
na... öyle de cerbezeli genç kızlar kİ 
bir başlanna gümrüklerden geçiyor
lar, bir başlanna trenden trene ak
tarma yaparak geçiyorlar. Hamallar
la çekişiyorlar... Istanbulda oturduk-
lan halde köprü başına kadar gidemlr 
yen eski kadmlanmızı düşünüyorum. 
Bir de bu bir başına Avrupanm tâ 
bir ucuna okumak için giden 18 yar 
şmdaki genç kıza bakıyorum... Arada 
ne büyük bir fark... Ne akıl almaz bir 
fark... 

Vagon penceresinden bsışınızı çı-
kardığmız zaman bü3rük muharebe
min en kanh sahnelerinin geçtiği yer
leri görüyorsımuz... İşte meşhur Lem-
berg... Kompartımanımızda bir çok 
'Alman gazetelerinin ve Daiı Mar 
gazin mecmuasının bir muharriri var-

Lembergde trene iki yandan favo
rileri çenesine kadar uzamış, bir yar 
nağında geniş bir bıçak yarası bulu
nan iri yan bir adam bindi. Bizim 
tamamUe dolu olan kompartımanınu-
^a girmek istedi. 

Alman gazeteci: 
— Y«r yok... dedi ve kompartlmar 

nm kapısmı kapadı.., 
' Vay sen misin kapıyan?.. Yanağm-
da genif bir bıçak yarası taşıyan 
adam yumruğunu sıkarak gazeteci
nin üstüne öyle bir atıhş atüdı kL.. 
Hepimiz şaştık kaldık. Şurası muhak
kak ki biz şarkhlar çok nazik adam-
lanz. 

A l m a n h u d u d u n d a . . . 
Nihayet Alman hududuna girdik. 

Trenimize kollarında kıvrık haçlı 
genç Alman memurlan doldular. Bir 
küçük istasyonda durmuştuk. Meğer 
buramn birası son derece meşhur-
muş. Trende erkek kadm, bizden ba^-
ka kimse kalmadı. Herkes küçük birer 
kova kadar baniaklarla köpüklü kö
püklü biralan yuvarhyor. Alman köy
lü kadınlan ellerinde - nasıl da tutu
yorlar? - hiç değilse 4 - 5 bardak bira 
yagonlann pencereleri önünde dola
şıyorlar, 
! — Bir.. Bir... diye bizim gibi trende 
kalmış bir iki kişiye bardaklan uza
tıyorlar. Üstünden buram buram tü
ten haşlanmış suçuklann tabaklanm 
yagon pencereleri hizasında tutuyor
lar... Aklıma Anadolu tren istasyon
larında: 

— Ayran.. Ayran... diye bağıran se-

Berlinde Bnmdaaburgaier T* Unter ütaı Linde caddesi 

Bellinde Leipzigerstrase 
vimli yüzlü köylü kızlarımız geldi. 

Alman hududunda trenimize bir 
sürü yepyeni üçüncü mevki vagonlan 
ilâve edüdi. Abnanyada yolculann 
çoğu üçüncü mevkide seyahat ediyor
lar. Üçüncüde gayet iyi giyinmiş kar 
dınlar göze çarpıyor. 

Artık her istasyonda âdet hükmü
ne girdi. Tren durur durmaz doğru 
büfeye, gelsin biralar... Alman istas
yonlarında, durduğumuz Alman köy 
ve şehirlerinde bir şey dikkatime çarp
tı. Burada platin renkli saçm bollu
ğu... 

Şimdi bütün dünya kadmlan ara
sında bir plâtm saç modasıdır gidiyor. 
Dünyanm en güzel, en şık kadınlan 
saçlarım platin rengine boyamağa 
çalışa dursımlar Almanyada hamal
lara kadar aşağı yukan nüfusun yüz
de sekseni platin saçü... 

Polis kontrolünün sıküığı gözümü
ze çarptı. Kompartımandaki Alman 
gazeteci bunu anlaymca: 

— Bu lüzumlu bir iş... dedi. bugün 
Almanyamn ehemmiyetli bir misafiri 
var... 

Meğer ayni günde Almanyaya, Ber-
line gidecek olan yalnız biz değilmi
şiz. Ayni gün Sinyor Mussolini d» 
Berline geliyormuş... 

Berline yaklaştıkça istasyonlarda 
Alman ve İtalyan bayraklan çoğaldı. 

Sabah saat 7... Berlinln meşhur 
Frederik ştrase istasyonundan geçtik. 
Ve nihayet «Zoo» istasyonvmda tren
den indik. Kalabalık bir Türk kaûle-
siyiz... 

Dün Haliçte bir cesed daha bulundu 
hüviyeti iıal(kında I M M yapılıyor 
Dört gün evvel bulunan cesedin 

hüviyeti henüz anlaşılamadı 

Alman polis memurlan deıbal ya
nımıza yaklaştı. 

— Affedersiniz... dedi, fakat vazife
mizi yapıyoruz. Lütfen karakola te^ 
lif edlnia. Orada hüviyetierinizi tedîlt 
edeceğiz. 

Şaşırdık. Kızacak olduk. Lâkin bak
tık ki kafUe kafile daha bir çok ycA-
cular polise gidiyorlar. Biz de yola 
koyulduk. 

Alman polisleri sanki bizi evlerine 
davet etmiş nazik birer ev sahibi gibi 
karakolda bir ikram, bir ikrîîm... Hele 
pasaportumda «gazete muharriri» 
kaydini görünce genç Alman polis ko
miseri: 

— Maalesef bir saat kadar sizi mi
safir etmek mecburiyetindeyim... Bi
risini arıyoruz. Bir bira emretmez mi
siniz?., diye sordu. 

Biradan vazgeçtik. Biran evvel bu
radan çıkıp Berlini gezmek istiyor
duk. Bir oda dolusu Türk vatandaşı 
konuşmağa başladık. Hepimizin hü
viyetini doğöuğumuz aym gününe, 
annelerimizin ismine kadar yazdılar. 

Aradan tamam bir buçuk saat geç
mişti. Biz Zoo İstasyonunun polis ka
rakolunda beklerken dışandan: 

— Duçe... Duçe!.. sesleri yükseldi. 
Bir Alman: 
— Mussolininin treni geldi... dedt 

Bir çeyrek sonra da bize gülümsiye-
rdc: 

— Serbestsiniz... Bizi affediniz. Var 
zlfemlzi yaptık!., dediler... 

Hikmet Feridun J^ 

702 yaşında bir 
ihtiyar 

Evdekiler bıraksalar 
hemen evlenecek ! 

Sivas (Ak
şam ) — Kelki-
te bağh Mezriay 
köyünde Aziz 
oğlu Kahraman, 
admda bir ihti
yar vardır. Yüz 
yaşım doldur
muş olan bu ih
tiyar haftada bir 
kaç gün kasabar 
ya yaya olarak 
gidip gelmekte
dir. Kahraman 
diyor ki: 

— 102 yaşm-
dayım. Fakat he
nüz gencim evdekiler bu-aksalar tek
rar evleneceğim. Fakafc btrakmıyorlac 
ki... 

Müddeiumumîlik dün denizde bu
lunan bir cesed tahkikatma el koy
muştur. Dün sabah Galatada Arabca-
mü civarmda Şarap iskelesi açıkla
rında deniz içinde bir cesed görülmüş, 
müddeiumumîliğe ve zabıtaya haber 
verilmiştir. Cesed denizdöi çıkarılmış, 
müddeiumumi muavinlerindoı B. 
Fehmi vaka mahalline giderek tahki
kata' el koymuştur. Adliye doktoru da 
cesedi muayene etmiştir. 

Sudan çıkarüan cesed, uzun müd
det denizde kaldığı için yiizil gözü 
parçalanmış, tanmmıyacak bir hale 
gelmiştir. Üzerinde palto ve ceketi de 
yoktur. 

Cesed oradai bir çok kimselere gös
terilmiş, içlerinden biri, bunun elle-
rile mlntanımn Mustafa admda biri
ne benzediğini söylemiştir. Cerrah 
mütekaldlerinden Hüseyin admda bi
ri de cesedin, vaktile Vatan motörün-
de çalışan Mustafa admda birine aid 
olduğımu ileri sürmüştür. 

Bımdan on beş gün kadar evvel 
müddeiumumîliğe yapılan bir ihbar
da Vatan motöründe çalışan Mustafa 
admda bir adamm bir gece motöre 
sarhoş olarak girdiği ve sabahleyin 
motörden kaybolan Mustafanm mo-
törde elbiseleri bulunduğu bUdiril-
mişti. 

Mustafanm o gece sarhoş bir hal
de motöre girerek yatmak üzere so
yunurken muvazenesini kaybederek 
denize düşmüş olması ihtimali göz 
önünde tutularak tahkikata g i r i l 
miştir. Bugün Akçeşehirden gdmesi 
beklenen Vatan motörü gelince mo-
törde bulunanlar da sorguya çekile
ceklerdir, ölümün ne suretle vuku-
bulduğımu tesbit için cesed morga 
kaldırılmıştır. 
H a l ı c ı o ğ l u ö n ü n d e b u l u n a n 

cesed 
Bundan dört gün evel. Haliçte Ha-

licioğlu açıklarında boynımdan ve 
koltuk altlarmdan ucu taşlı iple bağ
lanmış bir şekilde denizden çıkanlan 
cesedin hüviyeti hakkmda zabıtaca 
yapılan tahkikat devam etmektedir. 
Cesedin henüz kim olduğu katiyetle 
tesbit edüememiştir. 

Kayboldukları evvelce haber veri
len iki kişinin akıbetleri araştırılmak
tadır. 
B o ğ u l a n l e b l e b i c i n i n h ü v i y e t i 

Bundan başka, evvelki gün Bakır
köy jandarma mmatakasmda Meci
diye çifliğl civarmda da bir gencin ce
sedi bulunmuştu. Cesedle beraber bu
lunan leblebi heybeleri, ölünün bir 

leblebici oduğımu göstermekte idL 
Bir taraftan hüviyetin tesbiti işine gi-
lişümekle beraber diğer taraftan da 
ölümün sebebleri araştırılmış, hiç bin 
yara, bere, cebir ve tazyik eseri görü
lememiş ve bu delikanlınm Mecidiye 
deresi İsmi verilen ve su seviyesi çok 
yüksek olmıyan, vakit vakit kuruyan 
dereyi geçmek istediği, fakat çamur
lara saplanarak kendisini kurtara
madığı ve boğulduğu tesbit edilmiş
tir. 

Jandarma kumandanhğı o civara 
gidip gelen leblebicüere bu cesedi 
göstermiş, nihayet Çankmnm Orta 
nahiyesinden Ba3rmdır köjründen 17 
yaşlarmda Mevlûd olduğu taajryün 
etmiştir. Cesedin gömülmesine idn 
verilmiştir. 

Ş ü p h e l i ş e k i l d e ö l e n k a d ı n 
v e r e m m i ş 

Topkabı dışansmda Merkezefendi 
Jandarma karakolu ımntakasmda 
oturan Ze3rneb Haçi isminde bir ka-
dmm da şüpheli şekilde ölmüş oldu
ğu iddiası üzerine bir taraftan müd
deiumumîlik, diğer taraftan da Fatih 
jandarma kumandanhğı tahkikatet 
devam etmekte olup cesed morga 
kaldırılmıştı. Yapüan tahkikat neti
cesinde verem hastalığma müptelâ 
olan bu kadının bu hastalıktan öldü
ğü ve ölümünde haricî hiç bir âmil 
olmadığı tesbit edilmiştir. 

Yeni bir kadın cesedi 
Dün sabah Cibali önlerinde bir ka

dm cesedinin deniz üzerinde yüzmek
te olduğu görülmüş ve zabıta haber
dar edilerek cesed sahile çefldlmiştir. 
Derhal tahkikata girişilince bu kadı-
nm Cibalide oturan bayan Şefika ol
duğu ve bir kaza neticesi boğulduğu 
tesbit edilmiş ve cesed ailesine teslim 
olunmuştur. 

O r t a A s y a d a n 2 5 0 k iş i l ik b i r 
k a f i l e g e l d i 

Orta Asyadan Hicaza gitmek üzere 
250 kişilik bir kafUe dün şehrimize 
gelmiştir. Bu seyyahlar, belediye tu
rizm şubesi memurlan tarafmdan 
şehrimizde gezdirileceklerdir. 

İTİZAR 
Münderecatunızın çokluğu do-

layısüe (Esrarengiz Kervan) ve 
(Kaptan paşa geliyor) tefrika-
lan bugün dercedilemedi Oku-
yuculannuzdan özür dileriz. 
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Balıkesirli gençlerin toplantısı 

102 yaşmda Adı 
oğhı Kahraman 

Balıkesir Useıdnden yetişenlerin Halkevinde yaptıUan toplantıda bulunanlas 
Pazar günü Balıkesiıli ve Balıkesir 

lisesinden yetişen üniversite gençleri 
Eiminönü Halkevi konferans salonım-
da toplanarak Balıkesir Talebe kuru
munu kurmuşlardır. 

Ateşli hatiplerin sözlerinden sonra 
idare heyeti şu kadro ile seçilmiştir: 

Birinci reis: Sıtkı Yırcalı (hukuk 
doktoru), ikinci reis: Enver ÇavUşoğ-

lu (Tıp), genel sekret«r: Muammer 
Yasa (Tıp), muhasip ve veznedar. 
AU Cumah (Yüksek mühendis), Aza: 
Kadri (Edebiyat), Nimet (Kimya), ye
dek aza: Türkân, Süleyman (Hukuk) 

Bundan sonra kongrenin kararile 
MUli Müdafaa Bakam Kâzım Özalp 
ve değerli hemşehrUeri emekli general 
Ali Hikmete ve Balıkesir valisi Etem 
Aykuta telgraflar çekilmiştir. 
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Uç ayda bir tekrar edilen (Daimî fotoğraf mGsabalıaınızın) 
ilıinci lıânun seçiminde lıediye Itazanan eserlerin mabadı 

Akşam nefriyaiindan (2) şer liralık kitap hediyenfâ kazanan İS «seti 

(1) er lira kazanan 25 eser 
[Eser sahiplerinin iBimlerl 4/1/938 tarihli sayımızda ilân edilmiştir.] 

Bazı yerli 
maddelerimiz 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bu bakımlardan çok ehemmiyet 
kesbeden bu meseleye alâkadarlar el 
koymuş ve işin tedkikine başlamış
lardır. Bir taraftan da zarar gördük
lerini iddia eden tacirler alâkadar 
makamlara müracaat ederek keyfi
yeti anlatmışlardır. 

Dün öğleden sonra Türkofiste isıi-
sadî daireler müdürleri, iktisadcılar 
ve bazı büyük firmaların iştirakile îk-
tisad Vekili B. Şakir Kesebirin riyase
tinde yapılan toplantıda bu mesele de 
mevzuubahis olmuş ve üzerinde has
sasiyetle durulmuştur. Bu gibi hadi
selerin önüne geçmek için muhtelif 
mütalâalaı- serdedilmiş ve alınması 
lüzumlu görülen müteaddid tedbirler 
ileri sürülmüştür. Bu tedbirlerin en 
mühimi «Tek elden ihraç» usulüdür. 
Tacirler arasında satış beraberliği te
min etmek, her firmanın malım sa
tabilmesine imkân vermek için dev
let murakabesinde tek elden ihracat 
usulünü ihdas etmek... 

İktisad Vekili ne diyor? 
Bütün piyasaları alâkadar eden bu 

mühim mevzu üzerinde dün bir mu
harririmiz İktisad Vekili B. Şakir Ke-
sebir ile görüşmüştür. İktisad Vekili 
muharririmize demiştir ki: 

— Bazı ihraç maddelerimizi müda-

''Et bankası,, kurulması düşünülüyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Evvelki akşam da Kasablar şirketi 
müessisi B. Ahmed Kara da Ankaraya 
hareket etmişti. Etin ucuzlatılması 
için yapılan tedkikatla. alâka
dar olan zevat Ankarada, Başvekilin 
riyasetinde toplanacaklar, B. Muhld-
din Üstündağ mezbaha resmi ve nak
liye ücretleri ve zebhedilmekte olan 
hayvanlardan alınan diğer vergiler 
hakkında izahat verecek, İstanbul be
lediyesinin noktai nazanm anlata
caktır. 

Etin ucuzlayabilmesf için sadece îs-
tanbuldaki mezbaha rüsumunu kal
dırmanın kifayet etmiyeceği anlaşıl
maktadır. Etin hissedilir surette ucuz
laması için bugünkü hayvan nakliye 
ve kesildikten sonra etin dağıtılma 
şekillerini değiştirmek lâzım geldiği 
gibi, alelûmum et meselesinin idare 
şekillerini değiştirmek lâzım geleceği 
de anlaşılmaktadır. 

İktisad Vekâleti memleketin et iş-
lerile alâkadar olacak bir «Et bankası» 

usAflnr.i'ıArıAr.nAAnr.rihr.nnnrırıMAr.r.Kr.AMUMuu'ARM'Ai 
faa tedbirleri alınacaktır. Bu husus
ta bazı mütalâalar, tedbirler ileri sü
rülmüştür. Bu meyanda tek elden ih
racat usulünün ihdas edilmesi gibi bir 
tedbir de vardır. Fakat bu hususta he
nüz katî bir karar verilmiş değildir. 
Bu mesele tedkik edilecektlre 

kurulmasım düşünmektedir. Çarşam
ba günü Ankarada toplanacak olan 
alâkadarların müzakereleri sonunda 
«Et bankası» kurulmasına karar ve
rildiği takdirde salâhiyettar ve müte
hassıs bir heyet derhal banka proje
sini hazılamak üzere çalışmağa baş-
hyacaktır. 

Ekmek işi 
B. Muhiddin Üstündağa bu seyaha

tinde belediye iktisad müdürü B. 
Asım Süreyya ve imar müdürü B. Zi
ya da refakat etmektedir. Ankarada 
yukarıda kaydettiğimiz et meselesin
den başka ekmek meselesinin de gö
rüşüleceğini haber aldık. Ankaradan 
gelen haberlerden, hayati ucuzlatmak 
tedbirleri ile yakmdan alâkadar olan 
ve bu hususta bazı kanun lâyihalan 
hazırhyan Dahiliye Vekâletinin ekmek 
meselesini de ele aldığı anlaşılıyor. 

Ekmeğin hem maliyet fiyatini ucuz
latmak, hem de bütün memlekette 
tek evsafta ekmek çıkarmak üzere bir 
teşebbüs vardır. Bu evsaf, ekmeğin 
gloten miktarı ve pişirme tarzım tayin 
etmek bakımmdan tesbit edilecektir. 
Maamafih ekmek meselesinin ne su
retle halledileceği henüz malûm de
ğildir. Ankarada yapılacak temaslar
dan sonra bu mesele halledilecektir. 

Istanbulun imar plânı 
Vali ve belediye reisi B, Muhiddin 

Üstündağ bu seferki seyahatinde îs-
tanbulım müstakbel plânı işlerile de 
yakından alâkadar olacaktır. Şehir
cilik mütehassısı B. Proste'un hazırla
dığı avanproje bittiğinden ve B. Mu
hiddin Üstündağ bu plâmn ne suretle 
tatbik edilerek şehre kaça mal ola
cağını hesab ettiğinden projeyi alâ
kadar yüksek makamlara arzederek 
tedkikatını da izah edecektir. 

Hükümet B. Proste'un projesini tas-
vib ederse proje şehir meclisinin şu
bat devresinde müzakere ve kabul edi
lecektir. Hükümetin şehrin imari için 
ilk elde yapacağı nakdî yardımın mik
tarı ve şekli de ancak toundan sonra 
belli olacaktır. 
Ev idaresi muallim yetiştirme 
müsabakasında kazananlar 

Gazi Terbiye enstitüsünde yeniden 
tesis edilen ev idaresi muallim yetiştir
me kısım için açılan müsabaka imti-
hamnda kazananlann isimleri maa
rif müdürlüğüne bildirilmiştir. Mu
vaffak olan bayanların isimleri şun
lardır: 

Bayan Sadiye Güldap, bayan Nusrat 
Şen, bayan Lâmia Altar, bayan Semiha 
Aydmlıoğlu, bayan Nimet Alkent, ba
yan Rukıye Sezer, bayan Melâhat Nuryüz-
er, bayan Feriha, bayan Peride. 

İmtihanları kazananlar üç sene 
tahsUden sonra ev idaresi muallimi 
dilomasile müesseseden çıkacaklardır. 

Kral Karol 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

«Romanyada; kuvvetli bir yahudi 
aleyhdarlığı cereyanmm mavcut ol
duğu inkâr edilemez. Zaten bu yeni 
bir şey de değildir. Fakat son yıllar 
zarfında vuku bulan başka birşey 
var ki, o da Romanyalım Rusya ve 
Galiçya yahudilerinin bir nevi istilâ
sına uğramış bulunmasıdır. Bunların 
mıkdarı 250 bine baliğ olmuştur ve 
iyi bir unsur da değillerdir. 

Romanyaya harpten evvel girmiş 
olan yahudiler hususî hiç bir tedbire 
tabi olmıyacaklardır. Fakat o zaman-' 
dan beri girenler mülteci hukukun
dan başka bir haktan istifade 
edemezler. Bunlar hakkında ne yapar 
bileceğimizi tedkik edeceğiz. Bunlai'i 
memeleketten çıkarmak mevzuubahis 
değildir. Fakat bunlar hakkındaki' 
umumî hissiyat o şekildedir ki, müs
tevlilere amme hukuku veremeyiz. 

İngilizler için gayri mantıkî ve me
deniyet mefhumuna az uygun gözü
ken bazı tedbirler ittihaz ettiğimiz 
doğrudur. Fakat topraklarımızda bar 
nştan evvel yerleşmiş olan yahudile-
ri kurtarmak için bu suretle hareket 
edeceğimiz ımutulmamalıdır. Bu ba
kımdan, müstevli yahudilerin, yal
nız harpten sonra intikal eden top
raklardaki azlıklara tatbik edilen 
ahkâmın kendilerine de tatbikini ta
lep edemiyeceklerini kaydetmek lâ
zımdır. > 
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N U V E L 
Bir anda düşman kesildiler • • • 

Nakleden: 
Vâ-Nû 

Bayan Refla, oğluna: 
— Demek latl karar verdiniz. Per

tev. Kuzenimle mutlaka bu otomobil 
gezintisini yapacaksınız? 

— Evet, anneceğim. Alman çifliğin*. 
kadar gidip geleceğiz. 

— Amma, bütün gün kar yağdı, 
oğlum. 

Si- Merai etme. Biz dikkatli glderia. 
Hem sabahtanberi karlar eridi. Değil 
miVahld? 

Delikanlı teyzesine: 
— Üzülme sakm... Ben dikatli dav

ranırım. O İcadar yavaş gideceğiz ki , ' 
adetâ otomobil değil, araba gibi. Hattâ 
öküz arabsusı gibi. 

Bayan Refla, hemşiresi bayan Att-
fet'den imdad bekledi: 

— Söylesene, kardeşim. Gece vakti, 
bu çocuklann gezintisi saçma değü 
mt? Oğlunu da ,y€ğenini de tanırsın. 
İkisi de dikkatsiz gençlerdir. Hem 
Maslak yolunda her zaman kaza olu
yor. Gece yansı bu gezintiyi yapmak, 
doğrusu, delilik. 

— Ne yapalun, Refia'cığım? Unut
ma ki. oğullanmız yirmi beşer yaşm-
dadır. Hem onları, çocukluklarmdan 
beri, her arzularım yapmağ'a ahştırdık. 
Ben kendi hesabıma sözümü dinletmek
ten çoktandır vaz geçtim. 

Refla, içini çekti. 
— Pek âlâ öyleyse... İstediklerini yap

sınlar. Fakat Pertev, bana söz ver. 
Azamî bir buçukta geri dönmüş bıüu-
nacaksınız. Ben çay hazırlatmm. Hep 
birden içip yatanz. 

Pertev de, Vahid de yeminlerle va-
dettiler. 

Her ikisi de, annelerinin boyunları
na sarılıp kadınları öptüler ve telâşla 
çıktılar. 

On dakika sonra, dışarda otomobi
lin motor humurtusu işitildi. 

Kadınlar, köşkün büjrük salonunda 
başbaşa kaldılar. 

Sobada, odunlar, aley saçarak ya
nıyordu. 

Refia ile Atıfet biribirlerine son de
rece benziyorlardı. İkisinin de kır saç
ları ayni şekUde taranmış, ikftinin de 
«İbisesi ayni biçimde. Fakat Refia'mn 
yüzünde, gözlerinde daha ziyade ke
der alâimi görülüyor. 

Birkaç senedir kadıncağız' müthiş 
bir romatizmamn ıztırabı yüzünden 
ancak birinin yardımile kımıldanabi
liyordu. Tesadüfen hemşiresi de bu son 
günlerde ayağmı incittiği için yerinde 
oturmağa malıkûmdu. Atıfet: 

— Hakkın varmış, kardeşim... Kı
mıldamamak çok güç! Yalnız sekiz 
gündenberidir ki, bu iş başıma geldi. 
Halbuki artık sabrım tükenmeğe baş
ladı. 

Hayatlarınm bu garip benzeyişine 
gülümsediler. Zaten bütün ömürlerin
de bu böyle olmuştu: 

Ajmi günde ikisi de iki erkek kar
deşle evlenmiş, ayni sene ikisi de to
sun gibi birer oğlan doğurmuş; ve fe-
cü, ayni senede gene her ikisi de dul 
kalmıştı. 

VeUıasıl hayatın en küçük hâdisele
rine kadar, kader onlara ayni sevinci, 
ayni kederi taksim ederdi. 

Bir terazinin ayni sıkleti taşıyan 
iki kefesi gibiydiler. 

İşte bütün bu sebepler yüzündendir 
ki, biribirlerine daha bağhydılar ve 
pek çok sevişirlerdi. Bütün hayat
ları bir arada cereyan etmişti. Yekdi-
gerlerinden ayn yaşamak akılların
dan bUe geçmezdi. Zaten her ikisi de, 
ancak aralannda konuşmaktan zevk 
duyarlardı. Bütün muhavereleri de çıl
gınlar gibi sevdikleri oğulları üzerine 
idi. 

Refia sordu: 
— İçinde helecan var mı? 
— Vahid ne zaman yanımda olma

sa daima yüreğim endişededir. Bu ak
şam da aynen öyle 

— Ben her zamankinden fazla me
rak ediyorum. Böyle karlı kış gecele
rinde hâdiseler daha harikulâdeleşi-
yor intibamı verir. Olan iş ya çok iyi, 
ya çok fenadır... Fakat bu akşam içim
de müthiş bir korku var. 

Sobada bir odun, yanarak devrildi. 
Bu ufak patırtı iki kadını da irkilt

ti. Biribirlerine baktıkları zaman ikisi 

Üdsi de yirmi heş yaşında IdÜer 
de, renklerinin uçmuş olduğunu gör
düler. Uzaktan, saat biri çaldı. 

Atıfet: 
— İştel - dedi. - Yanm saat kaldı. 

Endişenin boş olduğunu göreceksin. 
Sonra, vakit geçirmek için başka bir 

muhavereye giriştUer. Böyle birlikte 
geçirdUderi birçok karU kış,»gecelerini 
düşündüler. Çocukluktaki, sonra genç 
kızken, sonra yeni evliyken kocalarile 
başbaşa güle oynıya yaşadıkları saat
leri andılar. Nihayet annelik seneleri.. 

Fakat, bütün bu haturalar, onları 
büsbütün meyus ediyordu. Ve gözleri, 
karşılarmdaki küçük masada duran 
saatin ibrelerinden aynlmıyordu. 

Refia: 
— Daha beş dakikamız kaldı! - de

di. 
Hemşiresi: 
— Canım... Yolda bir ahbaba rasla-

mış olabilirler. Biraz gecikmeleri de 
gayri tabiî değildir. 

— Evet amma. saatinde gelecekle
rine dair bize yemin ettiler. 

— Aman! Gençlerin vadine güve
nilir mi? Eminim ki, ne Pertev, ne de 
Vahid, bizim şu anda telâş içinde ol
duğumuzu düşünmezler bile! 

Refia bağırdı: 
— Gördün mü? Demek sen de me

rak içindesin?.. Buna emindim za
ten... ^ 

— Yok canım... Fakat insan... Gayri 
ihtiyarî binbir şey düşünüyor. 

— Ne gibi şeyler?. 

— Söylesene yahu... 

— Akhndan geçen kaza ihtimali, 
değU mi?. 

Bayan Atıfet: 
«— Hayır!» diyemedi. 
Zira, içini fena fena hisler kemirme

ğe başlamıştı. Gazetelerde rasladığı, 
kitaplarda okuduğu kaza tafsilâtım 
hatırUyordu. İşte böyle neşeyle çıkmış 
nice insanlar, beklenilmyien bir felâ
ketin karşısında kalmışlardı. 

Bu hayaller, hakikat olmuş gibi onu 
ürkütüyordu. 

Bir buçuk olmuştu. 
Bayan Refia, mınldandı: 
— İşte tam saat... Hâlâ gelmediler. 

Muhakkak birşey oldu. 
— Ne yapsak?. 
— Bahçıvam yollasak. . 
— Öyle amma, hangi yoldan gele

cekleri ne malûm? Mehmed ağa bir 
taraftan gider, çocuklar öte taraftan 
gelirler. 

Gülümsemeğe çalışarak, bayan Re
fia Uâve etti: 

— Aman, deliyiz. Beyhude yere ken
dimizi telâşa veriyoruz. Birkaç daki
ka sonra inşallah gelirler. 

— Dinle... 
— !.... 
Atıfet, yerinden kalkmak ister gibi 

bir hareket yapmıştı. Hemşiresi, telâş
la sordu: 

— Ne? Ne var?. 
— Hiç... Hiç... Bir patırtı işitmiş gi

bi oldum da... 
Sustular. 
Sinirleri gerilmiş; dört kulak kesil

mişler, etrafı dinliyorlardı. 
Atıfet: 
— Hizmetçiler yatıyor, değil mi? 
— Evet. Yalmz Hatice bizi bekliyor. 

Bahçıvan çocuklar döndükten sonra 
kapıyı kapatmak için uyumamıştır. 

Artık saate bakmağla cesaret ede-
miyorlardı. Fakat dakikaları kalben 
gayri ihtiyarî hesaplıyorlardı. Her ge
çen saniye, onlar için bitmez tüken
mez bir ıztıraptı. 

Saat iki olmuştu... 
Refia, ağlamağa başladı. 
Hemşiresi onu teselli etmek İstedi. 

Lâkin dayanamıyarak nihayet kendi 
de hıçkırmağa koyuldu. 

Ve birdenbire bahçe kapısı tarafm-
dan bir patırtı koptu: 

Seslenmeler, feryadlar. 
Mehmed ağanın koştuğunu, yeni 

gelenleri karşıladığım işittiler, 
Telâşh bir muhavere oldu. 
Bahçıvan acı bir feryad kopardı. 
Refia, kekeliyerek: 
— Yarabbi... Muhakkak... Bir kaza 

var... Eminim... Aman, ne felâket... 
Allahım... Allahım... ^ r i yerimden 
kalkabUsem... Koşabilsem... 

Hemşiresi: 
— Evet... -dedi.- Kalkabİlsck... 
Ayak sesleri eve doğru yaklaşıyor

du. Koşuşmalar oluyordu. Sofa kapısı 
açıldı. Mehmed ağa, çılgınlar gibi İçe
riye girdi. 

Beti benzi uçmuştu. 
Arkasmda köylü kılıkU biri, üstüba-

şı kanlar içinde duruyordu. 
Refia, âni surette soğukkanlüığmı 

tophyarak: 
— Söylesenize. yahu... Ne oldu? Ne 

oldu?.. 
Mehmed ağa, kekelid: 
— Kaza. 
— Ne?. Otomobil mi? 
— Evet. Devrilmiş. 
Köylü kılıklı, tekrarladı: 
— Devrilmiş... Şuracıkta, yakında... 

Bir duvarı da yıkmışlar. 
— Peki peki... Amma... Onlar nasıl?.. 

Yaşıyorlar mı? Sağmı?.. 
— Hayır... Evet... Daha doğrusu bi

ri yaşıyor... Hafifçe yarah... Atıma bi
necek... Yavaş yavaş gelecek. 

_ Öteki?.. Öteki?.. 
— Şey... öteki... Öldü. 
— Fakat ölen hangisi?.. 
— Camm... Ne bileyim ben?.. Yal

nız bir tanesinin yaşayıp ötekinin de 
öldüğünü biliyorum... Bana dedi ki: 
«Koş köşke anneme haber ver, şimdi 
geliyorum...» 

Bahçıvan, köylüyü hışımla kolun
dan tutarak: 

— Budala... İsmini sorsaydm ya... 
Haydi gel, karşılamağa gidelim... 

Telâşla çıktılar. 
İki hemşire, karşı karşıya yalnız 

kalmışlardı. Bu hal çok fecidi, doğru
su! Her ikisinin kalbini coşturan bü-
3rük bir ümid her ikisini de çıldırtan 
feci bir korku. 

Vahid mi? 
Pertev mi?. 
Delikanlıların isimleri, zihinlerinde 

dolaşıyordu: 
Acaba hangisi yaşıyor? 
Acaba bu kadınlardan hangisi pe-

restiş ettiği oğluna kavuşacaktı?.. 
Hangisi ebedî mateme ve göz yaşına 
mahkûm anne olacaktı?. 

Refia. için için: 
— Yaşıyan Pertev, Pertev'dir! - di

yordu. 
Ve hemşiresi, Vahid'in daha bece-

Menemen ovası 
deniz halini aldı 

Gediz ve Menderes nehirleri 
ve Bakırçag taştı 

İzmir (Akşam) — Sürekli yağ
murlardan Gediz, Büyük ve Küçük t; 
Menderes nehirleri taşmış, civardaki , 
mezru eraziyi hayli zarara sokmuş- ; 
tur. Zaten devam edegelen yağmur- i 
lann mahsulâta fayda yerine zarar ı 
vereceği anlaşılmıştı. \ j .-

Manisa ovasmdan Menemen ova- i -... , 
sına geçen ve Foça civarmda d«üze ^ i , ̂  , 
dökülen Gediz nehrinin sulan fazla 
yağmurdan ve dağlardaki karların 
erimesinden dört metre kadar yük
selmiş, yatağı zaten kumlarla dolu 
olduğundan etrafa taşmış, geniş ova
yı bir deniz haline getirmiştir. Bu 
yüzden İzmir - Menemen ve Mene
men • Manisa arasında münakalât 
güçlükle temin edilebilmiştir. 

M^nisamn Veziroğlu, Eski ve Yeni 
Itafmandali köyleri, Tepeadalar, ._ 
Çüftedamlar ve Köprütımarlan kâ-
müen su altında kalmıştır. 

Köprütımannda şoför Mehmedin 
bağ kulesinde bir facianm önüne 
güçlükle geçilebUmiştir. Şoför Meh
med ve ailesi halkı, bsığ kulesinde 
oturuyorlardı. Gece Gediz sulan ta
şarak bağı kaplayınca evin de alt 
kısmına dolmuş, evde bulunanlar ki-
remitliğe çıkmak suretile hayatlan-
m kurtarmışlardır. 

Vali B. doktor Lûtfi Kırdann em-
rile harekete geçen Jandarmalar, 
muhtelif kollardan çahşarak su ba
san erazide kalanlan kurtarmakla 
meşgul olmuşlar, şoför Mehmedin 
beş kişilik ailesi halkı sandalla bağ 
evinin kiremitliğinden almıp kurta
rıldıktan az sonra sular kiremitliğl 
de örtmüşlerdir. 

Şoför Mehmedle kansı ve üç ço
cuğundan ibaret ev halkı, şimdi Ma-
jüsâda hastanede bulunmaktadırlar. 

Çakalazmağı tımarmda da bağ 
danunda sularla mahsur kalan btr 
bağcı ölümle başbaşa kalmış iken ge
ne jandarmalar tarafından kurta-
nlmıştır. 

Su basan erazi civannda oturan 
köyler halkı telâş ve endişe içindedir. 

B e r g a m a k a z a s ı n d a 
Bergamanın Bakır çayı da taşnuş, 

sular Bergama şosesi üzerindeki bü
yük köprüyü bir metre yükseklikte 
aşmıştır. Bu yüzden Menemen - Ber
gama münakalâtı muvakkaten sek
teye uğramıştır. Köprü civanndaki 
şose, çamur tabakasile örtülmüştür. 
Yük ve yolcu taşıyan bazı kamyon
lar, çamura saplanmış, güçlükle kur-
tanlarak geri dönmüşlerdir. 

T o r b a l ı k a z a s ı n d a 
Küçük Menderesin taşması 3rü-

zünden Cellâd gölünün kurutulma
sı münasebetUe Tire - Torbalı yolu 
civannda vaktile açılan ihtiyat ka
nal sulann hücumiie müteaddit yer
lerinden yarılmıştır. Bu kanal, za
ten seylâba mâni olmak için yapıl
mıştı. Yapılmamış olsaydı Torbalı 
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Cf̂ dOz nehıİBİa ulaşması üzerine deniz 
Juüinl alan Menemen ovası 

civannda oturan köyler halkı, gene 
büyük tehlikelerle karşılaşacaklardı. 

Tirenin Rahmanlar köprüsü tuğ
yandan sakatlanmıştır. Onun için 
bu köprü üzerinden ağır yük geçiril
mesi yasak edümiştir. Ödemiş - Ada-
gide şosesinde de bir yarık husule 
gelmiştir. 

tisi gün yağmur düşmemesi üzeri
ne nehirlerdeki sular azalmağa baş
lamıştır. Fakat bugün gene yağmur 
başlamıştır» İzmir - İstanbul şehir
lerarası telefonu da işlememektedir. 

Bir talihli 
Tokat (Ak

şam) — Yılbaşı 
piyangosu talih
lilerinden biri de 
şehrimizde fcii-
lımuyor. Şebıi 
miz polis nUiıet-İ 
tebatmdan 4 nu
maralı B. AU Po-
lata yılbaşı pi
yangosundan 60 
Un lira isabet 
etmiştir. 

f 

B. Ali Folat 

Bir sarKofnn yaptıkları 
Beyoğlu zabıtası Edvard isminde 

birini umumî istirahatı selbetmek 
yüzünden Beyoğlu cürmümeşhud 
müddeiumumîliğine vermiştir. 

Edvard, hakkında tanzim olunan 
tahkikat evralana göre, gece bir bara 
gitmiş, bir hayli içtikten sonra dahs-
etmek istediği kadmlann muvafakat 
etmediğini görerek bağırıp çağırma
ğa, eline geçirdiği öteberiyi s£^a so
la fırlatmağa başlamış ve bardakiler 
bu vaziyet karşısmda zabıtahın mü
dahalesini istemişlerdir. 

Nihayet Edvard polisler tarîrfından 
yakalanarak karakola götürülmüş ve 
icabeden evrak hazırlandıktan sonra 
mahkemeye sevkedUmiştir. 

T " " " " ' " ••••••••••.••••••• • • • . . . • » • • I ••• • • • I H ....•••.... IIHIHIHIIIItimillllllllllllllllllllllllltmillllllinilll— 

rikli, daha çevik olduğımu düşünü
yordu. 

İçlerinden, biribirlerine karşı. ca
navar gibi yavaş yavaş büyüyen bir 
kinin kabardığım hissediyorlardı. San
ki çocuktan beri, yıUardanberi yek-
diğerinden nefret eder gibiydiler. Ar
tık iyice biliyorlardı ki, ne olursa ol
sun, bundan böyle, biran beraber ya-
şayamıyacaklardı. 

Betleri, benizleri uçmuş, bütün vü-
cudleri titriyor, bir kelime bile konuş
muyorlardı. 

Gene bahçede ayak sesleri işitildi. 
İki kadın da büyük bir azımla, içlerin
den: 

— İşte geliyor.. Odur, oğlumdur... 
Atından iniyor, içeriye giriyor! - di
yordu. 

Sokak kapısından itibaren bir fer
yad koptu: 

— Anne... Anne... 
İkisi de yerinden fırladılar. 
Bayan Refia, kendini ezen, mahve

den romatizma sancılarım biran için 
unutmuştu. 

— Anne! Anne!.. 
Heyecanları o kadar büyüktü ki, bu 

sesin kime aid olduğunu bir türlü an-

hyamıyorlardı. 
Vahid mi? 
Pertev mi?. 
Aman Allahım... Bu cehennemi ıztı-

rap?. 
Ayak şeşleri yaklaştı. Kapmm tok

mağı çevrildi. 
Pertev, içeriye atüdı. 
Refia, sevinçle bağırdı: 
— Sen... Sen... Pertevciğim.... Sen... 

Yaşıyor musun?. 
Hemşiresi, başım iki eli içine almış, 

hıçkınyordu. Bir harika olarak, Refla 
yürüyebilmişti; oğluna sarıldı. Fakat 
birdenbire elini kalbine götürerek sen
deledi. Olduğu yerde dönerek yere yu
varlandı. 

Ağzından en ufak bir inilti dahi işi
tilmedi. 

Pertev, çılgın gibi eğildi. İhtiyar ka
dım koUarile sardı. Onu baygın sana
rak, ayıltmağa uğraşıyordu. Lâkin an
nesi ölmüştü. 

Yanında teyzesi hıçkıra hıçkıra ağ
lıyordu: 

— Oğlum... Oğlum... 
Teyze, yeğen biribirlerine sarıldı

lar. 
Nakleden: (Vâ-NÛ) 
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SARAY ve BABIALINİN İÇ Y D Z D 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ ÎRTEM ^Tercüme, iktJbaa ha3da mahfuzdur 

Tefrika No. 72 J 

Babıâli iki buçuk milyon altına nnukabil 
Bosnadakl hukukundan vaz geçiyor 
Rusya Avııstvıryanm kendisine te

min ettiği büyük menfaat mukabilin
de boğazlarm açılmasmı istiyecekti. 

İtalya da kendisinin hoşnud edil
mesi arzusunu iztıar ediyordu. (Boa
na - Hersek bizim Alzas - Lorenimiz-
dirl) diyen (1) Sırplar tavlı istiyor
lardı. Oirid Yunanistana ilhakı me
selesini ortaya atıyordu. İngiltere bo
ğazlar hakkmdaki Rusya talebini ka
bul etmiyordu. 

Devleti aliyenin ihl&l edilen hakkı 
vesüesile açılması düşünülen bu kon
ferans Berlin muahedesinin yerüden 
rüyetini ve Osmanh devleti için yeni 
fedakârlıklar ihtiyarım icab ettirecek 
gibi görünüyordu. Bu da Osmanlı 
devletinden ve genç Türklerden yeni 
zararlara katlanmağı istemek olacak
tı. 

Nihayet Surbistam tehdid için as
kerî hazırlıklar gören Avusturya Bos
na ve Herseğin ilhakı esası müzakere 
olunmak istenilir ve konferansın mü
zakere edeceği maddeler evvelden 
tahdid edilmez ise konferansa gire-
miyeceğini katî olarak beyan etti. 

Bu halde konferansm vazifesi em
ri vakile ihlâl edilen bir hakkı kay-
deylemekten ibaret kalacaktı. Konfe
rans fikri bu sebeble suya düştü. 

Bazı günler oldu ki Sırplarm Bos
na - Herseği elde etmek için (sonu ne 
olursa olsun) yolunda bir teşebbüste, 
Bulgarların hazırlanmış ordularUe 
hemen Edime üzerine bir harekette 
bulunmalarmdan korkuldu» Fakat 
kan yerine çok mürekkeb aktı! 

Türkler Avusturya mallarına boy
kotaj üân ettUer. Osmanh ve Avustur
ya -. Macaristan memleketleri arasm-
da ticarî cereyan durdu. 

Avusturya elçisi boykotaj durmar 
dıkça siyasî müzakerelere devam et-
miyeceğini bildirdi. Gerginlik arttı. 
Avusturya Osmanlı devletine tasanin 
ettirilmek üzere boykotajdan zaran-
m hesab ve kaydediyordu. Fakat ni
hayet bu zararların Osmanh devletüe 
itilâf akdetmemekten artmakta oldu-
ğımu takdü: eylemeğe başladı. Bosna-
Hersek meselesi Bulgar meselesUe ih-
tilât etmişti. Bulgarlar harekette te
enni gösterdiler. 

Sırbistan bütün devletlerden Bos
na - Hersekte Osmanh padişahınm 
metbuiyeti ve büyük devletlerin kefa
leti altmda ayn bir prenslik teşkilini, 
Sırbistan ile Karadağ arasmda iltisa-
kı temin için Bosna - Hersekten biraz 
yer ayrılmasım istedi. 

Avusturya ne Sırbistan ve Karada-
ğm bu meselede bu derece gürültü çı
karacaklarım, no Türklerin boykotaj 
usulüne müracaat edeceklerini hesa
ba dahil etmemişti 

Avusturya Sırbistanm bu durumu 
karşısında BabıâU ile metruk olan 
mükâlemelere sürat ve maharetle 
başladı. 

iki buçuk milyon altm mukabilinde 
OsmanU devleti Bosna ve Hersekteki 
hukukundan vazgeçmeğe razı oldu. 
Bosna - Hersek işinde Osmanh devle
ti bımunla aradan çıktı. Fakat Sırbia-
tanla Avusturya arasındaki ihtUâf 
hallolunamıyordu. İki tarafta da as
kerî tedarikât başlıyordu. 

Kabineler, siyasüer faaliyete geçti
ler. Belgrada verilen nasihatler üzeri
ne Sırbistan Bosna, Hersek meselesi
ni bir Avrupa meselesi olarak gördü
ğünü, davasım da salâhiyettar bir 
mahkeme gibi devletlerin eline teslim 
eylediğini bildirdi. 

Avusturya ise devletlerin Sırbistan 
ile kendi araşma girmesinden hoşlan
mıyordu. Harb zuhuru ihtimali kuv
vetli göründüğü sırada Almanya Rus-
yaya, Avusturya orduları Sup hudu
duna tecavüze kıyam edince Alman
yalım hududlarda ihtiyat tedbü-leri 
almak mecburiyetinde kalacağım bü-
dirdi. Bu, Bosna ve Hersek ihtilâfımn 
bir Slav - Cermen harbi haline inkı-
lâb edebileceğiıü ihtardan başka bir 
şey değildi. 

O sırada bu tehlikeli işe girişmek 
istemiyen Rusya Sırbistana kendisi
nin Bosna - Herseğin Avusturyaya il
hakım resmen tamyacağmı, Sırbista-

(1) Rene Plnoa: L'Europe et l'empir» 
Ottoman. 

mn da Avusturya ile müsellâh bir ih-
tüâf çıkaracak taleblerde ısrar etme
mesi lüzumtmu bUdirdi. Sırbistan yel
kenleri suya indirdi. 

Bosna-Herseğin ilhakım kayıdsu, 
şartsız tanımağı, Bosna-Hersekte pro
paganda yapmamağı, ihtUâl çıkannar 
mağı taahhüd etti. 

Fransa ve îngütere de Berlin ahid-
namesinin Bosna - Herseğe ait 23 ün
cü maddesinin mefsuhiyetlrü kabul 
eyledüer. 

Devletler Bulgaristamn istiklâlini, 
prensinin kralhğa tereffüünü de tam
dılar. Artık tabiatüe konferansa lüzum 
kalmadı. Avrupada fırtına geçti. Far 
kat Balkanlarda hava bir türlü tam 
sükûnet bulamadı. Avusturyanm Bos
na, Herseği ühak eylediği sırada idi: 
Karadağ prensi Viyana parasüe hare
ket eden Amavud çetelerinin Kara-
dağı arkadan vurmalanna ihtimal 
veriyordu. 

Osmanlı devletüe arada bir harb 
çıkmak ihtimalini gözönünde bulun
duran Avusturya bu takdirde Osman-
h devleti tarafını Utizam edecek olan 
Karadağdan Dülçinyo limanım ahve-
rip Amavudluğa iade edeceğiıü me
murları vasıtasüe Arnavudlar arasm
da işae eyliyor, malisorlardan gizUce 
gönüllüler yazıyor, her gönüllüye 
avans olarak birer Napolyon altım 
dağıtıyordu. 

Karadağ prensi Nikola irsi düşman 
saydığı müslümanlara ve Türklere 
karşı ötedenberi kin ve husumet duy
gulan beslerdi. Yalnız Abdülhamld-
den daima gördüğü dostluk eserleri 
bu duygularım izhara biraz mÂnl 
olurdu. Rusya ve İtalyaya meclûbi-
yetle Avusturjra siyasetine muhalif 
bulunan Nikola Avusturyanm Bosna-
Herseği ilhak eylemesini Karadağ için 
pek tehlikeli görüyordu. Bımun için 
müslümanlara ve Türklere karşı eski 
duygulanm büsbütün gizlemek ve şi
mal Arnavudlarlle anlaşmak ihtiya
cında bulunuyordu. O da cebel reisle
rinden bazılarım ele almıştı. 

1908 kânunuevveli nihayetinde Mir-
ditler reisi Prink paşa riyasetinde Mir-
dit dağlarmda yapüan bir içtünada 
harb ihtimallerinden bahsolunmuş-
tu. 

Prink paşa eski Dukakin haneda-
mndan Bib Doda paşamn oğlu idi; 
Fransız terbiyesi almıştı. 1880 de Der
viş paşa tarafmdfm vaki olan bir da
vete icabet ederek tevkif ve Kastamo-
nuya nefyedilmişti. Arnavutlukta ta-
kib ettiği taltif ve itma siyasetinden 
biran aynlmıyan Abdülhamid, Prink 
paşaya evvelâ Cebellübnan mutasar-
nflı^m teklif etmiş, bu olmaymca 
1905 da uhdesine askerî mirUva rüt
besi vererek kendisine yaver nasbey-
lemişti; fakat dağlarına avdetine 
katiyyen müsaade etmemişti. Bu üstü 
örtülü ve yaldızh, sırmah esaret ancak 
1908 meşrutiyet inkılâbUe nihayet 
bulmuştu. 

Mhditler Ue müttefikleri olan Ktel-
lâlar bu içtimada kim olursa olsun 
Osmanh devleti düşmanlan üzerine 
yürümek taraftan olduklarım beyan 
eylediler. Fakat malisorlar «hajnr-
hah baba» imparator Fransua Jozef 
aleyhine «ne sebeble olursa olsun» 
jrürümiyeceklerini söyledüer. 

1909 martı nihayetinde Karadağh 
general Vukotiç üç zabitle birlikte tş-
kodraya geldi. Osmanh memurlan ta
rafından resmen istikbal olundu. Vu
kotiç bir tost esnasmda: 

— Harb yakm görünüyor. Karadağ
lılar dünyanın en büyük kahraman-
lan olan Türklerin yardımım ümid 
ediyorlar. Karadağhlann gözleri sa-
lib ile hilâlin sancak - Yenipazar san
cağı - ile dağlarımızda hürden görün
mesine intizar ediyorlarl 

Diyecek kadar Ueri bir dostluk te-
zahüratmda bulundu. Fakat ne Ka
radağ ve Sırbistan ile Avusturya, ne 
Osmanh devletüe Avusturya arasmda 
harb zuhur etmedi. 

Bu nümayişler de Balkan harbi 
mukaddematına kadar bu derecede 
kaldı. 

(Arkası «ali 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Tüıifçeye çeviren: R. Birim 
— 4 — 

Madde 10: 1 — Âtideki hususatta ay
ni oyuncu tarafından, ayni paketle k&-
ğıdlann yeniden tevziine başlanmak la
zımdır: 

A: Kâğıd veren paketi kestirmeği unut
muş ve bu hatası son k&g:ıd verilmeden 
evvel hasımlardan biri tarafmdan teba-
rüa ettirilmiş ise, (bu hasmm k&gıdla-
rmdan hig birini görmemiş olması şart
tır), 

B: Tevzi esnasmda paketin kıymetli 
kftgıdlanndan biri çevrilml} ise, 

C: Tevzi esnasmda yere düşerek, ma
saya çarparak, veya hangi bir şekilde 
olursa olsun, kâgıdlardan biri oyuncular 
tarafmdan görülmüş olursa, (38 İnci mad
de Ue 9 ımcu maddenin 4 ünctt fıkrası 
ahkftmı nazan dikkate almacaktır). 

D: Kxırtlar müteferrik dört paket ha
linde tavzi edilmemiş ise. 

Sıraya göre birer birer verilmemiş ise. 
İlk kâgıd soldaki oyuncuya verilme

miş ise, 
Maahaza kâ^d veren ayni oyuncuya 

arka arkaya İki kâgıd vermiş ise başka 
kftgıd tevzi etmeden hatasmı tashih sa
lâhiyetine mtıliktir. 

E: Son k&gıd tevzi edene isabet eyle-
mezse, 

F: Oyunculardan biri diğerlerinin kâ-
ğıdlannı alır ve bıuüara ittüa kesbe-
derse, 

G: Oyım esnasmda oyunculardan birin
de fazla veya eksik İcart olduğu görü
lürse. 

Lâkin, bir löve üzerine bir osruncımım 
iki kart verdiği ve diğerinin kart verme
ği ımuttuğu tesbit olunursa ancak 48 in
ci madde ahkâmı tatbik edilir. 

2 — Oyun esnasında paketin 52 kart
tan ziyade veya eksik veya çift İtart ih
tiva ettiği görülürse ayni verici tarafm
dan tam olan paketle kâgıd verilir. Bun
dan evvelki oyunda yazılmış olan puan
lar kabul edilir. 

Deklarasyon devresi 
Madde 11: 1 — Tevzi bitince kâğıd ve

ren ilk deklarasyonu yapmahdır. Bun
dan sonra her oyuncu sıra ile birer dek
larasyon yapacaktır. 

2 — Deklarasyonlann Uk devrinde dört 
ojruncu da apaş» derler ise bu oyun bit
miş olur ve mütealûp oyun için kâğıd ve
recek olan oyuncu diğer paketle tevzie 
başlar. 

8 — Bir renk söylendikten sonra oyun
culardan her hangi biri tarafmdan bir 
arttırma, bir kontr, bir surkontr yapıhp 
diğer üç 03nmcu «pas» deyinceye kadar 
deklarasyonlar birbirini takip ederler. Bu 
üç pastan sonra deklarasyon devresi ka
panmış olur. 

Madde 12: «Oksm briçte» blf arttırma-
nm diğerinden yüksek olması İçin ya 
puan itibarile fazla, yahut, pulanlann 
tesavisi halinde, trik adedile ziyade bu
lunması şarttır. 

(40 inci madde: Gayri kâfi arttırma). 
Bir arttırmanm kıymeti: Bir (trik) in 
kıymeti ile trik mikdarmm hasıh zarbı
dır. Muhtelif renklerin kıymetleri berveç-
hl âtidir: Tirefl, karo, kör, pik, sanzatu. 

«Plafon ve Kontrakt briçlerde» 
Bir arttırmanm diğerlerinden yüksek 

olması için ya trik adedinin ziyade, ya
hut, trik adetlerinin tesavisi halinde, da
ha kıymetli bir renkte bulunması lâ
zımdır. (Gayri kâfi arttırma: 40 inci mad
de). Renklerin kıymetleri: Okşın briçin 
aynidir. 

Madde: 13 1 — Her oyuncu sırası ge
lince hasmı tarafmdan yapılmış son dek
larasyonu kontre edebileceği gibi hasmı 
tarafmdan yapılmış bir kontreyi sur-
kontre de edebilir. Oyuncu hangi rengi 
kontre veya surkontre ettiğini söylemeğe 
mecbur değUdir. 

Kontre veya surkontre triklerin kıy
metlerine, fazla veya noksan trilüere 
(madde: 30, 31, 32) icrayı tesir ederse de 
Onörlerln, şilemlerin, manşlarm ve rob-
relerin puanlarmı tebdil ve tağyir ede-
meB. Kontr ve surkontr triklerin adet-
lerile rengin kıymeti üzerine de müessir 
değUdir. 

2 — Surkontrden fazlasına gidilemez. 
8 — Bir kontr veya surkontr üzerins 

her oyuncu bir deklarasyon yapabilir. Bu 
hak, oyunculardan üçünün de «pas» de-
melerile deklarasyon devresinin hitamı
na kadar caridir. 

4 — Bir oyuncu kontr veya surkontrü 
deklare edilmemiş olan bir mikdar trik 
üzerine aypıtıgmı zannederse bu kontr 
veya surkontr yapılmış olan hakiki dek
larasyon üzerine icra edilmiş gibi telâkki 
olunur. 

Madde 14: Bir deklarasyon yapmak ar
zu etmiyen oyımcu «pas» der. Bütün 
karışıklıkları bertaraf etmek için bu mak
sadı en iyi ifade eden şekil sadece «pas» 
demektir. 

Madde 15: Son arttırma «kontrat» 
(taahhüt) ve eğer bu bir renk ise bu 
renk koz olur. Kontratm sahibi ve orta
ğı: Koz sahibi tarafı ve bu kozda ilk dek
larasyon yapan da koz sahibi olur. 

Madde 16: Bir deklarasyon aşikâr bir 
şekilde bir sürç ise. ve oyımcu bunım 
hemen farkma vararak diğer bir dekla
rasyon yapar İse meri olan bu ikinci 
deklarasyondur. «Sürç» den «sürçü lisan» 
maksud olup tebdili fikir mevzuu bahis 
değUdir. 

Bu maddedeki hüküm Ue gayri kâfi 
îuttırmaya müteallik 40 mcı madde ah
kâmı müstesna olmak şartUe bir oyuncu 
yaptığı deklarasyonu geri alamaz. 

(Arkası var) 

tzmltte Şark Pazarı Sadeddin 
Tahm Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep UtepUn sataş 
yeri. Ber nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naaman dUds ve yan makineleri, Ko
dak fotorn< makine ve levaumı 

saire bnlanar. 

Baş, di;, nezle, ifript romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında sründe 3 kaşe almabilir. 

NIİlMMiâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritizm, Romat i zma 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve projesi mucibince Müreftede yaptınlacak idare binası 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
II — Keşif bedeli 58C5 Ura 83 kuruş ve muvakkat teminatı 436 liradır. 
III — Eksiltme 27/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 

Elabataşta levazım ve mübayaat gubesmdeki alım komisyonunda jrapılacakür. 
IV — Şartname ve projeler 2i> kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesiyle Edime Başmüdürlüğünden ve Mürefte memurlo-
ğlmdan ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VT — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik üe 5 inci mad
dede yazıü vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin edUen gün ve 
saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (109)̂  

• 
I — Mersinde şaıtname ve projesi mucibince yaptınlacak Barut tecrit 

deposu inşaatı pazarlık usuUyle eksUtmeye konmuştur. 
II — Keşif bedeli (1189) lira (35) kuruş ve muvakkat teminatı (89,21); 

Uradır. 
III — Eksiltme 13/1/1938 tarihine rasthyan perşeml» günü saat 14 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacak
tır. 

IV — Şartname ve projeler (6) kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar inşa
at şubesiyle Mersin Müdürlüğünden ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki İnhisar
lar inşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. 

(B.) (8604) 

I — Aydmda şartname ve projesi mucibince yaptırüacak kara Öarut depo
su inşaatı 20/XII/937 tarüıinde ihale edilemediğinden yemden ve pazarlık usu-
liyle eksütmeye konulmuştur. 

II — Keşif bedeli (2695) lira (17) kuruş ve muvakkat teminatı (202,14) 
liradır. 

III — EksUtme 13/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 16 da 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Aydm Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksütmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki inhisarlar inşaat 
şubesine ibraz ederek münakaşaya iştürak içüı aynca vesUta almalan lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saate % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (B.) 

(8605) 

Nafıa Vekâletinden* 
27 İkincUsânun 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Malzeme 

Eksiltme komisyonunda 44500 lira muhammen bedelli 5000 adet meşe köprü 
traversi kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususa aid eksütme şartnamesi ve teferruatı 222,50 kuruş mukabi
linde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden almabiUr. 

Muvakkat temüıat 3337 İha 50 kuruştur. 
EksUtmeye hususî orman sahipleri de girebUh:. 
İsteklilerin teklif mektuplannı muvakkat teminat ve talimatnamesine gö

re vekâletten ahrumş malzeme müteahhitUği vesUcasiyle bhrUkte 27 tklncUcânun 
938 perşembe günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

(65) (148) 

Asipin Kenan 
SİZİ soğuk alginlıSından. nezleden gripten, baş 
v« dlf ayrılarından Koruyacak on İyi ilâç budur. 

bmine dikkat buyurulmatı 

PROFILAKSIN 
Beisoğuicluğu ve Frengiden Icorur. 

Şeker Satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Edime gümrüğlünde tahmini değeri 5600 Ura olan 400 sandık 23,000 kUo 

Bulgar şekeri 17/1/938 tarihhıde saat 16 da kapah zarfla satüacaktır. 
İstekUlerin üıale tarihi olan 17/1/938 günü saat 14 e kadar 420 Uradaa 

ibaret olan temüıatlarüe tekUl mektublanm (Edüne - Karaağaçda) müteşek-
kU gümrük komisyonu reisUğine vermiş ohnalan lâzun geUr. (6593) 

Türkiye Cüml-ıurlyet İS/I er kez Bankası 
İstanbul Şubesinden: 

Bay Rıza adına yezıh D sınıfmdan birlik 11210 numaraü bankamız hkslL-
yonu kaybedüdiğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numarah y** 
ni Aksiyon verilec^ bUdlriUr. (144X 
ni Aklsypn verileceği büdirUlr. (144)J 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasından: 
10 sene ve daha fada müddettenberi sahipleri tarafından aranümadığından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif Banka ve Müesseseler tarafından 

Maliye Vekâleti hesabına muhafasa edilmek t^ere Bankamıza devredilen paralarm mlkdan a«ağıda gösterihniştir. j^bu paralar Bankamıza devredUdikleri tarih-
den itibaren iki sene i ^ d e sahipleri veya varisleri tarafmdan evrakı müsbite iBi-aa suretile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat edUerek aluıma-
Sıkları takdirde 2794 sayıh kanunla teşkil olunan am«M:tisman sandığma intikal edecektir. -^ _ 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak m ü r a c a a t l ^ n hükümsüz addolunacağı ilân olunur. 

PpiriTET SANDIÖZNIN TEVDİATI 
., Kimin namma yatırıldığı 

Adres ve Hüviyet - ̂  
Beyoğlu Prusya sokak No. 38 

Ayasofya Üskübî mahal. Soğukkuyu medresesi sokağında No. 9 
Fmdıklı Perizathatun mahal. Sabık Mebusan karşısı set üstü No. 7 de 
başkâtip Nuri egi. 
Erenköy Kokarpınarda lalanın köşkünde 
Vefa Sanbayazıt mahal. No. 12 
Üsküdar İcadiye servi sokak No. 7/9 da 
Eyüp Defterdar akarçeşme çömlekçiler cad. No. 37 
İcadiye (Üsküdar) Çifte kavak 63/57 
Büyükada Bahçuvanoğlu sokak No. 13/11 
Koca Mustafapaşa yazmacı kasbar S. 35/39 
Karagümrük Fetva emini camiinde 
Kızıl toprak Çıkmaz Kethüda mahal. No. 26 
Cerrahpaşa Ahmet Kethüda mahal. 
Kasımpaşa kulaksızda Külhan sokak No. 6 
Üsküdar Kazasker Ahmet Ef. mahal. Divitçiler caddesi 
Erenköy taşlı tarla fetva emini Hacı Mustafa H. 
Kadıköy Osmanağa mahal. Vişne sokak No. 41 
Sultanselim Mimar Şecaattin mahal. No. 15,7 
Büleymaniye Elmaruf mahal. Ayşekadın hamamı 
Fatih Neslişah Sultan mahal. Çınarlı çeşme cad. 
Yerebatan Şengül yokuşundan No. 13_ 
Nuruosmaniye Şeref sokak Tevhidi efkâr matbaası 
Sofular Ortaçeşme caddesi No. 30 
Aksaray Horhor No. 92 
Sultanahmet üçler mahal. Aşmalı sokak No. 4 
Edirnekapı Hacı Muhittin mahal. Aktar Sokak 5 
Hasköy turşucu mahal. Binbaşı Hayri hanesi 
Feriköy baruthane caddesi Çoban sokakbaşı No. 66 
l§li Osmanbey Hacısahak sokak No. 35 
Ayaspaşa Namıkpaşa sokak No. 25 
Ejrüp Akarçeşme baba Haydar caddesi No. 6 
Feneryolu tuğlacıbaşı Hacı Mustafa hanesinde 
Aksaray Hobyar karakolu arkası No. 28 
Beşiktaş yıldız posta caddesi Hüsnü B. Apartıman 
Şehremini Denizaptal mahallesi cami sokak No. 4 
Nişantaş Emin Ef. mahal. (Prenses Şuvekâr haznedarı 
Hırkaişerif akseki sokak No. 7 

Yavuz zırhlısında kıdemli yüzbaşı 
Fatih zincirlikuyu No. 4 
Meserret otelinde No. 24 
ICadıköy ikinci s^ütlü^eşmede No. 18 
Üsküdar Nunazar mahallesi İsmail paşa S. Salih evi 
Fatih Hafızpaşa cad. Bakkal S. No. 4 
Üsküdar Selimiye tekke sokak 
Beyazıt Kâtip Sinan medrese sokak No. 3 
Aksaray Yusufpaşa Haseki Cad. No. 26 
Saraçhanebaşı tezgâhcılar Hüsambey mahal. Kemer cad. 
Çarşıkapı Diyarıbekir kıraathanesi yanı No. 57 
Beyazıt Darülfünun idaresinde mukim 
Kadıköy Kuşdili Reşit paşa sokak Ölü Dr. Macit H. 
Gedikpaşa Esir Kemal mahallesi No. 40 
Üsküdar Kazasker Ahmet Ef. Mahal. Salı tekkesinde 
Selimiye İhsaniye mahallesi No. 166 
Üsküdar Selmanağa mahallesi Karacaahmet C. 15 
Kocamustafa paşa ilk mektep karşısı No. 318 
Üsküdar Avratpazan çmararkası No. 27ç 
Üsküdar Doğancılar tahtarevancı sokak No. e 
Üsküdar DurbaU mahal. Uzun sokak No. 29 
Kıztaşı sofular molla Hüsrevde 
Aksaray Beygirciler içinde kaymakam Eyüp Ha. 
Şehremini Uzun Yusuf mahal. Vani dergâhı yanında No. 69 
Haydarpaşa Acıbadem Cad. No. 2 
Feneryolu Bağdat Cad. Hamdi köşkünde 
Anadoluhisar körfez caddesi Hekimbaşı yalısında 
Üsküdar Dürbağlı mahal. No. 15 
Sütlüce Mahmutağ'a mahal, bademlik sokak 59/43 
Kandilli mezarlık cad. Es. 33 Yeni 9, 33 No. köşkde 
Acıbadem İkbaliye mahal. Muhtar B. sokak Muhtar bey köşkünde 
Kadıköy Leylâk sokak No. 24 
Tahtakale Hoca Hamza mahal. Paçacı sokak No. 5 
Ankara reji baş müdürlüğünde 
Cerrahpaşa Ahmed Kethüda mahal. Toprak S. Mütekait Agâh nezdinde 
Tahtakale turşucu sokak Sail ama 
Eyüpsultan iskele civarı meşriki fuyuzat mektebi yanında 
Aksaray valde camii yanında Alembey mahallesinde ölü Hakkı ejl 
Pendik Fotaki sokak No. 24 de 
Beşiktaş Bayatpazarı kızlar ağası apart. No. 4 
Kadıköy Valdebağı Darülitammda muallim 
Büyükada Nazım B. Evlâdı maneviyesi 
Kasımpaşa Yahya Kâhya mektep sokak No. 9 
Bakırköy istasyon civarı No. 14 
Üsküdar Toygar tepesinde Orta S. Ahçı Abdüllahm 29 No. lu evindi 
Bebek Mustafa B. Sokak No. 29 
Aksaray Horhor No. 37 ^ 
Kadıköy Yoğurtçu çeşme cadde.sinde No. 89 
Üsküdar Kaptan paşa mahal. Davutoğlu Sokak 
Samatya pamukçu Tatyos sokağı No. 63 
Vezneciler camcı Ali mahal. Hayriye sokak No. 7 
Cağaloğlu Molla fenan sokak No. 26 
Samatya Sulu manastır Kirkor kalfa sokak No. 53 
•Topkapı Beyazıtağa Aksaray cad. No. 87 
Fatih Nişanca beyceğiz mahallesinde No. 3 
Sultanahmet şekerci sokak No. 7 
Aksaray Kızılminare Halit Ef. Sokak No. 4 
Mes'udiyeli 

Davutpaşa yenimahalle Ahmet Şemsettin E. Mahal, imam Tevfik hanesinde » 
Beyoğlu Osmanbey No. 64 
Kartal Maltepesinde ayazma caddesinde 

[Devamı on ikinci sahifede] 

Sabite 11 

İfiim 
Minis 
Edibe 
Emine 

Ömer Sabrl 
Ali 
Malhas varisi Vahrant 
Şükriye 
Ayetullah Koharik Malmıhİ 
Olga 
Cırcıs 
Cemüe 
Azime 
Ahmet Nazif 
Nefise 
Saime 
Zekiye 
Saide Nafıa 
Fatma Müzeyyaı 
Asiye Leman 
İsmail Hakkı 
Enver 
Yımus 
Turgut 
Fuat 
Nevzat 
Karakin 
Seher 
Naciye 
Nazire 
Mustafa Azmi 
Hayrunnisa 
Fatma Mahire 
Hatice 
Hayriye 
Emine 
Atifet 
İsmail Ragıb 
Hasan 
Halit 
Bahaettin 
Feride 
Sabiha 
Fatma Melâhaf 
Süleyman Eînver 
Ahmet Süleyman 
Mehmet Vecdet 
Leman 
Rabia 
Zehra 
Vasfiye 
Rağna Hasan 
Abdürrahman Se3rf6ttiıl 
Mustafa 
Mehmet Remzi 
Hatif Selâhattin 
Mehmet Veli 
Hatice 
Ramis 
Muhsin 
Mehmet Selâhattin 
Mehmet Fazıl 
Osman Faik 
İzzet 
Abdullah 
Refika 
Sofya 
Cenan 
Saniye 
Sabiha 
Fuat 
İsmet 
Muhsine 
Süleyman ağa 
Ahmet 
Hava Fenniye 
Firangita 
Cevat 
Zümrüt 
Rezan 
Emine Ayşe 
Hacer 
Fatma Müjgftn 
Huriye 
Mehmet Niyazi 
Emine Mübeccel 
Pakize 
Nakiye 
Fahriye 
Hayriye 
Huriye 
İbrahim Sıtkı 
Hava 
HaJûk 
Mehmet Şükrü 
Hafız Ahmet 
Mehmet Rıza 
Güzide 
Mehmet TahU 
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Miktar ı 
40.18 
9.22 
8.49 

4.35 
57.99 
33.31 

2.30 
17.07 

2.— 
4.73 
2.69 
1.11 
2.58 
6.75 

499.38 
2.10 
2.93 
3.64 
6.06 
5.51 
7.53 
1.51 
2.46 
3.86 
1.29 
7.27 
7.06 
7.96 
2.13 
1.20 
2.68 
6.71 
1.40 
1.59 
6.04 
1.14 
5.36 
1.75 
1.05 

—.89 
—.91 
—.38 
—.32 
10.64 
1.— 
1.04 
1.05 

—.94 
—.57 

3.72 
—.95 
—.95 

6.59 
7.74 

—.84 
74.90 

Î92.93 
6.80 
2.28 

—.96 
19.71 
—.oa 

9.95 
5.10 
5.60 

98.65 
20.35 
14.27 
21.56 

1.90 
15.04 
7.46 

157.47 
7.31 
1.54 

16.78 
2.10 
3.78 
1.06 

—.89 
3.13 

—.95 
1.— 
2.15 
3.45 
1.87 
4.71 

—.86 
2.16 
2.18 
1.35 
2.16 

—.83 
115.95 

4.94 
—.84 

1.96 
1,69 

".rT^c^idt^Ğ^-: 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâi hk 
Türk musikisi, 12,60: Havadis: 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyata: 17: İnkUâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafından, 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Eminönü Halkevi neşri
yat kolu namma Nusret Sefa, 19: Raife 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 1930: Konferans: 
Eminönü Halkevi sosyal yardım şubesi 
namına Prof. doktor Osman Cevdet (Ro
matizmalıların öğrenmesi faydalı bilgi
ler), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klâsik 
Türk musikisi; Okuyan Nuri HalU, ke
man Reşad, kemence Kemal Niyazi, tan-
bur Dürrü Turan, kanun Vecihe, ut Se-
dad, nısfiye Selâhaddin Candan, 20.30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm
dan arabca söylev, 20,45; Vedia. Rıza ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkları (Saat ayan), 21,15: OR
KESTRA: 1 - Meeyrbeedğ: Robert le 
Diable, 2 -Strauss: Danube bleu, valse, 3 -
Kostal: Menuetto, 4 - Fiebet: Barque 
au clair de lune, 5 - Manfred: Juanita, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50: 
Son haberler ve erte.si günün programı, 
23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşıiyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
va halk şarkıları (Servet Adnan ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları), 20,15 - 20,30: Sıhhî konuş
ma: Dr. Fahriye Şahenk, 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Ajana 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası, 1 - Lalo: Danses des Esclave, 
2 - Tschaikowsky: Süite Ballet, 3 - Lalo: 
Mazurka, 4 - Halevy; La Julve, 5 - Lalo: 
Serenade, 21,55 - 22: Yarınki program ve 
İstiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 30 de 

Londra 20 de, çigan muzikası — Ber
lin 20,10 da, güzel melodiler — Leipzig 
20,10 da, marşlar — İngiliz istasyonları 
20,40 da, gayda muzikası — Kolonya 
20,40 da, «Oüneş Altında İki Kişi» ope
reti — Brüksel 20,30 da, piyano muzi
kası — Paris P T T 20,45 de, viyolonsel 
konseri — Strasburg 2030 da, konser — 
Radio Toulouse 20,40 da, eğlenceli kon
ser — National 20,25 de, radyo orkes
trası — Roma 20,30 da, orkestra ve kon
ser. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de, eğlenceli gece — Kolon

ya 21 de, operete devam -— Stuttgart 
21,05 de, eğlenceli konser — Viyana 
21,15 de, operet havalan — Deutschl.s. 
21 de, askeri muzika '•— Leipzig 21,10 da, 
konser — Saarbrücken 21 de, hafif kon
ser — Brüksel 21 de, konser — Strasbuı-g 
2130 da, konser — Radio Toulouse 
2130 da, konser — Milano 21^0 da, eğ
lenceli muzika — Hilversum 21,55 'de, 
senfonik konser — Varşova 21 de, «Saadet 
İçinde Felâket» operası — Bükreş 21,15 de, 
senfonik konser ^- Beromünster 21,05 de, 
radyo orkestrası. 

Saat Z% de 
Lüksemburg 22 de, Mistingett revü

sü — Milano 22 de, «Leh Kanı» opereti — 
Münih 22 de, konser — Peşte 22,20 de, 
Çigan muzikası — Varşova '22,35 de, dans 
muzikası — Brüksel 22,15 de, vals muzi
kası — Paris P T T 22,30 da, «Kral 
Dagobert» opera komik — Strasburg 
22,30 da, «Verther» operası — Roma 22 de, 
«Margarita di Cortona» operası — Varşo
va 22,35 de, dans muzikası — Bükreş 
22,45 de, Rumen muzikası — Beromünster 
22,50 de, piyano konseri — Prag 22,20 de, 
konser. 

Saat 23 de 
İngiliz istasyonları 23 de, Hind dans

ları muzikası — Milano 23 de, operete 
devam — Varşova 23 de, dans muzika
sı — Brüksel. 23,15 de, vals muzikası — 
Alman istasyonları 23,30 da, halk ve 
dans muzikası — Radio Toulouse 23,10 d^, 
Akordeon konseri — Hilversum 23,50 de, 
Rumen orkestrası — Sottens 23 de, rad
yo orkestrası — Peşte 23,15 de, piyano 
konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Peşte 24 de, dans muzikası —• 

Deutschlandsender 24 de, Busch orkes
trası — Paris Radio 24,15 de, salon mu
zikası — Radio Toulouse, eğlenceli kon
ser ,1,15 de, operet muzikası, 135 - 2 ye 
kadar gece konseri — National 1 de, dans 
muzikası — Londra 24,25 de, dans muzi
kası — Milano 24,15 de, dans muzikası —. 
Hilversum 24,20 de, hafif muzika —• 
Stuttgart 1 - 2 ye kadar gece muzikası. 

12 Kânunusani 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis. 13,05 Plâkla 
Türk musikisi, 1330: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14; SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Plâkla darn 
kusikisi, 19: Bimen Şen ve arkadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 19,30: Konferans: Doktor İbrahim 
Zati (Keyif verici zehirler ve alcoolisme), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Mustafa ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20.30: Hava raporu,"2033:. 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Nezüıe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Satıt 
ayan), 21,15; ORKESTRA: 1 - Morena: 
Potpourri viennoise, 2 - Delibes: Valsc de 
la Poupee, 3 - Liszt: Rhapsodie No. 2 
4 - Siede: Flitterwochen, 5 - Scriabme: 
Prelude, 22,1i: Ajans haberleri, 22.30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
22,60; Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 
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(AKŞAM KAPANIŞ FİATLEKİ) 
ESHAM T« TAHVİLÂT 

İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünltürk I 
Ünltürk n 
Ünltürk i n 
Mümessil I 
Mümessil II 
i » m 

• td Bankası 
': » hamiline 

t » Müessls 

93 

97,25 
18,70 
18,70 
18,70 

40 
40,40 

10,20 
10,30 

83 

Paris 
Jüohdra 

"•Nev York 
Milano 
Atina 
'<?enevfe 
Örüksel 
Amsterdam 

Para (Çel 
23,44,50 

629 
0,79,50 

15,11,12 
86,88,40 
3,43,54 

4,68,36 
1,42,77 

Türkiye Cüm- 98 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu Hi 
Telefon 
TeMkba" 
Çimento 

25,50 
7,50 

7 
9,85 

İttahad Değii 13,25 
menleıl, 
Şark Değir
menleri 
flstlert> 
Sofya H 

•Prag :,. 
Berlin,, 
Madrid 
Belgrad 
Zlötl ' 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

1 ^ 

63,59,30 
22,65^50 

1,97,25 
13,67,25 

3430 
4,19,25 
3,99,44 

106,04,13 
23,72,75 

' 

n 

•»-

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHTRF po^Jeıs^T 

10/1/938 
P 1 A T 

CİNSİ 

.Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Kuşyemi 
Yulaf 
Susam 
Nohut natürel 
iç badem 
iç fındık 
Peynir beyaz 

L A A 

Kr. FA. 

5 34 
5 22i 
4 15 
7 16 
4 3 

16 20 
5 9 

83 20 
35 -^ 
38 9 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Tiftik 
Un 
Afyon 
B. Peynir 
Mısır 

*50 
225 
45 

9 
7 

Yukan 
Kr. Pa 

6 1 
5 26 

„ 
, 

4 6i 
— 

84 20 
^^ 
40 — 

Ton 
» 
» 
» 
> 

3/4 » 
18 1/2 » 

105 » 

D I S F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra '' 

5,27 Kr. 
4,51 » 
5,99 o 
4,81 » 
4,93 » 
7,95 » 

10/1/938 Pazartesi günü 
istanbul Halinde toptan satılan ya^ 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En 

I Cinsi 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Kereviz kök 

B yaprak 
Havuç 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Pancar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Bal kabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Elma Ferik 
Elma inebolu 
Armud Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Ağaç kavunu 
Limon yeril 100 
Limon ecnebi 100 
Portakal: 

» Dörtyol 64 
» Dörtyol 80 
» Dörtyol 80 
«. Dörtyol 150 
» Alanya 64 
» Alanya BÖ 
» Alanya 100 
» Alanya 150 
n Fenike 160 
D Rize 80 
•» Rize 100 

Mikyası Fiatl 
Kr.3. 

Kilo 3 — 
» 5 — 
» 3 50 
I 

Demet 
Kilo 

Aded 
100 

6 — 
3 — 
4 — 
7 50 

80 — 

Kilo 

Demet 2 50 
'» — 75 
» >— 50 
» — 50 

3 50 
3 — 

15 — 
6 — 
5 — 
5 — 

13 — 
7 — 
5 — 
9 — 
6 — 

80 — 
4 — 

200 — 
140 — 

roeyva 

yüksek 
Flaıl 
Kr.S. 

4 — 
8 — 
5 — 
7 — 
3 
7 

20 
100 

3 
1 

50 

Adet 

Sandık 250 
» 200 

140 — 
125 — 
350 — 
275 — 
160 — 
150 — 
450 — 
150 — 
70 — 

Mandalın Alanya 100 Adedi 200 — 
Mandalın Rize 100 » 70 
Mandalin Bodrum 100 » 250 — 
Mandalin Mersin 100 » 100 — 

4 
3 

35 
25 
16 
12 
26 
10 
10 
12 
10 

120 
6 

250 
160 

300 
250 
160 
150 
400 
325 
200 
180 
500 
200 
120 
250 

90 
400 
250 

75 
80 

50 

Bu akşam 

Nöbetç i eczane ler 
Şişli: Pangaltıda Nargileçlyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüspyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseö, Emmönü: 
Salih Necati, Heybell&dâ:'Tomadis, 
Büyükada: Merkez, Fatih: İsmail 
Hakkı, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihi-
sarındaki eczaneler, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Nail, Feher: Balat-
ta Hüsameddin, Beyazıd: Asadoryan, 
Kadıköy: Söğütlüçeşmede Hulusi Os
man, İskele caddesinde Saadet, Üs
küdar: İttlhad, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Kocamustafapaşada Rıd
van, Alemdar: Çemberlitaşta Sırrı 
Raslm, Şehremini: Topkapıda Nâzım. 

•^ Türkiye Tıp Encümeninden: Türkiye 
Tıp Encümeni 12/1/1938 çarşamba ak
samı saat 18,30 da. Etıbba odası salonun
da toplanarak muhtelif tebliğleri müza
kere edeceğinden, muhterem meslekdsış-
ların teşrifleri rica olunur. 

İsim 
Maide 
Nakiye 
Rahime 
Zübeydo 
İhsan 
Rukiye 
Layikser 
Gülsüm Niyazi 
Ahmet 
Cevat 
Şükrü Hazım 
Emine Berra 
Sait 
Meliha 
Adil Fehmi 
Aziz Fikret 
Fatma Zekiye 
Zehra 
Ahmet Cevat 
Fatma 
Mustafa Nesip 
Hacı Ahmet 
Saime 
Halit 
Yaver Kâmil 
Zifer 
Müzeyyen 
Behçet 
Hatice 
Ömer Fevzi 
Ayşe Saniye ve Hayriye ve Osman Ze
ki, Mehmet Halit 
Haşim ve Ahmet Mümtaz 
Mahmut Celâlettin, Fatma, Hüsniye, 
Hacer Sj^de vasiyesi Nebiye ile Hüseyin 
Hüsnü "Ve Ahmet Sait 
Ali Riza 
Şehri 
Mehmet Rüştü 
Hüsnü 
Habibe Eda 
Mehmet Rüştü 
Mehmet Rüştü 
Selim Lûtü 
Lûtfi 
Hikmet 
Ahmet Feyzi varislerinden Emine ve 
Hajsau hisseleri 
Fatma Hacer 
Osman 
Cengiz 
Zihayat 
Emine 
Ata "̂  
Orhan Mithat 
Sabiha 
Yusuf Ziya 
Fuat 
Hüseyin Avnl 
Öyenia 
Fatma Saffet 
Fahri 
Tevfik 
Zeynep 
Leman 
Şemsettin 
Saniye 
Hazım 
Ferdana 
Gülsüm 
Emine 
Ali Faik 
Hasan 
Meryem Avadls 
Belkis 
Çevriye 
İptihaç 
İsmail 
Hatice 
Davit Ha]rumet 
Zeynep 
Cemil Behçet 
Naciye 
Nebiye 
Behiye 
Hafız Riza 
Fatma Zehra 
Aziz 
Münevver Tevfllc 
Ali, Talât 
Sait Yahya 
Cemal 
Mustafa 
Nebahat 
Emine Naciy« 
Fatma 
Ahmet 
Şükriye 
Rasim 
Osman 

Ahmet Aelı 

Mustafa 

Arif 

[Baş tarafı on birinci sakifede]] 
Kimin namına yatırıldığı : 

Adres ve Hüviyet 
Kadıköy Altıyol ağfeı söğütlüçeşme No. 236 
Tophane Karabaş mahallesi mektep sokak No. 12 
Kocamustafa paşa akarcada No. 37 
Divanyolu Tahir kızı 
Erenköy Kozyatağı Hasan ^şkünde 
Davutpaşa iskelesinde kasap îlyas mahallesinde Çavuşzade sokak 
Kabataş mezarlık üst sokak çıkmazı No. 1 
Pangaltı Hacı Sehak sokak Papazyan apart. No. 3 
Fmdıklı Dereiçi Salih Reis hanesi 
Üsküdar Şehcamü yağhane sokak No. 1 
Kızntoprak Jeneryolu No. 14 
Fatih otlakçı yokuşu Şeh Mahmut Ef. mahal. Fahri bey sokak No. 1 
Üsküdarda Boyacı sokakda 
Cihangir Kaptan sokak No. 25 Dr. Kadrinin evinde 
Süleymaniye Kâtip Şemsettin mahal. Harem S. 13 
Hf>.̂ köy Halıcıoğlu Abdüsselâm mahallesi No. 12 # 
Beykoz Yalıköy servilik caddesi No. 36 
Cihangir caddesinde dereiçi imam Hacı Hüseyin Ef. 
Kumkapı Kâtip Sinan mahal. Tath kuyu sokak No. 5 
P.alat yoğurthane sokak No. 23 
Lâleli apartımamn 3 cü dairede 13 No. da 
Ayasofya cami avlusundaki kahvede 
Ycrpbatan toprak sokak No. 16 
Bostancı yazmacı sokak No. 29 
Caddebostanı sabık Ziraat B. Um. Müd. B. Şevket E. 
Beyoğlu Firuzağa sefabaşı sokak No. 10 
Kasımpaşa küçük piyale yeni mahal, yokuşu No. 7 
Büyükdere cevizli sokak Es. 6 Ye. 4,2 No. 
Haydarda Miralay Hasan eşi 
Feneryolu istasyon karşısında No. 53 
Balat Hacı İsa mahallesi çıkmaz bostan Hacı Musa sokak No. 2 

Kasımpaşa Paşadağ yokuşunda 4/6 

Beylerbeyinde Burhaniye mahallesi Halit ağa sokak No. 2 
Üsküpde Karakapıcı mahal. Askerî mütekait 
Beşiktaş Köyiçi kilise sokak Ermeni mektebi karşısı No. 22 
Artvin Şavşak kazasında seyyar fotoğrafçı 
Beşiktaş Karakol sokak No. 19 
Üsküdar Katırcılar sokak No. 53 
Artvin Şavşat kazasında seyyar fotoğrafçı 
Artvin Şavşat kazasında seyyar fotoğrafçı 
Sultanmahmut türbesinde Hoca Rüstem mahallesi mektep sokak No. 13 
Taşkasap Sarımusa mahal. Sami paşa cad. No. 9 
Beyazıt soğanağa mahal. No. 46 

Edirnenin Süleymaniye küçükpazar hazreti Sezai tekkesi sokak No. 54 
Çamlıca altunî zade 15 No. lu hanede *" 
Gedikpaşa Divanî âli mahal. Medrese Sok. No. 15 
Üsküdar Çifte cevizler 
Nişantaş çifte bakkallar söğütlü sokak No. 26 
Ayasofya Üsküplü mahallesi No. 9 
Etfal hastahanesinde doktor 
Şişli harman sokeık Mithat B. apartımanı 
Şişlide Harman sokak Mithat B. apartımsuı No. 4 
Beylerbeyi Havuzbaşı No. 18 de 
Şehremaneti Şerefiye caddesi No. 56 
Şehzadebaşı Yakupağa mahal. Orta sokak No. 11 
Fenerde Köroğlu sokak No. 9 
Kadıköy Acıbadem Cemal Mahir köşkünde 
Nişantaş Teşvikiye çınar sokak No. 2 
Sultanahmet Dizdariye mahaL Tevhide evinde 
Kısıkhda Kahve karşısında 
Sarıyer Karakol sokak Dalgıç Hüseyin evinde 
Beyazıt Eminbey mahal. Cami sokak No. 2 
Üsküdar valde atik mahallesi bağlarbaşı No. 25 
Bakırköy aksu caddesi No. 1 
Kadırga Mehmet paşa caddesi No. 1 
Kadıköy Rasim paşa mahal. Piyasa sokak No. 2 
Beşiktaş Haseki tarlası Muradiye bayır sokak. 
Tatavla Şahin sokak No. 86 
Fatih Molla Zeyrek İmam Ef. sokak No. 1 
Beyoğlu Halepli sokak No. 37 
Sanayi ve maadin bankası levazım memuru Hüseyin Bedri egi 
Baba Hasan toprak sokak No. 14 
Kızıltoprak Ihlamur caddesi No. 88 
Kalamış 55 No. lu avukat Arif beyin köşkünde 
Moda ağabey sokak No. 9 
Beşiktaş Cihannuma Diş doktoru 
Beyoğlu Büyük parmakkapı No. 18 
Kadırga Bostan Ali mahallesi bahçe sokak No. 9 
Yerebatan Muhterem Ef. sokak No. 3 
Cağaloğlu Mahmudiye caddesi No. 22 
Beyazıt Kumkapı civan ŞungUi hamam kargısı Nihat evi 
Nişantaş Muradiye söğütlü sokak No. 27 
Beykoz İshak ağa caddesi No. 13 
Üsküdar İhsaniye Çiçekli kahve civannda ölü İzzet evinde 
Pangaltı bilezikçi sokak Jak apartımam No. 8 
Üsküdar Kooperatif şirketi namına 
Büyükada maden caddesi Divam Muhasebat murakibi 
Üsküdar Sultantepesi İmam sokak No. l i » 
Kadıköy söğütlü çeşme 203 No. da 
Şehzadebaşı onuncu mektep 3 cü suuf 2 el §fubede 
Beyazıt Kandilli sokak No. 12 
Koska Balabanağa mahallesi yeni cad. ölü Muhsin B. 
Afyonkarahisar 
Kars 
Ankara İş Bankası vasıtasile 
Davutpaşa Değirmen Es. mü. 1 Ye. 7 No. da 
R. Elihisarmda Bursa mektupçusu Saidta evinde sakin Maliye nezareti 
D. Kebir umumî kalemi M. 
Şehzadeba^fi Fevziye mahal. Tramvay Cad. Maksudiy» hanında 16 No. 
tüccardan SelânikU Hafız Ali hanesinde Yttzbası 
Şehzadebaşı Direkler arasında 10 No. lu banede Beyoğlu icrar memuru 

[Devami on üçüncü aahifmde]\ 
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Miktarı 
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1.75 
8.25 

23.39 
1.17 
2.08 
1.58 
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6.41 
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is im 
Emine Faide 
Ahmet 
Hüseyin Hüsnü 

Ahmet 
Mehmet Tahir 
Zeliha Fikriye 
Mehmet 

Nazh 
İbrahim Cemil 
Emine 
Mahiye 
Pevziye 
Ahmet Tahir 
Fatma Nevber 

Fakihe 
Mustafa varisi Vasfiye Dilber 
Vasfiye 
Hikmet 

4 
A K Ş A M 

f « l 
Sahife ISf^' 

[Baş taraf i on ikinci sahifede\ 
Kimin namına yatırıldığı 

İsim Adres ve Hüviyet 
Kadıköy Osmanağa mahal. Yoğurtçu caddesinde 
Sirkeci Şark birahanesi sahibi Şükrü vasıtasile İzmitli 
Beşiktaş ortabahçe Kâşif efendi akaretleri karşısında 14 No. lu hanede 
mukim askerî cerrahlığından mütekait 
Sultanselimde Hacı Muslahattin mahallesi Çukurbostanda No. 26 
Mahmutpaşa Sultanodalarda 7 No. da 
Çengelköy Telgraf sokak No. 6 
Kadıköy Caferağa Bahariye caddesi 36 No, da Posta telgraf meclisi 
idare azası sabıkasından 
Tophanede Akarç&sme yoku-sunda No. 6 
Koca Mustafapaşada mukim Darülfünun muallimlerinden 
Ortaköy Feriye sarayında İbrahim Tevfik dairesinde 
Beşiktaş yenimahalle yavaş cad. Ragıp paşa konağı 
Beşiktaş Serencebey yokuşu 25 No. da 
Kadıköy Osmanağa mabaj|||si Bekçi S. No. 26 
Beşiktaş yenimahalle Şevket paşa konağı karşısında Çatalca Telgraf 
müdürü Ahmet Rifat kızı 
Heybeliada Sultanahmet sulh hâkimi hanesinde 
Üsküdarda Kaptanpaşa Hamzaf?Jtih Abdi efendi No. 5 
Bakırköy Bağlar cad. Kartaltepe 27 No. da 
Beyazıt soğanağa mahallesi cami karsısı No. 24 

Yatıran 
KENDİ 

Hangi şube 
Emniyet S. 

Bankamıza 
Tevdi tarihi 

29/12/937 
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İŞ BANKASININ TEVDİATI 
Kimin namma yatırıldığı 

80/12/937 

Bankamıza 

i a m 
İstanbul Daülkelp tedavihanesJ 
Necip Avni 
Konyalı Fahri 
Mühendis Kurunzberger 
Süleyman Cihat 
Mehmet Saibri 
Salih Sabri 
Şakir 
Abdürrazzak ağa 
Aydınlızade Hacı Riza 
Şekercizade Ahmet 
Bolvadinli Z. Mustafa 
Hacı Hasan Hulusi 
Hatipzade Hacı Osman 
Nikoli Corciyadis 
Hayim Broha 
Semih Arif 
Oflu Hacı Dursun zadeler 
Hacı Şakir Z. Hacı Mustafa 
Kanuncu zade Nuri 
Bayraktar zade Osman 
H. H. Remzi 
Yahi Papasoğlu. , 
Şark Tütün şirketi 
Sünnetcizade İzzet .. 
Hafız Hüseyin Hüsnü 
Ahmet Refik 
Jozef Çakran 
İkdam zade Hacı İsmail 
Dimitriyadis 
Sabri 
İhsan Murat 
Mehmet Cihat 
Kasap zade Ahmet Çavuş 
Gerson Levi ve şürekâsı 
Ali Bin Veli 
Hacı Rifa;t Hacı Hayri 
Sultana Kohen 
Ekmekciyan Telemyan 
Aron Hilel 
Aleksandır Sofyano (Şafak Tic.) 
Nuri Aziz 
Assikurasyoni Generali (Antalya) • 
Rahmi 
Ymius 
Mehmet İzzet 
Talip 
Sıiat Baha 
Tösün zade SüleymsCn 
Tebrizli Hasan Basri 
Abacızade Hacı İsmail Hakkı 
Musa Kâzım 
Mehmet (Zabit vekili) 
Cavit 
Mehmet Nurettin 
Müşfik Selâmi 
Hasan Basri (Elmalı) 
Mehmet Ziya paşa 
Muhittin Silvaîii 
Seltoattin 
Seron Y. Diyonyan 
Mehmet Vasıf 
Nail 
Adolf'Plânter 
Salih 
Halil Sadettin 
İbrahim Samih 
Mehmet Ali 
Ali Haydar ve Palaçoviç 
Eskihazi ve Kohen 
Aydoğdu Şirketi 
y . H. Çavuşoğlu 
Malatya Muhasebesi 
Mehmet NiyaSi 
Mehmet Şükrü 
Vahdettin 
Recep Bin Mustafa 
Niyazi Muvahhit 
A. Şevki 
Mustafa Nuri 
Memduh 

Adres ve Hüviyet 
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Miktarı 
4.50 

15.82 
32.47 
35.50 

195.— 
200.— 

10.— 
11.42 
10.68 
10.68 
10.68 
10.68 
10.68 
10.68 
25.— 

3.50 
5.— 
5.75 
9.13 
5.70 
4.— 
5.97 
5.— 
4.50 
4.75 
2.32 
1.90 
2.50 
1.20 
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1.42 
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^ 1.56 
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0.75 
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0.50 
0.15 
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9.78 
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tstanbı^ hakkında mühim f| 
bir konferans i 

Eminönü Halkevi tarafından (İstanbul 
hakkında) raahim b<r konferans serisi 
tertib edilpıiştir. İkinci konferans (Kur
tuluşundan Türk fethine kadar İstanbul) 
mevzuuile bu gece tJnlversite Tarih do
çenti Bay Câvid tarafından saat 20 bu
çukta Eminön'a Halkevi merkez salonun
da umuma verilecektir. 

Konferans ve konser ı 
Şişli Halkevinden: 14 İkinci kânun cu

ma günü akmamı saat 21 de Halkevl-
mizde: 1 — Operatör Mim Kemal öke ta
raf mdan (İrk ıslahma bir hekim ve bir 
hukukçu gözilc bakış) mevzulu ve mü
nakaşalı bir konferans verilecek, 2 — 
Bayan Şükriye Kınmlı ve arkadaşlan ta-
rafmdan Kınm oyun ve havalan, 3 *-
Bayan Leylâ Azerbaycanlı ve arkadaşla
rı tarafmdan Azerbaycan milli rakıs v« 
şarkıları söylenecektir. 

if Pertevniyal Lisesinden Tetifenlent 
Pertevniyal Lisesini bitiren arkadaşları 
bir araya topUyacak bir «Birlik» kurula
caktır. Lâzım gelen hazırlıklar yapılmış
tır. Mezun arttadaşlarm 15/1/938 Cumar
tesi günü saatr on dörtte Eminönü Halk
evi salonuna gelmeleri rica olunur. 
Müteşebbis lle^H namına İlk mezunlard4n 

. Necati Volkan 

"ÂKŞTM 
lAbone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş 
« ATLK 750 » 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 > 
1 AYLIK 150 > — » 

Posta Itühadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: SeneUSİ 

8S00, altı ayUğı 1900, üç 
«yUgı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul gör.dermek lâzımdır. 

Zilkade 9 — Ruzukasım 65 
S. İBMk COBH Otu İkiadi Akfua Yatı< 

E. 12,40 2,24 7.22 9,47 12,00 1,27 
Va. 5,40 7,'24 12,22 14,47 17,01 18,38 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 1? 

man 
Şirketimiz tahsildan Bay Rizanın tah

sildarlık Vazifesine nihayet verildiği 5 
Kânunusani 93S tarihinde ilân edilmiştir, 
isim iltibasına mahal kalmamak üzete 
mezkûr İlânın İstanbulda tahsildarlık va
zifesini gören Bay Riza Uraza aid olduğu
nu ve Şürekâdan Bay Riza Babiiâ İle alâ
kası bulunmadığını tavzihan muhterem 
müşterilemize arzederiz. 

İkbal Kocaeli Şirketi 

IDeüami on dördüncü sahifede] 

ZAYİ YÜZÜK 
7 Kânunusani Cuma gühtt akşamı' 

saat 7 de Maçka Palasm 3 üncü ka-' 
pisi civarında bir yiizük düşürülmüş
tür. Bulan Galata'da Sümer Bankdş, 
müfettiş Bay Tevfik'e getirdiği tak-, 
dirde memnun edilecekti!'. '̂  

!f\'\ 

I. I 

1038 
Matbuat Almanaiı 
Ç I K T I ! 

Kütüpltianenizin erupü^l eseridir, 
1937 yılmın tarihÇ eA »eşhur 

muha;rrîrlerin makşJLçleiİ - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bü-̂  
giler. ;ı 

Fiatı 50 kuruştur '^ 
Bütün kitiıpçılardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 1 
BASIN KURUMU 

Akbâ müesseseleri 
Ankarvda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kutasiyeyi ucux 
olarak AKBA müemeselerinde bu» 
labüirsiniz. Ker dilde kiUp, mec
mua npaıi^ kabul edilir. İstanbul^ 
gazeteleri için il&n kabul, abone 
kaydedilir.^ Undervodd yaa ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parkeı doUna kalemlerinin Ankarada 
»atış yetidir. Telefon; 3377. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

(AKŞAM* gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine husnal 
tenzilât yapüır. Sahibi Bay Bsad» 
müracaat. 



Sahife 14 A'K'Ş'»» 11 Kânunusani 1938 

İsim 
MevlÛt tyü2ba90' 
Şenger ve şeriki 
Hsrik komisyona 
OsEosüo. Adil 
Osman Fevzi Zade Ftmi 
EBSLt 

Htadut ve sahili aflîbiya UM. 
E^zmı X!ıııin 
Nesim Sanayi "ve çücekftn 
Ahmet Mümtas 
Kontuvar ^Benıfl ^LOfâero ((PMii)] 
Mülga' Hazine! 'hassa Mantt 
Ali Galip (Erzurumlu), 
Ahmet Hamdl 
Refika 
Karabet Çirkinyan 
Ahmet Namık 
Cevdet 
Mehmet Ali 
Ziya paşa ve haoı Hüseyin zade AB 
Haydar 
S. Ayvazyan 
Hacı Yakup 
Herant Küçükyalı 
Hacı Bekir zade Mehmet BlfaV 
Faik (Karacabey'de) 
Nesim Mizrahl Mah. 
Tevfik (Kaymakam)^ 
S. Gerson 
Ahmet Hamdi 
Arsak Kmacıyan 
Mustafa Nüzhet 
Serop Fenercijrattr 
Mustafa Nihat 
Osman 
Üçüncü ordu tarafııulan lads 
Mülga Şehremaneti (İstanbul) 
Süleyman Mehmöt "— 
Davit Ruso ~ 
Abdülhamit Hamit 
Şefkaü M. Şefik 
Ali Sait M. Ali 
Emine Melek 
Mme. Dr. Bahsi Ismöt 
Ahmet Refik Rasim 
Reşat îsmet 
İsmail Hakkı 
Hasan Mahmut 
Hüseyin Nejat 
Kemâl Hasan 
Mehmet Zekâ 
Nefise Hüceste 
İbrahim 1. Hakki 
Nazım t. Hakkı 
Halil Vahit 
Havva Eda 
Hatice Pakize 
M. Atıf İsmail 
LeylâlMustafa! 
Osman Süreyya 
Ahmet Adil Asaf 
Ali Celâlettin 
Feridun Nedret Nuri 
Abdülkadir Halet 
Faize Emrullah 

AdiBS ve Hüviyit 
Blllnmfyor 

lBa§ taraf t on üçüncü Mhifedsİ 
Kimin ramına j[atanldığı 

Yatuan Hangi çubi 
KffiiDt İstanbul 
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edilen 1333 temettü 

Sultanselim Deba Yunus Mah. 25 No. 
Ali Parmak han Çiçek pazan 
Nişantaş Muradiye Mah. Eâathane cad. No. 38 
Beyazıt Merkez Hâkim Muavini 
Anadolu Milli Mensucat Ş. Muhasebecisi 
Eyüp Sultan Tefeciler mahallesi camii serlf kanşısı No. 3 
Babıâli caddesi, Avni efendi apartımanı No. 125 
Beşiktaş, Gazi Osmanpaşa sultanisi 
BabıâU Cad. No. 125 
Beşiktaş, Yeni mahalle Ihlamur cad. 4 Erkânıharp yüzbaşısı 
Babıâli İkbal kütüphanesinde 
Babıâli caddesi Avni Ef. apartı. No. 125 
Maliye Vek. Altıncı İstanbul mmtakası muhasebe memurlanndaa 
Gedikpaşa, Müslim sokak No. 41 Şems. Apartı. 
Babıâli Kahraman han 
Bahçekapı Celâlbey han altı Süleyman ve Kemal kundura mağazası 
Darülitam muallimlerinden 
Sigortacı Süleyraaniye Bozdoğan kemeri No. 8 
Aksaray Sinekli Bakkal Külhan sok. No. 9 
Vezneciler camcı Ali Mah. 4 
Bayazit Eminbey Mah. Yahya paşa sok. No, İ t 
Üsküdar Sinanpaşa Mah. Toprak sok. No. 6 
Boyacıköy 
Şişli İntibah çamaşu: fabrikası 
Pendik istasyon memuru 
Rıhtım şirketinde memur 
Babıâli Mahmudiye cad, 20/24 
Cerralıpaşa Yakup han sokak No. 30 

[ D e v a m ı d i ğ e r y e v m î g a z e t e l e r d e d i r . ] 

Bankamıza 
Tevdi tarihi 
6/5/986 
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Miktarı 
19.48 
12.80 

265.99 
27.60 
78.73 
32.75 
6 0 . ~ 
30.70 
40.70 
42.72 
62.69 
36.60 
30.— 

270.— 
30.— 
18.— 
0.75 
0.65 
0.75 

4.46 
2.— 
1.— 
2.23 
1.90 
1.— 
1.50 
5.— 
6.01 
2.32 
2.50 
8.80 
4.— 
1.— 
1.27 

61.95 
24.50 
34.74 

686.49 
1.50 
3.77 

55.89 
3.58 
7.63 
1.40 
7.14 

' 2.34 
1.46 
7.25 
1.77 
1.46 
6.70 
l . lö 
4.32 
1.71 
1.61 
1.60 

13.36' 
4.42 
2.34 
2.11 
1.46 
3.57 
1.51 
2.36 

S A Ç B O Y A L A R I 
JUVüNTiN 

KUMRAL - SİYAH 
Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmar, tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Iktisad Vekûletl İç Ticaret 
U m u m müdürlüğünden: 

Türklyede Ttuıgm ve Nakliyat Sigorta Iglerile çalışmak üzere kanunî hükümler 
flalreslnde tescU ttOHmtü bugfin faaliyet halinde bulunan Komhll Sigorta Şirketinin 
ÜTttrklye ümnml veklH haiz oiehığn BeUhlyete binaen bu kere müracaatla İstanbol 
;&oentelieine «Irket namma Nakliyat Sigorta İşlle meşgul olmak ve bu )«ten doğacak da-
iralarda bittOn raatakemelerde mâddel, müâdeaalej^ ve üçüncü şahu scfatlarlle hazır bu
lunmak üzere ve bu I9İ evrelee «üren Şaffc Kontnvan Limited Şirketinin yerine îttt-
hadı Mmi Blgota "ŞttketM Imyta tfMmni bUdlrmiştlr. Keyfiyet SigorU «iricetlerlnln 
teni9 ve mürakabed hakkındaki 28 Hazlraa 927 UrlhU kanun hUkümlerlne muvafık 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Evvelce ilân edilmiş olan İzmir - Alyon hattı üzerinde Turgutlu istasyo
nunda yapılacak istasyon binası ile Allmantasiyon binası inşaatı kapalı zarf 
usuliyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

1 — Bu işlerin keşif bedeli ceman 40,000 liradır. 
2 — Mukavele projesinin 4 ncû maddesinde yazılı inşaat müddeti 30/8/ 

1938 tarihine kadar temdid edilmiştir. 
3 — İsteklilerin bu işe alt şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demir-

yollannm Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, Afyon ve İzmir veznelerinden 200 
kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 

4 — Eksiltme 19/1/938 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Devlet De
miryolları İşletme Umum Müdürlüğü yol dairesi binasmda toplanacak Mer
kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazüı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon riya
setine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanım ahkâmına uygım 3000 lirahk muvakkat teminat, 
b) Bu kanunim tâyin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 
c) Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (4743) (8724) 

İstanbul l iman sahili sıhhiye merkezi 
satınalnna komisyonundan: 

1 — Merkezimize ait İzmir Motörfl teknesinin tamiri ve makinasımn Dl-
zel'e tahvili keşfi mucibince kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli (6,900) liradır. 
3 — Bu ise ait şartname şunlardır, 
A — İdarî şartname. 
B — Fennî şartname. 
C — Proje. 
4 — İsteklUer bu şartnameleri Ulşikleriyle beraber 55 kuruş bedelinde 

merkezimiz levazımından alabilirler. 
5 — EksUtme 25 İkincikânun 1938 salı günü saat 15 de Galatada Kara 

Mustafa p a ^ sokagmda İstanbul Liman SahlU Sıhhiye Merkezi Satm Alma 
komisyonımda yapılacakür. 

6 — Muvakkat teminat parası 617 lira 50 kuruştur. 
7 — Eksiltmeye igiiMtekler btt ^glbl if^aA yaptıklarına dair resmi vesika 

ibîM etmeleri sutto* J[7̂ )̂  

Bir hastabakıcı; 

Bu-Biocel-li 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
tenigüzelieştirdi 

dedi. 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarfmda yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklarm kaybol
duğumu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Biocel» cevheri bir Vi
yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul
lanınız. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz. İM kremin tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene büe yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cü-
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü
tün buruşukluklardan kurtarır. 

riMi 
Uykusuzluk, asab! öksürükler, 

asabi zayıflık, baş ve yanm baş 

ağrısı, baş dönmesi, baygnoıhk, çar-

pmtı ve sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızhklan iyi eder. 

Zayi — İstanbul enûıiyet müdürlüğü 
dördüncü şubeden aldığım ikametgâh 
tezkeresini kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin kıymeti yoktur. 

Otona Armao Tarlabaşı 117 No. lı evde 

TOKATLIYAN OTELİ 
Önümüzdeld Perşembe akşamı 
saat 21 de Tuna salıillerinin bir 

yaz babçesine ifrağ edilen 
EESTOEAN SALONUNDA 

21 kişiden müreldcep bir heyet 
haline getirlen GREGOR CAZ ve 
POGANY orkestrası birleşiğinin 

iştiraldle 

"BUDAPEŞTE GECESİ,, 
Supergala müsameresi 

Macar Dansörleri, Bulvarisler, 
ELVtRA MAY ve BKUCE TOMAS 
Perşeıhbe akşamı için, lüks bir 

Transatlantik dekoru içinde 
(HATTt İSTİVA GECESt) 

hazırlıkları yapüıyor. 
Masalarınızı evvdden Kltoınu. 

ELB BİR DAHA GEÇMEZ FDtaâT 
Konak ve ana son müzayadeol 

Ni^antaşmda Teşvikiye caddesindB T^f-
viklye karakolu kargısmda eski 96 yn4 
140 ve 142 numaralı ön ve arkası bahçi 
Salt pa^a konağı denmekle maruf kontüİ 
İzalei 9uyu zunnında ia/1/1038 çarşambt 
günü (saat 13 ten 16 ya kadar) BeyoUtl 
Sulh mahkemesi emrile satılacaktır. IHe 
müzayedesi evvelce vukubulmuş oldagım* 
dan o gün son ihalesi İcra olunacakta^ 
Konağm yeri ve etrafı üg büyük apartM 
man İnşasına elverişlidir. Arttırmaya glıv. 
mek İsteyenler mulıammen bedeli oUui 
otuz dört bin llranm yüzde 7 buçuğu ni»« 
betinde teminat akçesi veya ulusal Mıf 
bankanm teminat mektubu getirmeleri 
şarttır. Fazla malûmat almak Ist^rentlMl 
934 de 31 sayısUe mezkûr mahkeme bat* 
k&tlplitine müracaat edebilirler. 
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KÜÇÜK İLAMLAR 
AKŞAM okuyuculan arasında en 

emin. en süratli ve en ucuz ilftn Tatt-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı Tt 
Perşembe günleri İntihar eder. 

1 - ÎŞ ARIYANLAR 
BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — Cid

dî, çalışkan orta yaşlı bir bayan müesse
se ticarethane resmî hususî hastane ve 
mektep gibi yerlerle doktor avukat ya-
nmda çalıdır, biK If anyor. İsteklilerin 
son verecekleri ücretle adreslerinin •arih 
olarak Ak|am gazetesinde (F A) rumu
zuna mektupla müracaat. — 2 

MUHASİP — Ecnebi lisanlarma vakıf 
muhaberatınızı temin eden ve defterleri
nizi bakacak çok tecrübeli bir mıûu^P 
günde birkaç saat için is anyor. «KÂTİP» 
rümuzile Akşama müracaat. 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Yeni türkçeyi okur yazat İyi bir aile nez-
dinde iki yaşından yukarı bir veya iki 
çocuğa bakar. Kalabalık olmamak lartlle 
yemek ve ev işi de yapar. 15 - 18 lira 
arasında ücretle çalışır ve 22 yaşlannda 
bulunan bir bayan taşraya gitmez, İstek
lilerin Üsküdar Doğancılar caddesi 31 
numara (Bayan) rumuzuna tafsilâtlı mek
tupla müracaatları — S 

BİirİFRÂNSIZ~~BAYÂNI' MÜREBBİYE
LİK ARIYOR — Mükemmel referansları 
vardır. Taksim Bülbüldere Şehid Muhtar 
caddesi 75 No. Edirne hanı içinde 8 No. da 
bayan Hrissi'ye müracaat. — 2 

2 ~ ÎŞÇİ ARIYANLAR 
AMBALAJ İŞLERİ İÇİN — 20 - 25 yaş

larında üç işçi kıza ihtiyaç vardır. İstan
bul Yeni postane karşısında Kızılay ha
nında 26 numaraya müracaat edüsin. 

BİR KIZ ÇOCUĞUNA NEZARET — Ve 
ev işlerini görebilecek Türk veya ecnebi 
bir bayana ihtiyaç vardır. Ankarada otur
mak üzere arzu edenlerin Akşamda M. S. 
rumuzuna mektupla müracaatları. — 1 

SATILIK OTOBÜSLER — Beyazıd -
Maçka ve Eminönü - Emirgân hatlarmda 
satılık otobüsler. İzahat için Beyazıd'da 
îstandart benzin deposuna müracaat. — 3 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK KELEPİR HANE — Beşiktaş-

ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Pınn sokağında yedi oda banyo 
mutfak elektrik ve terkos ayrıca bol su
lu bÜ3rük bir sarnıç ve bahçeyi havi 12 
numaralı hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 3 

SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ABA
NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak 
istlyenler ve kârlı iş olup sermayeli or
tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler. 

— 1 
SATILIK EVLER — Kadıköy Altıyol 

agzmda Kayışdağ çeşmesi bitişiğindeki 
2fl umaralı büyük ve yanındaki küçük ev
ler satılıktır. Bahariye 96 avukat bay Sır
rı Celâle müracaat. — 1 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında on 
dört odaU ve altında cadde üzerine 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. lı 
han acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
şirketi karşısında Kristal kıraathanesine 
her gün akşamları saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. — 9 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir mühen
dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re tafsilâtlı mektupla 
mürcaat. — 7 

3 — SATILIK EŞYA 
DOKTORLARA MAHSUS DİATERMİ Cİ

HAZI -^ Yeni denecek derecede gayet az 
kullanılmış Pantatherm - Standard Dla-
termi makinesi ehven fiatle satılıktır. Diş 
tabibi bay Halil İlyas Ankara caddesi 66 
müracaat saati 9 - 1 2 . — 1 

SATILIK KAPALI OTOMOBİLİ OLAN
LARA — Gayet az kullanılmış iyi bir 
halde kusursuz hususi bir otomobil alı
nacaktır. Satmak istiyenler mufassal bir 
mektupla nıodeî, marka, kilometre ve son 
fiyatını İstanbul posta kutusu 179 numa
raya bildirsinler. 

KİRALIK — Galata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapılan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odalı altında büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kiralıktır. Han, otel, depo ve resmî daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek İçin karşısında kahveci bay İbrahi-
me, görüşmek içm de sahibine müracaat. 

— 9 
FATİHTE ALTAY MAHALLESİNDE SA

TILIK EV — 4 oda, elektrik, terkos, ya
rım kagir, tramvay durak mahalline çok 
yakın, havadar, bahçesi vardır. Şehzade-
başı karakolu civarmda Şeyh Ali soka
ğında 6 No. ya müracaat. — 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEMtALÂ-
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar-
kasmda Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanında 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 5 

SATILIK ECZANE — Ceyhan,da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hibi Ali Rıza Atasağuna yazı ile ve ya
hut bizzat müracaat. — 6 

BÜYÜK FIRSAT — Üç kat. dokuz oda, 
her katta su, elektrik, hava gazı, fev
kalâde manzara, çok kullanışlı ve sağlam, 
bahçeli, hususî mutfak, nakil dolayısile 
sahibi tarafmdan satılacaktır. Gedikpa-
şa, Emin Sinan Dağhan sok. No. 8. -

SATILIK EV — Fatih Çırçır Fenerli 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayrı bölük, tramvaya yakın 
fevkalâde havadar Halice umumî man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 7 

5 - MÜTEFERRİK 
BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 

KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
ahnır, kâr teminathdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — & 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık i lan
sızca ve riyaziye muallimi, birinci «mıt-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere den 
verir ve İhzari smıflarm taleblerlnl pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartunam No. 7 
Beyoğlu. — 6 

HUSUSÎ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bir muallim orta mektep ve 
lise talebesine husuî rijraslye ve Ilalk 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. ru
muzuna müracaat. .>- 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrejellgine malik 
ve îstanbulda bir yüksek mektepte Usan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla müra
caat. — 9 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda İyi dans öğrenmek İs
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kabte-
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
D. N. 

namlarına gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

^ 

Deniz yollan 
İ Ş L E T M E S İ 

Acenteleri: — Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42862 — Sirkeci Mûhürdarzado 

H ^ H ^ Han Tel: 22740 ^ı^gm 

İZMİT postası 
Bugünkü İzmit postası yapılmı-

yacaktır. «142» 

Mütenas ip b i ^ n ^ a m 
U. R««Htl Korttlcrt (G*lnt) t * 

Aıcrltrl «Be«du «ıknulMiıın t t n H l M * 
t*mlf> •< • ' . Stvlfnlljlu* h>t*l g*lın«l(> 
•İtin «Icııtu yumu(atır «• incdtlr.j'' 
r i y ı l l » : Kcmırltr 6 llradtıİA 
'KorMUr (Odn*] «ulytııU ktrskt» 

2 5 liradan itlbaran 
Sati9 yari yalnız » 

ISTâNBUL, Umi'i^i 
Tfln»' maydanı 12 No. lu-' 

MaSaıam<zı ılyaral adlniı vay» 
14 No.lv tarllamlzl lalaylnlz. 

Tlyatlanınud» bayflk tanzllât. 

.Dekalümen lâmbası asgarî bir istihlâk temin eder. 

Saclarınızr Dökyimekten Koruyunuz! 

I !li11? k41 i !< 
SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçlarn köklerini kavvetiendirir. 
Dökülmesini keser. Kepddori ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
kayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıjı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

fürlü soğukaigınlıklanna ve ağ

lara karşı iesiri şaşmaz bir^îlâç 

olduğunu isbaf eimişiif. 

^ 5 P I R l N i n tesirinden emin olmak için 
İütîen,^36p)'nnarkasma dikkat ediniz. 

-Arada bûyûk faırk var, 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklid 

edilmemiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocvık cildleri için 
hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun iltiva-

larmda ve koltuk altlarmın pişiklerine karşı bundan daha müessir bir pud
ra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile karıştırmayınız 
Dahiliye Vekâletinden: 

Muğla içme suyu tesisatı ve inşaatı aksiltmesi 
Muğlaya, 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin menbaımn şehre isalesi su 

deposu İnşası ve şehir tesiratı Ue müteferri diğer işlerin yapılması kapaU zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 — îşin muhammen bedeli 89,645 lira 71 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 448 kuruş muka

bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefUğinden alablllrier. 
3 — B3csiltme 22/1/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 11 de Anka

rada Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazıU teminat ve ve
saiki aym gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâ-
zundır. 

A — 2490 sayıU kanımun 16 ve 17 nci maddelerine uygun lira ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanımun 4 ncü maddesi mucibince eksütmeye girmeye bir manii 

bulunmadığma dair İmzah bir mektup. 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden münakaşaya girmek için 

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

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm iadeli teahhütlüğü olması ve 

nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulımması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

Fen^.şefliğine müracaat etmeleri. (11) (55) 

http://No.lv
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

H A S A N 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan İsmine ve markasına dikkat.. 

iSİSrn 15 KURUŞTUR. 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

İ L Â N 

Türk Endüstri ve Tecimi 
Anonim Şirketinden: 

Izmitten Istanbula taşınacak takriben beşbin ton şekerin nakil işi 
münakaşaya konmuştur. Münakaşa 22 son kânun 1938 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taş Han üçüncü katta 42 numa-
rada yapılacaktu-, Şrtname isteyenlere şirketimizden parasız olarak ve

rilir. 

[A d e m i iktida,]:* •% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HOItlVEOBÎN I 
Tablet'erl • . = • Her eczanede arayınız. m 

• • Posta kutusu I2S3 (Hormobin ) Galata İSTANBUL WttK^-

P R O J E ' Bilûmum proje, profil 

ve plân temice çekilir, teksir edilir. 
Hafir, imlâ, beton hesaplan yapılu:. 
Tecrübe ücretsizdir. Posta kutusu 36. 
(PROJE) Kadıköy, Şehir... 

Anglo - Amerikan 
Kütüphanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI, No. 88 

Her türiO neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü Şevket BadıQ 

Akşam Matbaası 

RADYOLİN İLE 
Dişlerinizi heroiîn fırçalayınız. 

Zira bir veya iki defa yapı
lan her iş mutlaka yanın 

demektir ve bu kadarile 
dişlerin sıhhatini temine 

imkân yoktur. 

Yemeklerin kınntılan, salyanın ifraz 
ettiği mikroplar dışarıdan alınan 
muzır mevad karşısında dişler ve di} 
etleri eğer mütemadiyen temizlen
mezse bozulmağa, çürümeğe mah
kûmdur. Çürük dişler, mide ve barsak 
ihtilâtlarmdan zatürrieye kadar her 

nevi hastahğa yol açabilir. 

RADYOLİN 
İle muhakkak fırçalamak eartile 

C JB <VW(XL 

eczanelerde 
1 İlk ve 12 ilk 

ambalajlarını 
arayınız 

Taklitlerinden 
sakınınız 

SEFALiN 
ismine dikkat 

ediniz 


