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Akşam ilân servisi, telefon 24240 
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Sene 20 — No. 6927 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMA 28 Kânunusani 1938 

Konsey bugün Hatay 
meselesile meşgul olacak 

Hariciye Nazırları dünkü toplantıda 
beyanatta bulunarak Milletler 

Cemiyetine sadakatlerini bildirdiler 
Yahudi şikâyetlerinin l(onseyin bu toplantısında göriişiilmiyeceği l(eyfiyeti 

Yahudi mahafilinde derin hoşnudsuziuit uyandırdı 
Cenevre 27 (Akşam) — Milletler 

cemiyeti konseyi bugün saat 18 da 
aleni celse halinde toplanmıştır. B. 
Litvinof da olduğu halde bütün kon
sey âzası hazır bulunmuşlardır, ttal-
yanın koltuğu boştu. Konseyin bu 
toplantısının reisi B. Mustafa Adla 
bir nutuk söyliyerek konseyin bugün 
100 üncü devresini tesid ettiğini, 
Milletler cemiyetinin büyük basan
lar gördüğü gibi büyük muvaffaki-
yetsizlikler de gördüğünü, bununla 
beraber Milletler cemitinin hayati 
bir ihtiyaç olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra İngiliz Hariciye Nsiı-
zın B. Eden söz almış diplomatik ba
sanların reklâm bakımından az kıy-
Diet arzettiğini fakat diplomatik mu-
vaffakiyetsizliklerin ise uzvm zaman 
duyulan akisleri ve cemiyetin en mü
him âzasından bazılarımn mevcud 
Olmaması isebebile teşriki mesai sa
hasının mahdud olduğımu söyliye
rek ezcümle demiştir ki: 

— Halihazu-daki ahval ve şerait 
içinde, cemiyetin kendisinden bek-
ienmiş olanı tamamen yapmağa 
muktedir bir halde olmadığmı müşa
hede Ve tesbit etmeldiğimiz icab eder. 

Cemiyet, dünyanın bütün millet-
*erini harbe adaletsizliğe karşı mu
kavemette birleştirmek için derpiş 
Edilmişti. Cemiyet, dünyanın maruz 
kalageldiği dehşetlerin telararlanma-
sına mani olmak hususundaki üni-
^ersel arzudan doğmuştur. Cemiyet, 
^^^etier tarafmdan anî ve kendili-
6"^den bir hamleye tekabül eden bir 
'«kir olarak karşılanmıştı. Bu ham
lenin yaşadığına kani olarak, bunun 
«atî olarak hâkim olacağım ve ihti-
^^l^nn usul meselelerine irca edile-
^^^ni ümid edebiliriz. 

Bu sel>eble, bu zor zamanlarda, he-
***« mevcut olaıım muhafazası hü-

B. Eden, B. Delbos ve B. Tevflk RfiştU 
Araş görüşüyorlar 

Hatay işi 
Esas itibarile bir 

anlaşma oltnuş 
Cenevre 27 (A-A.) — Fransız 

Hariciye siyasi müsteşarı de Tes-
san öğleye doğru Türkiye Hari
ciye VekiU Tevfik Rüştü Araş Ue 
Hatay meselesi haklonda görüş
müştür. 

Cenevre 27 (A.A.) — Milletler 
cemiyeti konseyi yarınki toplan-
tısmda Hatay meselesile meşgul 
olacaktır. 

B. Araş ve Tessan ihtilâfın 
halli için yarm teklif edilecek 
tara hakkmda bugün öğleden 
sonra mutabık kalmışlardır. 

kûmetbne mühim görünmektedir.» 
B. Eden beyanatım, âza olmıjran 

devletlerin Milletler cemiyetinin ese

rine yapacaklan her türlü teşriki 
mesaiyi İngiliz hükümetinin mem-
nımiyetle karşıhyacaguu söyUyerek 
bitirmiştir. 

B. Delbosun beyanatı 
Müteakiben Fransa Hariciye Nazı

rı B. Delbos beyanatta bulunmuştur. 
B. Delbos Fransa hükümetinin Mil
letler cemiyetine sadakatini ve bu 
cemiyetin istikbaline olan imanını 
teyld ettiğini mevzuubahsolan şeyin 
devletler arasmdaki münasebetleri 
beynelmUel bir anarşi tehlikesine 
kajTşı müdafaa etmek olduğunu söy
lemiştir. 

B. Delbos beyanatım, Fransanın 
Milletler cemiyetine tamamen İtima
dı olduğımu ve banşm muhafaza 
edileceğine kani bulımduğunu söyli
yerek bitirmiştir. 

B . L i t v ino fun b e y a n a b 
B. Delbostan sonra söz alan B. 

Litvinof, Sovyetler Birliğinin Millet
ler cemiyetine ve pakta karşı olan 
hattı hareketini değiştirmesi İçin se-
beb bulvmmadığmı söyliyerek demiş
tir Mı 

— Paktta yapılacak her türlü de-
ğişUdüc kollektif olmalıdır. Ferdî ol
mamalıdır. Buna binaen Sovyetler 
Birliği cemiyete sadık olan âza dev
letlerle en iyi teşriki mesaiye amade
dir. 

B. Beck te, Lehistanm Milletler Ce
miyetine sadık kaldığmı söylemiştir. 

Ç i n m ü m e s s i l i n e d i y o r ? 
Bundan sonra söz alan Çin mümes
sili B. Vellington Koo ezcümle demiş
tir ki: 

Milletler Cemiyeti, güya ihtiyat per
desi arkasma gizlenerek mesuliyetten 
daima kaçacak yerde, vecibelerini ve 
sade banşı muhafaza olan mukaddes 
vazifesini tamamen yapmağa ve her 

(Devanu altıncı sahifede) 

Iş Bankası Londrada 
bir şube açıyor 

Iş ve Eti Bank müdürleri pazar günü 
Parise hareket ediyorlar 

^Bankası Umum Müdürü B. Mu- v™ 
ftnuner Eriş ve Eti Bank Umum Mü-
r ~ ^ B- tlhami Nafiz Pamir dün sa-
~~*i trenle Ankaradan şehrimize 
^İmişler, Haydarpaşa garmda her 
"^ bankamn erkânı tarafmdan kar-
?^^"^lardır. Müdürü Umumiler 
J^ümüzdeki Pazar günü Parise mü-
cekî*̂ ^̂ ^̂ ^ şehrimizden hareket ede

nlerdir. Şubatın on beşine doğru 
R»?Â®̂  Bankası Umum Müdürü B. 
^alâhaddin Çam Pariste B. Muam-
tih V ^̂ ^̂ ^ B. îihami Nafiz Pamir'e il-
hevt ^ ^ ^ ^ ^6 ÜÇ umum müdür bir 
dlr M ^̂ '̂̂ ^̂  Londraya gidecekler-
B ^ ı!^^^^ Bankası Umum Müdürü 
na A t ^^'^^ Çam Şubatın haftası-
P n J ^ ^^^^^" şehrimize gelecek ve *^»nse harekPt. AHo^otfj.. j ^ hareket edecektir. 
kiUe^-^^^^^ umum müdürler Başve-

aya gitmişlerdir. Bugün dön-
muhtemeldir. B. Muammer 

İş Bankası 
umum müdürü 
Muammer Eriş 

Eti Bank umum 
llhami Nafiz 

Pamir 

Erzincanda soğuktan bir 
köylü dondu 

Eriş tedkik seyahati hakkında dün 
bir muharririmize şunlan söylemiş
tir: 

(Devanu 6 net sahifed0) 

attefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Sarnıçtan çıkan kemikler 

Bir çocuk babasının katil 
olduğunu iddia ediyor 

Polis ve adliye tahkikata başladı, 
yakalanan Koço inkâr ediyor 

Erzincan 27 (A.A.) — Şiddetli so-
ğuİEİar yüzünden Slpikordıağından 
şehre gelmekte olan bir köylü dona
rak ölmüştür. 

Giyecek ucuzlaması 
Bir arkadaşımız tedkikatıntn neti

cesini şöyle ilân ediyor: 
Maliyet fiati 4 lira olan şapka 11 li

raya satılıyor. 
275 kuruşa olan potin 600 kuruşa. 

• Toptan fiati düzünesinde 10 liraya 
olan çorap, perakende 21,5 liraya. 

Metresi 5 liraya kumaş 10 Ziroj/o... 

Gtda maddelerinden sonra giyecek 
maddelerinde de ucuzlama siyaseti 
tahakkuk edince, artık kimsede: 

— Filânca komşu memleketine gi
deyim de üst baş yapayım! - endişesi 
kalmtyacak demektir. 

Satıcıların da yüzü gülecek, fuükın 
da sırtı pekleşecek! 
. Bugünkü fiat manttkstzlığt ticari 

harekete de mani oluyor, fakir fikara-
mn kötü giyinmesiriA-û^^^ebebiyet-V^ 
riuor, i M l a f KÜTÜPHANE 

I ANKARA_ 

I 
Hâdiseyi haber veren çocuk vt aUafl 

Beyoğlunda Papasköprüsûnde Ur 
sarmçta insan kemikleri bulunduğu
nu ve bunun bir cinayet olduğunun 
İhbar edUdiğüü dünkü nüshamızda 
yazmıştık. 

Esrarlı bir mahiyet arzeden bu hâ
disenin son safhalannm tafsilâtı şöy^ 
ledir: 

Bundan dört sene evvel, Papasköp-
rüsünde Kurdelâ sokağmda oturaûı 
Koço, nam diğeri Panayot İsmini ta» 
şıyan şahis, kanslle dört çocuğunu 
yüzüstü bırakarak Kurtuluş clvannr 
da AngelUci isminde bir kadınla be
raber yaşamağa başlamıştır. 

Vakit vakit kundura tamirciliği ve 
l)oyacıhğı yapan Panayot, ailesine 
maddî yardımı tamamile kesmiş ol
duğu için kansı Horopl geçim husu
sunda bir hayli müşkülâta tesadüf 

(Devamı 6 pcı sahifede) İçinden kemikleıtD çıkarıldığı sarmç 

Amerikada bir buhran: 
Gangsterler azalıyor 

Müthiş haydudlardan bir kısmı yakalandı, 
bir kısmı da Amerikadan kaçıyor 

[Hikmet Feridvm Es'in meictubımu yedinci sahifemizde okujrunuz.] 
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Marmara havzası turizm mmtakası olduktan sonra: 
Avrupada güzellilderile meşhur eğlence yerlerinüı müstakbel müşterileril.^ 
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Dün Geceki ve Bu Sabakki Haberler ] 
Beynelmilel iktisadî teşriki mesai 

İngiltere, B. Zeelandın raporundaki 
teiditiere göre iıarelceti l(alıul ediyor 

B. Zeeland "kontenjanlar beynelmilel 
ticarete en kuvvetli manilerden biridir,, diyor 

Londra 27 — Reuter ajana bildi
riyor: 

B. Van Zeeland, uzun zamandan-
beri beklenen raporunun başlangıcın
da, beynelmilel ekonomik teşriki me-
Miyi otarşiden daha iyi bir objektif 
olarak gösterdikten sonra, beynelmi
lel ekonomik genel hareketlerinin te
sirinden hiçbir memleketin masun 
kalmasma imkân olmadığım bildir
mektedir. 

B. Van Ze^andm kanaatine göre, 
lıükûmetler gümrük tarifelerini yük-
seltememeyi ye istisnaî mahiyetteki 
tarifeleri tedricen indirmeği teahhüd 
edebilirier, 

B. Van Zeeland, ham madde ihra
catını müteessir edon bütün resim
lerin ye tatadidatm kaldınlmasmı tek-
Uf etmektedEİT. Gümrük manialarını 
azaltmak için en müessir usullerden 
Uri de, en ziyade müsaad^e mazhar 
mület prensipine dayataan iki taraflı 
ticaret anlaşmalan müzakeresidir, 
t B. Van Zeeland, kontenjanları bey-
grimilel ticarete en kuvvetli maniler-
'dm biri olarak t a v ^ etmektedir. Fa
kat bunlarm kaldırılması beynelmi-
M kartellerin kaldmlmasım tazam-
aaün etmemelidir. 

B. Van ZeeLnd kambiyo ve klering 
kontrollannm tedricen kaldırılmasını 
derpiş etmekte ve en acele olan ilk 
tedbirin mal tediyatı üzerine ko
nulmuş olan tahdidatın kaldırılması 
olacağmı bildirmektedir. 
B. Van Zeeland 25 sahife tutan rapo-
runım sonunda, teslihat meselesi de 
dahil o l d ı ^ halde, halledilmemiş po
litik meselelerin tesirinde çalıştığım 
hesaba katılmaması imkânsız bulun
duğunu ve nihayet başhca: ekononük 
devletlerin arasmda ihzari bir konfe
rans akdini tavsiye etmektedir. Bu 
devletlerden, beynelmilel bir ekono
mi teşriki mesai teşebbüsüne iştirak 
için anahatlarmı müzakereye esas o-
larak almıya kabul edib etmedikleri 
sorulacaktır. 

Müteakip merhale, bütün devletle
rin verecekleri malûmatı kabul ve ya
pıcı bir icraat programı tesbiti için bir 
büro teşkili olacaktır. Alâkadarlar mü-
said oldukları takdirde, büro bir pakt 
hazırhyacaktır. 

Reuter ajansı, diğer memleketlerde 
iştirake hazır oldukları takdirde İn
giliz hükümetinin bu teklifler esasına 
göre harekette bulunarak vazifesini 
ifaya âm&de olduğunu haber almıştır. 

GÜNÜN HADtSELERt 

Türk borcu 
tahvilleri 

Paris borıasmda mühim 
surette yükseldi 

TCb^ b(»cıı tafhvilleıintn ithalini 
kolaylaştıran yeni kararname her ta* 
Ibıfta ftiftW usrandırmıştu:. Türk bor
cu tatavllleılnln ha:dne tahvillerine 
febdü edUeceg:! hakkmda çıkarılan son 
kanunla bu tahvillerin vaayeti daha 
Qok sa^bmlaşüğmdan, yeni karama-
menin İstanbul borsasmda tesiri gö-
{tUmemiştir. 

Buna mukabil Tûı* borcu tahvil
leri Pariste ehemmiyetli miktarda 
yükselmeğe başlamıştır. Türk borcu . 
tBhvmerinln haizine tahvillerUa:ile 
tAdUi hftVfcınrtniri kanımun arifesin-
de Pariste 240 frank olan Ünitürk, 
kanun çıktıktan sonra mütemadiyen 
yOksehnege ba^âıyarak 300 frangı bul-
BMiştur. Nihayet evvelki güne kadacr 
aiO franga yüselen Türk bor
cu tahvfUeri, ithalin kolaylaştmhnar 
n hakkındaki kararnamenin duyul-
masüe, dün öğleden s(Mira 320 fraiı-
ga çıkmış ve Paris borsası bu fiatten 
ki4>anmıştır. Bugün, yann ve kısa; za
manlarda bu yükselişin devam ederek 
860 frangı bulacağı talimin ediliyor. 

Fransız frangı bir miktar 
düştü 

Fransız frangı düşmektedir. Fran-
812 parası Londra borsasmda bir İn-
güiz lirası mukabili evvelki gün 153,68 
franktı. Dün 154,75 frank olmuştur. 

B. Abdurrahman Naci 
Doğduğu memlekete 200 bin 

liralık bir hastane hediye 
ediyor 

Amerikada soğuk 
dalgası 

Yollar kapandı, dokuz 
kişi öldü 

Nevyork 27 (A.A.) — Memleketin 
Ur çcüs. mıntakalannda hükm süren 
sıfırdan aşağı 24 derecede ı*üzgârh 
soğuklar sebebinden Crocker South-
dakto'da biri çocuk olmak üzere, 9 
kişi fflmûştür. Bir çok yerlerde kar 
fırtınası yollan kapamış ve trenleri 
durdurmuştur. 

Orman mahsulleri hiç bir 
kayda tâbi olmadan 

nakledilecek 
Ankara (Akşam) — Meyan kökü, 

hardal, kekik otu, yabani soğan, ko-
eayemiş, gökboya, Anadolu otu tabir 
edüen yerli çayı, kekik yağı gibi or
man mahsullerinin demiryolları ile 
naklinde orman tezkeresi aranılma
sı, bu mahsullerin istihsal ve ticare
tinin istaıilen şekilde inkişaf ede
memesine sebep olmaktaydı. 

Bunu nazan dikkate alah Ziraat 
Vekâleti orman mahsullerinin hiç 
bir kayde tabi olmadan nakledilme
sini muvafık görmüş ve keyfiyeti 
Devlet Demiryolları idaresine bildir
miştir. Bvmdan böyle bu mahsullerin 
demiryolları ile naklinde ormaiı tez
keresi aranılmaması mezkûr idarece 
alâkadarlara bildirilmiştir. 

Cin TUrkiştanında 
Mayısta başlıyan isyan 

sona erdi 

'Ankara 27 (Telefonla) — Mühen-
dte ve mûteahhid B. Abdurrahman 
Naci, Divriğide bir hastane yapacak
tır. Hastanenin projesi Sıhhiye Vekâ
letince tasdik edilmiştir. İnşaata bu
günlerde başlanacaktır. 200,000 lira 
sarfile meydana gelecek olan bu has
tane, 70 bin metre murabbaı bir saha 
üaennde kurulacaktır. 

B. Abdurrahman Naci Divriğüidir. 
Bu hastaneyi kendi memleketine he
diye etmektedir. Bu hayır sever va
tandaşın teşebbüsü bütün Sivaslılar 
tarafından memnuniyetle karşılan
mıştır. 

Yeni Delhi 27 (A.A.) — Geçen Ma
yıs aymda Çin Türkistanmda patla
mış olan Tımgan isyam nihayete er
miştir. 

Eyaletteki Çin hükümeti Khotan-
da 18,000 Tungan'ı tevkif etmiştir. 
Bu tedbir, isyan çıkmış olan arazide 
hükümetin otoritesini tesis etmek 
için ittihaz edilmiş olan tedbirler 
meyamna dahü bulunmaktadır. 

Sin Kiang hükümeti, ithal edilen 
bürtün Japon mallanna kıymetleri
nin yüzde 125 i nisbetinde rüsum 
vazetmiştir. 

"Sen-ben„ ellikten 
sakınınız! 

Hataylılar! 
Hatay'a dair müsaid haberler gelmek

tedir: Fransa, Tüıldye ile mutlaka an
laşmak emelinde İmiş. Cenevredeki ha-
vanm İyi olmasmdan çok memnunuz. 
Sonuna kadar böyle gidip Türkiye - Fran
sa - Suriye arasmdaki bu meselenin kati 
bir neticeye bağlanmasını can ve gönül
den dileriz. 

şimdiye kadar, karcımızda sanki İki 
türlü Fransa vardı: Biri Metropol, (yani 
Kransız anavatanmdaki) dost ve itilâfa 
yanaşır Fransa... Öteki, Suriyedeki mûs-
temlekeci memurlann icraatile bambaşka 
bir çehre gösteren bir rejim... 

Dileriz ki, bundan sonra, bu ayn iki 
yüîJe bir daha karşılaşmıyalım. Tam uz
laşmayı, samimi icraat takib etsin. 

İstediğimiz şudur: Hatay Türklerine 
ekalliyet hukuku değil; bizzat Hatay'a 
Türk rejimi! 

İşte Milletler cemiyetindeki konuşma
larda vasıl olmasını istediğimiz hedef.,.. 

Defalarla söylenmiş fikirlerimizi bura
da bir defa dajıa tekrarlıyalım: 

Tam istiklâli! olmasını samimiyetle di
lediğimiz Suriye ile bundan sonra en ufak 
bir sızmtımız kalmıyacaktır. 

Hataylı Türklere ve Türk severlere de 
gene hatırlatalım: 

Aman fırkacılık, «Sen - Ben» cilik yap
masınlar... Tam manasile vakur ve yüksek 
menafüni müdrik bir fikir ve hareket be-
raberliğl! F. Tanur 

Japon askerleri bir 
ingilizin evine girdiler 

Hizmetçiler tehdid edilerek 
aylıkları ellerinden alınmış 

Şanghay 27 (AA.) — Japon as
kerlerinden mürekkep bir grup, bey
nelmilel imtiyazlı mıntaka haricinde 
tngillz tebaasından birine aid bir eve 
girerek süngü üe hizmetçüeri tehdit 
ve almış olduklan aylıklan kendile
rine vermeğe icbar etmişlerdir. Eve 
İngUiz bayı-ağı çekilmiş idi. 

Japon Bahr iye Nazırının 
b e y a n a t ı 

Tokyo 27 (A.A.) — Bahriye Nazın 
Amiral Yonai, dün akşam, mebusan 
meclisinde beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

Japonya, memleketin bahrî mü
dafaası bakımından kendisini emni
yetsizlik içinde hisseylememektedir. 
Bununla beraber, vakit geçtikten 
sonra hayıflanmamak için, diğer dev

letlerin filolanndaki inkişaf hare
ketleri dikkatle takip olunmaktadır. 
Fakat bu ane kadar Japonya, muka-
bU tedbirler alınmak üzere, bu dev
letlerin plânlanna dair kâfi derecede 
mufassal malûmata malik değildir. 

K ı y m e t l i Ç i n e s e r l e r i n e 
oldu? 

Londra 27 (A.A.) — Londrada 
şimdi öğrenildiğine göre, son defa 
Londrada teşhir edilmiş olan ve fev
kalâde kıymetli Çin sanat eserlerini 
ihtiva eden binlerce sandık, Nankm 
düştüğü zâmaıı hava taamıriarma 
karşı bir yer altı mahzeninde olduğu 
gibi terkedilrmştir. Çin mahfilleri t u 
sanat eserlerinin salim bir şekilde 
kalmış olduğunu pek ummamakta
dırlar. 

S i v a s t a ş i d d e t l i s o ğ u k l a r 
Sivas 27 (Akşam) — Şehrimizde 

şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir. 

Başvekil Gemlikte 
Dahiliye Vekili ve banka 
müdürlerile beraber sunî 

ipek fabrikasını gezdi 
Gemlik 27 (Akşam) — Başvekil 

yamnda Dahiliye vekili, İş, Eti Bank 
Ve Merkez bankası umum müdürleri 

bulunduğu halde otomobille Yalovadan 
buraya gelmiş ve inşaatı biten suni 
ipek fabrikasım gezmiş, akşam üzeri 
Yalovaya dönmüştür. 

Sunî ipek fabrikası 1 şubatta me
rasimle açüacaktır. İki milyon Uraya 
çıkan fabrikarun bazı teferruatmm 
ikmali için 300 bin lira daha sarfedi-
lecektir. « 

Atatürk ile Mısır 
kralı arasında 

Ankara 27 (Akşam) — Mısır krah 
Majeste Faruk'un evlenmesi münase-
betile Atatürk ile Kral Faruk arasm-

. da samimî tebrik ve teşekkür telgraf-
nameleri teati edilmiştir. 
Posta» telgraf u m u m müdür 

vekili işe başladı 
Arikaxa 27 (Telefonla) — Posta, tel

graf umum müdürü B. Nazifin üç ay 
mezuniyet alması üzerine bu vazifeye 
vekâleten tayin edilen B. Bekir Vefa 
işe başlamıştır. 

Karsta sütçülük ihtisas 
m e k t e b i a ç ı l a c a k 

Ankara 27 (Telefonla) — Ziraat 
Vekâleti Kîursta bir sütçülük ihtisas 
mektebi aJçılmasma karar vermiştir. 
Mektebin programlarımn hazırlan-
masma başlanmıştır. 

Son dakika 
Hatay intihabatı 
tehir edilecek 

intihabat talimatna
mesi talebimiz veçhile 

tadil edilecek 
Londra 28 (Akşam) —• Hatay in

tihabatı meselesinde Türkiye ve Fran
sa Hariciye Vekilleri arasında van-
lan anlaşmanın esasları şunlar ol
duğu söyleniyor. 

Hatayda mebus intihabatı bir 
müddet tehir edilecek ve Sancağa 
gönderilmiş olan beynelmilel heyet 
tarafından kaleme almmış olan inti
hap talimatnamesi Türkiyenin ta
lebi veçhüe değiştirilecektir. 

Türkiye ve Fransa Hariciye Nazıra 
lan arasında bu anlaşmaya vanl-
mak için yapüan müzakerelere İn
giltere Hariciye Nanzı B. Edto de iş
tirak etmiştir. Müzakere esnasında 
Fransa Hariciye Nazın B. Delbos an
anevi Türk-Fransız dostluğunun sağ-
lamhğmdan bahsetmiş, B. Tevfİk 
Rüştü Araş ta Türkiyenin Fransız 
dostluğuna verdiği ehemmiyeti teba
rüz ettinniştir. 

İngiltere Filistine yeni 
bir heyet gönderecek 

Bir taraftan da Filstinde 
sıkı araştırma devam ediyor 

Londra 27 (A.A.) — Hükümetin 
yeni bir tahkik komisyonu teşkü ede
rek Füistine göndereceği istihbar 
edilmiştir. 

Kudüs 27 (A.A.) — Hebıt)n nun-
takasında temizleme ameliyeleri hi
tama ermiştir. İngüiz kıtaatı, vadile
ri, tepeleri yamaçlan ve kayalıklar-
daki mağaralan tathir etmektedirler, 
bu kıtaat, memnu silâhlaı-dan müte
şekkil mühim ganaim meydana çı-
karmışlardu'. 

Bu mıntakadaki kasabalarda araş
tırmalar da yapılmıştır. Hiç bir mu
kavemete tesadüf edilmemiş, tev-
kifat yapılmamıştır. Şimdi memleket 
tedhişçüerin faaliyetleri tehdidinden 
kurtulmuştur^ 

İnhisar maddelerinden ne 
kadar tenzilât yapılacak? 
Ankara 27 (Telefonla) — İstanbul-

dabulunan Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili B. Ali Râna Tarhanm yanndan 
sonra buraya gelmosi bekleniyor. İn
hisar maddelerinde ne nisbette tenzi
lât yapüacağı B. Ali Râna Tarhanm 
buraya gelmesinden Ronra belli (ba
caktır. 

Nevyork borsası 
Birçok esham ve tahviller 

yeniden düştü 
Nevyork 27 (A.A.) — Dün, Nevyork 

borsası. Teşrinisaniden beri, en fena 
gününü yaşamış ve kıymetler, bir 
çok kompartımanlarda, 1 ilâ 7 puan 
kaybetmiştir. Borsa açılır açılmaz, 
piyasaya çok mühim mikdarda es
ham ve tahvilât arzolunmuş ve su
kutun önüne ancak akşama doğru 
geçilebUmiştir. Kapanış, gün içinde 
kaydedUen asgarî hadlerin bir puan 
yukansmda olmuştur. Dün 1,160,000 
esham ve tahvilât üzerinde muamele 
yapılmıştır. 

Sukut, kısmen Reisicumhur Roose-
velt'm gündeliklerde tenezzül yapıl-
mıyacağı hakkındaki beyanatma at-
fedümektedir. 

Çekoslovakya ile ticaretimiz 
Ankara 27 (Telefonla) — Hüküme

timizle Çekoslovakya hükümeti arar 
smda münakid ticaret anlaşmasına 
bağlı protokola zeyü cdai'ak tanzimi 
edilen yeni protokol bugün gümrük
lere tebliğ edilmiştir. Bu protokl üe 
mezkûr anlaşmaya 4 numaraU yeni 
bir liste üâve edilmiştir. 

Bu listede sayılan pozisiyonlara gi
ren Çekoslovak menşeli mallar her 
pozisiyon için kabul edilen kontenjan 
haddi dahihnde yalnız hususî takas 
yolu üe ve Türkiye menşeli pamub, 
tiftik ve yün ihracat mukabilinde 
memleketimize ithal olunabilir. 

Hukukî bir anlaşma 
Türkiye ve Suriyede otu

ran eşhasa ticarî ve hukukî 
meseleler için yapılacak 

tebligat 
Ankara 27 (Telefonla) — Hükü

metimizle Fransa hükümeti arasın
da yapılan ve 19/11/937 tarihinden 
itibaı-en meriyeti kabul edüen bir 
anlaşmaya göre, tabüyetleri ne olur
sa olsun Türkiyede otiıran şahıslara 
hukuld ve ticarî meseleler için teb
liğ edüecek adlî evrak ile istinabe va-
rakalaıı türkçe tercümelerile birlik
te fransız âli komiserliği veya dele
geleri vasıtasüe Fransa mandası al-
tmdald şark memleketlerinde bulu
nan Türk konsolosluklanna gönde
rilecektir. 

Ayni veçhüe tabiiyetleri ne olursa 
olsun Fransa mandası altmda bulu
nan şark memleketlerinde oturan eş
hasa tebliğ edî -ecek adlî evrak üe 
istinabe varakaları fı*ansızca tercü
melerile birlikte işbu memleket
lerdeki Türk konsolosluklan vasıta
süe Fransa âli komiserine veya de
legelerine bildirilecektir. 

Adliye Vekâleti bu anlaşma dahi
linde muamele yapılmasmı bUûmum 
mahkeme ve icra dairelerine tebliğ 
etmiştir. 

Kütahya kimya sanayii 
merkezi olacak 

Büyük elektrik santralının 
yanında bir çok fabrikalar 

kurulacak 
Kütahyada kurulacak büyük elek

trik santralı, Eti Bank tarafından 
tesis edilecektir. Bu santral saatte 50 
bin kilovat elektılk kuvveti istihsal 
edecek ve memleketin bir çok yerlerine 
olduğu gibi îstanbula da ucuz elek
trik cereyam verecektir. 

Kütahya elektrik santralının ya
mnda bir de sunî benzin, sunî azot 
gübre fabrikası kurulacaktır. Sümer 

Bank da Kütahyada bir sut kostik, klor, 
soda fabrikası tesis edecek ve Kütah
ya kimya sanayü merkezi olacaktır. 
El^trik santralı ve fabrikalar için 

• otuz milyon lüa sarfedilecektir. 

Balkan antantı konseyinin 
t o p l a n m a tarihi h e n ü z t e s b i t 

e d i l m e d i 
Ankara 27 (Telefonla— Balkan an

tantı konseyinin Ankarada toplana
cağı tarih henüz tesbit edilmemiştir. 
Resmî membalardan öğrendiğime gö
re, toplantı tarihi ancak Haıic^ye Ve
kili doktor B. Rüştü Arasın Cenev c-
den dönü^Jönde tesbit edilecektir. 

A z ı l ı b i r ş a k i y a k a l a n d ı 
Sivas 27 (Akşam) — Bir çok suçla-

rm faili olarak senelerdenberi .nranan 
şaki Kazı Suşehri jandarması tarafın
dan yakalandı. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Beyofllu ve Türkçe 
Fransız züppeliği derkien 

bir de Alman 
"Kulturu„ mu?... 

Beyoğlımda, Tepebaşı civarında 
kübik kırması bir kahvehanedeyiz. 

I Garson yaldaşıyor. Almanca olarak 
ne istediğinizi soruyor. BeUd tamdık-
larmdan birine benzetmiştir diye ne-
•aketen bozmuyor, Türkçe cevap ve
riyorsunuz: 

— Sade kahve. 
— Gut!... Şlagzâne! 
Almanca anhyorsunuz. Yani bir 

bir nevi krema istediğinizi zannet
miş, yahut zanneder gibi görünmüş
tür. Fakat gelişi güzel bir müşteriye 
İstanbul ortasında yabancı bir dille 
hitab ediliş ve bunda ısrar olunş, 
nddımza dokunuyor! Bu sefer, sesi
nizi bir perde yükselterek: 

— Kahve!... - diyorsunuz. • Sade! 
Sade! 

— Ah zo! Kafe... Mit suker? 
— Siz Türkçe konuşsanız a baka

yım... 
— Kafe istiyoğ siz?... Şekeğ vağ 

Içeğde? 
— Hayır... Sade!... - diye Türkçeni-

•i bozmamakta ısrar ediyorsımuz. 
Öyleya: Niçin «Şekersiz kahve» 

diyesiniz? Belâgate muhalefettir... 
Asabiyetinize dokunuyor... Elin tath 
su yahut - keyfi dilerse - <cacı sıu 
frengi için güzelim şivenizi mi boza-
gaksmız?... «Sade kahve»nin ne de
mek olduğunu öğrensin... Anlamıyor-
«a sorsun!... 

Fakat o, size soruyor: 
— Türkişe kafe? Türk kafe? 
Sizin de inadınız inad: 
•— Sade kahve! 
Mütereddid bir hareketle gidiyor. 

Biraz sonra bir fincanla geUyor. Pi
şirmesini de becerememişler: Köpük
ten eser yok. 

^Vvelâ yüz buruşturuyor, sonra 
^lışitiyorsunuz: 

— Şekerli bu! Ahn, götürün. 
— Siz ister şekersiz? 
— Sade kahve olacak!... Hem de 

köpüklü rica ettimdi.. Zaten dört ka
lem eşya satıyorsunuz bari isimlerini 
doğru dürüst lıelleyin. 

— Kalem?... Mektup yazacak siz?... 

Küçük sanatler kanunu hakkile 
tabik edilmiyor mu?... Böyle bir gar
son nasıl çabştınlır?... Ekalliyetler, 
ecnebiler - gönülleri dUerse - Türkçe-
y* öğrenmesinler... Bu kendi bUecek-
leri iştir. Menfaatlerini baltalamak 
istiyorlarsa bize ne?... Fakat umumi 
"izmetlerde bu cehalet ve küstahhk-
*a karşmuza çıkıyorlar?... Ne yüzle?... 

Bay Sabri Toprağın teklifine itiraz 
^ttik amma, o, diliyenlerin . kendi 
^a larmda istedikleri dili konuşma-
^ m istihdaf eden bir itirazdı. 

Halbuki yukarıya yazdığım vazi
yet bambaşkadır. Kötü Fransızca 
*üppeUği derken, bu sefer de dükkân-
^ d a Abnan «kultunı» mu?!... 

^W:üşteriye Türkçeden gayri bir dil-
*e hitab etmek cüretini gösteren bir 
dükkâncınm dilini koparacak bir ni-
*^^ Ve kontrol istiyoruz. 
^ * ukanki misalde zerrece mübalâ
ğam yok. Şahidlerim de muharrir 
dostum Hikmet Münürle gene mat-
""at arkadaşlarımdan Orhan Temel-

İstiyenler aralarmda yetmişi iki 
|*^Ç«ğımcu dille fısıldaşsmlar varsın-
**•"••• Fakat bizim memleketimizde 

Otobüs işi 
Dün dört 
otobüsçü 
dinlendi 

Dalüliye Vekâleti Teftiş heyeti reisi 
E. Tevfik Talâtm reisliği altında oto
büs işlerini tedlsik eden mülkiye mü
fettişleri dün de çalışmalarma devam 
etmişlerdir. 

Dün, şimdi piyasada çalışan dört 
otobüsçü davet edüerek müfettişler 
tarafmdan dinlenmiş, otobüs işleri
nin nasü idare edildiği, otobüs ruh
satiyelerinin ne suretle verildiği ken
dilerinden sorulmuştur. 

Otobüsçülerden başka, otobüs işle-
rile alâkadar olan Belediye memurla-
rmdan bazıları da çağırılarak malû-
matlarma müracaat edilmiştir. 

^ a h r a y ı c e d i d d e bir m e y d a n 
a ç ı l a c a k 

îçerenköyündeki Sahrayıcedidde 
bir meydan açılması kararlaştırılmış, 
bunun için bir proje hazırlanmıştır. 
Proje Şehir meclisinde kabul edildik
ten sonra meydanm açılmasına baş
lanacaktır. 

İnkılâp müzesi 
Ağustosa kadar tasnif 

işi bitirilecek 
Belediye, Türk Teceddüd ve İnkılâb 

tarihile yakmdan alâkadar olan otuz 
bin cUde yakm kitap ve birçok eser sa-
tm almış, ve bütün bu eserleri înkılâb 
müzesi haline koyduğu eski Bejrazıt 
medresesine nakletmişti. 

Cumhuriyetin 10 ımcu yıldönümün-
da İnkılâb müzesinin açılma merasi
mi yapümıştı. Fakat bu eşya ve bU-
hassa kitaplar tamamile tasnif edile
mediği için müzeden istifade edile
miyordu. Belediye, müzenin daha 
uzım müddet metruk bir halde kal-
masmı doğru bulmamış, Mîtarif Ve
kâleti İstanbul Derleme müdürü B. 
Selim Nüzheti müzeye müdür tayin 
etmiştir. 

Derleme ve tasnif işlerinde çok kıy
metli bir şahsiyet olan B. Selim Nüz-
het, hemen işe başlıyacak ve önümüz
deki ağustosa kadar müzedeki kitap
ları ve eşyayı tasnif ve fişlerini ikmal 
edecektir. Müze, ağustosta açüacaktır. 

A s k e r î k a m p l a r i ç i n h a z ı r l ı k 
Her sene olduğu gibi bu yü da açı

lacak olan askerî kamplara iştirak 
edecek lise talebesinin miktarmı bil
diren cedvellerin hazırlanarak gön
derilmesi Maarif müdürlüğünden is
tenmiştir. Bu seneden itibaren kız 
talebe de askerlik dersine iştirak etti
ğinden, liselerde askerlik dersi alan 
kızlar da askeri kamplara iştirak ede
ceklerdir. Bu itibarla hazırlanacak 
listede kız talebe miktarı da gösterUe-
cektir. 

Kampların yerleri ve kamplara ve
rilecek çadırlar, eşya ve diğe levazım 
için İstanbul kumandanlığmca şim
diden hazırlığa başlanmıştır. 
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bize karşı, - bahusus ticaret ederken -
Türkçe... Yalnız Türkçe! 

Ve bunun için bir müeyyide!... 
(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Kadınlar hamamının 

bakımsızlığı 
Adres ve imzasının gizli tutıılma-

smı istlyen bir Icarümiz yazıyor: 
Semtimiz Pangaltı olduğundan ve 

erimizde banyomuz bulunmadığmdan 
(•*•) hamamma gitmek mecburiye
tindeyiz. Yalnız bu hamamda tembsllk 
ve intizama hiç riayet edilmemekte 
ve içeriye girince mahşeri bir kalaba-
Iılcla pis kokulu kesif bir duman insa
nı karşılamaktadır. Hatt& bunaltıcı 
havadan bayılanlar oluyor. 

Yerlerin plâligi de caba... Mûtead-
dld ihtarlarımıza rağmen hamamcı 
bu hale seyirci kalmakta ve kalabalık 
üstüne- kalabalık yağmaktadır. 

Pis dumanm çıkı^mm sebebi, müş
teriyi çabuk kaçırmak maksadı I11Ü9. 
Yani, bunaltarak acele ettirmek 
«tedbiri»!... 

Yıkananların şikâyetlerine - polis 
ve belediye göremiyeceğl - için hiç 
aldırmamakta, umumun sıhhat ve se
lâmeti değil yalnız para düşünülmek
tedir. Zaruret yüzünden her zaman 
gitmeğe mecbur olduğumuz bu ha
mam hakkında insaniyet ve umumt 
sıhhat namına al&kadarlann dikka
tini çelcmenizl çok reca ederiz. 

AKŞAM: 
Karilmiz, hamamm ismini hararet

le yazıyorsa da, biz sahibine zarar ol-
masm, okuyup anlayarak kendini 
tashih etsin diye (*•*) işaretini koy
duk. 

Hem eminiz ki, o hamam, emsali 
arasmda bir tane de&ildir. Bütün ha
mamlara ve bu meyanda kadm ha-
mamlarma da sıkı bir kontrol koy
mak icabettlgi anlaşılmaktadır. 

iki otobüs 
kazası 

Oç kişi yaralandı, iki 
araba hasara uğradı 

Dün, yeniden ila otobüs kazası da
ha olmuş ve üç kişi yaralanmıştır. 
Kazalardan biri Taksün civannda 
olmuştur. Şişli - Fatih hattmda çah-
şan şoför Nedimin idaresindeki oto
büs, süratle Tal:sime doğru gelirken 
ayni istikamete ilerliyen şoför Beki-
rln idaresindeki taksi otomobilini geç
mek istemiş, bu sırada müsademe 
vukua gelmiştir. Müsademe sırasm-
da otobüs, tramvay direğine de şid
detle çaı-ptığı için direk eğrümiş, 
tramvay teli kopmuş, otobüs yolcu-
larmdan Cemal ile bUetçi Kâzım ya
ralanmışlar, gerek otobüs, gerek tak
si hasam uğramıştır. 

İşe zabıta müdahale etmiş, yarah-
1ar tedavi altma alınmış, kopan 
tramvay teli tekrar yerine takılmış, 
otobüs şoförü de yakalanmıştır. 

Kurtuluş - Beyazıd hattında çah-
şan bir otobüs de Tarlabaşmdan Tak
sime doğru gitmekte iken lomdura-
cı İsmail isminde birine çarpmış, ve 
ağır surette yaralamıştır. İsmaU te
davi altına alınmış, şoför yakalana
rak hakkında takibata girişilmiştir. 

K ö p r ü ü s t ü n d e b i r o t o m o b i l 
k a z a s ı 

Dün köprü üzerinde çivüi geçid ye
rinde feci bir otomobU kazası olmuş
tur: Mevlûd adında bir manav bura
dan geçerken şoför İlyasm kullandı
ğı otomobil çarpmış ve ağır surette 
yaralanmasma sebeb olmuştur. 

Mevlûd Cerrahpaşa hastanesine 
İcaldınlmış, şoför İlyas tevkif edU-
miştir. 

Ucuz su 
Belediye nakil 

işini yoluna koy
mağı düşünüyor 
Hayatı ucuzlatmak üzere et, ek

mek, süt ve su işlerinin de ele almdı-
ğmı ve bu arada su3mn şişesinin 60, 
bardağımn da 10 paraya satüması 
düşnüldüğünü yazmıştık. 

Belediye su meselesi üzerinde öte-
denberi yaptığı tedkikler neticesinde 
şehirde şişe, damacana veyahut bar
dakla satüan memba sularmdan ço
ğunun karışık ve hUeli olduğunu an
lamıştır. Belediye, sulann gerek m«n-
badan kaplara doldurulması, gerek 
şehirde dağıtılıp satılması için bir pro
je hazırlamıştır. 

Evkaf idaresinin Taişdelen ve Def-
neli sulanıun membalarında yaptığı 
tesisat i3rl neticeler verdiğinden, Be
lediyenin elinde bulunan veyahut şa
hıslar elinde bulunup Belediye tara
fmdan ıslah edilecek olan sularda: da 
ayni usulden istifade edilmesi düşü
nülüyor. 

Şehirde su meselesi bu suretle ıslah 
edildikten sonra sulann fiatleri de 
- evvelce yazdığımız gibi - ucuzlatüa-
caktır. 

Yaman dolandırıcı 
Hapishaneden çıktıktan 

sonra az zamanda 13 
vaka yapmış 

Emniyet direktörlüğü ikinci şulje-
si, geçenlerde altı senelik cezasım bi
tirerek hapishaneden çılcan ve lasa 
bir zamanda on üç dolandırıcılık ve 
soyguncıüuk vakası yapan Mehmed 
çavuş isminde birini yakalamıştır. 

Mehmed çavuş, taşradan gelmiş ba
zı hastalan hastaneye yatıracağı bar 
haHesUe, sokakta rasgeldiği birçokla
rım muhtelif usullerle dolandınp soy-
manm yolunu bulmuş ve bu şekilde. 
İzmirli Hasanm 50 lirasım, Adanalı 
Alinin 10 lirasmı, Beykozlu Hasanm 
80 lirasım, Balatlı Salimin yatak, yor
gan ve sairesini, Unkapamnda Necde-
tin paltosunu, Şehremininde Necati-
nin paltosunu. Tozkoparanda Mus-
tafanın yatak ve yorganım, Ayvan-
sarayda Süleymamn bir takım elbise
sini, Fatihte Nevzadın ceketini, Ka-
sımpaşada Fendin elbisesini, Fatihte 
Behçetin ceketini ele geçirmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Mehmed çavuş, Emniyet direktör
lüğünde bütün suçlarım itiraf etmiş
tir. Tahldkat derinleştirilmektedir. 

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

Türkofis dış teşkilâtınm tevsü üze
rinde tedkikler yapıldığı haber veril
mektedir. Bu tedkikler sırasmda ba
zı memleketlerde mevcud ticaret ata
şeliklerinde birer muavinlik ihdası 
kararlaştınlmıştır. İlk mua\rinlikler 
Paris ve Nevyorkta ihdas edilmiştir. 
Paris ticaret ataşesi muavinliğine 
Türkofis İstanbul şubesinde müşavir 
B. Fuad ve Nevyork ataşeliği muavin
liğine de Türk ofis merkez teşldlâtı 
müşavirlerinden B. Haldi tayin edil
mişlerdir. 

İSTANBUL HAYATI 
Ablası anlatmış dal.. 

Gece, kadınlı erkekli bir toplantıda 
oturuyorduk. Dereden tepeden bab-
sederken şimşek, yıldırım, yağmur, 
sel ve nihayet zelzele bahsine geçildi. 
Geçen gece yansmdan sonra bir çok
larını sıcacık yataklarmdan fırlatan 
sarsmtıdan eski hatıralara geçildi. 
Evin büyük annesi, yirmi altı yaşında 
iken olan şiddetli bir lelzelede kızl-
mn ağhyarak nasıl saklandığını an
lattı. Evin bayam telâşla atıldı: 

— O, ölen büyük ablamdı değil nü 
anne? 

Büyük anne: 
— Hayır, dedi. Sendin. Büyük ab

lan o zaman amcanın yanma gitmiş
ti. Sen de tam altı yaşında idin. 

Bayan hiddetten kıpkırmızı kesile-
rd£ şiddetle reddetti: 

— Hayır, katiyyen olamaz. Ben 
böyle bir şey hatırlamıyonım. Sen ar
tık bunadm galiba. O zaman ben dün
yada yoktum. 

Büyük anne iddiasuu ispata kallaş-
ti. Bu ispat, genç bayamn her fırsat
ta üzerini bir kat daha örtmeğe çalış
tığı hakikî yaşım meydana çıkaracağı 
için, vaktUe Galilenin, dünyanın dön
düğü baklandaki iddiası kadar günah 
olacaktı. Vaziyeti kavnyan misafirler
den biri söze lunşarak ortahğı teskin 
etti. 

Muhı^bbet gene koyulaşmıştı. Gene 
büyük zelzelelerden anlatıhrken so
kakta bir gürültü duyuldu. Oturduğu
muz ahşab ev sarsılmağa başladı. Ve, 
birdenbire odanın içinde kınlca kıya
met koptu. Büyük anne gürültülü bir 
besmeleden sonra kanapeden atlayıp 
yere çömeldi. Kın ve torunları da ay
ni şekilde arkasına takıldılar. Otur
dukları yerde güya sürüne sürüne 
kaçmağa çahşıyoriar, bağrışıyorlar, 
şaşkınlıkla kapıyı bırakıp pencerele
re doğru atıhyorlardı. Cıenç bayan a a 
bir çığlık att ı : 

— Eyvaaaah... Tıpkı büyük zelze
le. Aman, o zaman karşımızdaki evin 
yıkılması gözümün önüne geliyor. Ay 
bayılacağım... 

Berde t versin, sokaktaki kamyon 
çabuk geçti de panik durdu. Büyük 
anne ile genç bayan ve çocuklar, be
nizleri betleri kül gibi birer köşeye 
büzüldüler. İşaretle istediği bir bar
dak suyun üzerine bir kaç geğirmeden 
sonra büyük anne izahat verdi: 

— Zelzsle olurken insan koşmama-
h. Ymle çömelerek yürümeli. Çünkü, 
zelzele arasında düşen adam mutla
ka sakat kalır. 

Genç bayan da atıldı: 
— Evet. Büyük zelzelede kon)Şunım 

çocuğu düşmüştü de, kolu sakat kal
dı. 

Ve, birdenbire kırdığı potun f arlona 
vararak Uâve etti: 

— Ablam anlatmıştı da... 
Cemal Refik 

•MMiumiintHiınıiiiııiiiıiiuı l l f l I l I t l I i m l H n ı l l l l H I I I I I l l U H l i 

Deniz Bank Umum Müdürü 
Yalovaya gitti 

Deniz Bank umum müdürü B. Yu
suf Ziya Öniş, Deniz Bank teşkilâtı 
için şehrimizde yapmakta olduğu ted-
kiklerini bitirmiş ve elde ettiği neti
celeri Başvekü B. Celâl Bayara arzet-
mek üzere dün öğle vapurile Yalova
ya gitmiştir. 

İktisad Velcâletinin seçmesi icâb 
eden Deniz Baink meclisi idare reisi Ue 
bir âza intihab olunmuştur. Maliye 
Vekâleti de Deniz Bank meclisi idare
sine bir âza tayin etmiştir. Bu zeva-
tm kimler olduğu bugünlerde anlaşı
lacaktır. 

Bay Amcaya göre.. 

öl J ^^^ meselesinin artık halledU-
bavr..̂ ^^*^® olduğunu duyunca evde 

y ^ ^ yaptık bay Amca... 

...Düşün bir kere, bir kUo süt ala-
caksm... 

... Kaç derece olduğu malûm olar 
cak, şüpheye düşmiyeceksinU 

... Bu, insanm hem sıhhatini, hem 
ahlâkım düzeltecek bir iştlrl^ 

B. A. — Dahası var: H«n de şehir
de su çoğalacakl... 
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Yaya seyahat 
eden Habeş genci 
Pasaportta tahrifat olma
dığını söyledi, mahkeme 

serbest bırakılmasına 
karar verdi 

Habeş tebaasından olduğunu söyli-
yen Berhan oğlu İbralıim adında 22 
yaşında biri dün, pasaport üzerinde 
tahrifat yapmak suçundan maznunen 
mahkemeye verilmiş, Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesinde sor
gusu yapılmıştu:. İbrahim türkçe bil
mediğinden, bir tercüman vasıtasile 
isticvab edilmiş ve kendisi ifadesini 
arapça vermiştir. 

Maznım mahkemede reisin sualine 
karşı Habeş tebaasından olduğımu 
söylemiş ve hâdiseyi şöyle anlatmış
tır: 

— Ben üç senedenberi yaya olarak 
Afrika ve Asyayı dolaşıyorum. Bunu 
gazeteler de yazdılar. Tahrandan bu
raya gelirken Türk konsoloshanesin
den transit geçmek üzere vize istedim. 
Altnuş günlük vize verdiler. Fakat ben 
yaya seyahat ettiğim için bu müdde
tin az olduğımu söyledim. Bunun üze
rine 60 günlük vizeyi 160 günlük yap
tılar. Orada «1> rakamını ben ilâve 
etmedim. 

Pasaport kâğıdımın köşesindeki 
yanmış yere gelince, Çekoslovak kon
soloshanesine vize yaptırmağa git
miştim, o sırada konsolos dalgınlıkla; 
elindeki sigarayı masanın üzerine 
koydu ve masada bulunan pasapor
tum yandı. 

Türklyeye gelince, Sultanselim ca
misini görmek istedim ve Edimeye ka
dar gidip geldim. Pasaportta talırifat 
yapmadım. Suçum yoktur. Pasapor
tumun ladesini isterim. 

HâMm B. Reşld, mevcud delUlere 
ve suçun mahiyetine göre, maznunun 
tevkifine mahal görmediğinden, ken
disinin serbes bırakılmasına, pasapor
tunun kendisine iadesine ve evrakın 
müddeiumumiliğe tevdiine kanCr 
verdi. 

Tiitiin konferansı 
Elde edilen neticelere 

çok ehemmiyet veriliyor 
Şark tütünleri konferansmda elde 

edilen netice, Türk ve Yunan tütün
lerinin himayesi bakımmdan ehem
miyetli görülüyor. Konferansta veri
len nihaî kararla Türkiyede ve Yuna-
nlstanda açılateak millî tütün konsey
leri ehemmiyetli vazifeler alacaktır. 
Konsajrin devamlı çalışmalsuı sonun
da hazırlanacak olan raporlar her se
ne toplanacak olan umumî konseyin 
mesaisine esas tşekU edecektir. 

Bulgar murahhasları konferansta! ' 
verilen kararlan hükümetlerine bU-
dirdikten sonra konferans mukarre-
ratma Bulgaristanm'da iştirak edece
ği kuvvetle zannedilmektedir. 
Millî konseyler tütün işleri üzerin

deki tedkikleri sırasmda birçok mü
him noktalan el« alacaklardır. Mali
yet fiati meselesi, ihracatın arttml-
ması bu meyandadır. 

Dün, bütün bu mevzular üzerinde 
konferansta Yunan murahhas heyeti 
başkanı. Yunan Tütün enstitüsü mü
dürü B. Dimitro Argiridis ile görüş
tük. Bu zat muharririmizin muhtelif 
suallerine şöyle mukabele etmiştir: 

— Istanbulda toplanan konferans 
Şark tütünlerinin terakki ve inkişafı 
noktai naianndan çok hayırlı olmuş
tur. Ayni zamanda bunu tütünlerimiz 
İçin atümış ilk adım sayabiliriz. 

Tütünlerimizin dünyaca daha çok 
aranması içini propaganda yapmak 
lâzımdır, kanaatindeyim. Geniş nis-
bette propagandaya ihtiyaç vardır. 
Kongrenin şu son kararile Türkiye 
ve Yunanistan tütün işleri üzerinde 
teşriki mesai etmiş sayılabilirler.» 

Ayni zamanda Balkan İktisad kon
seyinde Yunanistan namına âza olan 
B. Argiridis, konferansta görüşülen 
mevzular üzerinde hazırladığı raporu
nu hükümetine takdim etmek üzere 
bugün şehrimizden ayrılacaktır. 

İf Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Mezunları Cemiyetinden: Hisar facia-
smda boğulanların ailelerine yardım 
maksadile 2/2/938 tarihine müsadif 
çarşEimba günü saat 14 te Cemiyet bi
nasında bir toplaiitı yapılacaktır. 
Aza arkadaşların bulunmalaTi. 

B O R S A 
27/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

İstikrazı 
dahili 

1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk n 
tynltûrk IH 
Mümessil I 
MttmessU n 

> III 
t | Bankası 

> hamiline 
> mOessls 

94 

98, 
18,95 
18,95 
18,95 
40.10 
40,60 

10.20 
10,25 

85 

Türkiye Cüm- 98 
huriyet Merkea 
Bankası 

Paris 
Londra 
Nev York 

Milano 
Atina 
Cenevre 

Brüksel 
Amsterdam 

24,57,50 
630 

0,79,26 
15,08,75 

86,74,60 
3,43,50 
4,70J28 
1,42,36 

Anadolu 
Telefon 
Terkos 

çimento 

His. 23,75 
7,78 
7,26 

10,10 
îttlhad Değir- 12,50 

menleri 
Şark Deftir- 1 / -
menlerl 
ttatleri) 
Sofya 

Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 

Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,60,80 

1,97,10 
13,65 

34J24,60 
4,18,87 
3,98,80 
106,19 

23,79,25 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE 

17/1/938 
r t A T L 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadolu 
Mısır san 
Yulaf 
Kuşyeml 
Susam 
Afyon ince \ 
İç fmdık 
Bulgur 
Barbımya 

BORSASI 

A A 
Aşağı Tukan 

Kr 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
8 

16 
510 
33 
9 
7 

O E L E N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Mıstr 
BulguC 
Susam 
Fasulye 
Mercimek 
Kepek 
Peynir b«yaz 

. Pa. Kr. Pa. 

30 
16 
15 
6 

30 
— 
11 
10 
— 
20 
— 
20 

133 
1 * 

127 
12 
15 
43 i 
15 
7 

15 
« i 

D I Ş r t A T L A R 

Bufday: Llverpul 
Butday: Şlkago 
Buftday: Vlnlpek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fmdık O. : Homburg 

5,26 
434 
5,82 
4,59 
3,88 
7,82 

44.— 

. , , . . 
5 22i 

1 

4 7i 

4 20 
8 22i 

16 20 

Ton 
» 
> 
> 
» 
» 
B 

» 
D 

» 

K. 
» 
» 
» 
» 
» 
B 

27/1/938 perşembe g:ünü 
tıtanbal Halinde toptan satılan ya« raeyra 

• e sebzelerin fiatlerl 

Cinsi 

Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Pancar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soSan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

> Ferik 
» İnebolu 

Armut Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Kuru üzüm 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Portakal: 

> Dörtyol 64 lük sandık 270 — 
> » 80 İlk » 170 — 
> »100 İlk » 130 — 
» » 150 İlk T, 130 — 
> Alanya 64 Ifik » 350 — 
» 80 İlk » 250 — 
> » 100 lük B 180 — 
» Fenike 160 lık » 400 — 
> Rize 64 lük » 125 — 
» > 80 Uk » 110 — 
» » 1 0 0 lük » 70 — 

Mandalina Alanya lOOaded 200 — 
» Rize 100 » 80 — 

En aşağı En 
Mikyası Fiati 

Kr.S. 
Kilo 2 50 

» 8 — 
» 4 — 
» 4 — 
» 7 — 

demet 3 — 
» 2 50 

aded 10 — 
100» 60 — 

demet — 75 
» — 50 
» — 60 

Kilo 3 — 
» 3 — 
» 13 — 
» 5 — 
» 5 — 
» 12 — 
» 7 — 
» 5 — 
» 12 — 
» 8 — 
D 13 — 

aded 3 — 
100 » 200 — 
100 » 140 — 

yfiksek 
Flatl 
Kr.S. 

3 
9 
5 
5 
9 
3 
3 

35 
100 

1 

50 

75 
70 

Fenike 100 
Bodrum 100 

300 
300 

4 — 
4 — 

25 — 
18 — 
15 — 
24 — 
15 — 
10 — 
13 — 
11 — 
20 — 

6 — 
250 — 
150 — 

320 — 
220 — 
160 — 
160 — 
400 — 
325 — 
225 — 
450 — 
150 — 
130 — 
100 — 
250 — 
100 — 
400 — 
500 — 

Sinir ve akl iye hekimler inin 
ilmî toplantısı 

Türk Nöro - Psihlatri cemiyeti ikinci-
kânun ayı toplantısını Bakırköy hastane
sinde yapmıştır. Bu ayın mevzımu erken 
bunama hastalığında son zamanlarda tec
rübe ve tatbik şahsısına çıkan Insulln te
davisi ve Kardiazol İle şok terapi teşkil 
etmiş, beyninden amjellyat ile ur çıkarıl
mış bir hasta gösterilmiştir. Gelecek top
lantı şubatm İlk cuma günü Bakırköy 
hastanesinde yapılacaktır. Mevzu sar'a 
tedavisinde yeni usullerdir. Baş ameliya
tı yapılmış bir hasta gösterilecektir. 

Kadıköy Halkevinden: 28 İklnclkânun 
938 cuma saat 21 de Evimiz salonunda 
Bay Şehap Kuranel (Zehirli gazlar ve biz) 
isimli bir konferans verilecektir. Konfe
ransa herkes gelebilir. 

I — — S A K A R Y A sineması 
Dehâkâr H A R R Y B A U E R ' i n 

J O R J R i a O ve J A N i N K R E S P i N 
ile beraber çevirdiği muazzam ve emsalsiz 

V A T A N H A S R E T İ 
filminde bu akşamdan itibaren göstermek mecburiyetinde bulunduğımu muhterem müşterilerine bUdirir. îlâveten:] 

1 9 3 7 P A R İ S S E R G İ S İ 
Bugün yalıuz matinelerde: Mesvimin en büyük muvaffakiyeti 

V A L S D A L G A S I 
G İ N G E R S R O G E R S ve F R E D A S T A İ R E t a r a h n d a n v e 1937 P A R İ S S E R G İ S İ 

Bugün TÜRK sinemasında 
Şöhreti dünyayı satan Millöcker'in opereti 

F A K İ R T A L E B E 
M Ü Z İ K — A Ş K — R A K S — N E Ş E (Frans ı zca ) 

O y m y a n l a r : M A R İ K A R O C K — CAROLA H Ö H N — J O H A N E S H E E S T E R S 
l lâTeten: EKLER JURNAL v e d ü n y a n ı n e n k ü ç ü k p iyan i s t konser i 

PARİS MACERALARI | 
Lucien Barroux - Jules I 

• • • • • • B e i T y - Danielie Parola m ^ 

Şehir tiyatroan Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGÜNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Göknil 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 
(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 

Yazan: Celâl Müsahipoğlu. 
Son hafta 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Sanatkâr Naşit ve arka
daşları, okuyucu Semiba 

ve Misel varyetesi 
GECE BÜLBÜLLERİ 

Komedi 3 perde 

Ertuğrul Sadi tek tiyatrosu 
Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba; (Üskü

dar) sinemalarmda 
O T E L L O 

4 perde 1 tablo ^ 

Teşekkür 
Merhum zevcimin gerek cenazesin

de bulunmak zahmetini ihtiyar etmiş 
ve gerek mektup ve telgrafla' taziyet 
lûtfunda bulunmuş olan zevatı muh-
teremeye ayrı ayn vsızifei teşekkürü 
ifaya fartı teessürüm mani bulundu-
ğımdan, teşekkür atı aleniyemin arz 
ve ibrazı için muhterem gazetenizin 
vesatetiıü rica ederim. 

Şirketi Hayriye müdiranından mer
hum Mehmed Ulvi Arer zevcesi 

LEHLÂN ARER 

Acı bir haber 
Bergama eşrafmdan Aliağa oğlu 

bay Mehmed Nuri Moralin eşi ve şeh-
rlrrüz avukatlarından A. Midjiiat Mo-
ralm annesi ve Bergama avukatlarm-
dan H. Halet Aksubaym kayınvaldesi 
Arife Moralin 18/1/938 geçen salı gü
nü Bergamada hayata göz yumduğu
nu büyük teessürlerle haber aldık. 
Kendisine rahmet dilerken ailesi efra-
dma, bilhassa oğlu avukat A. Midhat 
Morala taziyetlerimizi sunarız. 

Teşekkür 
Göztepede merhum Lûtfi paşa eşi bayan 

Cemilenin cenazesinde bulunanlara veya 
bizzat ve bilvasıta teessürümüze iştirak 
edenlere ayrı ayn teşekküre teessürümüz 
mâni olduğundan gazeteniz vasıtasile te
şekkürler ederiz. 

Kızı Torunu Kardeşleri 
Pakize Belkis Ahmed, Zehra 

TENt NEŞRİYAT 

ÇOCUK DUYGUSU 
Haftahk Çacuk Duygusu gazetesinin 18 

İnci sayısı bu gün çıkmıştır. Bu sayıda 
Kültür Bakanınm bütün mekteplere Ço-
ouk Duygusunu tavsiye eden bir tamimi 
vardır. 

İstanbul asliye mahkemesi altmcı hu
kuk dairesinden: 

937/2958 
Topkapı Fatmasultan mahallesi Kay

nata sokak 6 numarada mukim Sebuk kızı 
Ardem tarafından Topkapı Beyazıdağa 
mahallesi Paşameydanı sokak 15 numra-
da İken İkametgâhı meçhul Kriz oğlu 
Armanak aleyhine açılan boşanma dava-
amm 25/1/938 tarlhU celsesinde mahke
meye gelmemi? olduğundan hakkında gı-
yab karan verilerek be? gün İçinde on 
b«9 gün inûddetle Uânen tebliğine kara» 
verilmiş ve gıyab kararmm bir nüshası 
ıpahkeme divanhanesine talik edllmi? ol
duğundan beş gün içinde İtiraz etmeniz 
ve tahklkatm taMk kıhndıgı 19/3/938 cu-
marteıi günü aaat 1030 da mahkemede 
h a s s bulunmanız aksi halde gıyabmızda 
yapılacak muamelelerin muteber tutula-
oaftı tebllS v n l n e gegmek Oaere llAn olu
nur. M. 1İ51 

DRESDNER BANK'm Müdiran Heyeti sabık Âzasından: 

Bay S. R I T S C H E R 
U z u n v e iz t iraph bir I ıastal ığı m ü t e a k i p 69 y a ş m d a o l d u ğ u 

l ıa lde 2 5 / 2 6 K â n u n u s a n i gececi vefat e tmiş t ir . 
Mütevef fa müşkU an larda Müdir iyet h e y e t i m i z â z a h ğ ı n d a 

b u l u n a r a k yoru lmak bi lmez faa l iye t in i ve b ü y ü k dirayet in i b u 
vazi fes ine hasretmiş t ir . Memal ik i ecnebiye i le m u a m e l â t saha 
s ında ikt i sap e t t iğ i tecrübe sayes inde hariç le y e n i d e n t icari m ü 
n a s e b e t tes i s e t t iğ imiz su-alarda bahu biçi lmez ikt idarını gös 
termişt ir . 

Müteve f fan ın i smi v e eseri Dresdner B a n k ' ı n i smi l e ayr ı lmaz 
bir k ü l olarak ebedileşecektir . 

DRESDNER BANK 
İdare ve Müdiriyet Meclisi 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare deniz nakil vasıtaları işletme ihtiyacı için 15 ton «Gazoi» 1in aUmı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/2/938 cvıma günü saat 15 de bÜ5rük posta
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 7,5 kuruş hep
sinin 1125 lira muvakkat teminat 84 lira 38 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini 
görmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkûr 
müdürlük idarî kalemi levazım kısnuna eksiltme gün ve saatinde de muvakkat 
teminatlarüe birlikte komisyona müracaatları. «276 > 

Kadıköy 2 inci Sulh Hukuk Kâkîmliğinden: 
15/9/937 tarihinde Gülhane hastanesinde ölen ve terekesine hâkimliğimizce 

el konulan Salih kızı Haticenin mutasarrıf olduğu Suadiyede eski Kokarpman 
köprü yolu yeni Halimağa sokağmdaki eski 33 mükerrer yeni 11 numaralı evi
nin satılmasına karar verilmiştir. 

1 — Bu ev ahşap, bir kattan ibaret, 2 oda bir matbah ve bir helayı havidir. 
Muhammen kıymeti 350 liradır. 

2 — Birikmiş vergiler, yüzde bir kanunî harç satış bedelinden çıkanlacaktır. 
20 senelik evkaf taviz bedeli dellâliye resmi, ihale pulu intikal harcı müşteriye 
aittir. 

3 — Birinci arttırma 1 Mart 938 Salı günü saat 9,30 la 11,30 arasında yapı
lacaktır. 1 inci arttırmada tahmin olunan kıymetin % 75 şi elde edilmediği 
takdirde en son arttıramn taahhüdü baki kalmak şartile 2 inci arttırma 15 
Mart 938 Salı günü ayni saatlarda icra olunacaktır. Müzayede yeri Kadıköy 
2 inci Sulh Hukuk Hâkimliği odasıdır 

4 — Arttırmaya girmek istiyenlerin muhammen kıymetin % 7,5 u nisbetin
de pey akç£isı yatırmaları veya millî-bir bankanın teminat mektubunu getir
meleri lâzımdır. 

5 — Üzerine ihale yapüan zat satış bedelinin 7 gün içinde hâkimliğimize 
tevdi edecektir. Aksi halde ihale fesh olunacak bundan mütevellit zarar ziyan 
kendisine tazmin ettirilecektir. Mirasçılar miras hisseleri nisbetinde müzaye
deye iştirak edebilirler fazlası hakkında diğer şahıslar gibi harekete mecbur
durlar. 

6 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların işbu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair iddialarım evrakı müsbitelerile 
birlikte 20 gün içinde hâkimliğimize bildirmeleri lâzımdır. 

7 — Müzayede alerüdir.Ve her kese açıktır. Fazla tafsilât almak istiyenlerin 
hâkimliğimize, evi görmek istiyenlerin o semt bakkalına müracaatlan i^ân 
olunur. (523) 

# 

Dokumacılar Cemiyetinden: 
937 yılı hesaplarımızın tetkiki ve 938 çalışma esaslarmm idare heyeti 

tarafından izahı için umumî heyetimizin 1/2/938 salı günü saat 16 da Emin
önü Halkevi salonunda toplanacağını bildirir, cemiyetimiz âzalanmn her halde 
içtimaa İştiraklerini rica ederiz^ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
istanbul şubesinden: 

Bay İzzet Tuğan adına yazüı D. sımfmdan Birlik 6522 No. lu Bankamıa 
Aksiyonu kaybedildiğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numa
ralı yeni bir Senet verUeceği bildirilir. (527) 

4 

YOKLAMAYA D A V E T 
Kadıköy yabancı Askerlik labesinden: 
Kadıköy yabancı gubesl 334 doğumlula

rın İlk yoklamalanna beslamıgtır. Kadı-
kfiy, Üsküdar, Beykoz kamları mmtakala-
rmda İkamet eden tagra şubelerine men-
aub 884 dokumlu eratm nHfus cüzdanı, 
Şeamet aenedl ve dflrt aded fotoSrafla 
hergttn Oftleden evvel gubeye müracaat 
etmeleri ü&n olunur. 

if Kızılay Kumkapı nahiyesi başkanlı
ğından! Kuolay Kumkapı nablyeal kongre
si 30/1/938 pazar gUntl saat 10 da O. EL P. 
Kumkapı nahiye blnasmdaki merkeslnde 
l^apılacaktu. Saym üyelerin tegıUleri I I M 
olunun. 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altmda maiğa-
tası olan bir bina müsald şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han 2 İnci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 
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Usak şa rk vasDvetl 
Vzdk Şark işlerine artık Amerikan 

nm müdahale etmiyeceği anlaşüdt. 
Bahrî kuvvetlerinin bugünkü vaziyeti 
ve dahildeki efkân umumiyenin *»• 
mayülü, böyle bir harekette bulunmor 
ğa müsaid olmadığı tahakkuk efmif-
tir. İngiltere ise yalnız bayına müdar 
haleye tarafta^ bulunmamakta V4 
Singapurda vücude getirdiği büyük 
deniz ve hava üssüne dayanarak Ar
yadaki yerlerini müdafaa etmekle ik
tifa etmeği tasmim etmiş görünmek
tedir. Şu kadar var ki îngUtere, Uzak 
$arkta eUi müyon nüfusu ve iki rnfl-
yon kilometre murabbaı arazisi bulUr 
nan Hoüandanın müstemlekelerini 
de hini hacette kendi müstemlekeleri 
güd müdafaa edecektir. Çünkü bun^ 
lann himaye ve müdafaasını elli sene 
evvel Hollanda üe akdettiği bir muth 
hede ile üzerine almış bulunuyor, 
, Japonlar şimdiye kadar İngiliz nü
fuz mıntakası sayılan Cenubi Cinde 
de yavaş yavaş kuvvetlerini gösteri
yorlar, tngütereden şiddetU bir mur 
halefet görmedikleri takdirde askeri 
harekâtı buraya da teşmü edecekler-
dir. Çine aid olup sevkulceyş cihetinr 

den çok büyük ehemmiyeti olan Kair 
nan adasının merkezi Yuhin limam-
nm ahiren bir Japon harp gemisi tor 
rafından bombardıman edilmiş olma
sı; tngüizlerin teüni yoklama mahir-
yetinde bir hareket sayüabüir. 

Tokyo parlâmentosunda İngiltere-
nin Çine süâh ve mühimmat verdiği 
iddiası üe bu devletin Uzak Şarktaki 
müstemlekelerine dokunulmıyacağt 
hakkında Japonyanm teminat vereme
yeceğine dair tehdidler yapümışttr. 

Japon Hariciye Nazın, tngüiz müs
temlekesi Hong Kong vasUasüe Çine 
gelen süâh ve miihimatm miktan; 
Çinin hariçten tedarik eylediği harp 
malzemesinin ancak ciUİ bir kısnum 
teşkü eylediğini beyan ederek, İngüte-
reye karşı tehdidde bulunan azalan 
teskin etmiştir. 

tngütere, Çine, harbe tesir edecek 
mühim bir yardımda bulunmadığı ve 
CenuU Cinde yapüacak harekâtı da 
kendisine karşı bir meydan okuma 
saymadığı takdirde, kendisi ile Japon
yanm arasında bir harp teMikesinin 
vuJcuu varid olmıyacakttr. 

FeyzuUah Kazan 
ntnnnımN WIIIUIIIIMIIIIIIIIIIIHUIWMUUUmMUIIMIIIIIU«WIHIIinllllllllllllllinil« 

KIZTASl 
Fatihte, Saraçhanedeki Kutanı, 

965 senesinde ipmarator Teodoz ta
rafından yaptınmış ve o zamanki 
Darülfünunun bahçesine dikihnijtir. 

Kıztaşuun tepesinde, Doğuyu, Ba
tıyı, Güneyi, Kuzeyi göAeren dört 
k>rtal heykeli vardı. 

Zamanla bu Iıeykeller kırılmış ve 
mermer sütun, nihayet mahalle h»-
üne gdlen mahalde, bir evin bahçesi
ne isabet etmi$ ve gene zamanla o 
bahçe meydan halini almıştır. Bugiln 
beş yol ağzı bir meydandadır. 

H a z ı m iç in g ü l m e k l â z ı m l 
Biz burada her gün az mı, yoksa 

çok mu kalori adığınuza dtişünmelde 
meşgul iken Amerikanın Filadelûya 
üniversitesinde talebeye yeni bir jni-
de tarifesi timi öğretiliyor. Bu yeni 
ilim mideye indirilen bir bifteğin vü
cude en ziyade fayda verecek suretta 
Hasıl hazmolunacağmı gösteren bir 
ilimdir. Yeni ilmin parolası: «Yemek
ten sonra bol bol gül!» dür. Çünkü n&-
Şeli olmak yalnız ruhu gıdalandırmaz, 
^yni zamanda vücude de nafi olur. 
Hazım için gülmek lâzım geldiği na
zariyesi kabul olunduktan sonra 
Filadelfiya üniversitesi talebesinin 
^ir kısmı yemekten sonra dershane
lerine çekilrek derslerine devam et-
" ^ . bir kısmı ise yemekten sonra bir 
*omik tarafmdan mütemadiyen gül-
'^ürülmüştür. Bu suretle bir zaman 
sonra güldüıülen talebenin, derhal 
çalışmağa başlıyan tal beden daha Tİ-
yade sıhhatli olduğu meydana çüafr-
J"ilmıştır. Şimdi FUadelfiyah profesör-
^^ «Gülmek hazım uzuvlarmı hare-
*^te getirir!» diyorlar. O halde her ye-
'^lekten sonra komiklik yapmayı unut
mayınız. 

Yeni bir meslek 
Hollivutta yeni bir meslek peyda ol

muştur. Sallkleri oldukça dolgun ma
aşla çalışmaktadırlar. Bu yeni mes
lek filim şirketlerine hatır ve hayar 
le gelmedik malûmat yetiştirmekten 
ibarettir. Filim şirketlerinin istedikle
ri bu malûmat bütün devletlerin te
lefon ve adres kitaplarım karışturmak-
tan ve kanştınrken mevcud olrmyan 
ev ve telefon numaralarmı tesbit et
mekten it>arettir. Bunun sebebi gayet 
basttir. Fiilim şirketleri şimdiye kadar 
birçok hususî eşhasa ev veya telefon 
numaralannm filimde zikredilmesin
den dolayı zarar ve ziyan vermeğd 
mecbur kalmıştır. Meselâ filimde fi
lânca numaralı evde bir hırsız otur
duğundan bahsedüiyor. Halbuki o 
adreste namuslu bir ailenin oturduğu 
sabit oluyor, o aUe de zarar ve ziyan 
davasma kalkışıyordu. Filim şirket
leri bu gibi müracaaUerden bıkıp 
usandığmdan, adres ve telefon kitc4>-
lannda bulunmıyan numaralan hu
susi memurlara aratmağa başlamış 
lardır. Daimî bir memur kullanmak 
mütemadiyen tazminat vermekten da
ha ucuz oluyormuş. 

Dikensiz güt 
^merikalüar nebatat yetiştirmek-

^ çok terakki eserleri gösteriyorlar. 
ybank isminde bir mütehassıs 

^mdiye kadar gözsüz patates, çekir-
öefcs ̂ 2 erik ve dikensiz kaktüs yetiş-

^ğe muvaffak olmuştur. Fakat 
Mütehassıs ifadesine nazaran bu 

^^küerin henüz başlangıcında bu-
^^yoruz. Geçenlerde gene bir Ame-
^ ^ î nebatat mütehassısı Nevyork-

^^kensiz bir gül cinsini pazara çı-
^ ^'nakla şöhret kazanmıştır. «ZW-
*̂ «<3 gül olmaz» veyahut, ^Oülünü 

seven dikenini de sever» meşhur kelâ
mına rağmen bu mütehassıs dikensia 
güllerden pek çok mikdarda satarak 
bol para kazanmışttr. 

Şayed bütün güllerden dikenler 
kaldırılacak olursa asırlardan beri 
yazılan manzumelerin ve bestelenen 
şarkıların hiç mânası kalmıyacakttr. 
Çünkü gelecek nesU bunları okurken 
hiç gül dikenli olur nm diye gülecek^ 
o şairler ve bestekârlarla alay ede
cektir. 

1 ' r amvay ş i r k e t i n i n ö d e d i ğ i 
rp p a r a 
Tramvay şirketinden alman bir mU-

' ^ yedi yüz bin liranm Eminönü 
.^^ydanmm alçümasma tahsis edU-
]jgY "^^ûmdur. Nafia Vekâleti Ue şlr-
şip, ^^"^<ia yapüan anlaşmaya göre, 
borç ^^^ ^^ muayyen taksitlerle bu 

unu ödemeğe devam etmektedir, 
a 34j7„*^§*n^diye kadar bu paramn 
nunu ^''"^'"^ ödemiştir. 938 kâ-
îacak^r^^^ nihayetine kadar yatm-
Parsa J "̂ "̂ ^̂  hükümete verUecek 
tj^ aı 1,700,000 liraya baliğ olacak-

A m e r i k a n î n t i c a r e t 
m u v a z e n e s i 

Nev) York 27 (A.A.) — Geçen sena 
içindeki Amerika ihracatı, evvelki 
seneden 890 mUyon fazla olarak S 
milyar 346 milyon ve idhalâtı da 661 
mUyon fazlasile S nülyar 84 mUyon 
dolardır. 

İhracat muvazenesi bUhassa sene
nin son aylan zarfında yükselmiştir. 
Umumî silâhlanma ve Uzak Doğu 
harbi Amerikaya yapılan tayyare ve 
makine siparişlerinin artmasında pek 
ziyade müessir olmuştur. 

Devlet hava yolları için 
yeni bir kanun 
projesi hazırlandı 

Bayındırlık Bakanhğı, Devlet Hava 
Yollan Genel Direktörlüğünün bu
günkü teşkilâtı yerine kaim olmak 
üzere yeni bir kanun projesi hazırla
mıştır. Projeye göre Devlet Hava Yol
lan, Türkiye hududlan içinde ve dı
şında hava yollan tesis edecek ve yol
lar üzerinde tayyarelerle yolcu, eşya 
ve posta naklljratı yapüacaktır. 

Genel direktörlük Baymdırlık Ba-
kanhğına bağlı, hükmi şahsiyeti haiz 
mülhak büdce ile idare olunur bir 
devlet müessesesi olacaktır. 

Genel direktörlükte çalışan memur
ların mtutşlan azami olup icabında 
daha aşağı derecelere memur tayin 
olunabUecektir. Hava yollan memur-
lan, devlet memurlarınm istifade et
tikleri bütün haklardan istifade ede
cekler ve tekaütlükleri tekaüd kanu
nuna göre yapılacaktır. Devlet hava 
yollan müstahdemlerinin ve maaşU 
kadrolarda ücretle çalışanlarm telca-
üdlükleri hakkında devlet demlryol-
lan memurlan ve tekaüdlüğü kanun-
lan tatbik olunacaktır. Müstahdemle
rin aylıklarmdan kesilen yüzde beş
ler devlet hava yollan büdcesinden 
bu paramn bir senelik baliğine mua
dil tahsis edilecek meblâğ ve yüzd«| 
yanm malûUyet tazminatı karşıhğı, 
devlet hava yoUaıı sandığına yatırılıp 
çaktır. Devlet demiryoUarmda loko
motif üzerinde çalışan memur ve 
müstahdemlerin her hizmet senesinin 
bir buçuk sene fiilî hizmete tekabül 
edeceği hakkmdaki hüküm hava yol
lan tayyareleri üzerinde çalışan uçuş 
Personeli hakkında da tatbik oluna
caktır. 

Ş e h i d a i l e l e r i n e t a z m i n a t 
Vazife uçuşu esnasmda, bir kaza 

neticesinde her ne suretle olursa cd-
sun ölen pilot, pUot muavini, maki
nist ve telslzcUerle idare mensubla-
nnm maaşa müstahak aileleri efradı
na tahsis olunacak dul ve yetim ay
lıklarmdan başka olarak kanunî ml-
rasçüarına birer defaya mahsus olmak 
üzere beş bin lira nakdî tazminat ve
rilecektir. 

Hava yollan memur ve müstah
demlerinin ve idare encümeni Ue tor 
zibat komisyonunun vazife ve salâhi
yetleri; tayin, tebdU ve idare muame-
lâtınm tedviri, nakliyat usulü ve şart
lan, idareyi alâkalandıran diğer htjr 
suslar Bayındırlık Bakanlıgtoca bir 
talimatname İle tesbit olunacaktır. 

Yeni proje mucibince 
memleket içinde ve 
dışında hava yolları 
tesis edilecek, bu yol
larda tayyarelerle yol
cu, eşya ve posta nak

liyatı yapılacaktır 

Hava yollarmm menkul ve gayri 
menkulleri ve varidat fazlası devlete 
aid olduğu gibi büdce açığı da dev
letçe kapatılacaktır. İdarenin sarfi
yat ve hesablan muhasebei umumiye 
kanununa göre icra ve tesis oluna
caktır. Dlvam muhasebatm muraka
besi sarfiyatın vukuundan sonra ifa 
olunacaktır. 

Hava yollan idaresinin yolcu, eş
ya, meydan, hangar tarifeleri ve pos
ta, telgraf idaresiyle beraber tesbit 
edecekleri posta tarifeleri bayındır
lık Bakanhğınca tasdik olunduktan 
sonra jrürürlüğe girecektir. 

M e c c a n i s e y a h a t 
y a p d m ı y a c a k 

Tayyarelerde her ne şekil ve su
rette olursa olsun meccani seyahat 
yapılamıyacaktır. İdarenin memurla-
n bu hükümden istisna edilebilecek
tir. 

Hava yollan idaresinin bütün te
sisatı ve vesaiti askeri ve sivil falHİ-
kalarda maliyet fiatma tamir ve ıslâh 
olunacak, yük eşya ve malzeme de dev» 
let depo ve antrepolanndan maliyet 
fiatma almabUecektir. 

Hava yollan taj^rareleri, askerî ve 
hava kurumu meydan ve jrardımcı 
meydanlanndan, askerî ve hava ku
rumu tayyareleri de hava yollan mey
dan ve yardımcı meydanlanndan üc
retsiz istifade edebüeceklerdir. 

R a s a t r a p o r l a r ı 
Meteoroloji genel direktörlüğü, ha

va yollarmm lüzum göreceği zaman
lara göre hava rasatlanm toplayıp 
gene hava yollan idaresinin tayin ede
ceği müddetler içinde hava meydan
larına verecektir. • Posta idaresi de 
idareye aid hava rasat raporlan hak
kmdaki telgraflan ve seyrlsefer emni
yetine aid muhaberatı takdimen T» 
tesrian çekilmesini temin edecd^tir. 
Hava yollan ve meteoroloji genel di^ 

rektörlükleri biribirlerinin telsiz !»• 
tasyonlanndan karşılıkh istifade ede
ceklerdir. 

Y o l c u l a r ı n s i g o r t a s ı 
Yolcular 1.000 liram mecburi ol

mak üzere 10.000 liraya kadar slgor-
ta edUeceklerdir. Sigorta primi Ba-
ymdu-lık Bakanhğmca sigorta şirket-
lerile anlaşüarak bilet üzerine ilâve 
edilerek alınacaktır. Kaza neticesin
de maluliyet vejra vefat vukuunda si
gorta edUen mikdar yolculara veya 
kanunî mirasçılarına ödenecektir. 

Hava yollan İdaresinin getireceği 
tayyare, telsiz ve diğer alftt ve cihaa-
1ar gümrük ve diğer resimlerden mu
af olacakUr. 

Pıojenin muvakkat maddelerine 
göre, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce vazife uçuşu esnasında 
şehid düşmüş olan pilot Ekrem Ermek 
ve makinist Sami Demirer'in yetim ve 
eramiline bu kanım hükümleri daire
sinde dul ve yetim aylıklan tahsis 
olunacaktır. 

Hava yollan idaresinde müstah
dem olanların bir defaya mahsus ol
mak üzere cedvelde yazıh memuri
yetlere karşılarmda gösterilen maaş
larla tayinlerine Bayındırlık Bakanı 
salahiyetli olacaktır. 

İ d a r e k a d r o s u 
Pıojeye bağlı cedvele göre idare 

kadrosu 100 lira aslî maaşh bir genel 
direktör, 90 lira maaşh bir genel di
rektör muavini, 45 lira maaşh bir hu
susî kalem şefi, 20 lira maaşh bir kâ-
tib, 80 lira maaşh bir fen heyeti şefi, 
70 lira maaşlı iki mühendis, 20 lira 
maaşlı bir kâtib, 90 lira maaşh bir İş
letme direktörü, 45 lira maaşh bü: şef, 
30 lira maaşlı bir memur, 20 Ura ma
aşlı iki kâtib, 30 lira maaşh üç sıhhiye 
memuru, 25 lira maaşh 2 sıhhiye me
muru, 55 lira maaşh bir muamelât di
rektörü, 45 lira maaşlı bir muamelât 
direktör muavini, otuz lira maaşh üd, 
3rirmi beş lira maaşlı iki memur, yir
mi lira maaşlı iki kâtib, 55 üra maaş
lı bir levazım direktörü, 40 lira maaş-
h bir ayniyat muhasibi, otuzar Ura 
maaşh üç mutemed, yirmi İjeşer lira 
maaşh iki anbar memuru, yirmi lira 
maaşh bir kâtib, 55 lira maaşh bir 
muhasebe direktörü, 40 lira maaşh 
bir muhasebe şefi, 30 lira maaşh bir, 
25 lira maaşlı bir muhasebe memuru, 
80 lira maaşh bir veznedar ve 20 Ura 
maaşh lU kâtibten mürddcehtir. 

İzmirde alaylara sancak tevzii 

îzmlr civanndaM bazı alaylarai büyük törenle SancaS verildiğini yasmıştüc Buna aid bhrkaç resim derce-
diyoruz: Yukanda ordu müfettişi general tzzeddin Çalışlar askeri teftiş ederken, verilen Sancaklar, ordu 
müfettişi nutuk söylerken, aşağıda törende bulunan vali ve komutanlar, bir alay komutam and içiyor, geçld 
resmi, İzcUer geçid resminde görünüyor. 

Ç a n a k k a l e d e 1 1 0 y a ş ı n d a 
b i r i h t i y a r ö l d ü 

Çanakkale (Akşam) — Çanakka-
lenin Alibaba adında ihtiyar bir yo
ğurtçusu • vardı. Senelerdenberi yo-
ğurd ve süt satan bu ihtiyar 110 ya-
şmda ölmüştür. Alibaba, sattığı yo
ğurdun lezzetUe şöhret kazanmış iyi 
bir ihtiyardı. 

B a r t ı n v a p u r u k a r a y a o t u r d u , 
f a k a t k e n d i k e n d i n i k u r t a r d ı 

Denizyollamun Baitm vapuru Ça-
nakkaleden Istanbula gelirken bir 
kaza geçirmiş, Çanakkale gümrük is
kelesi yanmda karaya oturmuştur. 
Kaptan gemide bir panik olmasma 
meydana vermeden çok kısa bir za
manda gemİ3rl tekrar yüzdürmeğe 
muvaffak olmuştur. 

B i r işçi , b a ş ı n a d ü ş e n k ü n k l a 
y a r a l a n d ı 

Sirkecide oturan bayan Faninin 
su deposunda tamirat yapmakta o-
lan Tevfik, bir arahk düşen büyük 
bir künkle başmdan ağır surette ya
ralanmış, berayl tedavi Cerrahpaşa 
hastanesine yatmlmıştır. 
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Şişhane faciası muhai(em8sine 
dün de devam edildi 

Mahkeme ehli vukuf tarafından yeniden 
tedkikat yapılmasına karar verildi 

îki sene evvel Şişhane Yokuşunda 
yirmi beş kişinin yaralanması ve dört 
kişinin ölünüle neticelenen tramvay 
kazasmm muhakemesine dün ağır-
ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. Muhakemede suçlu olarak kaza-
yapan tramva3an vatmam Fahred-
dinle muayene memuru Lokman Ha
san, İsmail ve mesulübilmal sıfatile 
tramvay şirketi vekilleri bulunuyor
lardı. 

Bundan evvelki celsede şirketin ve
killeri ehlivukuf raporuna itiraz et
tikleri için mahkeme, ehlivukuf sıfa
tile tedkikat yapıp rapor veren bele
diye fen memuru Yakub, fen heye
tinden Nüzhet ve Hulkiyl mahkeme
ye celbetmlş ve dün bunlar dinlen
mişlerdir. 

Rapor sahipleri ifadelerinde, rapor-
lanndaki izahatın vazih olduğtmu ve 
kazayı yapan tramvaym Harblyeden 
gelirken Altmbakkal clvannda önün
deki tramvaya çarpınca frenlere ce
reyan veren kablo cıvatalannın kop
muş ve o vaziyette tramvay Şişhane 
yokuşuna kadar gelmiş, orada kopuk 
cıvatalı frenler tutmadığı için kaza
yı yapmış olduğunu, tramvayın Al-
tmbakkaldan Şişhaneye kadar ko
puk cıvatalarla gelmesi yüzünden cı
vataların yerlere çarparak aşınmış ol
duğunu söylemişlerdir. 

Şirket vekUleri buna gene itiraz et

mişler ve bu cıvatalann Altmbakkal-
da değil. Şişhanede kaza esnasmda 
koptuğunu ileri sürmüşlerdir. 

Kazadan evvel tramvayı kullana
rak sonra vatman Fahreddine teslim 
eden vatman Murad da şahld olarak 
dinlenmiş ve şunları söylemiştir: 

— Ben tramvayı vatman İhsandan 
teslim aldım. Harbiye ile Fatih ara-
smda üç sefer yaptıktan sonra vat
man Pahreddine teslim ettim. Fah-
reddin tramvayı benden tealim alır
ken muayene etti ve sağlam olduğu
nu görerek aldı. O zaman tnımvayda 
bozukluk yoktu. 

Şirket vekilleri tramvayın sefere 
çıkarken bozuk olmadığım İleri süre
rek "verdikleri müdafaanamede öül-
vukuf raporuna itiraz etmiş ve kab
lo somunlarının Altınbakkalda kop-
mayıp Şişhanedeki kaza esnasmda 
koptuğımu isbat eçin deliller göster
miş olduklarından mahkeme, müda-
faanamede gösterilen noktalar üze
rinde ehlivukuf heyetinin bir naib 
huzurunda tekrar tedkikat yaparak 
yeniden bir rapor vermesine ve bu 
esnada suç eşyalan üzerinde de et
raflı tedkikat yapılmasma, ehlivukuf 
tedkikatmda hazır bulunmak üzere 
mahkeme âzasından B. Sadinin naib 
tayinine karar vererek muhakemeyi 
başka güne bırakmıştır. 

Sarnıçtan çıicarılan kemlikler 
(Baş ^rafı birinci sahifede) 

etmiş, konu komşuya arzi iftikar et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bu sırada her gün ekmek bırakan 
bir ekmekçi de bu ailenin vaziyetine 
acımış, ileride elleri genişlediği za
man parasmı tahsil etmek üzere 
muntazaman ekmek bırakrmş, hattâ 
arasıra çocuklara ayakkabı almak 
vesaire gibi yardımlarda da bulun
muştur. 

Nihayet madam Horopi en küçük 
evlâdmı Yunanistaım giden bir ka
dına evlâdlık vermiş, Matild, Varva-
ra ve Panayot adlanndakl diğer üç 
çocuk ta civar komşular tarafmdan 
tahtı himayeye ahnmıştır. Aradan 
bir müddet geçtikten sonra hastala
nan madam Horopi Balıkh Rum has
tanesine kaldırılnuş ve orada bir 
müddet sonra vefat etmiştir. 

Evvelki akşam, Panayotun çocuk-
lanndan on yaşındaki Matild, evlâd
lık olarak yamnda bulunduğu ayni 
semtte Kaşkaval sokağında 14 nu
marada oturan Marikaya feci bir hâ
dise anlatmıştır. 

Çocuğun anlattığına nazaran; ba
bası kendilerini terketmiş olduğu ilk 
sıralarda kendilerine ekmek bırakan 

ve yardımlarda bulunan ekmekçinin 
bazı geceler eve geldiğini haber almış 
ve bir gece ansızın eve gelerek kapı 
arkasına saklanmıştır. 

Gece saat yirmi dörde doğru efc-
mekçi eve gelmiş, kapıdan içeri gi
rer girmez babası üzerine çullanmış 
ve bir kama ile öldürüp İple de boğ
duktan sonra sırtma yüklenerek evin 
arkasındaki arsaya götürmüş ve o-
"radaki bir sarnıca atmıştır. 

Panayot bu işi yaptıktan sonra 
kan lekelerini madam Horopiye Bil
dirmiş, kimsenin bu cinayeti haber 
vermemesini, verdikleri takdirde on-
lann da öldürüleceğini söyliyerek kor
kutmuştur. Miadam Horopi bu korku 
ile hastalanmış, hastanede de çok yar 
şamadan ölmüş bulvmduğu için ço
cuklar da kimseye ağız açmamışlar
dır. 

Küçük Matildin ağzından bunları 
dinliyen madam Marika derhal za». 
bıtayı haberdar etmiş, dün de yaz
mış olduğumuz gibi müddeiumumi 
muavini B. Fehmlnin nezaretile sar
nıçta araştırmalar yapılarak İnsan 
kemikleri meydana çıkanlmıştır. 

Bunun üzerine Panayot, nara di
ğeri Koço zabıtaca yakalanarak sor-

İthalât, ihracat 
937 yılma aid istatistikler 

tamamlandı 
Başvekâlet istatistik umum mü-

dürliiğü 1937 yüı haricî ticaret İsta. 
tistiklerlnl tamamlamıştır. Alınan 
neticelere göre 1936 yılma nazaran it
halâtta 21 milyon 848 bin lira, ihra
catta da 20 milyon 250 bin lira artış 
olduğu anlaşılmıştır. İthalâta naza
ran ihracat fazlası 23 milyon liradır. 

İthalât ve ihracat yekûnlarmm 935, 
936 senelerlle mukayesesi aşağıda 
gösterilmiştir. 

1935 1936 1937 
İthalât &8.823 92.631 114.979 
İhracat 98.881 117.733 187.983 

BaşUca ithalât maddelerinin kıy
metleri şudur: 

(Rakamlar üç sıfır üâvesüe) 
1936 1937 

Demir, çelik ve mamulâtı 14.414 18.292 
Pamuk mensucat 13,431 16.995 
Makineler 12.202 16.057 
Pamuk ipUğl 8.071 5.476 
Yün ve fal İpUkler 8.646 B.087 
Kara nakliye vesaiti 4.624 4.188 

Başlıca ihracat maddelerinin kıy
metleri şudur: 

(Rakamlar üç 

Tütün 
Fmdık (kabuklu ye 
kabuksuz) 
Buğday 
Yün ve keçi kılt 
Kuru üzüm 
Tiftik 
Ham pamuk 
Arpa 

Haricî ticaretin başlıca memleket
ler itibarile İnkısamı şu veçhiledir: 

(Rakamlar üç sıfır üâvesüe) 
ithalât İhracat 

Memleketler 1936 1937 1936 1937 
Almanya 41.742 48.132 60.042 50.412 
Amerika 8.993 17.295 13.419 19.203 
tngUtere 6.103 7.129 6.868 9.769 
Rusya 5.034 7.092 3.964 6,508 
İtalya 2.026 6.085 4.343 7.266 
Çekoslovakya 3.627 3.006 4.012 6.093 
Mısır 1.134 2.451 1.060 1.449 
İsveç a.067 2.148 1.661 1921 
Hindistan 672 2.040 1.135 820 
BrezUya 1.607 2.006 361 357 

sıfır üâvesüe) 
1936 

24.265 
13.531 

1.827 
8.431 

10.199 
7.031 
9.083 
1.068 

1937 
43J99 
10.694 

7.886 
6.560 
6.943 
6.736 
5.482 
5.089 

Konsey bugün Hatay 
meselesıle meşgul olacak 

(Baş tarafı birinci labifede) 
türlü taarruza mani olmağa çalışma
sı icab ederdi. Milletler Cemiyeti için 
kalkmak ve dünya banşımn bekçisi 
sıfatile otoriteslıü teyid etmek zama-
m çoktan gelmiştir. 

Müteakiben söz alan B. Munters 
memleketinin beynelmilel teşriki me
sai prensiplerine ve Milletler Cemiye
tine sadık olduğunu kaydetmiş, şim
diki buhramn Cemiyetin kuvvetlen-
mesile neticeleneceğine kani bulun
duğunu söylemiştir. 

Küçük antant namına beyanat 
Küçük Antant adına söz alan B. 

Micesco Romanya hükümeti paktı 
imzaya sevkeden prensipleri anlat-
ımş ve Milletler cemiyeti prensipleri
ne olan bağ^hğım ifaJde etmiştir. 

Kpnsey diğer beyanatı ve ezcümle 
B. Ünden «İsveç», B. Spaak «Belçi
ka, B. Calderon «Peru», B, Jordan 
<Yenl Zeland» ve B. Ouevedo «Ekua-
tor» ün beyanatlannı dinledikten son
ra yarm aaat 15,30 da tekrar toplan
mak üzere dağümıştır. 
Yahudi mahafilinde derin 

bir hoşnutsuzluk 
Cenevre 27 (A~A.) — Romanya Ha

riciye Nazırı Micesconun Fransız ve 
İngiliz Hariciye Nazuı ' ile yaptığı 
konuşmalardan sonra, Yahudi şikâ
yetlerinin konseyin bu seferki toplan-
tısmda görüşülemiyeceği keyfiyeti Ya
hudi mahafilinde derin bir hoşnut
suzluk uyandırmıştır. 

Diğer taraftan Çek mahafilinde de 

kaydedildiğine göre, küçük antantın 
bozulması Çekoslovakya için ekalli
yetler muahedesinin tatbikinden çok 
daha mühimdir. 
Balkan antantı mümessilleri

nin toplantısı 
Cenevre 27 (A.A.) — Cenevrede bu

lunan Balkan antantı mümessilleri 
yani Rüştü Araş, Polihronyadis v« 
Subotiç, Romanya Hariciye Na'zır Ml-
cesco'nun yanında toplanmışlardır, 
Micesco, Küçük antant namına kon
seyde beyanatta bulunacağından, Bal
kan aîıtantı için aynca beyanat ytt-
pümaması takarrür etmiş ve bu beya-
natm gelecek ay Ankarada Balkan 
antantı konseyinin içtimai münas»-
betile Rüştü Araş tarafmdan yapıla
rak bu münasebetle Balkan antantı-
mn Milletler Cemiyeti misakı prensip
lerine karşı olan bağlılığımn tekid 
edilmesi muvafık görülmüştür. 
İngiltere ve Fransanm karan 

Londra 27 — İyi malûmat almakta 
olan mahafU, İngüiz ve Fransız dev
let adamlanmn Paristeki son görüş
meleri esnasında Milletler cemiyeti
nin bu içtima devresinde hayatı hiç 
bir meseleyi ortaya atmamağa karar 
verdiklerini söylüyor. 

öğrenildiğine göre İngiltere, Oslo 
mukavelenamesine iştirak etmiş olan 
devletlerin Romadaki sefirlerinin iti
matnamelerine Habeşistan İmpara
toru unvanım dercetmelerine muha
lefet etmiyecektir. 

Cihangirde bir çocuk bahçesi 
yapılacak 

Şehrin muhtelif semtlerinde çocuk 
bahçeleri tesis edileceğini yazmıştık. 
Belediye, bu bahçelerin yerlerini tea-
bit etmiş ve bunlann tesisini sıraya 
koymuştur. Bu sene ilk öace açılacak 
çocuk bahçesi Cihangirdedir, 

Şehircilik mütehassısı B. Proste Ci
hangirde denize bakan ve henüz binat 
yapıhmyan bir noktada bir park yar 
pılmasmı muvafık görmüştü. Çocuk 
bahçesi, ileride yapılacak bu parkın 
yamnda inşa' edilecektir, önümüzdeki 
yaz mevsimine Cihangir çocuk bahçe^ 
si yetişecektir. 
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ğu altına alınmış, çocuklar Koçonun 
yüzüne karşı bu kanlı haileyi anlat
malarına rağmen böyle bir vakadan 
malûmatı olmadığım beyan etmek
tedir. Diğer taraftan zabıta; meçhul 
ekmekçinin hüviyetini aydınlatmak 
İçin uğraşmaktadır. 

İŞ bankası Londra-
da bir şube ağacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
— Pazar günü hareket edeceğiz. 

Seyahatimizin üç hafta kadar süre
ceğini ümid ederim. Merkaz Bankası 
Müdürü B. Salâhaddln Çam da bize 
Pariste iltihak edecektir. Biz önce Pa-
rise gidiyoruz. Orada İş ve Eti Bank-
lanna aid bazı İşler haJskmda tedktk 
ve temaslarda bulunacağız, 

Bımdan sonra Londraya müşterek 
seyahatimiz başUyacaktır. Bu ziya
retimiz İngiliz maliyecilerinin mem
leketimize yapmış oldukları seyaha
tin iadesi mahiyetindedir. Tabii bu 
arada iki memleketi al&kadar eden 
iktisadî, smaî ve malî meseleler üze
rinde görüşülür. 

îş Bankasımn Londra şubesini aç-
mağ karar verdik. Londraya gitme
mizden istifade İle açılacak şubenin 
hazırlıklarile meşgul olacağız. Dönüş
te belki Hamburg şubemizi de teftiş 
edeceğiz. Bu takdirde dönüşümüz 
Berlin yolile olacaktır. Orada da te
maslar yapıp yapımyacağımız henüz 
belli değildir, İş Bankasımn İstanbul 
ve Londra şubesi müdürlüğüne he
nüz bir tayin yapılmaımştır. 

Sovyetler - Japonya 
Sovyet Rusya Japonya ile 
posta münasebatım kesti 

Londra 27 (A.A.) — Röyterin Mos
kova muhabirinden: Sovyet sosyalist 
cumhuriyetler ittihadı, Japon m&-
murlannm mühim mikdarda bir Sov
yet postasmı uzun müddet gayri ka
nunî surette mevkuf tuttuklarmdan 
ve aynı zamanda geçen ilkkânun ayif 
mn 19 unda Mançukuoda; mecburi 
surette yere inmiş olan Sovyet posta 
tayyaresini de henüz bırakmamış ol-
duklanndan dolayı bu günden itiba
ren Japonya ile posta münasebatmı 
kesmiştir. 

Bu inkıtadan yalnız Sovyet Rusya 
ile Japonya arasmdaki posta müna
kalâtı değil, Japonya yolile transit 
olarak yapılan posta münakalâtı da 
müteessir olacalrtu". 

Posta, telgraf müdürleri 
arasında tayinler 

Ankara 27 (Telefonla) — Nafıa 
Vekâleti müfettişlerinden B, Ziya mev 
kez muamelât müdürlüğünue, mer
kez muamelâi müdürü B, Tevfik İs
tanbul, İzmit posta, tlgraf müdürü 
B, Naim de Kayseri posta, telgraf mü
dürlüklerine tavin edilmişlerdir. 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu Tercüme eden: 

Selâmı Sedes 
Tefrika No, 38 

Gazetenin muhasebecisi, nihayet 
yalvarmalarma dayanamadı, ona her 
gün karnım doyuracak bir gündelik 
vermeğte razı oldu. Bu para ile altmış 
frangı iade etmesi mümkün değildi, 

Clotilde de, gene geceleri Parisin 
batakhanelerinde dolaşmak sevdasına 
yeniden kapıldığından, bu seyranlar
dan dönüşte bazan iskarpinin içinde, 
bazan saat kutusunda, bazan da ce
binde bir san lira bulan Duroy artık 
kızmıyordu. Mademki yerine getire-
miyeceği istekleri vardı, bunlardan 
mahrum etmektense, parasını verme
si elbette hayırhydı. 

Hem esasen bu aldığı paraları bir 
gün geri verecekti. Bir gece Clotilde: 

— tnamr mısın, ben hiç Folies -
Bergeree gitmedim, dedi, beni götürür 
müsün? 

Rachele tesadüf etmek korkusile te-
reddüd etti, sonra düşündü: «Adam 
sen de, evli değilim ya. Görecek olur
sa vaziyeti kavrar, beni gönnemezli-
ğe gelir. Hem locada otururuz.» 

Razı oluşunun bir sebebi daha var
dı. Clotildee para harcamadan bir lo
ca açtırmak fırsatmı kaçırmak iste
medi. 

Para vermeden bilet aldığlnı görme

sin diye Clotilde'i arabada bekletti, 
bu işi sağladıktan sonra kadım indir
di, girdiler; girerlerken kapıda bilet-
gözetenler selâm verdi. 

Perde aralarında seyircilerin dolaş-
malanna ayrılan yer iğne atılsa yere 
düşmiyeceksine kalabalıktı. Sürtükler

le erkek yığmmı güçbelâ yanp localan-
na girebildiler; girince de koltuk ve 
iskemlelerdekUerin uğultuslle sesini 
duyurmıyan orkestranın arasında 
kuşatümış kaldılar. 

Bayan Marelle, gözünü localannm 
arkasmdan gelip geçen aşiftelerden 
ayıramadığı için sahne ile meşgul 
olamıyor, durup dinlenmeden arkaya 
bakıyor, bu çeşid kadınlann ne biçim 
yaratıldıklannı anlamak isteğine ka-
püıp, memeliklerile belliklerine, yar 
naklarma, saçlarına dokunmak, onla
rı ellemek istiyordu. 

Bu andayken: 
— Esmer bir kadm gözünü bizden 

ayırmıyor, dedi, bir ara gelip konuşa
cak sandım. Farkmda mısm? 

— DeğUim, diye cevab verdi. 
Gel gelelim çoktan farkına varmış

tı. Rachel öfkesini gözlerinde belirtip 
dilinin ucuna gelen küfürleri yutku
narak etraflarmda döneniyordu. 

Duroy biraz evvel kalabahğı yarar
ken yanmdan geçmiş, Rachel usulca 
«anladım» demek istiyen bir göz işa-
retile «hoş geldin» demişti. Duroy, 
metresinin korkusundan bu iyi anlar 
yısa cevab verememiş, dudak büküp 
göğüs germiş, aJdınş etmeden yürü
müştü. O anda şuursuz bir kıskanç
lıkla pirelenen aşifte peşine düşmüş, 
gene sokulmuş, daha hızh: «Hoş gel
din Georges» demişti. 

Duroy gene cevab vermemişti. Bu
nun için Rachel tamdığım belli etmek, 
selâmlaşmak İsteğine kapılmıştı, sıra-
smı getirip isteğini yerine getirebil
mek için de boyuna locanm arkasında 
dolaşıyordu. 

Bayan Marelle'in kendisine baktığir 
m görünce, Duroyun gmuzuna do-
İnmdu: 

— Hoş geldin. îyl misin? 
Duroy dönüp bakmadı, 
Rachel konuştu: 
— Ne o? Perşembedenberi sağır im 

oldun? 
Böyle bir sürtükle dile gelmeğe san

ki tenezzül etmiyormuş gibi, ağzını 
bile açmadı. 
Rachel güldü, öfkeli öfkeli güldü: 
— Dilsiz oldun ha? Yoksa bayan di

lini mi yutturdu?.. 
Duroy hiddetle döndü, cam burnu

na gelmiş gibi: 
— Sizinle konuşan oldu mu? dedi, 

haydi arkanın göreyim, yoksa polise 
veririm. 

Rachelin gözleri döndü, gırtlağım 
parçahyarak gözünü yumdu, ağzım 
açtı: 

— Demek böyle ha!.. Gidi hayvan 
seni!.. İnsan olan koj^unda yattığı 
kadma selâm verir be!.. Bugün yanu> 
da başkası var diye beni tammamaz-
lıktan gelmek olur mu?.. Biraz önce 
yamnda sınttığım zaman bir işaret 
geçseydin seni rahat bırakırdım. Sen
se yüksekten aldm, kafa tuttun; bu
nu sana anlatırım! Vay, demek bana 
selâm bile vermek istemiyorsun... 

Daha çok söylenecekti, fakat bayan 
Marelle locayı açtı, dışan hrladı, ken
dinden geçmiş, kalabahğı yararak 
çıkış kapışım arıyordu. 

Duroy arkasmdan fırladı, yetişme
ğe çabalıyordu. 
Koşarak gittiklerini gören Rachel 

üstün bir sesle gürledi: 
— Kaçan kadmı yakalayınız, tutu

nuz, dostumu çaldı. 
Kalabalık arasmda gülenler oldu. 

îki bay, şaka olsun diye, kaçam omuz-
larmdan yakaladı, öpmeğe uğraşarak 
geri çevirmeğe kalkıştı. Duroy yetişti, 
bir tutuşta ellerinden aldı, sokağa çı
kardı. 

Hemen orada bekliyen boş bir ara
baya atıldı. Arkasmdan Duroy da at
ladı. Arabacı: «Nereye?» diye sordu» 
Duroy: «İstediğin yere» dedi. 

Kaldınmlarda çalkanan araba ağır 
ağır yola koyuldu. Clotilde, sanki bij; 
sinir krizi geçiriyormuş gibi, yüzünü 
avuçlarile kapamış, nefes alanuyor, 
boğuluyor; Duroy ne yapacağuıi. 
ne diyeceğini bilemiyordu. Neden son
ra kadımn ağladığını duydu, kekelediJ 

— Clo, minimini Clo, sus da dinle, 
anlatayım! Suçum yok... Bu kadına 
çok eskiden tanıdımdı... Gazeteciliğ'' 
başlamak üzere iken... 

Clotilde ellerini yüzünden çekti, 
sevdiği halde aldatılan bir kadın hır-
slle, dile getiren kudurmuş bir hırs
la, nefes nefese, kesik cümlelerle, hı^ 
İl hızh geveledi; 

(Arkası var). 
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Amerikada yeni bir buhran 
başladı: Gangsterler azalıyor 
Müthiş haydudlardan bir kısmı yaka
landı, bir kısmı da Amerikadan kaçıyor 

Nevyorkta meşhur boksör Jajdc 
Dempseyln lokantasında oturuyor
dum. Bir aralık İçeriye gayet şık bH 
frak giymiş uzun boylu bir adazni 
girdi. 

Dempsey: .̂  
— Size, dedi, en meraklı mevzular

dan birini verecek adam geldi... Ama-
rikamn gangster denilen azılı hay-
dutlarile mücadele işinde gok hla> 
metleri dokunan bir polis Amiri... \ 

Dempsey bunu sDylerken aklunif 
Kevyorkta iglne - merak İçin - girdi
ğim bir Amerikan polis karalcolu gel* 
di. Bu karakolun koridorlannda bil 
takım resimler asılmıştı. Haydud fo
toğrafları... Altlarmda «bu adamı 
yakalıyana 5000 dolar verilecektir»: 
<bu adamı tutana 4000 dolar verile
cektir! gibi yazılar vardı. 

Amerlkanm Şikago - Nevyork, San 
Fransisko, Los Ancelos gibi büjrüH 
şehirlerinde gangster çoklugımu Av-
nıpa gazeteleri anlata anlata bitiren 
mezler. Bunlarla kulaklarım o kadar 
dolmuştu ki polis karakolunda duvar
da gördüğüm bir kaç resmi âdettt 
azımsamıştım. 

Biraz sonra Dempsey bana gangs
terlerle uğraşan polis âmirini tamş-
tmnca hemen bu fikrimi ona açtım. 
Güldü: 

— Amerikada hiç kimsenin aklına» 
gelmiyen bir buhran başladı, dedt 
Sonra ilâve etti: 

— Gangster buhram... Bu hayırl] 
fcuhranm başlaması İçin Amerikanın 
nasıl çalıştığmı tasavvur edemezsinla. 
Bugün 3 sene evvelkine nazaran Ama* 
rikada gangster denilen büyük hay
dutlar hemen hemen yok denilecek 
derecede azalmıştır. Gangsterler mü
temadiyen Amerikadan kaçıyorlar..»' 
Burada olanlar da yakalanıyor. Sağ 
yakalanamıyanlar temizleniyor. 

M e ş h u r g a n g s t e r l e r i n 
a k ı b e t l e r i 

Size meşhur gangsterlerin âkibet» 
lerini anlatayım. Bir numaralı halK 
düşmam DUlngerln bir sinemadan 
çıkarken metresi tarafmdan ihbıtt 
edUerek öldürüldüğünü bUlyorsunu», 

Dilingerden sonra en meşhur hay» 
dud Al Capone idi. Al Capone şimdi 
yakalanmış ve İçinden kuşlann bll« 
*açamıyacağı Amerikanm meşhut 
«Alkotrats » hapishanesine tıkılmıştn^ 

Alkotrats bir adadır. Yalnız mali* 
~^^ara mahsustur: Hapishanenin 
duvarlan çeliktendir. Amerikanm 
^eşhur «Çelik hapishane» lerlndeö 
°W de budur. Alkotrats adasınm et-
J^mda en vahşî köpek balıklan do-
*^ır- Mucize kabüinden bu adadan 
f^Hsa bUe köpek balıklannm mût-
5̂ 9 dişlerinden kurtulmak imkânsız
dır. 

Üçüncü müthiş haydud Luchy Lu-
ano idi. Bu adam Nevyork civann-

^ köyleri dolaşıyor, saf köylü kızla-

gjT Sizi sinema artisti yapacağım... 
^ ^ büyük tiyatrolara dansöz yapar 
^»Uû.., diyerek kandırıyor, kendili-
r ^ ^zak memleketlere götürerek sjt-

yordu. Luchy Luciano hattâ bazı 
^ a r a zulüm, eziyet ediyor. Kendi-
j ^ k a r ş ı duranlan öldürüyordu. Bu 
r ^ bu asttda beyaz kız ticareti ya-
jyordu. Nihayet bu da ele geçti. Ken

e d i Nevyorkun meşhur Sing-
ha5,^P^^alıegindedir. 30 sene ağır 
^^*^« mahkûmdur. Aym hapishane-
aoj°®^88terierie beraber çahşan bir 
taeah ^ y^^n^aktadır. Bu doktor 
m a a ^ Sangsterierin yüzlerini -tanıl-
yordı » ^ ^ " *°^«"yatla değiştiri
lir t İ " ı « ^ ^ Dülngerin yüzünü de 
UtbıT^ "neUyatlarla sayam hay-
küdedls:?i:i!̂ ^^y^^^^^?^ 

Hfithlı Ur (»Bgıtflc dfi«Buuu T* Nerrork 
beledİT* reiıl ta Oaardl» 

Bu «kestirmişti. 
<>Peratö̂ ^̂ *̂*̂ ^®^̂ ® beraber çalışan 
Ohx»ist^ •** ^0 sene hapse mahkûm 
ter ]w» ^'^düncü meşhur gangs-
şlnci aS°^^^^- ° ^ öldürüldü. Be-
<Üü o w İ ^yi^^ Bugs Moran da 

Olarak ele geçtL 

Sa anlî ganfitorleıi Takalıyan Nffryork 
fehrlnln baraal detektifi aTokat 

Deırey nntuk sSylerken 

Şimdi öteki gangsterler mütema
diyen Meksikaya, Kübaya', Havanaya 
gidiyorlar. Avrupaya da gidenler var. 

Avrupaya gidenler daha ziyade el
mas hırsızhğı yapanlardır. Çaldıkla
rım Avrupa)da satmak maksadlle orar 
ya koşuyorlar. Bir aralık Nevyork
ta gangsterler o kadar çoğalmıştı U 
halkm şlkâjreti üzerine belediye gan
gsterlerle mücadele için hususi bir 
poUs hafiyesi tutmağa mecbur ol
muştur. 

G a n g s t e r l e r A m e r i k a d a n 
n e d e n k a ç ı y o r l a r ? 

Gangsterler Amerikadan neden ka-
çıyorlalr?.. Bunun sebebi gayet basit
tir. Çünkü Amerikanm her şeh
rinde gangsterlere karşı şiddetli biı 
mücadele açümıştu-. BUhassa gang*, 
terlerin pek ziyade faaliyette bulun-
duklan Şikago ve Nevyorkta... Nev
yorkta azılı haydutlara luCrşı müca
dele açan meşhur bir avukat vardın 
Thomas Dewey... Bu zat hayatını 

ESRAREN6İZ KERVAN 

gangster mücadelesine vermiştir. Ken
disini bu işe memur eden Nevyorkun 
belediye reisi La Guardiadır. La' Guar-
dia da müthiş bir gangster düşmam-
dır. Deweyi Nevyorkım hususî polis 
hafiyesi tayin etmiştir. 

Gangsterlerle mücadele çok zor ol
muştur. Çünkü gangsterler pek us
taca çalışıyorlardı. Halk da bunlann 
prrinden pek yümıştı. Gaiıgsterlerin 
bütün faaliyetine rağmen kimse ağ
ımı açıp bunları şikâyete cesaret 
edemiyordu. 

Thomas Dev̂ ey ve La Guardia 
mücadeleye başlayınca bütün halka 
Uân edildi: 

— Kimse korkmasm... Gangster
lerin tehdld ettiği kim varsa bize gel-
fln.. derdini anlatsın... Fakat buna 
rağmen gangsterlerden şikâyetçi olan 
yoktu. Çünkü gangsterler kendilerini 
polise haber verenleri öldüreceklerini 
söylüyorlardı. Bunları polise şikâyet 
hakikaten bir cesaretti. Gangsterler 
4e pek ustalıklı çalışıyorlardı. Bun
lann çalışma tarzları şöyle idi . 

B ü y ü k g a n g s t e r l e r n a s ı l 
ç a l ı n ı y o r l a r d ı ? 

Büyük gangsterler, haydutlarm 
elebaşlan katiyen kimse tarafmdan 

Sörtinmiyordu, Yalmz herkes blliyor-
u ki şunlar Alkapone çetesine men

suptur. Şunlar DUİnger çetesinden-
dir. Bunla* Diamonddandır. Ve bü
tün bu haydud çeteleri polisten maa
da bazan <av» tabir ettikleri soyacak 
müesseseler ve insanlar için birbirle-
rlle de düvüşüyorlardı. Ve hemen bü
tün meşhur haydud elebaşılarım ec-
aebUer teşMl ediyordu. Bunlar şehir
lerde bir takım teşkilât yapmışlaS^. 
QÛ3ra ticaretle meşguldüler. Meselâ 
«çamaşır yıkamak tröstü» diye bir 
teşkUât... Bu perdenin altmdan zen
gin müesseseleri tehdid ediyorlar. Pa-
ht alıyorlardı. 

Gangsterler meşhur boksör Demp-
ieye de musallat olmuşlardı... 

Dempsey bu esna:da yanumzdan 
uzaklaşmıştı. Polis âmiri onun arka-
tmdan bakarak sözüne devam etti. 

Belediye reisi La Guardia ve avu
kat Dewey Dempseyi çağırdılar: «Bi-
se yardım et... Bu adamların kim ol
duğunu anhyalım... Ve yakalıya-
İım...» dedUer. 

Nevyorkta Uk olarak Jack Demp
sey gangsterleri haber verdi. Bir ge
ce Dempseyln barma gelecekler ve 
para alacaklardı. O gün barda zabı
ta memurları saklandılar. Gangster
ler geldiler. Kendilerine sorulan : 

— Ne Istiyorsımuz? Sualine karşı: 
— Dempseyi göreceğiz!., cevabmı 

verdiler. 
Dempseyi göremiyecekleri kendile

rine söylenince haydutlar işi azıtma
ğa kalktılalr ve derhal yakalandılar. 

İşte Dempseyden sonra artık her
kes, her paralı adam kendisini teh
did eden gangsteri haber vermeğe 
başladı. Ve bu suretle gangsterler 
birer birer yakalandılar. 

Bu suretle Dewey yüze yakm a-7.ıiı 
galngster yakalamağa muvaffak oldu. 

Şimdi Amerikada dikiş tutturamı-
yacağuu anhyan gangsterler birer 
birer kaçıyoriar ve bunlann içinde 
Ur çok Zend de var. TeşkUâtlarmda 
epey kadm olduğu da görüldü. 

İşte AmerikadaM gangster buhra-
m böyle başlamıştu*. 

\ Hikmet Feridun Es 

Bursa öğretmenlerinin 
toplantısı 

Bursa 26 (Akşam) — Bu ay başm-
dd öğretmenler tarafmdan belediye 
Balonunda dansU bir toplantı i ç ^ 
hazırlıklar yapümaktadır. Öğretmen
ler toplantısımn güzel olması için 
muhtelif komiteler faaliyete başla
mıştu-. Bunlara kültür direktörü bay 
Faİdr Erdem ntzairet etmektedir. 

Kurban bayramı için de Acar İd
man yurdu menfaatine bir maskeli 
balo hazırianmaktadn, j 

Yazan: Arif O. Denker Tefrika No, 70 
Gûldost dif arıya bakınca çini çıplak bir bahçe 
gördü. Burada topallıyarak yürüyen biri vardı 

Memur önden yürüdü, Otildost ta 
onu taklb etti. Arkalarmdan polis me-
murlan geliyordu. Memur onlardan 
birisini yanına çaglrdı. Kllnde kosko
caman bir anahtar tutan bu polis kar-
şıki kapıdan koridora girdi ve sol ta
raftaki kapılardan birini açtı. Güldos-
tu bu odadan içeriye soktular, 

Güldost oldukça temiz olan bu oda
ya girince hayret etti. Yerde bir haaur 
seriliydi, üzerlerine birer yatak uza
tılmış iki kerevet vardı, küçük bir çay 
tepsisi de eksik değildi. Andre3in ale
lacele hazırlamış olacağı İki bavul 
odanın bir köşesinde duruyordu. Bu 
bavullarda Güldostvm bir kaç kat er
kek elbisesi, tuvalet takınılan ve bir 
kaç kitabı bulunuyordu. 

İkinci bir kapıdan yandaki küçük 
odaya geçiliyordu. Bu kapı açık dur
duğundan kâğıd fenerin neşrettiği 
hafif ziya sayesinde orada bir yer ya
tağı yapılmış olduğu görülüyordu, 
çm ahvali nazan dikkate almırsa, bu 
oda bir hapishane İçin doğrusu şaha
ne bir oda idi! 

Büyük odanın sağ tarafmda iki kü
çük pencere vardı. İkinci küçük oda 
ise penceresizdi, yalnız polislerin yat
tığı avluya nazır ve bir adam boyu 
yükseklikte bir duvar deliği görülü
yordu. İhtimal ki bu delik mevkuflan 
daima nezaret altmda bulımdurmağa 
yarıyordu. 

Memur, kapıyı açan polis hademesi
ni Güldosta göstererek dedi ki: 

— Bu adam, emredeceğiniz her tür
lü yemeği zatı âUlerine tedarik ede
cektir. Her zaman hizmetinize de ama
dedir. Şimdi bir şey arzu bu3nırulu-
yor mu? 

Odayı tetkik etmekle meşgul olan 
Güldost: 

— Hayır, dedi. Yalnız Taotaya 
hakkımda gösterdiği ihtimamdan ve 
düşmanlarıma karşı beni korumak 
lûtfunda bulımduğımdan dolajrı te
fekkür ettiğimi anlatınız. Fartı meş
guliyetleri müsaade eder etmez min-
nettarhğımı bizzat arzetmek istediği
mi de Uâve ediniz. 

Güldost bunu söylerken dimdik 
durdu ve âmlrane bir tavır takmdı. 

.Ondan sonra gidip kerevetlerden biri
nin üzerine oturdu. 

Memur gitmeğe hazırlanarak: 
— Emirlerinizi yerine getireceğim! 

dedi. 
— Yarm sabah iyi. bir kahvaltı ha

zırlanarak getirihneslni İsterim. Ye
meklerin parasım uşağımdan istlyebi-
Ursiniz. Uşağımı gidip bulunuz ve bu 
emrimi söyleyiniz, 

— Sabahleyin erkenden bu arzula-
rmızın yerine getirileceğine emin ola-
bUirsiniz. 

Memur bunu söylerken bir kere da
ha iğUdi, Soğuk yüzü hiç bir mâna ifa
de etmiyen Çinlinin gözleri, yemek 
masraflarmın Andrey tarafmdan öde-
neceğüıl İşitir işitmez parladı. Çünkü 
bu işten kendisine de bir hisse çıkaca-
ğmı düşündü, Güldostım maksadı da 
bu idi: Çinli zabıta memuru Ue An
drey arasında yemek hesabı bahane-
sUe bir münasebet tesis etmek ve bu 
suretle uşağile olsvm dolayısüe irti
batı muhafaza eylemekti. Güldost 
Çinli memurun gösterilen para mem-
bamdan mutlaka istifadeye kalına
cağım biliyordu. Diğer taraftan da 
Andreyin bu ^ s a t ı Güldost lehine 
kullarunağa çalışacağına şüphe yok
tu. 

Polis memurlan kapıyı kilitleyip 
gittikten sonra Güldost odada yalnız 
kalmca her tarafı İyice tetkike karar 
verdi. Tavanda yanan ve odayı yan 
aydınlatan kâğıd fenerin ziyasmda 
duvarlan yoklamak, yeri araştumak, 
kaçacak bir delik bulmak İstiyordu. 
Ancak, mutlaka taraasud edilmekte 
ddug^ıu ve her hareketinin şüpheyi 
davet edeceğini ve bundan dolayı bel
ki daha mahfuz bir yere konulacağım 
düşünerek bu araştırmadan vazgeçti. 

Buna mukabil, bUâkis gayet lâkayd 
bir tavır takmdı, cebinden tabakasmı 
çıkardı, bir sigara yakarak içmeğe 
başladı. Onu bu halde gören, sanki 
hiç bir endişesi, derdi yokmuş zanne
derdi. 

Güldost sigarasmı içerken odarun 
dört duvarım gözlerüe muayene edi
yordu. Yaijı kâğıdlar yapıştmlmıs 

G«ee bekçisi 
olan pencerelerin önündeki çıkmtılar, 
duvann epeyce kaim olduğunu göste
riyordu. Acaba o duvarların arkasın
da ne vardı? İhtimal ki bir bahçe! Fa
kat bu bahçe nereye nazırdı? Şehrin 
hangi kısmmda bultmuyordu? Gül
dost herhalde evinden uzak bir yerde 
olmadığım biliyordu. Her ne kadar 
sediye ile geceleyin hapishaneye ka
dar yaptığı seyahat yarım saat sür-
müşse de polislerin, kendisini aldat
mak için mahsus dolambaçU yollar
dan yürüdüklerini tahmin ediyordu. 
Böyle olmasaydı bavullarının kendi
sinden evvel odaya getirilip yerleşti
rilmesine imkân mı vardı? 

Her taraf derin bir ıssızlık içindey
di. Kâğıd fenerin içindeki yağ fitili 
hiç sis çikarmadan yanıyordu. Tavan
da smeklerin yürüdüğü görülüyordu. 
Bazan bu sineklerden birisi yerinden 
kalkıyor, vızıldayarak bir müddet od .-
nm içinde uçtuktan sonra gene tava-
mn bir noktasma konuyordu. 

Güldost sineklerin bu oyununu bir 
müddet seyretti. Ondan sonra kalk
tı, yanya kadar içtiği sigarasını bir 
köşeye fırlattı ve yandaki küçük oda
ya geçti. Orada yatağı muayene etti, 
duvara yaklaştırmak için biraz çekti, 
zorla içine sokulduğu o muhitin ken
disine tam mânasile yabancı olması
na, vaziyetin çok fena, hattâ tehlikeli 
bulunmasına ve yarmm ne gibi hâdi
seler doğuracağı hiç belli olmamasına 
rağmen yatağa uzanır uzanmaz der
hal uykuya daldı. 

Çünkü Güldostta bir kanaat vardı: 
Hacı Mehmed İsa tevkif edildiğimi bi
liyor, onun kuvveti Çin memurlarının 
kuvvetine faiktır, diyordu. Bilmiyor
du ki Kendisinin tevkif edilerek hap
se atılmasında Ah-Singden ziyade Ja
pon casusunun parmağı vardı ve Tao-
tay Japon casusunu memnun etmek 
için bu tedbire müracaate karar ver
mişti. 

Büyük odadaki kandil sabaha ka
dar yandı. Küçük odadaki delikten 
arada sırada içeriye bakan Çinli polis
ler Güldostım yattığı yeri sabaha ka
dar tarassud altında bulundurdular. 

Koz sabahleyin uyandığı zaman si
nekler vızıldıyor, sabah güneşi odanın 
İçini nura boğuyordu. Fakat yağlı kâ
ğıd yapıştınh olan pencerelerden içe
riye ziya girmekle beraber içeride bu
lunanlara dışansım göstermiyordu. 

Güldost yavaşça pencereye yaklaş
tı, çerçevelerden birinin ucundan yağ
lı kâğıdı yavaşça kaldırarak dışarıya 
baktı. Tahmin ettiği gibi çırılçıplak 
bir bahçe gördü. Bu bahçenin üç ta
rafı yüksek duvarlarla çevrilmişti, 
dördüncü tarafı baktığı pencereden 
görülmüyordu. Karşısına ve sağana 
İsabet eden duvarlar başka binaların 
duvarlarıydı, çünkü yukarı tarafların
da çamaşır sermek için tertibat görü
lüyordu. Solda kalan duvar İse ya 
İkinci bir bahçenm duvarıydı ve yahut 
sokağa bakıyordu. Çünkü bu duvarın 
üstü biraz bozuktu. Bir de soldaki du
vann arkasmdan bir çok kavak ağaç
lan yükseliyordu. Herhalde bu yeşil
likler oraya yakm bir yerden bir ka
nal geçtiğine delâlet ediyordu. 

(Arkası var) 
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JbUllMl^h^KigH 
Alsancak ile Uçok berabere kalmak 

için anlaşmışlar mı ? 

Üçok ve Alsancak son kadroIarOe. Üstte Üçok altta Alsancak 
tzmir (Akşam) — İzmir lig müsa-

balcalan önümüzdeki pazar günü ya-
püacak maçlarla sona erecektir. Üçok 
takımının fikstüre göre müsabakaları 
sona ermişse de Alsancak takmıınm 
bir müsabakalsı daha vardır. Maa-
mafih karşılaşacağı takım, İzmirin 
en zayıf takımı olduğu için, galip ge
leceği muhakkaktır. Bu suretle Üçok 
ve Alsalıcak takmılan müsavi puan
la millî kümeye ayrılmış addediliyor
lar. 

Yalnız son hafta müsabakalannda 
bu iki takımın 5-5 berabere kalmaları, 
İzmir sporculan arasında bazı dedi
kodulara sebebiyet vermiştir. Herkes, 
iki takımm berabere kalmak için da
ha evvelden anlaştıklatmı ve müsa
baka neticesinin de bunu gösterdiğini 
söylemektedir. Buna delU olarak ta 
iki takım oyunculanmn kol kola sa
haya çıkmalan, idarecilerinin biribi-
rile canciğer vaziyette görüşerek mü
sabaka sonunu heyecansız, endişe

siz beklemeleri gösteriloyor. Halbuki 
diğer karşüaşmalarda iki klübün idar 
recilerinde betbeniz uçar, hepesi heye
candan yerinde duramaz, tribünün 
köşderine kaçara3s! neticeyi endişe 
içinde beklerlerdi. 

Bu anlaşmanın sebebi de Doğanspo-
run son zamanda çok kuvvetli bir tar 
kıma malik olmasıdır. Alsancak takı
mı, Üçoka mağlûp olsaydı birinci ve 
ikinci devre müsabakalanna nazaran 
Doğansporla müsavi puana düşecek 
ve tekrar bu takımla karşılaşmak 
mecburiyetinde kalacaktı. Sporcular, 
Doğansporun şimdiki kuvvetli kad-
rosUe Alsancak takımına galip gelece
ğinde tereddüd etmemektedirler. 

Olan oldu, belM de Üçok ve Alsan
cak, profesyonel takımlar gibi anlaşa
cak beraberlik için mutabık kaldüar. 
Fakat muhakkak olaîı bir şey varsa 
her iki takımm da millî kümeye aynl-
dıklandır. 

Beyoğlu Halkevi Spor 
komitesi başkanlığından: 

1) Beyoğlu Halkevi Spor şubesi 
37/38 senesi basketbol şampiyonasma 
6,'2//938 pazar günü başlanacaktır. 

2) federe ve gayn federe bütün ta
kanlara açık olan şampiyonanm ka-
yıd muamelesi 1/2/938 günü saat 20 
de kapanacaktır. 

3) Yaş farkı gözetUmeden takan
lar üç kategoriye ayrüacaktır. Tasnif 
şu tarzda: yapüacaktır: 

a) Geçmiş seneler birinci kategori
de oynamış olan oyımcular (ikinci), 
ikinci kategoride oynamış olanlar da 
(üçüncü) de yer alamıyacaklardır. 

b) Bu senenin (ikinci) ve (üçüncü 
sınıf) finalistleri birer suuf terfi ede
ceklerdir. 

c) İlk defa şampiyonaya dahU olan 
takımlar istedikleri sınıfta yer alabi-
lirier. Fakat müsabakalar başladıktan 
sonra, kabul etmiş oldukları katego
riyi değiştiremiyeceklerdir. 

d) Müsabakalar başladıktan sonra 
isimleri verilmiş olan oyımcular da 
klüp ve kategorilerinde hiçbir deği
şiklik yapamıyacaklardır. 

e) Şampiyonaya girecek her takun 
oyuncusunun ikişer resim getirmesi 
şarttır. Her oyuncu için tanzim edile
cek resimli lisans maçtan evvel saha
da hakemler ve takım kaptanları ta-
rafmdaiı kontrol edilecek, llsanssız 
oyuncu oynatılmasına müsaade edü-
miyecektir. 

Sjahaya Usanssız oyutncu çıkaran 
takım hükmen mağlûp addedilecek
tir. 

f) Müsabaka hakemleri Evimiz spor 

F r a n s a lig m a ç l a r ı n d a 
F . C . S o c h a u x t e k r a r k a z a n d ı 

Geçen pazar Fransa lig maçlannda 
ligin birinci ve ikincisini karşüaştıran 
heyecanh bir müsabakada F. C. So-
chatuc, F. C. Rouen'i 3-1 yenmeğe mu
vaffak olmuştur. Birinci devreyi l-l 
berabere bitiren Sochaux'lular ikinci 
devrede iki gol daha atarak galip gel
mişlerdir. 

Sochaıuc takımı şimdiki halde ye
di puan farkla Igin başmdadır. 

Fransa - Belçikamillî maçı 
Pazar günü Pariste yapüacak olan 

Fransa - Belçika maçma Fransızlar 
aşağıdaki kadro ile çıkacaklardır: 

Di Lorto - Mattler, Cazenave - Bour-
botte, Jordan, Marchal - Courtols, 
Heisserer, Nicolas, îgnace, Veinante. 

Bu takımda aslen ecnebi olan dört 
oyuncu vardır. Sol bek Cazenave, san-
trhaf Jordan, sağaçık Courtois, soliç 
îgnace. Fransızlar galiba bu gidişle 
millî takımlannı beynelmilel bir ta
kım haline sokacaklar. 

Galatasaraylılar ocmiyetindcm: Senelik 
umumî içtimada ekseriyet hasıl olmadı
ğından toplantı 5/9ubat/938 cumartesi 
gtinû saat 15 de cemiyet blnasmda ak-
dedUecektlr. Arkadaşların teşrinerl rica 
olunur. 

•uınııiHiıııııııııııııııııııuııiiuııııııııııııuııııııiHiınııııııınımıutniHna 

komitesinin seçeceği (hakem komite
si) tarafmdan tesbit edilecektir. 

4) Her suııfta birinci çıkacak taJs> 
ma (Kupa) oyunculanna da (madal
ya;) verilecektir. 

5) Kayıt için Beyoğlu Halkevi Sp<w 
şubesine müracaat edllıı^esl l&nmdır. 

'^. ;<;^c:tc:iyi^ 
%İ K&nunusani 938 Cuma 

İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 
Türk musUdsl, 12,60: Havadla, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30; Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam nsşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,4S: Sözsüz Türk musikisi, 19: 
Konferans: Ali Kâmi Akyüz (Çocuk ter
biyesi), 19,30: Beyoğlu Halkevi gösterlt 
kolu tarafmdan bir temsil (Blu Kavuk 
Devrildi), 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev, 20,45: Basran Muzaf
fer Güleç ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Saat ayan), 
21,15: ORKESTRA: 1 - Verdi: La tona 
dal destino ouverture, 2 - Tschalkowsky: 
Romance, 3 - Bellini: Norma fantasie, 
4 - Tschaikowsky: Valse, S - Schubert: 
Der wanderer, 22,15: Ajans lıaberlerl, 
82,20: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50: Son haberler ve ertesi 
gfinün programı, 23: SON. 

Ankara - - öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyata, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan 
« 4 6 - 13,30: DahlU ve haricî haberler, 
IT,80 - 18,30: tnkUâp dersleri: Halkevin
den naklen. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 - 18,35 Plâk 
n e ş r ^ t ı . 18,36 - 19 İngilizce ders: Azime 
İpek. 18 - 19,30 Türk musikisi ve halk 
«arkılan (Hikmet Rlza Sesgör ve arka-
daşlan). 19^0 - 19,45 Saat ayan ve arabca 
neşriyat. 19,45 - 20.16 Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Bay Muzaffer ve arkadaş-
lan). 20,15 - 20,30 Konferans: Parazito-
loc Nevzat. 20,30 - 21 Saksofon solo: Nihat 
Esengln. 21 - 21,15 Ajans haberleri 21,16 -
21,65 Caz orkestrası. 21,55 - 22 Yarınki 
program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da, «Silâhçı» 
operası — Berlin 20,10 da, salon mu-
zlkası — Kolonya 20,10 da, askeri kon
ser — Münih 20,30 da, Beethoven 9 uncu 
senfonisi, büyük orkestra ile — Stuttgart 
20,15 de, radyo orkestrası — Strasburg 
2030 da, orkestra konseri — Toulouse 
P T T 20 de, asri muzika — Radio 
Toulouse 20 âe, dans muzikası — Londra 
20 de, salon muzikası — Iskonçya 20,20 de, 
askeri muzika — Roma 20,30 da, eğlenceli 
muzika — Bükreş 20,35 de, Andre Ghenie 
operası — Prag 20,15 de, askeri musika — 
Peşte 20,30 da, ^Prens tgor» operası. 

Saat 21 de 
Frankfurt 21 de, Vagner konseri — 

Hamburg 2130 da, akşam muzikası — 
Saarbrükea 21,de, küçük radyo orkestra
sı — Strasburg 21,30 da, hafif muzika — 
Radio Toulouse 21,15 de, eğlenceli kon
ser — National 21 de, radyo orkestrası — 
Roma 21,30 da, eğlenceli muzika — Lük-
semburg 21,40 da, konser — Hilversum 
2135 de, orkestra konseri — Varşova 21 
de, senfonik konser — Sottens 21,20 de, 
salon orkestrası — Beromünster 21,25 de, 
piyano kanseri. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22,20 da, çeşitli 

konser — Kolonya 22 de, «Odun hırsızı» 
bir perdelik opera komik — Stuttgart 
22,15 de, salon muzikası — Lyon P T T 
2230 da, salon muzikası — Paris P T T 
2230 da, senfonik konser — Strasburg 22 
de, «Don GıovannL» operası — Radio 
Toulouse 22 de, askeri muzika — 22,30 da, 
les cloches de carneyllle operetinden par
çalar — Londra 22 de, radyo orkestrası — 
Roma 22 de, «Ö Re di chez Maxim» opereti 
-^ Milano 22 de, senfonik konser — Sot-
tans 22,45 de, hafif muzika — Beromüns
ter 22,15 de, radyo orkestrası — Prag 22 
de, orkestra konseri. 

Saat 23 de 
Viyana 2330 de. dans muzikası — Ber

lin 23,30 da, gece muzikası — Radio 
Toulonal 23,16 de, akordeon konseri — 
"National 23,40 da. salon muzikası — Orta 
İngiltere 2330 de, çeşitli konser — Bottens 
2330 da, dans muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Brüksel 2435 de, akordeon konseri — 

Radio Paris 1 de, gece konseri — Toulouse 
P T T 1 da, dans muzikası — Radio 
Toulouse 24,15 de, konser, 1,36 da, gece 
muzikası — National 24,45 de, salon mu
zikası, 1,10 da dans muzikası — Londra 
2435 de dans muzikası — Lüksemburg 
24,05 de, salon muzikası'— 1 den 3 e ka
dar konser ve dans — Peşte 24,05 da, 
oazband. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk 
Hâkimliğinden: 

937/33 
ölen ve terekesine Hâkimliğimizce 

el konulan Akay İdaresi kontrol şefi 
Atıf Atılm mirasçılarının talebi üze
rine mlrasmm resmen tasfiyesine ka
rar verilmiştir. Alacaklılarla borçlu-
lann ilân tarihinden itibaren bir ay 
içinde hâkimliğimize müracaatla ala
cak ve borçlarını kaydettirmeleri ak
si takdirde alacaklılar hakkmda ka
nunu medeninin 569 uncu maddesi 
hülunünün tatbik olunacağı. 

2 — Ölüye aid menkul egjra açık 
arttırma yolüe 8/2/1938 Salı günü 
saat 14 den itibaren Ihlâs sokağmda 
11 numaralı apartımanda satılaca-
ğmdan isteklilerin hazır bulunmala
rı İlân olunur. • (522) 

Zayi: 3687 sicil numaraU arabacılık 
ehliyetimi va beraberinde muayene cOz-
dammla Arabglr askerlik şubesinden td-
dıgun tezkerem ve kazanç karnesini kay-
IsattlnL Yenilerini alacağımdan eskllart-
nin değeri yoktur. 

Seyyar «n arabacısı tamail ofln Ahmed 
Kadık&y 2 nol sulh hokak hâkimlitln-

dent 
9S8/1 
Kuoltoprakta Duvazü Bostan İçerisin

deki kulübede Men kalaycı Şarkisin ml-
rasçü&nnm 8 ay işlnda hâklmüJUmlı» m&-
racaatlan İlân Olunur. 

MAZON( 
M EY VA TUZU 

€RCo 

inkıbazı, hazımsızlığı 

İ D E 
ekşilik ve yanmalarını 

giderir. Mide ve barsaklan alıştırmaz İçilmesi lâtif tesiri kolay va mülayimdir. 
Bugünden bir şişe MAZON «hnız. Horoz markasma dikkat ve başka markalan 
ısrarla reddediniz. 

i s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 

Cinsi ve mevkii 
Muhammen 

Senelik kirası 
Jiira 

Kira 
müddeti 

8 Yü 

S » 

Beşiktaşda Cihannüma mahallesüıin çırağan caddesinde 
îş Bankasma ait kutu fabrikasüe Be§ikta§ Jimnastik ku
lübünün işgalindeki saha arasında kereste ve sair malze
me ardiyesi ittihazma elverişli 04 No. U yanmış Çırağan 
sarayı binasile önündeki rıhtım ve arkasındaki bahçeyi 
muhtevi 15000 metre murabbaı saha: 960 
Balıkpazarmda Ahiçelebi mahallesinin Lüleci sokağında 
Balıkhane binası yamndaki 19 No. h soğukhava deposu 
denilen beş katU kagir bina: 1200 
Galatada eski Sultanbeya2ad yeni Hacımimi mahallesinin 
eski Zarifi yeni Kale sokağmda eski 2, 4 yeni 24 No. Iı ev: 120 2 » 
Cerrahpaşada Hubiyar mahallesinin Bozacı odalan soka
ğmda eski 19 yeni 5 No. U ev: 48 2 • 
Boğaziçinde Baltalimanmda Dutlubostan denilen 2,25 
hektar sebze bahçesi: 100 3 • 

Yukarıda cins ve mevkUeri yazüı emlâk hizalarındaki müddet ve kiralar 
üzerinden açık arttırma usuliie ayn ayn kiraya verUecektir. İsteklilerin ve 
şeraiti Ue tediye şartlarım öğremnek istiyenlerin 31/1/938 pazartesi günü saat 
on dörtte Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. M. (282) 

İstanbul deniz ticaret müdürlüğünden: 
Fenerbahçe yanmadasımn şimal cihetindeki küçük limanm temizlenmek 

ve bu Umanm t€toar dolmaması için batı cihetinde eskiden mevcut şedde Ue 
şark cihetinde yeniden bir dirseğin inşasımn 4/1/938 tarihinde yapılan kapalı 
zarf usuUle eksiltmesine talip 7ulıur etmediğinden keyfiyet bir ay larfmda ve 
ayni şerait dairesinde pazarhkla üıale edilecektir. İhale 4/2/938 cuma günü 
saat 15,30 dur. Taliplerin % 7,5 teminatı muvakkate olan 746 lira 25 kuruşm 
havi makbuz veya banka mektubile mezkûr gün ve saatte Galatada Deniz Ti
careti Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlan ilân olunur. «324» 

Ha^a Yolları Devlet işletme idaresinden: 
1 — tdarepıiz için imtihanla 8 Tayyare Makinisti alınacaktır. 

Taliplerin: 
A — Sıhhatlerinin Havacılığ'a müsait olduğuna dâir tam teşekküllü 
Hastanelerden aldıklan Rapor. 
B — TahsU vesikası. 
C — Nüfus tezkeresi sureti. 
D — Polisten musaddak Hüsnühal vesikası. 
E — 3 adet fotoğrafla 31/1/1938 akşarmna kadar Ankarada Hava Ycd-
lan Umum Müdürlüğüne müracaat etmiş olmalan lâzımdır. 

2 — İmtihanlar Ankarada İdare merkezinde, îstanbulda, Yeşilköy Tayyare 
İstasyon Müdürlüğünde, İzmirde, Nafıa Müdürlüğünde 7/2/1938 Pazar
tesi günü saat 10 da icra edilecektir. 

3 — Makuıistlerin Azamî aylık ücreti 80 liradır. (229) (515) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli 67200 Ura olan 11250 adet makas meşe traversi 15/2/938 
Sah günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada İdare blnasmda satın 
almacaktır. 

Bu İşe girmek isteyenlerin (4610) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etUği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 za kadar komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 336 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir İzmir, Mu
danya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (537) 

-k 
Gazetecilere mahsus tenzUli iki aylık halk ticaret bUeti Ue sürat trenlerin

de seyahat edecek gazetecUere bu trenlere mahsus munzam bUet ücretlerin
den % 60 tenzilât yapılacaktır. (241) (532) 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'T İçimi kolay 

en İyi mUshil şekeridir 
Bilûmum eczanelerde bulunur. imKKKKtBtKKKtttUM 

CA d e m i i k t i d a r i% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HOItlMOBİN I 
Tabletleri • aı Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL WtKKf 
Bu akfam Atinadan gelen yüksek san'atkârlardan Dizöı 

Bayan MERİ AĞATOPULO 
ve ARGİRO PETAKİ 
Yann akşamdan itibaren Beyoğlu İmam sokağında 

M O D A birahanesinde 
Teni tartalannı dinllyeceksinis. 
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Soğuk, fakat güneşli bir pazar gü
nü. Beyoğlımun yirmi beş kuruşa gi
rilen küçük sinemalarmdan birinin 
önü hıncahmç kalabalık. Çünkü meş
hur bir yıldızm gayet güzel bir filmi 
l^uyor. Sinemanın kapısmda duran
lar, bir matine önce gelip içeride lilim 
seyredenlerin dışarıya çıkmaam bek
liyorlar... B:alabalığın içinde Hadi Se
lim de var. Hadi Selim oldukça sine
ma meraklısıdır. Aşağı yukarı hiç bir 
güzel filmi kaçırmaz. Bu şimdi göste
rilecek filim büyük sinemalardan bi
rinde oynamrken Hadi gribden hasta
lanmıştı. Bir kaç ay evvel göremediği 
bu filim ucuz, küçük sinemalardan 
birinde oynatılmağ'a başlayınca Hadi 
tosattan istifade etmek istemişti. 

Nihayet içeridekiler dışanya çıktı. 
Sinemanın kapıları açıldı. Dışanda 
«ffa bekliyenler de içeriye akın ettiler. 
Hadi Selim sinemamn balkonunda 
gayet güzel bir yerde iki boş koltuk 
gördü. Hemen birisine İlişti. Bu esna
da yanındaki yere de kızılcık gibi kıp-
tarmızı dudaklı genç bir kadın oturu-
vermişti. Hadi Selim bu genç kadım 
pek sevdiği artistlerden birine çok 
benzetti. Oenç kadm bu güzel yeri 
kapmakla beraber sanki birisini an-
yormuş gibi etrafına dikkatli dikkatli 
bakıyordu. Nihayet Hadi Selime dön
dü: 

— Rica ederim, dedi, yerimi muha
faza eder misiniz? Ben bir arkadaşıma 
bakacağım... Acaba geldi mi? Gelme
di mi?.. 

Hadi Selim: 
— Aman efendim, emredersiniz... 

dedi. 
Oenç kadm: 
— Kitabımı kanepenin üstüne bı-

nüayorum. Siz de bakarsamz yerimi 
Umse kapmaz. Pek teşekkür ederim. 
Ben bir dakikaya kadar dönerim... 
dedi. Hadi Selime tath tatlı gülümse
di V© uzaklaştı. Hadi bu güzel ahbab-
Ü başlangıcmdan pek ziyade mem-
Htındu. Bir dakika sonra genç kadın 
^•rlne dönecekti. Salon karanlık ola
cak, filim başlıjracaktı. Karanlık bir 
•alonda, gayet güzel bir genç kadmm 
y&nında, onım nefis lavanta kokusu
nu koklıya koklıya güzel bir filim sey-
>»dacektl. 

Pakat Hadinin oturduğu balkon bu 
•«nada fena halde dolmuştu. Genç 
kadımn üzerine kitabmı bıraktığı yeri 
muhafaza etmek pek güçleşmişti. Bir 
««re her gelen oraya oturmak istiyor, 
&adl hemen: 

— Affedersiniz... diyordu. Bu yerin 
••hibi var... 

Hadi bu sözleri belki otuz kişiye tek-
'•flanuştı. Fakat güzel komşusu da 
^ olmuştu? Oideli bir dakika değil 
•^ ««ağı beş dakika geçmişti. Hadi 
^Ç kadımn aşağıya indiği balkon 
**P»8ma sabırsızhkla bakmıyordu. Bu 
*̂ *̂<^ iri yarı şişman, yaşhca, gayet 
«Cft bakışlı, kelebek gözlüklü bir ka-
~^ Hadinin yamna yaklaştı. Boş yere 
<**urmak istedi. Hadi hemen: 
. ~~ Affedersiniz... dedi, bu yerin sa-
*̂ Di var., şimdi gelecek... 

Sert bakışlı şişman kadm sanki 
fÇhdisine fena bir şey söylenmiş gibi 
*^<ldetlendi: 

•— Sahibi var da ne demek?.. Bura
ca yerler numaralı değU ya... Kim boş 
y«r bulursa oraya gelip oturur?.. 

Hadi Selim: 
v~~ Rica ederim efendim... diye söze 
"ulamak istedi. Fakat iri yarı kadm: 

Allah AUah, dedi, olur şey değil 
'*ll*hi... Bu yerin tapu senedlerini si-

JermedUer ya... Kaldırın bakaymı 
" «tabı oradan... 
^j^feket bu esnada salon karai'mış, 

«ma başlamıştı. Fakat aksi bakışlı 
^y«n, Hadinin yanındaki boş yere di-
^ ^ ı § bir türlü uzaklaşmıyordu. 

**^i Selim: 
Be'T ^^^"^"»••- İstirham ederim... Si-
tekr^ ^^^^^ sahibi var diyorum... diye 

kelebek gözlüklü bayan: 
^j^^^ En artık çok oluyorsunuz ama, 
j ^ ' y^^"^ sahibi varsa hani?.. Sine-

aşiadı hâlâ ortalıkta yok... Kaldı-

rada oturanları kızdırmıştı. Arkadan 
bir kaç ses: 

— Oturalım.. 
— Oturalım... 
— Göremiyoruz... Oturunuz... diye 

mınldanmağa başlamıştı. Bunun üze
rine kadm büsbütün hiddetli bir hal
de Hadiye: 

— Saygısızhğm lüzumu yok... dedi. 
Kaldır bakayım o kitabı... 

Hadi fena halde kızmıştı: 
— Ağzınızı toplayınız... 
— Ne? Ne?.. Kim ağzını toplıya-

cakmış bakayım... Gidi utanmaz gi
di... Şimdi senin ağzmı kulaklarma 
kadar yırtarım... Kitabı kaldırmaz-
mış... Bak şu arlanmaza... 

Karanlıktaki kadm böyle söyliye-
rek kaim, clldll kitabı aldı. Hızla Ha
di Selimin üze&5>£ fırlattı ve geçti, 
boş koltuğa oturflu. 

Hadi Selim neye uğradığını şaşır
mıştı. Aksi kadımn bu kadar ileri gi
deceğini hiç tahmin etmiyordu. Ka
dmm attığı kalın cildli kitab kaşımn 
üzerine çarpmıştı. Yüzünün bu kısmı 
fena halde ağrıyordu. Bereket ki sine
ma çok kalabaük ve gürültülü, salon 
da karanhk olduğu için Hadi Selimin 
başına gelenleri herkes görmemişti. 
Yalnız balkonda oturanlar onlann 
bir yer meselesi hakkında münakaşa 
ettiklerini uzaktan işitmişlerdi. İşin 
farkma varanlar Hadinin civarındaki 
sıralarda oturanlardı. Hadi Selim bu 
vakadan sonra sinemadan çıkıp git
meği düşündü. Fakat birdenbire ye
rinden kalkıp dışarı çıkması büsbü
tün nazarı dikkati celbedecekti. Son
ra kitabm sahibi genç kadına karşı 
vaziyeti ne olacaktı? Genç kadın ona 
kitabım ve yerini emanet edip gitmiş
ti. Nihayet güzel komşusu gelince ona 
kendi yerini de verebilirdi. Halbulrf 
eğer şimdi kitabı bırakır da sinema
dan çıkıp giderse kendi yeri de kapı
lacaktı. Belki genç kadının kitabı da 
kaybolacaktı. 

Güzel komşusu tekrar sinemanın 
balkonuna dönünce Hadiyi ortadan 
kaybolmuş, yeri kapılmış ve güzel 
cildli kitabım yok olmuş görürse onun 
hakkında ne düşünürdü? Sonra ya-
nmda hâlâ homurdanan şişman kadı
na da fena halde kızıyordu. Bunun 
İçin sinemadan çıkmamağa karar ver
di. Zaten deminki hâdise karanlıkta 
olduğu için öyle herkes bunun pek 
farkma varmamıştı. 

Lâkin boş yere yerleşen şişman ka
dm şimdi sol tarafındaki İhtiyar bir 
adama karanlıkta: 

— Dünyada ne terbiyesiz adamlar 
var efendim... Ne terbiyesiz insanlar 
var... diyordu. 

Öteki adam da kadma hoş görün
mek için: 

— öyle efendim öyle... diyordu. 
Kadm: 
— Ahlâksıza, saygısıza bakmız efen

dim... dedikçe ihtiyar adam: 
— Hakkı âliniz var efendim... cüm

lesini bastınyordu. 
Hadi Selim oturduğu yerde çıldıra

caktı. Hele öbür ihtiyaıa fena halde 
tutuluyordu. Filmin sonuna kadar 
yamndaki kadımn çenesi durmadı. 
Hadinin ne terbiyesizliği, ne gün gör
memişliği, ne saygısızhğı kaldı. Kadı
mn sol tarafındaki zat ta sanki bu 
sözler birer vecize imiş gibi her cüm
leden sonra «isabet buyuruyorsunuz 
efendim..», «çok doğru söylediniz efen
dim» leri yağdınyordu. O güzel filim 
Hadi Selime zehir olmuştu. Üstelik 
yamndaki şişman kadının ağu: ter ko-
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kuşu burnunım direğini kırmıştı. Fi
lim bitip salon aydınlamnca şişman 
kadın Hadiye ters ters: 

— Nerede imiş yerin sahibi?.. Mak
sadınız sadece ukalâhkmış.. dedi ve 
sonra yamndaki yaşlı adama bakıp: 

— Değil mi efendim?., diye sordu. 
İhtiyar* Hadinin yüzüne karşı bir 

şey söylemedi ama basile «evet» gibi 
bir işaret yaptı. 

Hadi bu kendi aleyhinde söylenen 
her sözü tasdik eden adama dik dik 
bakınca şişman kadm: 

— A... A... Şu adama bakınız hele., 
babası yerindeki zatı nerede ise döve
cek... diye yüksek sesle söylenmeğe 
başlaymca Hadi İçinden «lahavlê » yi 
bastırdı. Balkondan aşağıya indi. 

Bu esnada önünde bir loca kapısı 
açıldı. İçeriden kitabın sahibi genç 
kadınla bir delikanlı çıktı. Hadi ona 
doğru UerUiyerek: 

— Ktabımzı efendim... Yerinize de 
dönmediniz.. 

— A., sahi., dedi, yanınızda yer ayrt-
tığımı tamamUe unutmuştum... Arka
daşımı buldum. Locaya girdim. Bir 
daha balkona dönmek akhma gelme
di... Kitabımı muhafaza ettiğiniz İçin 
çok teşekkürler... 

Diyerek kitabı aldı, delikanlının ko
luna girerek uzaklaştı.. 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şİ9II: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Flmzagada Ertugrul, Kalyoncukul-
lukta Zaîiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkovlç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Yeniyol, Fmdıklıda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Vasıf, H£Wköy: Ha-
lıcıoglunda Barbut, Eminönü: Ye
mişte Bensason, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Halk, Fatih: Veznecilerde 
Üniversite, Karagümrük: Mehmed 
Fuat, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yeniköy, Emirgftn, Ru-
melihısarmdaki eczaneler, Aksaray: 
Ziya Nuri, Beşiktaş: Süleyman Receb^ 
Bejrazıt: Cemil, Kadıköy: İskele cad
desinde Sotiryadls, Yeldegirmeninde 
Üçler, Üsküdar: Ömer Kenan, Küçük-
pasar: Yorgi, Samatya: Yedikulede 
Teofllos, Alemdar: Ali Rıza, Şehremi-
^^ ̂ hmpd Hamdl. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Tflrkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruf 3700 kuru« 
6 ATUK 750 > 1460 » 
S ATUK 400 I 800 > 
1 AnJX 150 » — » 

Poıta ittihadına dahil olmıyan 
«cnebl memleketler: Seneliği 

8600, altı aylıftı 1900, flç 
aylığı 1000 kuruftur. 

Adrea tebdili Icln jrlrml bef 
kurugluk pul göndermek l&zımdır. 

Zilkade 26 — Ruzıkasuu 82 
a immk C«M| 0|U İkiadi Akfua Tatıı 

I E. 12,16 1,56 7,08 9,46 12,00 1,351 
I Va. 6,34 7,14 12,27 15.04 17,20 18,55 | 

(darahane 1 Babı&li civan 
Acunualuk So. 

No. IJ 

Ses müsabakasma kayıt 
Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin tertip eylediği ses müsabaka

sı kayıd muamelesi 31 ikinci kânım 938 
tarihinde hitam bulacaktır. 

Müsabakaya girmek Istiyenlerin Bri-
miz müdüriyetine müracaat eylemeleri 
mercudur. 

Jfı ŞU kitabı. Ben buraya oturaca-
ç j ^ I ^ ı ^ y a d a ne garib insanlar var 

^ J T - Hele şuna bakın bir kere... 
ç^^^^Maalesef kitabı kaldırmam... 
U ^^J"^"" ^''^' ^^^- sonra öy-
Üeri *• ^^^* "^*n diye de fazla 

^^gitmemenizi rica ederim... 
*öan w ^ * '"*°* başladığı halde §i§-

«aamm ayakta durması arka sı-

NEVROZİN 
Ba$» diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarmızî derhal 

keser, tcabmda günde 3 kase almabilir. 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artrit lzm, Romat i zma 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

« - Yazan: İskender F. «'"*-'" Tefrika No. 129 . — . — 

iki tilki karşı karşıya oturmuş şarap içiyordu, 
fkisi de biribirini avlamağa çalışıyordu! 

Bunu kimse bilmiyordu. Muhak
kak olan bir şey vardı: Sinyor Ve-
neyro, Rozitadan çok şeyler bekli
yordu. Hattâ (Rozita, padişahı bile 
öldürecektir!) ümidile müsterih ya
şıyor ve İstanbulun büyük hadisele
re sahne olacağım umuyordu. Rozi-
tamn birdenbire Çırağan dairesine 
atılması, sinyor Veneyroyu hiç te 
ümitsizliğe düşürmemiş., belki plân-
larmın tahakkuku gününün gecik
mesine sebep olmuştu. 

Venedik elçisi, Hoşedanm saraya 
geldiğini duyımca: 

— Rozita gözden düştü ise, Fran-
çeska onun yerini tutabilir! 

Demişti. O şimdi Hoşedayı elde 
etmenin yolunu anyordu. 

Sinyor Veneyro bir gün veziriazamı 
zij^arete geldi. Elçilerin saraya ve 
veziriazamı görmeğe geldikleri za
man yanında bıçak, hançer gibi si
lâhlar taşıması yasaktı. 

Sinan paşanm yanında, İspanya 
krah ikinci Filipin yeni elçisi de bu
lunuyordu. 

Sinan paşa, İspanya elçisinin üzeri 
aramp aranmadığını kethüdasından 
sordu. Kethüda bey: 

— Aradık velinimetim! Bir şey 
yoktu... 

Diye cevab verdi. 
Sinyor Veneyro vaziyetten şüphele-
İMierek belindeki hançerini kimseye 
sezdirmeden pantalonunun içine at
mıştı. 

Veneyro o gün kendini milletine 
feda ederek Sinan paşayı hançerliye-
cektl. Buna karar vermişti. Kellesini 
koltuğuna alarak geldiği belliydi. 
Fakat Sinan paşayı yalnız bulmadı. 
Bu kararından vazgeçti. Hattâ kork
tu.. Hançerini saklamağa bile lüzum 
gördü. 

O gün garip bir tesadüf eseri ola
rak Sinan paşa da Venedik elçisin
den şüpheye düşmüştü. 

SokoUu Mehmed paşanın nasıl öl
dürüldüğünü bilen Sinan paşa: 

— Bunca harplerde ölmedim. Âhır 
ömrüınde bir kâfirin hançerile can 
vermek İstemem... 

Diyordu. Sinyor Veneyro gittikten 
sonra, Sinan paşa, bir vasıta ile Üs-
küdarh çetıgi Dırahşanı Venedik elçi
sinin peşine taktırdı. 

Sinan paşanın kâhyası çok sadık ve 
zeki bir adamdı. Çengi Dırahşanı bir 
gece konağına davet ederek: 

— Paşa efendimiz sana bir vazife 
veriyor. Bunu yaparsan çok zengin 
olacaksın! Memleketine, milletine de 
hizmet etmiş olursun! 

Dedi. Dırahşanm eline bir kese al
tın tutuşturdu. 

Çengi Dırahşan kibar muhitlerde 
güzel rakıslan ve şarkılarile tamn-
mış sevimli, genç bir kadındı. Kâhya
ya söz verdi: 

— Paşa efendimize canım kurban 
olsun. Para almadan da emirlerini 
yaparım, dedi. 

Sinan paşanm kâhyası, efendisin
den aldığı talimat üzerine Dırahşa-
na, ne yapacağını anlattı. 

— Cibaliye gideceksin, dedi. Vene
dik elçisinin yahsı önünden bir kaç 
kere geçeceksin! Onlar seni görünce 
çeviılrler. Hiç itiraz etmeden, bir çen
gi olduğımu söyler ve elçinin harîmi-
ne girmeğe çahşu*sm! Ondan ötesini 
senin «ekftna bırakıyorum. Elçinin 
gerek türkler hakkında, gerekse pa
şa efendimi» için ne düşündüğünü 
öğreneceksin! Sinyor Veneyıx) çok iç
ki içer. tçM arasında onu söyletmek 
güç bir iş değildir. Haydi göreyim se
ni, Dırahçan! Beni paşa efendimizin 
yanmda mahcup etme! 

Çengi Dırahşan kâhyaya söz verdi. 
Veziriâzamm konağından koynu 

altm dolu olarak çıktı. Evine gitti, 
giyindi, süslendi ve doğruca Cibaliye 
indi. Venedik elçisinin sahllhanesi 
önünde dolanmağa başladı. 

V e n e d i k e lç i s in in e v i n d e . . 
Çengi Dırahşam pencereden gö

ren sinyor Veneyro, adamlanna: 
— Güzel bir kadm geçiyor... Kan-

dırabilirseniz, alıp buraya getiriniz! 
Diye emir vermişti. 
Dırahşam yolundan çevirmek güç 

olmadı. 
— Mademki elçi çağırıyor, hatınni 

kırmak istemem. 
Dedi ve kendisinin bir çengi oldu-" 

ğunu söyliyerek sahilhanenin kapı-
smdan içeriye giı-di. 

Dırahşanı sinyor Veneyro karşıla
mıştı. 

Veneyro türkçe konuşmasmı bi
lirdi. O zaman Türkiyeye gönderilen 
Venedik elçilerinin altı ayda türkçe 
öğrenmeleri şarttı. Bu müddet zar
fında türkçeyi öğrenemiyen elçiler 
geri çağırılırdı. 

Veneıyo: 
— Sizi çok sevdim., sokakta ne gü

zel, ne edalı yürüyüşünüz vardı! 
Diyerek, bu güzel kadım elde et

mek istemişti. Veneyro zaten hatın 
sayılır zamparalardandı. Türk kadm-
larile içki sofrasmda eğlenmesini se
verdi. 

Çengi Dırahşan, şen bir kahkaha 
atarak: 

— Erkeklerin benim yürüyüşümü 
beğenmesinden ne kadar ho.slanıyo-
rum bilseniz... 

Dedi. İçki sofrası kuruldu. 
Sahilhanenin tenha ve sessiz bir 

salonunda eğlenerek içiyorlardı. 
Du-ahşan, elçinin evine bu kadar 

kolay gireceğini ummamıştı. 
O şimdi şen ve şakrak sesüe şarkı

lar söyliyerek, kâh oynuyor, kâh el
çinin dizlerine yatıp bin türlü işve-
bazlıklarla kendini sevdirmeğe çalı
şıyordu. 

Dırahşan kurnaz bir kadındı. Ken
disi bir kadeh şarap içerse, elçiye iki 
kadeh sunuyor, onu çarçabık sarhoş 
edip ağzından lâf almağa bakıyordu. 

Dırahşan bir aralık kendi kendine 
söylenir gibi, başım önüne iğerek: 

— Şu pinti vezirler memleketi ne 
kadar sıkıyorlar, dedi. İnsan her yer
de sesini çıkarıp şarkı söyliyemiyor. 
Göbek atamıyor. Fakat, kendi konak-
lannda istedikleri gibi eğlerüp, çen
gilere göbek attnmasım bilirler. 

Bu kabil kadmlann daima o mem
leketin idaresinden şikâyet ettikleri
ne şahit olan Venedik elçisi bıyık al
tından sıntarak mırıldandı: 

— Hakkın var, nazlı çiçeğim! Ve
zirler ihtiyarladıkça taassuplan ar
tıyor. 

Dırahşan hiddetle bağırdı: 
— Hele şu pinti Sinan paşa yok 

mu? Onun geldiği gündenberi orta-
hk daha fazla sıkıştı. Ath asesler so
kak sakak dolaşıyorlar ve nerede bir 
az açık saçık gezen kadın görürlerse 
hemen çevirip Kulealtına götürüyor
lar. Az kaldı dün de beni çeviriyor
lardı. Zalimlerin ehnden güç kurtul
dum. 

— Sinan paşa, budalanın biridir, 
yavrum! Devlet böyle pintilerden ne 
hayır görecek? ... 

Bahis uzadıkça Dırahşanın atıp 
tutması da artıyordu. 

•— Pinti diyoruz amma, konağında 
elliden fazla cariyesi var. Bunların 
hepsi de güzel ve genç kadırriardır. 

Dedi.. Şarap kadehini elçinin ağ
zına götürdü: 

— Haydi içelim, aslamm! Madem
ki onlar koca sakallanndan utanmı-
yarak eğleniyorlar. Biz de eğlenelim. 

Veneyro şarap kadehini bir yudum
da boşalttı: 

— Padişah bu budala adama nasıl 
itimad ediyor, güzelim? Halkın neler 
söylediğini, kendisile nasıl alay etti
ğini duymuyor mu acaba?... 

— Kulaklanmn sağır olduğunu 
bilmiyor musunuz? 

— Adamlan söylemezler mi kendi
sine?.. 

— Bunu söylemeğe kimse cesaret 
edemez. Söylese de ehemmiyet ver
mez ki... 

Veneyro da Dırahşan gibi atıp 
tutmağa başlamıştı. 

Şarap kadehleri mütemadiyen do
lup boşalıyor, kafalar gittikçe duman
lanıyordu. 

(Ari^sı var) 
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FENNİN BİR HARİKASI: K E S K İ N K A Ş E L E R İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir, i lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 
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TÜRKİYE 
PUdVVHVBiyETİ 
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EVİNİZDE 

B İ R P U D R A 
MÜSABAKASI 

YAPINIZ 
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Kullandığınız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Bazı sarışınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarında ken
dilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir 

pudra kullandıklannda keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu an-
lamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafmda baş-
Ica renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos
ta kutusu adresine (T. A. 5) rumuzUe 12 kuruşluk pul gönderdiğiniz 
takdirde size hususi modelde bir Inıtu pudra ile muhtelif renklerde nu
munelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kullandığınız pudraıun rengini de bUdirmeği unutmayınız. Bu suretle 
yalnız kendi başınıza veya arkadaşınızla beraber tecrübe ederek hakiki 
bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasımn her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
Bu pudra havalandırılmış, gayri mer"! ve kat'iyyen sudan müteessir ol
maz. Gazeteler, üd Amerikah yüzücünün sudan mütees^ olmıyan bu 
pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlanndan sora bile ten
lerinin kat'iyyen bozulmadığuu yazıyorlar. 

Numune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder
me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gö-| 
Irülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiz 

S A Ç B O Y A L A R I 
JUVANTiN 

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

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

S ATIUK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 

Balatta Kesmekayada Hamam! Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 
78 numarah kısmen kagir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteyen-
lerib Sirkecide Kızılay Hamnm ikinci katmda 8 numaraya müracaatları. 
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Emniyet Sandığından: 
Galatada Gümrük karştsında kıymetli bir Irad 

L O İ T H A N I N I N 
Yarım hissesi 

Sekiz taksitle satılıktır 
1 — Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 
2 — Arttırma 21/2/938 tarihine dü§en pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin 

üzerinde kalacaktır. 
8 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 
4 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 

faize tâbidir. 
6 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kahr. (463) 

Dünyanın meşhur şekercisi 

Ali IMuHiddiii Hacı Bekir 
Mamulâtmı teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel Istanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihanın dört kösesine nam salan 

HACI BEKİR LOKUM VE ŞEKERLERİNİ ALİRLAR 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis 

Karamela imaline başladı. Hacı Bekir Karamelası gayet lüks ambalâjü ve kilosunun 

Scandinavian Near 
East Agency 

GaUUdA Tahir han t ftnoft k»< 
Tel: 44991 - t - t 

Bveıukm Orient Linlen Oothenborg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantslg. 

0<]]mla Ciopenhag Abo Reval •« bfitOn 
Saltık limanlan fark ve Karadenlı ba|U-
te limanlan araunda 10 günde bir aılmet 
*• avdet Icln muntazam postalar. 

Odynla - Dantıig - Oothenburg ve Oalo-
iltn beklenen vapurlar. 

Ilnn vı^uru 6 Şubata doğru. 
Oilynla vapuru 15 Şubata doğru. 

• Vllrtngland vapuru 28 Şubata doftfu. 
Takmda tstanbuldan Hamburg Roter-

ten • Kopenhag, Odynla Oothenberft, 
Ikntılg - Btokholm, ve Osloft limanlan 
Icla hareket edecek vapurlar. 

Ooanla vapuru 39 K. Saniye doğru. 
Hnn vapuru 8 Şubata doğru. 
Odyana vapuru 15 şubata doğru. 
IVuU tatslUt Icin Oalata'da Tahlr han 

I Onefl katta kiln aoentalığına mfiracaat 
Tel: 44991 - a - S 

Doyçe Levante Linye 
o» m, ba Ht 

HAMBURG 
«imktt% t.-a.. Htmturg ertmın 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasnda azimet vs 

evdet muntazam ı>ostalar 
İlse L. U Rus vapuru 27 K. saniye 

doCru. 
Maoedonia vapuru 6 Şubata doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlas 
Adana vapuru 27 K. saniye doğru. 
Macedonla vapuru 6 Şubata doğru. 

fakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 

hareket edeck vapurlar 
Üse L U Russ vapuru 29 K. saniye 

doğru. 
Fasla tafsilât için Oalata'da Ova-

kimyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentalığma mâraoaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Kadın, kaç yaşında 
daha güzeldir ? 

Bu sualin cevabını kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu neticeyi verdi: 

— Kadm her yaşta güzeldir! 
Yaliuz, VENÜS KREMt, 

VENÜS PUDRASI, VENÜS 
RUJU, VENÜS BRİYANTİNİ, 
VENÜS RİMELİ, VENÜS 
ESANSI kullanmak şartile... 

M A M A 
Dr. H. Şinasi 

Besler ve kuvvet
lendirir. Gürbüz, 
tombul ve sıhhatli 
çocuk yetiştiren 
yegâne gıdadır. 

I Oksomk 
I giril ilâ̂  
• • • • • 

Dr. Ihıan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ve nefes darlığı boğmaca 
k»amık OksOrtlkleri için pek te-

ilâçtır. Her eczanede ve ecza 
depolannda bulunur. 

ÇAĞLlYANda 
Meşhur rakkaseler 

Amira Cemal 
ve 

ZEYNEP ELSUDANi 
Solist M U A L L A 

ve arkadaşları 
Yeni ve zingin program 

Seanslal- tam 21 buçukta başlar. 
Yerlerinizi evvelden tamin ediniz. 

Telefon: 40335 

from 
Uykusuzluk, asabî öksürükler, 

asabî zayıflık, baş ve yanm baş 
ağnsı, baş dönmesi, baygınlık, çar
pıntı ve sinirden ileri gelen bütün 
rahatsızhklan iyi eder. 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk 
Hâkimliğinden: 

936/32 
Ölen ve terekesine Hâkimliğimizce 

el konulan Rüsumat memurlanndan 
Şükrünün menkul eşyası 9 Şubat 
1938 Çarşamba günü saat 14 den iti
baren Göztepede Kayışdağı caddesin
de Toprak sokağında 4 numaralı ev
de satılacağı ilân olunur. (521) 

T E N Z İ L Â T L I 
ÜLylık s e y a h a t kar t lar ı 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yukarı mmtıka-
ları arasmda oturan ve her gün işlerine gidip gelmek 
mecburiyetinde bulunan yolculara bir kolaylık ve mad
dî menfaat temin etmek üzere tenzilâth aylık seyahat 
kartları ihdas olunmuştur. 

Birinci mevki 2 mmtakay» 338: 3-6 mıntakaya 4 4 2 kuruş 
ikinci mevki 2 mıntakaya 260: 3-5 mıntakaya 3 3 8 kuruş I 

Olan bu kartlar her ayın 1-4 üncü günleri Şirket idare 
nıerkezile Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki 
Rântonluklarda satılacak ve her ayın beşinden diğer 

ŷm dördüncü günü akşamına kadar muteber olacaktır 

Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

I !#jTFit IJ :< 
SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçlı^n köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili* 
yetini artırarak saçlara yenide n 
bayat verir. Kokusu Lâtif, kullani;i 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Pa§abahçe Müskirat Fabrikası için şartnamesi mucibinde satın alı

nacak 1 adet 1 tonluk seyyar elektrikli iskele vinci 18/1/938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Montajı da dahil vincin bütün tefemıatile muhammen bedeli sif 
İstanbul 8000 lira ve muvakkat teminatı 600 liradır. 

3 — Eksiltme 15/2/938 tarihine rastUyan sah günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
5 — EksUtmeye iştirak etmek isteyen firmala^ ,̂ fennî mufassal tekUf 

mektup ve kataloglarım; kaldırma ve indirme ve fren törtibatını açık olarak 
gösteren resimlerini, kataloglarım birinci sımf bir firma olduklannı gösterir 
evrakı eksUtme gününden en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakaşaya iştirak ede
bilmek için de tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 5 ci maddede 
yazüı vesika ve % 7,5 güvenme parasile yukarıda adı geçen komisyona gelme
leri Uân olımur. «431» 

* 
1 — İdaremizin Paşalimamndaki Tütün Bakımevinde şartnamesi muci

bince yaptıracağı tamirat işi açık eksiltmeye konmuştur^ 
' 2 — Keşif bedeli 9939 Ura 19 kuruş ve muvakkat teminatı 745.43 hradır. 

3 — Eksiltme 4/II/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kaba taş
ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdür
lüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca ehUyet vesikası almaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan veseük ile 5 inci maddede 
yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte yukarda adı gecen komisyona gelmeleri İlân olunur. (B.) (366) 

* 
1 — Şartnamesi mucibince 17,000 küo bel ipi pazarlıkla satm ahnacaktır. 
2 — Pazarlık, 8/II/938 tarihine rasthyan sah günü saat 14 de Kabataşta Le

vazım ve mubayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
4 — İsteklUerin pazarhk için tajrin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte jrukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (465) 

I — Şartname ve numunesi mucibince 10,000 metre Amerikan bezi --
zarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık, 17/11/938 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden ahnabilir. 
rv — İsteklilerin pazaıhk için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte jmkarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (530) 

İstanbul Gümrükleri baş müdürlüğünden: 
1294 sayıh arttırma kâğıdmda (W) REF 865 D marka 1/15 numarah 

kanunî safî sıkleti 1365 kilo ağırhğında 125,597 lira değerinde safî ipek men
sucat 17/2/938 gününde kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye cad. Gümrük 
satış salonunda satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten parasız verilir. İs
teklilerden malın değerinin % 7 buçuk nisbetinde pey akçesi makbuzUe Ticaret 
Odası vesikası aranır bunlarm usuU dairesinde zarflara, konulması ve zarfların 
eşyanın ihale gününde tam saat 12 ye kadar Müdürlüğe Verümesi tekUf mek-
tuplarınm şartnamelerde ayrılan yerlere 3razılması mecburidir. Zarflar ayni 
gthıde tam saat 13 de satış salonunda açılacağı İlân olunur. (525) 

Telefon direği alınacak 
Mersin gümrük muhafaza M. d. ve Deniz 

• t 

mmtıka ko^utanlığmdan: 
1 — EksUtmeye konulan iş: Seyhan vilâyetinin Osmaniye kazasmdaki «Ço-

mi oğlu» ormanmdan 4250 telefon direğinin kesilip teslim edilmesidir. Keşif 
bedeli 19125 liradır. ! 

2 — Eksiltme şartnamesi: Ankarada gümrük muiafaza Genel Komutan-
hğmda Mersinde Gümrük Muhsülaza denie mıntaka komutanlığmda, îstanbul-
da gümrük muhafaza satm alma komisyonun başkanlığındadır. 

8 — Eksiltme: 3/Şubat/938 perşembe günü saat on dörtte Mersin güm
rük Müdürlüğünde kapalı zarf usulUe yapüacaktır. 

4 — İsteklilerin 1435 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve kanımî şart
larla malî İtiban haiz olduklanm göstermeleri lâzımdır. (293) 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengideh korur. 



Salüfe 12 'AKŞAU 28 Kânunusani 1938 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız ^ ve yarım yağlı gece ve gündüz 

ASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. |> 
intlyarları gençleştîrir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan İsmine vş markasına dikkat» 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
N E V R A L J İ 

Bütün ıstırablan teskin eden 

G R i P i N 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir^ 

İŞ başında, seyahatte, evde her zaman 
yanınızda bir kaşe 

s 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALIN ABİ LÎR, 
Taklitlerinden sakınımz ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

İİK15 KURUŞTUR. 
Türk endüstriye tecimi 

Anonim Şirketinden: 
1938 senesi zarfnıda ecnebi memleketlerden İstanbul limamna 

getirilecek olan şekerlerin gümrükleme işinin 26/1/938 tarihinde müna-
kasasııun yapılacağı gazetelerle Uân edilmiş ise de görülen lüzum üzeri
ne bu münakaşanın 17/^/1938 tarihine bırakıldığı Uân olunur. 

G a l a t a s a r a y L ises i A l ı m S a t ı m 
K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n d a n : 

Amasya elması 
İnebolu » 

Mulıammeh' miktarı 
Kilo 
2000 
3000 

Muhammen fiyatı 
Kuruş 

30 
12 

ilk teminatı 
Lira K. 

72 00 

Galatasaray lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cinsi 
muhammen ve ilk teminatı yazıh elmalann 4/2/938 cuma günü saat 16 da İs
tanbul kültür direktörlüğü binasında Liseler muhasebesinde toplanan komis
yonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler, şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Oda
sının yeni sene vesika ve teminat mektublarile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. «340» 

İLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen malları
mıza yer ayırmak ihtiyacm-
dayız. Bunun için: Mevcud 
stokumuzun büyük bir has
mım 

2^3 Sonkânundan 

j [ 5 Şubata kadar 

her yerden iyi ve mükem
mel fiyat ve şeraitle elden 
çıkarıyoruz. Çeşitler tüken
meden evvel ihtiyaçlarınızı 
temin ediniz. 

Beyoğlunda 

BAKER Mağazaları 

;^ayi — Beyoğlu elektrik şirketinden 
almış olduğum bonservisimi kaybettim, 
yenisini alacağımdan eskisinin değeri 
yoktur. Abbas oğlu Sami Yelman 

MiiiâLiliâ 

G R İ P . B A Ş ve D I Ş A Ğ R I L A R I , 

NEVRALJİ, ARTRITIZM, ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado 
Akşam IVIatbaası 


