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< KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuru? 

Akşam Uân servisi, telefon 24240 

AKŞAM Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese 
kartonu İle cUdlenmlş sağlam, zarif ve ucuz 
Tevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
2M, 300, 400 sahifeU: 140, 175 ve 250 kura.) 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

Sene 20 — Na. 6918 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 19 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kliğe) 

Fransada l(abine buhranı bitti 
Chautemps yeni itabineyi teşjtil etti 

Yeni kabine cuma günü öğleden 
sonra parlâmentoya girecektir 

Paris 18 (A.A.) — Halk cephesine 
mensup bir partinin mümessili olan 
Chautemps kabinesine müzaheret hu
susunda sosyalist parlâmento grupu-
lıun verdiği karar üzerine, Chautems 
Başvekâlette yeni kabinenin listesini 
hazırlamıştır. Bu liste şudur: 

Başvekil: Chautemps, Devlet Ba
kanları: Frossard ve Bonnet, Millî 
Müdafaa ve Harbiye: Daladier, Bah
riye: Villiam Bertrant, Havai: Guy 
la Chambre, Dahiliye: Sarraut, Adü-
ye: Campinchi, Maliye: Marchandeau, 
Hariciye: Delbos, Ticaret: Pierre Cot, 
Tekaüd: Lasalle, Ziraat: Chasal, Ma
arif: Jean Zay, P. T. T.: Genin, Me
sai: Ramadier, Müstemleke: Steeg, 
Sıhhiye: Rucart, Nafia: Queuille, De
niz ticareti: Elbel. 

Paris 18 (A.A.) — Chautemps ka
binesi resmen teşekkül etmiştir. Har
biye ve Millî Müdafaa Nazırı Daladier 
•Başvekil muavlriliğini de üzerine 
almaktadır. 

Müsteşarlar 
Paris 18 (A.A.) — Saat 20,45 te 

Soldan su» fle: Başvekil Chautemps, Hariciye Nazm Delbos, Millî Müdafaa 
Nazın ve Başvekil muavini Daladier, Maliye Nazın Marchandeau 

Altın ticareti memleket 
dahilinde nasıl yapılacak 

Altı maddeden mürekkep 
kararnameyi aynen neşrediyoruz 

Ankara 19 (Telefonla) — Türk 
parasmın kıymetini korumak hak-
kmdaki 12 numaralı kararnameye ek 
kararnameyi aynen bildiriyorum: 

Madde 1 — Memleket dahilinde 
altm ticareti yalmz Maliye Vekâle
tince mezun bulunacak bankalar ta-
rafmdan yapıhr. 

Madde 2 — Kuyumcular, antika

cılar gibi sanat ve ticaret erbabı ile 
dişçiler, meslek ve sanatlan icabı 
olarak işlenecek, işlenmiş veya mas-
nu altın alım ve satımım yapabi
lirler. 

Madde 3 — Hurda halinde veya 
masnu olan altm alım ve satımı ta--
mamile serbesttir. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Chautemps kabinesi müsteşarları şu 
suretle tesbit edilmiş bulunuyordu: 
Başvekâlet Müsteşarı: Emile Laurens, 
Hariciye: François de Tessan, DahUi-
ye: Ratoul Aubaud, Maliye: Maxhy-
mans, Bahriye: Delom Sorbe, Vücud 
terbiyesi: Leon Ck)urson, Teknik tedri
sat: Jules Julien, Nafia: Alexis Jau-
bert. Ticaret: Maxence Bibie, Ziraat: 

Andre Liautey, Müstemleke: Gaston 
MonnerviUe, Mesai: Gabriel Lafaye, 
Deniz ticareti: Paul Elbel. 

Paris 18 (A.A.) — Başvekil Chau
temps yanında nazırlar ve müsteşar
lar olduğu halde geç vakit Elize sara-
yma giderek Reisicumhura arkadaş
larım takdim etmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Et fiatinin ucuzlaması 
nasıl temin edildi ? 

Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinin 
masraflarını hükümet üzerine alıyor 

Atatürk Istanbulun imar 
plânını tasvip ettiler 

Dahiliye Vekâleti büyült salonunda teşlıir edilmekte 
olan plân ve maketi vekiller ve mehuslar beğendiler 

Ankara 19 (Telefonla) — Cumhurreisi Atatürk dün öğleden sonra yan
larında Başbakan B. Celâl Bayar, Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya bulunduğu 
halde Dahiliye Vekâletine giderek büyük salonda teşhir edilmekte olan İstan
bul şehrinin B. Prost tarafından yapılmış olan nâzım plân ve maketi tetkik 
etmişler, uzun tafsilât almışlar ve plân esaslarım takdir ve tasvib buyurmuş
lardır. 

Istanbulun yeni utnran hareketi için Atatürk'ün bu alâkalan, hayırU bir 
başlangıç olduğuna şüphe yoktur. Büyük Millet Meclisi reisi de bazı mebus
larla birlikte plân ve maketi tetkik etmiş ve beğenmiştir. 

Öğleden evvel nâzım plân ve maket Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya tarafm-
dan dahi tetkik ve takdiy edilmiştir. 

Seksen dokuzuncu kattan 
Nevyork nasıl görünür? 

Müthiş bir ilân: Yere tüküren 500 dolar para cezası 
verir, bir seneden İki seneye kadar hapsedilir... 

Gazetemiz için uzım bir seyahate çıkan Hikmet Feridun'un Amerikaya 
Öair olan mektuplarmı bugünden itibaren neşretmeğe başhyoruz. İlk mektup 
bugün yedinci sahifemizdedir. 

munzam gümrük resmi 
İktisad Vekâleti resmin 

alınmamasına karar verdi 
Ankara 18 (Telefonla) — Manifa-

turacüardan munzam gümrük resmi 
istendiğini yazmıştık. İktisad Vekâle"! 
bu resmin almmamasmal karar ver-
ıniştir. Karar gümrüklere tebliğ edU-
mek üzeredir. Yalmz İstanbuldaki 
manifaturacılardan istenen gümrük 
resmi 500 bin Ura kadardı. 

Mahkemede 
atılan kurşun 

Dünkü gazetelerde iki havadis: 
1 — Bir müddet evvel, Tophane nh-

tımtnda, mahfuzen getirilen bir suç-
luyu kan gütme meselesinden taban
ca ile öldüren Halim'in muhakeme
sine ağır cezada devam edilmiştir, 

2 — İzmitte 13 yaşında bir çocuk, 
babasının katilini mahkemede vurdu. 

Bunlar, yambaşımızda olduğu için 
dikkati celbeder, gazete sütunlarına 
geçen kan gütme facialanndan numu
nelerdir. 

On üç yaşındaki yavruları büe böy
le telkinlerle yetiştiren meş'um anane
ye karşı şiddetli kanun biran evvel 
çıkmalıdır. 

İzmit mahkemesinde atüan kurşun 
vazo, kanunumuza «Çabuk ölahm!* 
işaretini vermiştir. 

Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ dünkü ekspresle Ankara-
dan şehrimize dönmüştür. 

Et meselesi hakkında kendisinden 
malûmat rica eden bir muharririmi
ze B. Muhiddin Üstündağ demiştir ki: 

— Ankarada konuştuğumuz mese
leler saym Başvekilimiz tarafmdan 
çok güzel ifade edilmiştir. Ve bu da 
gazetelerle neşredilmiştir. Buna ilâve 
edUecek sözüm yoktur. 

— Et kilo basma on kuruş ucuzla-
dığma göre belediye mezbaha resim 
ve ücretlerinden ne derece fedakârlık 
ediyor? 

— Etin kilo başında on kuruş ucuz-
lamasım temin için hükümet, beledi
ye, yani resmî teşekküller tarafmdan 
6 kuruş 30 para fedakârlık yapılmış
tır. Mütebaki 3 kuruş 10 parası da 

kasaiplar tarafmdan yapüacaktır. Bu 
miktar içinde belediyenin fedakârlığı, 
kilo başında mezbaha resminden 4 kUr 
ruştur. Diğerleri nakliye ücretlerine 
ve sair masraflara aüttir ki, hükümet 
tarafmdan yapılan fedakârlıklardır. 
Kasapların yapacakları fedakârlıklar 
içinde perakendeci kasaplara bırakı
lan pay pek azdır, kilo başında 9 pa
ra kadardır. Mütebaki 3 kuruş fedar 
karlık kasaplar cemiyetine, büyük 
tüccai"lara «üt olacaktır. 

.—belediyenin mezbaha resminden 
4 kuruş indirmesi üzerine bütçede ha-
sü olacak açık miktarı neye baliğ ola
caktır? 

— Belediyenin mezbaha resminden 
yapaıcağı fedakârlığm bütçedeki aksi, 
550 bin lira kadal-dır. Buna mukabil, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

B. Stoyadinoviçin Berlin seyahati 
Fransada telâş uyandırdı 

B. Stoyadinoviç, tayyareden İndikten sonra Alman Hariciye 
von NeuraUı ile görüşüyor 

nazm 

Paris 18 (A.A.) — Matbuat, B. Sto-
yadinoviç'in Berlin'i ziyaretini alâka 
ile takib etmektedir, Excelsior gaze
tesi, B, Stoyadinoviç'in kabulü şekli

nin gittikçe daha ziyade bir devlet 
reisinin kabulü şeklini almakta bulun* 
duğunu yazıyor ve diyor ki: 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

(Modern hastalıklardan: 6 ) Apartiman hastalığı!,. 

Şehirlerin güzelliğine musallat olan 
bulaşık bir hastalıktır!... 

Hastalık «İşten artmaz, dişten ar
tar!...» vecizesUe başlarl... 

Hastayı arsa arsa dolaştırır!... İpotekle ihtUât 
tehlikeUdirl... 

yaptığı takdirde Tedavisi: Ayağı yorgana göre uzat
maktır!... 
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I D ü n Greceki v e Sa.1tia.hki H a r b e r l e r 
Eminönünde yakında 
istimlake başlanacak 

Yenicami kemerinin kaldırılıp 
kaldırıimıyacağı henüz belli değil 

Tramvay şirketinden geri alınan 
paranın Yenicami önü ile Eminönü 
meydanmm açılmasına tahsis edilme^ 
si haklundaki kanun lâyihası Meclis
te kabul edildiğinden yakında bura
da istimlâke başlanacaktır. 

Ankarada kalan imar müdnrti B. 
Ziya, Ankarada, şehrin imar plânı 
hakkında Vekâlete izahat verdikten 
sonra Yenicami önünün a:çılması için 
hazırlanan projenin de musaddak su
retini alıp İstanbula dönecektir. 

İstimlâk edilecek olan binalann sa
hasını evvelce yazmıştık. Ancak, bun
dan evvel de kaydettiğimiz gibi Yeni-
caminin yanındaki kemerin kaldınlp 
kaldırıimıyacağı henüz belli değUdir. 
Kemerin kaldırılmasında ısrar eden
ler, bu binanm camiden çok sonra ya
pıldığını ve cami civarmdâki binalar 
kalktığı takdirde meydanda upuzun 
kalacak kemerin çirkin bir manzara 
teşkil edeceği fikrindedirler. 

Kemerin yıkılması aleylıinde olan
lara gelince: Bu fikirde bulunanlar 
kemerin içinde kıymetli çiniler bulun
duğunu iddia ediyoriar. Kemerin mu
hafaza edilip edilmemesi B. Proste'un 
vereceği karara bağhdır. 

Diğer taraftan Eminönü meydanı 
ile Yenicami etrafmdaki binalarm is
timlâk bedellerinin tayini de henüz ta-
mamile halledilmemiştir. İstimlâk 
kanununa göre, bu «gayri menkuldün 
İstimlâki için gayri safî iradının on 
misli istimlâk bedeli olarak hesab edil
mektedir. Ancak, 930-934 seneleri için
de kıymet takdir edilen binalarm 
kıymetinden yüzde yirmi beş tenzili 
hakkındaki kanun tatbik edilmiş ve 
bu suretle bina vergileri de tenzil edil
mişti. 

Dahiliye Vekâleti, bundan evvel bir 
istimlâk meselesi münasebetile Bele
diyeye tebligat yapmış ve bina kıy
metlerinde yapılan yüzde yirmi beş 
tenzilâtın nazarı dikkate almmaması-
m bildirmişti. Bu emir, mal sahiple
rinin lehindfr olmuştur. 

Eminönü meydanı ile Yenicaminin 
etrafmı açmak için binalarm tahrir 
bedelinden bu yüzde yirmi beşler ten-
zü edilmediği takdirde yapılacak is
timlâk daha pahalıya malolacaktır. 
Bu itibarla Belediye, Dahiliye Vekâ
letinden talimat istemiştir. Bu tali
mat geldikten sonra her binanın is
timlâk bedeli katı olarak tesbit edile
cektir. 

Yiyecekten başka giyecek 
maddeler de ucuzlatılacak 

Ankaraya davet edilen fabrikatörler 
İktisad Vekâletinde iki toplantı yaptılar 
Ankara 18 (Telefonla) — Hükümet yiyecek maddeleruıden başka giyecek 

maddelerinin de ucuzlatılması için tedbirler almaktatlır. Buraya davet edilen 
dokuma fabrikaları müdürleri bugün öğleden evvel ve sorura olmak üzere 
İktisad Vekâletinde iki toplantı yapmışlardır. Bu toplantılarda bilhassa bez 
fiatlerinin indirilmesi ve dokuma fabrikalannın pamuk piyasasına müdaha
leleri mevzuubahis edilmiştir. Toplantılara yann da devam o-unacaktır. 

Felemenk Hindistanını 
paylaşmak ? 

Japonya ile Almanya 
arasında anlaşma yapılmış 

Paris 18 (A.A.) — Temps gazete
sinde Jaques Bardoux şöyle yazıyor: 

«Alman - Japon paktmda bazı gizli 
maddeler bulvmduğunu öğreniyoruz. 
Bu gizli maddeler mucibince Almanya 
büyük Okyanusta ve Japonyanm te
varüs ettiği Çin sahillerindeki eski. 
müstemlekelerinin kendisine iadesini 
istemekten vaz geçmektedir. Buna: mu
kabil Japonya, «Büyük Japon tevessü 
plâm» tatbik edilir edilmez Hollanda 
Hindistanmı paylaşmağı Almanyaya 
vadetmektedir.» 

Selânikte topçu kıaatı bürola
rında yansrın çıktı 

Atina 18 — Selânikten gelen telg-
rafnamelere göre Karaburtmdaki top
çu kıtaatı bürolarmda yangın çık
mıştır. Bürolar yanmıştır. Evrak kur
tarılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Meksikada kanlı bir kavga 
Meksiko 18 (A.A.) — Orizada, iki 

rakip amele teşekkülünün azası ara
sında vukubulan bir arbede neticesin
de 20 kişi kadar yaralanmıştır. Jala-
pa'(feı buna benzer hâdiseler cereyan 
etmiş ve bir kişi ölmüştür. Vera-Cruz 
devletinde umumî grev ilân edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti taşra 
teşkilâtı 

Ankara 18 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti memurlan taşra teşkilâtı 
haJdandaki kanun lâyihası Meclis
ten geri alınmıştır. Kanun bugünkü 
ihtiyaçlara uygım şekilde yeniden 
hazırlanacaktır. 

İspanya harbi 
Frankocular Teruelde bazı 

mevzileri ele geçirdiler 
Barcelona 18 (AA.) — Asiler, dün 

sabah Teruel cephesinde şiddetle bir 
mukabU taarruza geçmişler ve bilhas
sa şehre hâkim bir mevkide mühim bir 
sevkülceyş noktası olan el Petrcma hü
cum etmişlerdir. 

Hükümet kıtaları, asi tayyarelerinin 
tefevvuku karşısında biraz geri çekil
mek mecburiyetinde Icalmışlardır. * 

Asilerin ileri hareketi neticesinde 
dün öğleden sonra Teruele 3 kilomet
relik bir mesafede durdurulmuştur. 

Salamanka 18 (A.A) — Resmî bir 
tebliğde Frankocularm, Teruel cephe
sinde Alto de Celadas ile Muleton ara
sındaki bütün düşman mevzilerini 
zaptettikleri, bir seneden fazla zaman-
danberi bu mühim mevzUerde yerleş
miş olan hükûmetçilerin tard ve ta-
kib edildikleri, 600 den fazla esir alm-
dığı, ölerüerin sayısız olduğu ve birçok 
mühimmat ele geçtiği bildirilmektedir. 

Denizli Nafia müdürlüğü 
Ankara 18 (Telefonla) — Zongul

dak Nafia müdürü B. Zekâi Denizli 
Nafia müdürlüğüne tayin edümişttr. 

Dört gün, dört gece süren 
orman yangmı 

Maçka (Akşam) — Kazamızın 
Kusera köyüne ait büyük bir ormart-
dan yangın çıkmıştır. Hava rüzgârlı 
olduğundan yangm kolaylıkla bü
yümüş, dört gün, dört gece devam 
etmşitir. En nihayet jandarmanın 
ve civar köylülerin tedbir ve ga3n:et-
leri neticesinde ateşin önüne geçme
ğe muvaffakiyet hasıl olmuştur. Yan
gm devam ettiği müddetçe, gecele
ri bütün kaza ışıklar içinde aydm-
lamyordu. 

GÜNÜN HADISELERI 

Türkiye dışındaki Türkle^ 
Otedenberi- matbuatımızı ve halkımızı 

birinci derecede alâkadar eden «Bulga-
UstandaM türkler» meselesine karşı, Ka
mutay Parti srapa da ne dereceye kadar 
hassas olduğunu bir kere daha isbat etti. 

Bolu saylavı Hakkı Uzmay, ırkdaşları
mıza yapılan maddî ve manevî tazyiki 
anlattı. 

Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş, hariçten 
gelen muhacirler için 17,016 hane yap-
tırtıp her aileyi 800 lira sarfederek iskân 
ettiğimizi ve topraklandırdığımızı anlattı. 

Hariciye VekiK doktor Araş ta, şimdiki 
Bulgar Başvekilinin Türk mekteplerinde 
türkçe yeni harfleri mecburî arap harf
lerini ihtiyarî olması hakkında emir 
verdiğini söyledi. Bulgaristandaki türk-
lerin vaziyetinin iyileşeceğini söyledi. 

Bundan şu neticeyi çıkarıyoruz: 
Türkiye kuvvetli kaldıkça, Türkiye dı-

şmdaki türkler, ötede beride yahudilere 
yapılan fena muamelelere benziyen taz
yiklere asla maruz kalmıyacaklardır. 
Devletimiz Türkiye dışındaki türklere 
karşı bağlüığmı, Hatay, Romanya, Bulga
ristan ilh ırkdaşlarımıza karşı gösterdi
ği ve göstereceği alâkalarla bir kere da-
ha İsbat etmiştir. F. Tannr 

Son dakika 
Yeni Fransız kabinesinin 

programı 
Yeni kabinede hangi 

fırkaların mümessilleri 
bulunuyor ? 

Paris 19 (Akşam) — Yeni Chau-
temps kabinesi §u esaslar dahilinde 
kurulmuştur: 1 - Kabinede radikal, 
radikal sosyalist, Union socialiste re-
publicaine ve müstakil sol cenah fır-
kalanmn mümessilleri vardır. 

2 — Kabinenin teşekkülü, sosyalist 
fırkasının müzaheret vaadi üzerine 
kurulmuştur. 

3 — Yeni kabinenin programı, halk 
cephesine dahil fırkalar arasında bir 
ikilik doğurnuyacaktır. Başvekil B. 
Chautemps gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: ^ 

— Yeni kabinenin programı şudur: 
Memleket dahüinde içtiıiıaî sulhu te
sis etmek, ârayr âmme ile vazedilmiş 
olan prensiplere riayet etmek ve bun
ları millî kalkınmanın ihtiyaçlarile 
telife çalışmaktır. 

Rumen meclisi feshedildi 
Bükreş 18 (Akşam) — Kralın emir-

namesile meclis feshedilmiştir. Yeni 
mebus intihabatı ve ayan intihabatı 
da 4 martta yapılacaktır. 

Altın ticareti mem
leket dahilinde 
nasıl yapılacak 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Madde 4 — Birinci ve ikinci mad

de hükümlerine göre altın ticareti 
veya masnu eşya alışverişi yapan 
ve üçüncü maddede yazılı muamele
leri sanatı mutade halinde icra eden 
hakikî veya hükmî şahıslar aldıklan 
veya sattıkları altınların nevi ve 
mikdarüe satış tarihlerini ve fi-
atlerini ve müşterilerin isim ve hü
viyetlerini mahallin kambiyo mura
kabe merciinden musaddak bir def
tere kaydetmeğe mecburdurlar. 

Bunlar bu kararnamenin neşri ta
rihindeki mevcutlarını da bu defte
re geçirirler. Kambiyo murakabe 
mercileri altm ticaretine ve altın 
alım ve satımına ait muamelâta mü
teallik hususatm tedkiki için ban
kaların ve alriûmum eşhas ve mü-
essesatm evrak ve defterlerini tedki-
ke salâhiyettardırlar. 

Bankalar, şahıs ve müesseseler 
kambiyo murakabe mercüerince is
tenilen, yalnız altına müteallik her 
türlü malûmatı bunlarca tayin edi
len müddet içinde itaya, evrak ve 
vesaiki feslime mecburdurlar. 

Madde 5 — İşbu kararname neşri 
tarihinden' muteberdir. 

Madde 6 —• îşbu kararnamenin 
icrasına Maliye Vekili memurdm*. 

Sovyet Rusya kuvvetli 
bir donanma yapacak 

Pravda gazetesi buna şiddetle 
lüzum olduğunu yazıyor 

Moskova 18 (A.A.) — Pravda gaze
tesi, Sovyetler birliğinin kuvvetli bir 
donanmaya malik olması lüzumunda 
İsrar etmektedir. Bu gazete şöyle de
mektedir: 

«Son seneler zarfında eski gemileri
mizi yenileştirdik ve yeni gemiler in
şa ettik. Bununla beraber karışık olan 
beynelmilel vaziyet bizi müdafaamızın 
kudretini takviye etmeğe mecbur et
mektedir. Sosyalist endüstri donanma
nın bütün aparişlerini karşılamağa 
muktedirdir. Kuvvetli ve yalnız bizi 
müdafaaya değil, hinihacette düşmana 
kendi kara sulannda hücum ve onu 
imha etmeğe muktedir kuvvetli bir do
nanmaya malik olmamız hayatî men

faatlerimiz iktizasmdandnrj» 
Amerikanın bahriye bütçesi 

Vaşington 18 (A.A.) — Parlâmen
tonun maliye encümeni 1939 senesi de
niz tahsisatmı 27.723.000 dolar fazla-
siyle 553.226.000 dolar olarak kabul 
etmiştir. Bu tahsisat sayesinde 2 zırhlı, 
8 muhrip, 6 denizaltı ve 4 yardımcı ge
mi olmak üzere 20 yeni birlik inşası 
kabil olacaktır. 

Encümen ayni zamanda inşa edil
mekte olan 72 gemi için lâzım olan tah
sisat ile Alexandra'daki torpil fabrika-
smm yeniden açılması ve mühimmat 
nakli için kullamlan Pyro gemisinin 
tekrar hizmete ahnması için lâzım 
olan tahsisatı da kabul etmiştir. 

Uzak Şark 
vaziyeti 

Filipindeki Amerikan yük
sek komiserinin seyahati 

Manille 18 (A.A.)— Filipin adala-
rmda Amerikan yükset komiseri Pouli 
Macunt August'a gemisile Şanghaya 
hareket etmiştir. Asya; sularmdaki 
Amerikan fUosu kumandanı amiral 
Yamell ile Uzak Şarktaki vaziyet hak-
kmda görüşecek ve 25 sonkânunda 
Manüle'e avdet edecektir. Bu görüş
menin gayesi, Fiüpindeki sevkülceyş 
vaziyeti hakkında Amiral Yamelle'in 
fikrini öğrenmektir. 

Macunt, bu ay nihayetinde Reisi
cumhur Roosevelt'e vaziyet halckmda 
izahat vermek üzere Vaşingtona gide
ceği için, bu görüşme büyük bir ehem
miyeti haizdir. 
Japonlar yeniden şiddetli 

taarruza başladılar 
Londra 18 — Japonyanm Çin üe 

münasebatmı kesmesi, Şang - Kay -
Şek'i ne pahasına olursa olsun, ez
mek istediğini göstermektedir. Cinde 
yeniden şiddetli muharebeler başla
mıştır. Japonlar Tiençin - Pukov de
miryolu boyunca şiddetle taarruz edi-
ycHTİaı*. 

Berlin 18 — Gazeteler, Japonya
nm uzun bir hairbe hazırlandığmı 
yazıyorlar. Maamafih Çinin vaziyeti, 
her ne pahasma olursa olsun, sulh 
akdedilmesin! icab ettirecek kadar fe
na olmadığmı söylüyorlar. 

Japon ve Çin sefirleri 
memleketlerine dönüyorlar 

Şanghay 18 (A.A.) — Japon hükü
meti, Japonyanm Çin büyük elçisi 
Kavagoe'ye derhal Japonya'ya dön
mesi emrini vermiştir. 

Diğer taraftan Çin'in Tokyo bü
yük elçisi Hsu-İn-Ying de yarın sa
bah Çin'e dönmek üzere Okahama'-
dan hareket edecektir. 

Belediyeler imar heyeti kanu
nu yeniden hazırlamyor 

Ankara 18 (Telefonla) — Beledi
yeler imar heyeti kanununu yeniden 
hazırlamak üzere Dahiliye V^âle-
tinde kurulan komisyon bugün de 
toplanmıştır. Komisyona mahallî ida
reler umum müdürü B. Faik riyaset 
etmiştiı-. 

Dahiliye Vekâleti hukuk müşaviri 
B. Ekrem, Ankara imar müdürü B. 
Hulusi, İstanbul imar müdürü B. 
Ziya, belediyeler imar heyeti fen şefi 
B. Semjhden mürekkep olan bu ko
misyon daha hv: hafta kadar çahş-
malanna devam edecektir. 

Hariciye Vekilimizle Irak ve 
İran Hariciye Nazırları 

arasında telgraflar 
Ankara 18 (Telefonla) — Saadabâd 

paktının Büyük Millet Meclisinde tas
diki münasebetile Hariciye Vekili 
doktor Tevfüc Rüştü Arasla Irak ve 
İran Hariciye Nazırları arasında sa
mimî telgraflar teati edilmiştir. 

Milletler 
cemiyeLi 

İngiltere ve Fransa 
şimdilik beyanname 

neşretmiyecekler 
Londra 18 (AA.) — Hariciye na

zırı B. Eden Fransa sefirini kabul et
miştir. Öğrenildiğine gğre bu görüşme 
esnasmda Danzig meselesinden ve 
Milletler cemiyeti konseyinin gelecek 
içtima devresinden bahsedilmiştir. 
Söylendiğine göre İngiltere Danzigde-
ki Milletler cemiyetinin yüksek komi
serine verilen salâhiyetin tevsi edil
mesini istmektedir. 

Bundan maada Londra, «İngiltere 
ile Fransanm Milletler cemiyetine 
sarsılmaz bağlarla merbut» bulunduk
larına dair neşri düşünülen beyanna
menin neşri için halihazırdaki vaziye
ti müsait telâkki etmediğinden dolayı 
bu yolda ileri bir adım atılama:dığı da 
beyan edilmektedir 

isimleri değişen posta ve 
telgraf merkezleri 

Ankara 18 (Telefonla) — Derince 
ve Kuvarshanede yeniden birer pos
ta ve telgraf merkezi açılmıştır. Muğ-
laya tâbi Ahi telgraf merîtezinin adı 
Yatağan'a, Ula merkezinin ada Yok-
ova'ya, Manisaya tâbi Akhisar mer
kezinin adı Pamukova'ya, Tunceline 
bağh Pülünür merkezinin adı da 
Pülümer'e çevrilmiştir. 

Deniz Bank idare meclisi 
reisliğine B. Sadullahm 

tayini muhtemel 
Ankara 18 (Telefonla) — Deniz 

Balık idare meclisi reisliğine İktisad 
Vekâleti deniz müsteşarı B. Sadulla
hm tayini muhtemeldir. Almanyaya 
sipariş ettiğimiz v^urları tedkik et
mek üzere Berline giden B. Sadullah 
bir haftaya kadar buraya dönecektir. 

İzmirin Bayraklı vapuru 
geliyor 

Ankara 18 (Telefonla) — İzmir 
körfezinde işlemek üzere Fransadan 
satın alınan Bayı-akh vapuru İzmire 
getirilirken yolda bozulmuş ve tami
rine başlanmıştı. Vapurun tamiri 
bitmiş ve İzmire getirilmek üzere yo
la çıkanlmıştır. 

Halk Bankasının kurulması 
hazırlıklarına başlandı 

Ankara 18 (Telefonla) — İktisad 
Vekâleti Halk Bankası kurulması hak» 
kındaki hazırlıklara başlamıştır. j)ç 
milyon liraya kadar sermayesi olacak 
bu bankanm sermayesinin 1 müyonu 
Maliye Vekâleti tarafından temin edi
lecektir. 

Sivasta yapılacak çimento 
fabrikası 

Ankara 19 (Telefonla) — Sümer 
Bank tarafmdan Sivasta kurulacak 
çimento fabrikasmm tesisi Alman fir-
malanndan birine verilmiştir. Bu 
fabrikanın senelik istihsal kudreti 
90,000 ton olacaktır. 

http://Sa.1tia.hki
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Ş79 nakıs 421 müsavi 458 
' Devletin verdiği nükkamlardan, ttç-
| e bir nisbetinde zenginleştiğimiz mâ
nasını çıkarmıştık. 

[ Fakat bunlar, vergilerin toplanma-
ü , bankalarda paranm birikmed, ha
ricî ticaret gibi maddelere taallûk et-
Hği için, doğrudan doğruya ferdî va
siyetlerin tekâmülünden şüphe edile
bilirdi. 

i İstanbul piyasasmın son senelerde 
basıl inkişaf ettiğine dair neşredilen 
yeni bir istatistik, memnun edicidir: 

1936 senesinde 419 müessese ka
panmış, 833 tane açılmış. 

1937 de, 421 kapanıp 879 açılmış. 
Geçen sene kapananlardan 17 d 

ferdî müesseselerin şirket haline inkı
lâbı yüzünden; 13 ü tacirken küçük 
tacir vaziyetine geçiş sebebile tasfiye 
plmuş. 

Bir mület tevellüdatla vefiyat ara-
Bmdaki farka bakıp «büyüyorum!», 
yahut «küçülüyorum!» diye memnun 
yahut müteessir olur. 

833 —. 419 = 414 
879 — 421 = 458 

Ferdî teşebbüsün artışı mükemmel! 
*** 

Sempatik bir ingiliz mebusu 
Eski Hindistan nazm ve 33 sene-

denberi İngiliz mebusu olan B. Wedg-
VFood, Yunanistan, Mısır, Filistin ve 
Suriye'yi dolaştıktan sonra memleke- . 
timizden de geçmiştir. Ankara'yı pek 
beğenmiş, Hatay davamızı haklı bul
muştur. 

Zarif ve nüktedan olan İngüiz me
busu şöyle diyor: 

— Türkiye'ye ilk defa pasaportsuz 
gelmiştim. Her pasaportsuz gelen 
adam gibi, beni de az zamanda geri 
çevirdiler. Sizin anlıyacağımz, harb 
zamanmda Çanakkale'ye harb etme
ğe gelmiştim. 

Bir fikri ağır, okkah kelimelerle de-
gıl de, hoş bir nükteyle anlatan insan 
daima sempatiktir! 

Artık öküz, kurbağayı 
çatlatmıyacak! 

Amerika hükümeti, bundan sonra 
harb silâhlanna dair istatistik neşret-
»«iyeeekmiş. Yahuz İngiltere ve Fran-
^ gibi dostlarına ne kadar kuvveti 
olduğunu usulle fıshyacakmış. 

Gerçi herhangi bir meseleye dair 
cahil kalacağımız şayanı teessüf ama, 

u karar beşeriyet nam ve hesabına 
belki de hayu-hdır. 

Zira, kadınlar ekseriya nasü biri-
bırlerine nisbet vermek için durma
dan tuvalet yaparlarsa, devletler de 
ayni zihniyetle sUâh yarışma kalkışı
yorlar galiba... Nisbet verircesine is
tatistik Uânı, zamane ahvali ruhiye-
sine uygun değUdü-. 

Kurbağa, öküzü görmeseydi, onun 
«adar şişmanlamak gayretine kapıl
maz ve çatlamazdı. 

Bir de eski mısra vardır: 
<îörmemek yeğdir görüp divane 

olmaktan seni! 
(Vâ. — Nû.) 

NOT : 
•An^^* "lektup yazan karilerimin bah
settikleri meselelere kendi sütunumda te-
?ias imkânmı bulamadığım takdirde 
«unlan «Haklı Şikâyetler»», yahut «Ka-
'uerımizin Şikâyet ve Dilekleri» sütunla
rında mevzuu bahsediyorum. — V. N. 
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Bir motosiklet bir yolcuyu 
yaraladı 

Dün bir motosiklet Okçumusa cad
desinden süratle inerken berber Yan-
*c adında birine çatpmış ve sol baca
sından ağır surette yaralamıştır. Ya-
'alı hastaneye kaldırılmış, motosikle
te binen Vahram yaklanmıştır. 

Pahalılığa karşı.. 
Belediyede yeni 

teşkilât 
yapılacak 

Et fiatlerinin on kuru§ tenziline ka-
rarair verilmesi ve diğer havayici za-
ruriyenin de ucuzlatılması için alma-
cak tedbirlerle meşgul olmak üzere 
Belediye İktisad müdürlüğünde yeni 
bir teşkilât yapılacaktu*. Bu teşkilât, 
bilhassa hayat pahalılığı mücaüelesi-
le meşgul olacaktır. Bu hususta hazır
lanacak bir proje Şehir meclisine ve
rilecektir. 
Şark tütünleri konferans ı 

dün d e toplandı 
Şark Tütünleri konferansı dün de 

devam etmiştir. Saat 15 te toplanan 
konferans, akşam geç vakte kadar 
devam etmiş, bilhassa Türk - Yvman 
ve Bulgar tütünlerinin gerek ihracat 
ve gerek istihsalâtmı artturmak için 
kurulması tasavvur edilmiş olan Şark 
Tütünleri ofisi meselesi etrafmda 
uzun görüşmeler yapılmıştır. 

Dün akşam Peraplas otelinde Yu
nan ve Bulgar murahhasları şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet çok sa
mimî olmuştur. 
K ö y l ü l e r e i l k t e d a v i u s u l l e r i 

ö ğ r e t i l e c e k 
Köylerdeki muallimlerin yalnız 

köy çocuklarım okutmakla iktifa et-
miyerek ayni zamanda köylülerin kal
kınması için çalışacaklannı yazmış
tık. 

Haber aldığımıza göre, dispanser 
teşkilâtı olan kazalarda dispanser he
kimleri de köy gençlerine ve muhtar-
lanna hasta bakmak, yara sarmak, 
ilk tedavi usullerini öğretecekler, bu 
suretle köylüler içinde ânî vakalar 
önünde derhal tedbirler almağı bile
cekler bulunacaktır. 
K a r a d e n i z d e Suner burnu 
aç ık lar ında bir g e m i ankaz ı 

bulundu 
Karadenizde Suner bumu açıkla

rında büyük gemi ankazı parçalarına 
Taşlanmıştır. Seferde bulıman gemiler 
için tehlikeli görülen bu ankazdan 
bütün merakip haberdar edilmiştir. 

Ankazm Merkep adasma çarparak 
parçalanan Hisar vapuruna aid oldu
ğu tahmin edilmektedir. Fakat bu hu
susta henüz katî malûmat yoktur. 

Taksim - Harbiye 
Otomobiller bir taraftan 

diğer tarafa nasıl geçecek? 
Harbiyeden Taksime kadar uzanan 

caddenin ortasmdaki kısmm her iki 
tarafma: ağaçlar dikildiğini ve burası-
nm güzel bir bahçe haline konuldu-
ğımu yazmıştık. 

Ağaçlarm dikilmesi üzerine cadde
nin bir tarafmdan diğer tarafma ge
çecek otomobillerin mukabil tarafı 
görmiyerek bir müsademeye meydan 
vermeleri ihtimali düşünülmüştür. Bu 
itibarla aralıklardan bir lasmı Harbi
ye tarafından gelecek, bir kısmı da 
Taksimden yukarıya çıkacak otomo
billerin geçmelerine tahsis edilecek
tir. Bu geçid yerlerinden, ayni zaman
da karşıdan karşıya yaya olarak ge
çecekler de istifade edeceklerinden, 
buralan çivilenecektir. 

Haklı şikâyetler 
Talebenin bir saat 

ayakta yolculuk etmesi 
doğru değildir. 

Saat 15 te 96 No, lu seferi yapan 
60 numaraU vapura beş mektebin 
talebesi biniyor. Fakat daha fcöp-
rilde dolan vapur Ortaköyden, 
Amavudköyünden, KandüUden, 
ve Anadöluhisanndan, aktarma 
yaparak ayni vapura binen Emir-
gân talebeleri bir saatten fazla sü' 
ren yolu ayakta gidiyorlar. 

Yanm saati tramvaylarda ayak' 
ta geçiriyoruz diye bir sürü şikâ
yet yağdıran Beyoğlunun tram
vay yolcuları Boğaza giden tale
belerin haline bakıp kendi vazi
yetlerine şükretmeleri lâzımdır. 

Muhterem gazetenizin bu işe ta
vassut ederek birkaç yüz talebeyi 
ayakta yolculuktan kurtarmanızı 
dilerim. N. Anafarta 

Birlikte yaşamağı 
kabul etmeyince 

kadını ^ çakı ile yedi 
yerinden yaraladı 

—̂  — 
Taksimde oturan Rüstem adında 

biri üç senedenberi yaşadığı Sümbül 
adındaki kadınla son zamanda kav
ga etmiş Ve aynlmışlardır. 

Rüstem dün Sümbülü sokakta 
görmüş ve kendisine tekrar birlikte 
yaşamk teklifinde bulunmuştur. 
Sümbül bu teklifi kabul etmediğin
den Rüstem çakı ile kendisini yedi 
yerinden yaralamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldınlrmş, Rüs
tem yakalanacak takibata başlan
mıştır. 

Fener ler idares inin t e se l lümü 
işi bitti 

Fenerler idaresinin tesellüm işleri 
bitmiş gibidir. Tahlisiyeye geçen yeni 
idarenin kadrosuna da hazırlanmış 
nazarile bakılıyor. Sabık tahlisiye ida
resi umum müdürü B. Necmeddin Fe
ner ve Tahlisiyeler grupu müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. Tahlisiye muhase
becisi B. Nâzım ayni grubun muhase-
lîe müdürlüğüne ve B. Yusuf Ziya Ka-
valah da grup şefliğine tasrin olunmuş
lardır. 

Fenerler idaresindeki yabancı me
murların vazifeleri de şirketin devlete 
geçmesile nihayet bulmaktadır. Bun
lardan boşalacak yerlere Türk memur
lar tayin edUecektir. 

Ist inye Doklar ın ın t e se l lüm 
m u a m e l e s i n e baş lan ıyor 

Hükümetçe satm almıp Deniz Ban-
km fabrika ve havuzlsu: idaresine dev-
redUecek olan İstinye Doklannm tas-
fiyesme başlanmak üzeredir. 1 şubat 
938 tarihinden itibaren devir ve tesel
lüm muamelesine başlanacaktır. Şir
ket umumî heyeti devir ve tesellüm 
muamelesine direktör B. Şarl ile şir
ket umumî kâtibi B. Vehabı tayin et
miştir. 

İstinye Dokları 300,000 lirajra satın 
alınmıştır. Devir ve tesellüm işleri 15 
gün zarfında ikmal edilecektir. 

Bay Amcaya göre 

Otobüs işi 
Açılan davalar 
gelecek haftaya 

bırakıldı 
B. Ahmed Emin Yalmanla Tan ga:-

zetesi neşriyat müdürü B. Sabri Salim 
aleyhlerine B. Sabur Sami ve B. Recai 
Nüzhet Baban taraflanndan alçılan 
hakaret davlalanna dün birinci ceza 
mahkemesinde devam edildi. Evvelâ 
B. Recai Nüzhetin ilk davaSma bakıl
dı ve evvelce verilen kararla, B. Ah
med Emin Yalman tarafmdan B. Re
cai Nüzhet aleyhine açılmış bir dava 
olup olmadığımn sorulması hakkmda 
müddeiumumîliğe yazılan müzekke
reye gelen cevap okvmdu. Bu cevapta, 
B. Ahmed Emin Yalman tarafmdan 
B. Recai Nüzhet aleyhine bir istida! 
verilerek cürüm tasnii v6 hakaret suç-
lanndan dava açlıdığım ve müddei
umumîlikçe yapılan tedkikat netice
sinde cürüm tasnii suçundan dolayı 
mainun B. Recai Nüzhet Baban hak
kmda ademi takip karan verildiği ve 
hakaret suçundan dolayı tanzim olu
nan evrakm mahkemeye tevdi edil
diği bildiriliyordu. 

Mahkeme, bu evrakm gelip gelmedi
ğinin ve gelmişse yapılaiı muamele
nin mahkeme kaleminden sorulması
na karar vererek muhakemeyi bu ajan 
yirmi beşinci salı günü saat 16 ya bı-
raktL 

Bundan sonra B. Sabur Sami tara
fmdan açılan hakaret davasma baş
landı. Bunda da, jöne evvelce mahke
menin müddeiumumîlikten sorduğu 
tezkereye verilen cevap okımdu. Bu 
tezekerede de Matbuat kanımvma mu
halif hareket ve B. Sabur Samiyi tah
kir suçlanndan dolayı B. Ahmed Emin 
Yalman aleyhine iki dava açılmış ol
duğu, bunlardan başka bir dava mev-
cud bulunmadığı bildiriliyordu. 

Mahkeme, bu ikinci davanm da ge
lip gelrnediğinin, kalemden sorulmar 
sma karar vererek, muhakemeyi ayın 
yirmi beşinci salı günü saat 16 ya 
bıraktı. 

Bunu müteakip B. Recai Nüzhet ta
rafmdan açılan ikinci davaya bakıldı. 
Mahkeme, bu iki davaiun birleştiril
mesine karar vererek mvıhakemeyi 
aym yirmi beşinci salı günü saat 16 ya 
bıraktL 

Norveç vapuru 
30 bin liralık teminat 

yatırdı ve limanımızdan 
ayrıldı 

Köstence limamnda Yekta vupu-
runa çarparak batıran İraniya va
puru acentesi, mahkemenin gösteril
mesine karar verdiği 30,500 liralık 
teminatı dün akşam yatırmış ve Nor
veç vapuru da bu suretle saat 11 de 
serbes bırakılmıştır. 

İraniya dün yoluna devam etmek 
üzere limanımızdan hareket etmiştir. 

Vali ve Belediye reisi 
Yalovaya gitti 

Bugünlerde şehrimizi şereflendire
cek olan Atatürkün bir müddet Yalo-
vada kalacaklarını haber aldık. 

Bu itibarla dün sabah şehrimize ge
len vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ öğleden sonra Yalovaya git
miştir. 

İSTANBUL HAYATI 

iltifat etmiş I 
Büyük müesseselerden birinde çalı

şan bir arkadaşı görmeğe gitmiştilm. 
Beni, ayni odada bulunan şefi ile ta
nıştırdı. Selâmlaşır selâmlaşmaz, B. 
şef anlatmağa başladı: 

— tşte böyle bayım. Çalışa çabahya 
ancak burada bir şef kalabildik. Ben, 
bir büroyu değil, böyle İrir kaç mües
seseyi bir parmağımla çevirecek bir 
adamım. Fakat, kime anlatırsm? Ağ
zımla kuş tutsam gene para etmiyor. 
ÇünküU... 

Alaylı bir tebessümle devam etti: 
— Çünkü, dalkavukluk yapamıyo

rum... 
Anlattı da anlattı. Dalkavukluğun 

aleyhinde fırtınalar savurdu. 
BİT aralık telefon çaldı. B. şef bir

denbire sesini keserek telâşla fırladı. 
Elindeki kahve fincanım masaıun al
tına sakladı. Sigarasuu söndürdiL 
Duvara doğru dönerek dumanlan 
üfledi. Ceketinin yakalarını ilikledi, 
boyunbağını düzeltti, büyük bir âmir 
huzuruna çıkar gibi yerlere kadar 
iğUerek telefonu açtı: 

— AIlo... Emrediniz bayım. Baş üs
tüne bajnmız. Arzu burursanız bu ge
ce de burada kahp defterleri yazayım. 

Her kelimede bir çok jestler yapa
rak görüşmeyi bitirdikten sonra yeri
ne otururken hâlâ yan gözle telefona 
bakıyordu. Oturur oturmaz: 

— Bay direktör hakikaten insan 
kıymeti takdir eden bir zattır. Mua
melâtı tetkik etmiş, pek beğenmiş te 
bana telefonla teşekkül ediyor. 

Diye söze başladı. Grene, bir çok 
yüksek zatlarla olan dostluğundan 
bahsederek, dalkavukluğu sevmediği 
için onlardan daha büyük bir iş iste
meğe tenezzül etmediğini anlatırken 
kapı açüdı. B. şefin sesi boğazmda 
düğümlenip kaldı. Yerinden fu-larken 
telâşından biraz evvel masanın altına 
sakladığı fincam bir tekmede odamn 
ortasına fırlattı. Olduğu yerde ayağa 
kalkan arkadaşım, yavaşça kulağıma 
fısladı: 

— Bizim direktör. 
Direktör, B. şefe açtı ağzım yum

du gözünü. İşleri yapamadığından, 
bu gidişle vaziyetinin tehlikeli oldu
ğundan bahsetti. Bir hayli tehdidler 
savurdu. B. şef hiç ses çıkarmadan 
dinledi. Yerlere kadar iğilerek: 

— Allah ömürler versin. Teşekkür^ 
1er ederim. 

Diye direktörü uğurladıktan sonra 
gülerek bize döndü: 

— Beni çok sever de, işte böyle ara-
sıra Utifat eder. 

Cemal Refik 

Odun, kömür ge l iyor 
Kış münasebetile Karadenizde şid

detli fırtmalar olduğu için bir müd-
dettenberi İstanbul piya^sasma odun, 
kömür kayıkları gelemiyordu. Fırtma 
kesildiği için Önümüzdeki hafta için
de piyasaya külliyetli miktarda odun 
ve kömür geleceği tahmin ediliyor. 
Bu itibarla fiatlerin de düşmesi bek
leniyor. 

Bütün sokak levhaları saç
t a n o l a c a k 

Sokak isimleri içinde bugünkü mil
lî telâkkilerimize uygun olmıyanlarm 
değiştirilmesi için çalışan komisyon 
mesaisini bitirmiştir. Değiştirilecek 
sokak isimleri şubat toplantısmda Şe
hir meclisine verilecektir. Meclis, so
kak isimleri hakkmda katî karar 
verdikten sonra Belediye bütün so
kak ve meydan isimlerini gösteren ]kf-
halan saç olarak imal edecektir. 

Wl 

— Konserveciliğimizi ilerletelim di
yoruz amma; lâfla peynir gemisi yü
rüme» bay Amca... 

.. Vakıa memleketimizde balık boll. ... Zerzevat çokl. ... Meyvanın âlâsı var!... Gelgele-
lim konserveci ustası yok!... 

B. A. — Nasıl yok bayım, koskoca 
tramvay şirketini görmüyor musım?.. 
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B. Stoyadinovic 
, (Baş tarafı birinci sahifede) 

«Bu zdyairetteki fevkalâde samimî 
mahiyeti bilhassa kaydetmek icab 
eder. Hiçbir şey bunun ehenuniyetini 
düşürmeğe kâfi değildir. Zira Tuna 
havzasmda banşm organize edilmesi 
sahasmda iki memleket arasmda bir 
görüş birliği mevcud olduğu gittikçe 
daha ziyade tebarüz etmektedir.» 

Gazete, bundan sonra, general 
Ctoering'den bahsederek, sözlerinde ve 
variyetlndeki açıklığm, samimîliğin 
ve sarsılmaz İradesinin, meslekten ye
tişmiş birçok diplomatları gıptaya dü-
füreoek derecede olduğunu ve Stoya-
dlnoviçle Goering a:rasındaki dostlu
ğun kolayca bozulaımyacağmı bildi
riyor, 

Petit Joumal, B. Delbos, son Bel-
frad seyahatini düşündükçe her hal
de acı bir hisle mütehassis olacağım 
kaydettikten sonra. Alman diplomasi
sinin güzel bir muvaffakiyet elde et
tiğini bildiriyor. 

Oeuvre gazetesi, Pariste çok telâş 
mevcud olduğunu yazıyor. 

Echo de Paris, B. Stoyadinoviç'in 
komünist aleyhtan pakta Yugoslav-
yanın da ütihakı için yapılan gayret
lere muhalefet ettiğini bildiriyor ve 
Avusturya lejitlmizmi meselesinden 
bahsediyor. Gazeteye göre, B. Şuş-
nig'in- Habsburg hanedamnm geri 
dönmesi hakkmda halkın reyine mü-
racaîıt etmesi icab edecektir. 

B . Stoyadinoviç Ber l inden 
ayrıl ıyor 

Berlin 18 — Hitler tarafından dün 
akşam Stoyadinoviçin şerefine verilen 
ziyafetten sonra Yugoslavya Başve
kilinin resmî seyahati nihayet bul
muştur. Stoyadinoviç bugün hususî 
surette Berlin civannı gezecek ve bun
dan sonra Magdeburg'da ava çıkacak
tır. Daha sonra Essen'e, oradan da 
Münih'e gidecektir. 
B . Stoyadinoviç in , Hi t l er le 

mülakat ı 
Belgrad 18 (A.A.) — Yugoslav mat

buatı Başvekil Stoyadinoviç'in Hitler 
ile yaptığı mülakat hakkında uzun 
makaleler neşretmektedir. 

Gazeteler bu mülakatta Yugoslav
ya ve Yugoslavlara karşı sempatisile 
tanmmış olan general Groering'in de 
hazır bulunduğunu ilâve etmektedir
ler. 

Diğer cihetten gazeteler Stoyadino-
viç'e Almanyaya' yaptığı seyyahatte 
refakat eden Yugoslav gazetecilerinin 
Hitler tarafından kabul edilmesini 
derin bir memnuniyetle kaydetmekte
dirler. 
Samupravanın bir m a k a l e s i 

Belgrad 18 (A.A.) —Stoyadinoviç'in 
Berlin seyyahatinden bahseden Sa-
muprava gaizetesi başmakalesinde 
Stoyadinoviç'e Alman hükümet mer
kezinde gösterilen heyecanh ve hara
retli hüsnü kabulün, dost olmak ve 
teşriki mesaî ederek sulhun idamesine 
jrardım etmek istiyen Yugoslav ve Al
man milletlerinin bu temayüllerinin 
tam bir ifadesi olduğunu yazmaktadır. 

VOTI Neurath tarafından Berlinde 
şerefine verilen ziyafette bir nutuk 
söyliyen Yugoslavya başvekili, Yugos-
lavyanm bütün gayret ve faaliyetinin 
yegâne hedefi sulh olduğunu açıkça 
söylemiştir. 

Sainuprava, Yugoslavyanm büyük 
bir dikkatle menfaatlerini müdafaa 
ettiğini, fakat ayni prensiple hareket 
eden bütün komşularımn ve bütün 
diğer devletlerin menfaatlerini de pek 
iyi takdir ettiğini ilâve eylemektedir. 

Fransada kabine 
buhranı bitti 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Yeni kabine cuma' günü öğleden 
sonra parlâmentoya girecektir. 

KcMtnünist partisi d ivanının 
bir kararı 

Paris 18 (A.A.) — Komünist parti
si divanı bugün kabul ettiği karar 
suretinde, teşekkül etmekte olan 
Chautemps hükümetinin ne memle
ketin hissiyatına ve ne de milletin 
son intihabatta gösterdiği ai'zuya 
uymadığmı kaydeylemektedir. 

Parti genel sekreteri yaptığı be
yanatta komünistleıin vaziyetine bu 
İM noktamn hâkim olacağım ve bu-
nım ise, partinin siyaseti hakkında 
kâfi bir fikiı- vereceğini söylemiştir. 

Kabinenin programı 
bekleniyor 

Paris 18 (A.A.) — Mebusan solce-
nah partileri komitesi saat 18 de t<^ 
lanarak noktai nazar teatisinde bu
lunduktan sonra hiç bir karar ver
meksizin dağılmıştır. Komite perşem
be günü öğleden sonra toplanacaktır. 

Radikal sosyalist partisinin mü
messilleri kendi parlâmento grupları 
tarafından kabul edüen karar sure
ti hakkında izahat vermişlerdir. 

Komünist mümessilleri bu karar 
suretinde komünist müzaheretinin 
mevzuubahis edilmediği hususuna 
nazarı dikkati celbetmiş ve hüküme
tin programı hakkında izahat iste
mişlerdir. 

Radikal sosyalist mümessilleri bu 
progı-amda halk cephesi programına 
muhalif hiç bir tedbir bulunmıyaca-
ğma dair teminat vermişler ve an
cak halk cephesi programındaki bazı 
kısımların Chautemps kabinesi prog
ramında bulunabileceğini söylemiş
lerdir. 

Komünist mümessilleri halk cep
hesine sadakatlerini beyan ettikten 
sonra komiteden bugünlük hiç bir 
karar vermeyip kabinenin programı
nı beklemesini istemişlerdir. 

Sosyalistler bu münakaşaya iştirak 
etmemişler ve müzakerenin perşem
beye devamını terviç eylemişlerdir. 

Komitenin diğer azalan da bunu 
tasvib etmiştir. 

K a r a m a n d a ü z ü m ve zahire 
ihracatı 

Karaman (Akşam) — Karataanda 
bağcılık büyük bir inkişafa doğru git
mektedir. Bı:ı, yıl Mersin tarikile dış 
piyasalara 2 milyon kilo kadar üzüm, 
600 vagon buğday 116 vagon bulgur 
ihraç olvmmuştur. Karaman halkmm 
yüzde altmışı bağcıdır. Devlet Kara
man bağcüarınm biraz himaye eder
se ve bilhassa burada bir soma fabri
kası kurulursa Karamanda bağcılık 
fevkalâde bir inkişafa mazhar olaca
ğından hiç şüphe yoktur. 

V EFAT 
Şirketi Hayriyenin emlıedar müdürle

rinden olup tamirat ve mübayaat i^lerile 
meşgul olan Bay Mehmed Ulvi Arer çok 
kısa süren bir kalb hastalığı neticesinde 
dün akşam irtihal etmiştir. 

Vazifeşinas, faal ve aziz bir hayata ma
lik olan mnmaileyhin genç denecek bir 
yaşta zijraı bfitun arkadaşları ve Şirketi 
Hayriye idaresi için pek ziyade mucibi te
essür olmuştur. Cenazenin bugün saat 
12 de merhumun Tophanede Defterdar 
yokuşunda İtalyan hastanesi bitişiğinde
ki hanesinden kaldırılarak Kılıçali paşa 
camisiııde öğleyi müteakib namazı kılm-
dıktan sonra Tophanede Deniz yolları 
idaresi önündeki rıhtımdan Şirketi Hay
riyenin hususî bir vapuru ile saat 13 de 
Faşabahçesine naklolunarak orada aile 
mezarlığına defnolunacaktır. Refikasına 
ve Şirketi Hayriye ailesine beyanı tazi-
yet ederiz. 

^ ^ ^ ^ " İki saat durmadan kahkaha 
M^hur Fransız komediyenlerinin emsalsiz eseri 

BAŞKASININ KILIĞINDA 
ARMAND BERNARD — RENE LEFAUR — 

FİZELLA — JANİNE MERRY 

Bu kadar neşeli, zevkli, eğlenceli film görülme

miştir. Yann Akşam T Ü R K Sinemasında 

Vali ve belediye 
reisi geldi 

(Baş tarafı birinci s^ifede) 
hükümetin Haseki ve Cerrahpaşa has
tanelerinin masraflarım üzerine al* 
ması esası kararlaştırılmıştır. Bu iki 
hastanenin belediye bütçesinden al
dığı tahsisat 400 bin lira kadardır. Ge
riye kalan miktarın telâfisi için de 
esasen polise kalbedilen zabıtai bele
diye masrafmm hükümete geçmesi 
esasları düşünülmüştür. 

Ankai"ada müsbet olarak karara 
bağlanmış iş et meselesidir. Bu da 
bildiğiniz şekildedir. Bundan sonra 
havayicl zaruriye üzerinde durulacak, 
ucuzlama çareleri temin edilecektir. 

— İstalıbulun imarı işi ne safha
dadır?. 

— Bu bir plân işidir, yapılalcak imar 
hareketleri hepsi plâna bağlıdır. Plân 
hükümetçe tasdik edUdikten sonra 
tekarrür edecektir. O zaman biz bu
nu kanunen halka ilân etmek mecbu-
riyetmde bulunacağız. Bu ilâna kadar 
söyliyecek bir şeyim yoktur.» 

Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ ile Ankai'aya giden İktisad 
müdürü B. Asım Süreyya ve İmar mü
dürü B. Ziya Ankarada kalmışlardır. 
B. Asım Süre3^a, etin ucuzlatılması 
kararmm tatbik safhaları etrafında! 
almacak tedbirlere dair Dahiliye ve 
tktisad vekâletlerile, B. Ziya da şeh
rin imar plânı etrafında alâkadar ve
kâletlerle temas etmekte plânlar, ma
ketler hakkında icap eden izahatı 
vermektedir. 

Et fiatini ucuzlatmak için elektrik 
ve havagazı fiatlerine zam yapılacağı 
hakkında evvelce bir şayia çıkmıştı. 
SOTI kararlardan anlaşılıyor ki, ne hü
kümet, ne de belediye böyle birşey 
düşünmemiştir. Filhakika hayat mas
rafını ucuzlatmak için çalışılırken 
elektrik ve havagazı fiatlerine zam 
yapılması mantıkî olmazdı. Bunun 
için bu haberin tahakkuk etmemesi 
herkes tarafından memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Türk Uro log i cemiye t in in 
kongres i 

Türk Urologi cemiyetinden: 
Kurumumuzun altmeı dönüm yılma te

sadüf eden 22/1/938 cumartesi günü ak
şamı saat 19 da Beyoğlunda Türk Tıb ce
miyeti salonlarında ilmî toplantısı yapı
lacak ve sonunda bu şerefli günümüzü 
kutlulamak için de bütün arkadaşlarla 
bir arada Rejans lokantasında yemek ye
neceğinden İstanbulda bulmıan bütibı 
üye ürolog arkadaşlarm bu toplantıya onur 
vermelerini beklleriz. 

T. U. C. Başkanı 
Bahaeddin L. Varnalı 

Paris Sergisi 
Hakkında bir film 

Serginin kapannıâsından bir kaç 
gün evvel bazı şahsiyetler, gece ve 
gündüz esnasında serginin bütün gü
zelliklerini sinemaya almak fikir ve 
arzusunu izhar ettiler. 

Tahminen 32 milyon kişi sergiyi zi
yaret ve bütün bu güzellikleri takdir 
nazarlarile seyretmek tahinde bulun
muş olmasına mukabil bütün dünya
da sayısız insan kütleleri bu zevkten 
mahrum kalmıştır. 

Film o tarzda sinemaya alınmıştır 
ki, karanlık bir salonda onu seyreden
lere, âdeta Pariste bizzat bulunmuş ve 
ziyaretçüerle beraber hiç bir zahmet 
ve külfete katlanmaksızm bütün pa-
viyonları gezmek, mehtaph fîşenkler 
ve ziyadar oyunlara iştirak etmek, ser
gideki bütün harikalarını görmek im
kânını temin etmektedir. 

Yüzlerce kopyesi yapılan bu film,-
dünyamn her köşesine gönderilmiştir. 
Her memleketin büyük sinemaları bu 
emsalsiz filmi, müşterilerine göster
mek için bir an evvel tedariğe çalış
maktadırlar. 

Şehrimiz sinemalarmdan biri de, bu 
filmi İstanbula getirtmek fikrinde bu
lunduğunu memnuniyetle haber al
dık. Bu kadar güzel bir manzara fil
mi görmek zevkinden kendisini mah
rum edecek hiçbir kimse tasavvur ede
miyoruz. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: 

(Üsküdar - Hale) 
Sinemasında 

Süt Kardeşler 
Vodvil 

Çeviren: İ. 
3 perde. 
Galip Arcan W 

T o k a t l i y a n ote l in in gfalaları 
Gregor cazının Beyoğlunun bu meşhur 

lokantasında çalmağa başladığı ve Gre-
gorun daima yenilenen dekorlar içinde, 
perşembe galalarını kurduğu günden-
beri burası şehrimizin, yerli ve ecnebi, 
en şık ailelerinin memnuniyetle toplan
dığı, ve pek hoş vakit geçirdiği bir salon 
halini almıştır. Artık perşembe galala
rında yer bulmak âdeta zor bir iştir. Bü
tün bu şık ve seçme kalabalığı hiç şüphe 
yok ki, yüksek zevki selimi ve sanatı sa
yesinde Avrupa ve Amerikanın, en bü
yük ve şık şehirlerinde muvaffakiyetle!! 
kazanmış olan, Gregorun geniş ve zengin 
hayalhaçıesinden doğan fantezilere borç
luyuz. 

Bu perşembe için fantezist Gregorun 
bize bir Medarlar gecesi yaşatacağını, ve 
bizi muhteşem bir tran^antikle cenup 
yarun kürresinin efsanevi denizlerinde 
gezdireceğini haber ahyoruz. 

Bundan başka galaya birer denizel 
beresüe gelecek olan şık bayanlara ayrı
ca zarif hatualar verilecelttir, ve bu ha
tıraların şimdiden pastahane camekân-
lannda teşhir edilmekte olduğunu öğ
rendik. Şehrimizde neşe ve zarafet ge
cesi diyebileceğimiz perşembe galalarını 
tertip eden bay Gregor cidden tebrike 
lâyıktır. 

Teşekkür 
Eşim ve babamız Sefijriddin Manço-

nun ziyaı doIayısUe gerek bizzat, gerek 
tel ve yazı ile büyöfc acımıza iftirâk eden 
akraba ve dostlanmızla faastahğı esna
sında büyük gayret ve bir aJle efradı 
gibi şefkatle başmdan aynlmıyan Hay-
darpa^ Askeri hastanesi dahiliye müte
hassısı Dr. bay Nevzat Cankat'a ayrı ayrı 
teşekküre acımız dolayısile imkân bula
madığımızdan saym gazeteniz vasıtasile 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Eşi: Sabiha Manço, oğullan: Hü-
sameddin, Selâhaddin, Naci, Kemal, 
Elvan, Bülent Manço, kızlan: Feri
de Böke, Bedia Tingiz, damatları: 
Sait Böke, Tahsin Tingiz. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semiha ve Misel varyetesi 

DAVETSİZ MİSAFİR 
Komedi 3 perde 

Şehir tiyatrosu - Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGÜNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Gölcnil 
Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 

(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 
Yazan: Celâl Müsahipoglu. 

Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 
(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 

Müzik: F. Ege. 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altmda mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satüıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

SENENİN EN GÜZEL — EN NEFİS — ŞAHANE VE MUHTEŞEM FİLMİ 

ATEŞ BÖCEĞİ 
J E A N N E T T E M A K D O N A L D 

İstanbulda gösterilen bütün filmlerin muvaffakiyet rekorunu kırmıştır. 
HALKIMIZIN ARZU ve İSRARI ÜZERİNE YALNIZ 

M E L E K 
Sinemasında gösterilmesi uzatılmıştır. 

Programa ilâve «darak: Çin sularında batırılan Panay zırhlısı ve Yunan 
veliahdının izdivaç merasimi v. s... 

GEÇENLERDE ÇİN SULARINDA AMERİKAN 

P A N A Y ZIRHLISININ J A P O N 
Tayyareleri tarafından batırılmasını gösteren ve Amerikan topraklarında 

zırhlı otomobillerle muhafaza ve nakledilen MEŞHUR FİLM 

BU AKŞAM M E L E K , YARIN AKŞAM 
S A R A Y ve İ P E K 

Sinemalarında programa ilâve edilecektir. 

Y I L D I Z sinemasında 
Bir haftadanbcri gösterilmekte olan ilâhî artist GRETA GARBO - ROBEBT | 

TAYLOR fle çevirdiği büyük şaheser 

LA DAM O KAMELYA 
Bir çok müracaatlar üzerine B U G Ü N D E N 

İtibaren bir hafta daha gösterilmesine karar verilmiştir. 

Bu akşam S Ü M E R sinemasında 
Güzel musiki... Nefis şarkılar ... Lüks ve Zarafet ... Büyük aşk... 

Filmi olan |-ier Kad iHd Bir Erkek'"«'' 
Bâ ceMeTRESi RUDOLF ve ALBERTSCHOENHALZ 

cidden görülecek ve alkışlanacak bir şaheser. İlâveten: EKİ.ER JURNAL 

ror. 

Tek Gözlü Mehib Ambal'm idaresindeki kahraman KARTACALILAR'ı memleket içindeki bozguncular arkadan vurmasaydı ROMA tarumar olur, tarihin gidişi değişirdi. 

KARTACA MUHAREBELERİ 
Sinemacılık tarihinin en MUAZZAM filmi. T n r U r p «n7İÜ 

100.000 Figüran—10.000 atlı adker,300muharebe FİLİ— '"in^V^ 
50 yelkenli tarihi harp gemiti tarihî şaheser 

Yarın akşamdan itibaren 
İPEK ve SARAY Sinemalarında bîrden 
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StYASl tCMALs 

Her tarafta hazırlık 
Dünyanın gergin ve kan^ ahvali 

'Avrupamn ve Asyamn şu veya bu sa
hasına ve denizine münhasır bulun' 
tnuyor. Karışıklık büyük bir yangın 
gibi her tarafı istilâ etmektedir. Şinir 
diye kadar huzur ve sükûn içinde yor 
şıyan Avrupamn en şimalindeki mem
leketler ve hattâ yalnız kâşiflerin v» 
âlimlerin fenne hizmet vurunda yap-
tıklan gayret ve yarışlara geniş mey' 
dan olan şimalin buzlu Okyanusu da 
yannın harp harekâtı sahnesi olnuUo 
istidadım göstermektedir. 

Bütün Finlandiya ve İsv^ üe Nor-
veçin şimal havalisi büyük heyecan 
içindedir. Sovyetlerin şimal Okyanw-
sîtna mücavir memleketlerde deniz
den, karadan ve havadan geniş mth-
yasta askeri hazırlıkta bulunmaları 
ve harp tayyarelerinin ara sıra bu 
rnemleketlerin ufukları ve hududlan 
ti'Zerinde görünmesi, Almanyamn da 
Sovyetler ile çarpışnıak için en vûUOr 
^sahayı şimalde görmesi, bütün 
İskandinavya devletlerinde, bir gün 
^yük devletlerin arasında ezümek 
düşünce ve endişesi uyandırmıştır. 

Sovyetlerin yeni parlâmentosuna 
ou devletin şimal Okyanusunda ve d-

varında fevkalâde hazırhk yaptığına 
delâlet eden malûmat verümiştir. Bu 
beyanata göre, Sovyetlerin müdafaa 
bütçesi yedi milyardan on iki müyar 
rupleye çıkmıştır. Aynca bir Bahriye 
Halk komiserliği teşkO edilecektir. 
Karadeniz, Saltık ve Büyük Okyanus
ta olduğu gibi. Şimal Okyanusunda 
dahi ayn bir donanma vücude getirt-
leoektir. 

Yeni fabrikaların kurulmasını mUL-
teakip inşaat prograrm tamamlanor 
cak ve yeni büyük harp gemilerinin 
süratle inşasvna başlanacaktır. Bu ha-
ztrUğa sebep olarak, Japonyanın ken
disini bahri inşaatta ve hazırlıkta 
hiçbir kayde tahi tutmaması ve ttalr 
yanın bütün Akdenizde hiçbir kon
trole taM olmaksızın hâkim olmak is
temesi gösterilmiştir. 

İmperyalist mütecavizlerin, Sovyet
lerin topraklamıda tahrik eylemesi 
muhtemel ahvale karşı örfî idarenin 
ilânı için Büyük Sovyet Meclisi riyor 
setine salâhiyet verilmesi istenmiştir. 
Hülâsa, dünyanın her tarafında harp 
ihtimaline karşı haztrUk yapılıyor. 

Feyzullah Kazan 

Umumî kâtip 
B. Nedim. 

Borsacılar birliği 
reisi B. F u a t 

Borsacılar Ankaraya bir 
heyet gönderdiler 

Heyet, hükümet erkânile temas ederek 
l̂ azı noktalar hakkmda izahat alacakbr 

istanbul borsasının üç sene müddet-
J« kapatılması ve buna mukabü An-
karada yeni bir borsa açılması karan 
«lunasebetUe borsacılar birliği umum! 
t̂ eyeti dün fevkalâde bir' toplantı ya
parak hükümetle temaslarda bulun-
«lak üzere kendi aralarmdan iki kigi-
i»k bir heyet seçmiştir. 

u^^^^^ ^^^"ği reisi B. Fuad Ue 
"ttumî kâtibi B. Nedim Akçer'den mü-
hft u ^^^^^ ^^^ '̂̂ ^am Ankaraya 
^ e k e t etmiştir. Heyet MaUye vekâle-
^ e temaslarmı müteakip bir hafta ka-
^ Ankarada kalarak bugün şehrimi-
20 gelecek olan BaşvekU B. Celâl Ba-
yann avdetini bekliyecek ve Başvekü 
^ e de görüşecektir. 

Su görüşmeler borsa işleri etrafında 
J ^ mütalâa serdetmek ve izahat al-
^aktan ibarettir. Ankara borsası hak-
f^da borsacılarm belli başU mühim 
^Ç bir dilekleri yoktur. İstanbul bor-
r ^ ^ kapanma tarihinin hazirana 

adar temdidi isteneceği hakkmda ya-
Piıan neşriyata, heyet azalan dün ak-
fiam bir muharririmize demişlerdir ki: 

./̂ 7~.. yê ^ umumiyede böyle birşey 
«orüşülmemiş, kapanma zamanınm u-
«tılması şeklinde hiç bir müracaat yar 
PUttiamıştır. önümüzde daha iki bu-
ÇUk aylık bir zaman var. Bu bize IsA-

• Verilen karardan borsacılar mem-
aH °^^^^kları için lüzumsuz müraca-

"̂ lara mahal görmemişlerdir.» 
Borsacılar birliğinin fevkalâde top-

^t ısmda bütün borsacılar Ankaraya 
^meğe karar vermişlerdir. Ayni za-
^ ^ d a banker ve coberlerle diğer bü-
yuk esham ve tahvilât aUm satıcüan 
J"® birçok sarraflar Ankaraya gitmeyi 
^bü l etmişlerdir. Bunlar bir nevi es-
^ ve tahvilât tüccandırlar ki, bor-
kâ 1 ^^^^ olmadığı zamanlar müsaid 

^^larla tahvilâta aUcı olmakta ve 
^^ra satmaktadurlar. İstanbul borsa-
^ e alâkalı bankerler 41, cober 10, ku-
j ^ 10 ve sarraf da 60 du:. Bunlann 
^ ^ azamî Ankaraya gideceklerine 
^ j e yeni borsada iyi muameleler ola-
^Si muhakkak görülüyor. 
*tanbul borsasının tarihçesi 

la ^^^* murakabesinde bir nevi pa-
^ pazarı olan borsanın tarihi çok es-

r̂. Pek eski zamanlarda İspanyadan 
S!d^ ^ ^ e v î tacirler Lonca namı al
lar ^ ^^ ^̂ akım cemiyetler kurmuş-

ve 17 inci asnn sonlanna doğru 
«Esnaf loncaları» namı altmda, klüp-
g Sökünde çalışmağa başlamışlardır, 
^unlar daha çok sanayiin tekeramülü-

ve bilhassa tacirler arasmdaki ihti-

imparatorluk devrinin borç-
lanma politikası-Cumhuriyet 
maliyesinin sağlam esasları 

m. ;arm halline çalışmışlardır. 
^ ^ ^ İstanbul borsası teşkilâtı «Der-
^ a e t tahvilât borsası» namile 1289 

esinde kurulmuş ve ayni tarihU bir 
amname ile borsa Maliye vekâleti

nin murakabesinde ve bir hükümet ko
miserinin idaresinde çalışmağa baş
lamıştır. 

Bir müddet sonra borsa tevsi edile
rek mubayaacı, oyuncu, tellâllar çoğal
mış ve 339 tarihinde de millî hükü
met borsaya lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermiş, Maliye müfettişi B. Adili ko
miser tayin etmiştir. Borsada inkişaf 
ve dürüstlük bundan sonra başlamış
tır. B. Adili müteakip B. Kemaled-
din komiser tayin edilmiş ve munta
zam şekilde acenteler teşkil olunmuş
tur. 

İstanbul borsası Cumhuriyet devrin
de çok iyi çahşmıştır. 

Hava vaziyeti 
Dün sabah erkenden bütün limanı 

kaplıyan sis öğleye kadar devam et
miş ve öğle üzeri dağılmıştır. Bu iti
barla Boğazdan îstanbula ilk seferle
rini yapan vapurlar hareket edeme
mişlerdir. Öğle üstü sisin çekilmesi
ne rağmen, hava bulutlanmış ve so
ğuk artmıştır. 

Dün şhrimizde rüzgâr cenubu gar
biden saniyede 1 metre süratle esmiş
tir. Saat 14 te hava tazyiki 757 idL 
Dün en çok hararet sıfu-dan yukan 7, 
en az hararet te sıfırdan aşağı 2 de
rece olarak İcaydedümiştir. 

Ege, Orta ve Cenubî Anadoluda ha
va az bulutlu, Trakyada, Şarkî Ana
doluda ve Ka:radeniz kıyılannda faz
la bulutlu geçmiştir. Erzunmı, Ma
latya ve Kayseriye fazla miktarda kar 
yemiştir. 

Kömür depoları projesi 
hazırlandı 

Şehrimizde yeniden yapılacak olan 
kömür depolannm projeleri lngUi2 
mühendisleri tai-afmdan hazırlanmış 
ve Londradan postaya verildiğine dair 
alâkadar makamlara malûmat gel
miştir. Projeler, tetldk edilmek üzere 
İktisad Vekâletine gönderilecektir. 

Meclis son günler
de yaptığı toplantı
lardan birinde 918 
dahili İstikraz tah-
viUerinin 938 ikra-
mlyeli tahvillerlle ve 
933 Türk borcu tah
villerinin de dahili 
İstikraz tahvlllerile 
de^ştirilmeisl için 
Maliye Vekiline me

zuniyet veren bir ka
nun kabul etmişti. 

Bu münasebetle 
Ulus refikimiz bir 
makale neşretmiştir. 
Ulus, imparatorluk 
devrinde malî Istikiai feda edilerek yapı
lan istikrazlardan bahsettikten sonra 
diyor ki: 

161 milyon altınlık borç 
imparatorluk yıkıldığı zaman ortada 

1«1 milyon altm Ilrahk bir borç kaimi) 
ve bu kötü mirastan Lozan muahedesin» 
göre Türkiyeye 107.528.461 altm Türk li
ralık bir hisse düşmüştü. Cumhuriyet 
idaresi bu borç mirası üzerinde alcaklı-
larla üç anlaşma yapmış ve mühim fay
dalar temin etmiştir. Bunlann birincisi 
1928 anlaşmasıdır. 1928 de, Lozan mua
hedesine göre Türkiyeye isabet eden 
borçlann ödeme tarzı tesblt edilmişti. 

Bu mühim borç mirası üzerinde cum
huriyet idaresi, alacaklıları ile yaptığı ü j 
anlaşma eğer Lozan muahedenamesl ila 
tesbit edilen borçlar İlk mukavelename
lerin koyduğu asalara göre ödenmiş ol
saydı; hükümetin her sene yalnız falı 
ve İtfa karşılığı olan 5.300.000 altm lira
lık bir taksit ödemesi ve buna aynca 
konsey tahsisatım ve diğer servis mas-
raflarmı da eklemesi icab edecek ve bu 
taksitles böylece 91 sene sürüp gidecekti. 

Yeni anlaşmalar 
1928 mukavelenamesi,, borcun mlkda-

tmda bir değişiklik yapmamakla beraber, 
yıllık taksitleri kayde değer bir mikdar-
da indirmiş, ve taksit mikdarlanm «a 
suretle tesbit etmiştir: İlk iki sene için 
1.600.000, bunu taklb eden beş sene için 
2.000.000, daha sonraki altı sene için 
2.380.000 ve bundan sonra gelen beş se
ne için 2.780.000 altm Türk lirası taksit 
verilecek ve borcun tamamiyle ödenme
sine kadar 3.400.000 altm Türk lirası te
diye edllecektL 

Bundan sonra 1933 de İkinci bir anlat
ma yapılmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye-
nin, hamillere karşı olan borçlannı tem
sil etmek ve üç tertipte olmak üzera 
% 7,5 faizli ve «1933 yeni Türk borcu tah
villeri» namı altmda bir nevi tahvil çı
karılması ve Osmanh imparatorluğun
dan intikal eden lx)rç mikdannm da 
962.636.000 Fransız frangı olarak tesbiU 
temin olunmuştur. Bu suretle, altın Türk 
lirası esasmm terkedilip altm Fransıa 
frangı esasına geçilmesi dolayıslyle bor
cun anası mühim bir nlsbette azalmış ve 
taksit te üç küsur milyon altmdan sabit 
olarak her yıl için 700 bin altm inmişti. 

Üçüncü anlaşma 1936 anlaşmasıdır.. 
1933 anlaşmasmı takip eden seneler 

zarfında bir çok paralarda olduğu glM 
Fransız frangmda da kıymet değişikliği 
olmuş ve bu meyanda Fransa da frangı 

Eski istikraz tahvillerinin dahilî istikraz tahvillerile 
değiştirilmesi için bir kanun lâyihası kabul edilmifti. 
Yeni kanunun hedefi Türk hamilleri zarardan koru
mak ve devlet tahvili piyasasına tam bir nizam ver
mektir. Bu münasebetle eski istikrazlara ve bunlara 

dair yapılan anlaşmalara dair mütehassıs bir 
kalemden çıkan bir makaleyi neşrediyoruz 

mek suretiyle, g6»a 
termlş olduklan lU-
mad, hükûmeU, A-
nadolu tahvillerin
de olduğu gibi, de
valüasyondan zarar 
görmekte olan Türll 
borcu tahvillerinin 
Türk hamillerini da 
zarardan korumak 
için tedbir nimnjm 
teşvik etmiştir. 

Yeni kanun 

devalüe etmek zorunda kalmıştı. Deva
lüasyonun doğurduğu bu yeni vaziyet 
lEarşısmda hükümet, Düyunu Umumlya 
mukavelenamesinin bazı hükümlerinden 
istifade ederek borç taksitlerini altm esa-
sma göre değil, devalüe frank veya de
valüe dolar esasma göre ödemeği Düyu
nu Umumiye konseyine kabul ettirmişti*. 
Taksitlerin devalüe dolar esasma göra 
ödenmesi dolayısiyle hükümetin % 40 ı 
mütecaviz bir nisbette bir İstifadesi ta
hakkuk ediyordu. Ancak gene yapüaa 
anlaşmaya göre % 40 küsur franktan 
hükûmetüı doğrudan doğruya istifadesi 
% 25 nisbetinde kalmakta ve % 25 il* 
% 40 küsur arasmdaki fark da fevkal&da 
amortismanlara tahsis edilmekte idi. 

918 dsJıilî istikrazı 
Osmanlı imparatorlugunım harici is

tikrazlarını ve bu hususta cumhuriyet 
hükümetinin yaptığı anlaşmalan bu su
retle hul&sa ettikten sonra 1918 dahili 
istikrazma geçelim: 

Bu istikra» meşrutiyet devrinde ve bü
yük harp sonlannda % 5 altm faiz tedi
yesi vade Ue çıkarılmış, yekûnu 18 mil
yon lira olan bu istikrazdan 17.977.600 
Uralık tahvil ihraç edilmişti. Dahili is
tikraz, ilk faiz tediyesinden sonra mü
him bir tenezzül seyri takip etmiş; 1918 
temmuzımda, 91,18 lira eden tahviller, 
1921 ikincikânun başmda 10,51 liraya ka
dar düşmüştü. Cumhuriyet idaresi, da
hili istikraz tahvillerinin kıymetini yük
seltmek ve netice itibariyle Türk vatan
daşlarını zarardan korumak İçin İcap 
eden tedbirleri almış ve bunlara başaba» 
yakm bir kıymet temin etmiştir. 

Şimdi bütün bu safhalan kısaca kay
dettikten sonra, bu İstikrazlara dail olan 
kanunu tahlil edelim: 

Cumhuriyet maliyesi, Osmanlı impa
ratorluğu devrinde bir çok gayretlere 
rağmen bir türlü başarüamıyan düzgün 
ödemeyi tahakkuk ettirmiş ve gerek difl, 
gerek iç borçlannı ödemekte büyük bir 
hassasiyet göstererek taahhütlerini dai
ma zamanmda yerine getirmiştir. 

Cumlıurtyet hükümeti bilhassa âdi hiz
metler İçin ist ikr^ yoluna sapmamış va 
bütün bunlar, mali İtibann memleket 
içinde olduğu gibi dışmda da jrükselme-
sini temin etmiştir. Mali itibann yüksel
mesi, dahili istikrazlann kıymetindekl 
devamlı istikrar, memleket dışmda bu
lunan Türk borcu tahvillerinin memleke
te girmesi ve memleket içindeki milcda-
rmm çoğalması neticesini doğurmuştur. 
Hamillerin, tahvillerini memlekete geürt-

Kamutay tarafm-
"" dan kabul edilen bu 

yeni kanunla 1933 Türk borcu tahvilleri 
hamilleri, diledikleri takdirde - Anadolu 
tahvillerinde olduğu gibi - ellerindeki 
tahvilleri devletin dahilî istikraz tahvil
leri ile değiştirebileceklerdir. Değiştirme, 
500 frank itibari kıymeti olan bir adet 
1933 Türk borcu tahvili mukabilinde 20 
lira itibari kıymetinde bir adet dahili İs
tikraz tahvili verilmek suretile yapıla
caktır. 

Bu değiştirme İle, Türk hamiller, elle-
Hnde bulımdurdnklan - ve şimdiye ka
dar dalma kendileri için zarar doğurup 
spekül&syonculara kâr temin eden - tah
villerin devamh kıymet temevvüçlerin-
den kendilerini kurtarmış, bunlann ye
rine kıymeti, diğer dahili devlet tahvllle-
rinde olduğu sabit, spekülâsyona mü
sait olmıyan bir tahvil elde etmiş ola
caklardır. Burada şunu da tebarüz et
tirmek lâzımdır: 

Bu kanunun bir faydası da, piyasada, 
sırf luymet istikrarsızlığmdan dolayı % 
14 - 15 arasmda faiz getiren devlet tah
villerinin bulunmasmm dahilî istikraa 
plasmanı noktasmdan mahzurlarım or
tadan kaldırmak ve piyasada devlet tah
villerinin faizlerinde bir istikras temin, 
etmek olacaktır. 

Ayni kanun mucibince, hâlen tedavül
de bıüunan 1918 - 1934 dahili Istikraa 
tahvilleri de faiz, ikramiye, İtfa, konu-
versiyon, müruru zaman, muafiyet, im
tiyaz ve servis itibariyle ikramiyeli Er
gani tahvillerinin ayni olmak üzere çı
karılacak ikramiyeli 1938 tahvilleri adım 
taşıyacak tahvillerle değiştirilecektir. Bu
gün hazinenin elinde bulunan ve bir ci
hete tahsis edilmemiş olan hazine malt 
1918 dahili istikraz tahvilleri amortisman 
sandığma devredilecektir. 

14/6/1935 tarihinde kabul edilen 2794 
numarlı kanunla bir amortisman sandı
ğı teşkil edildiği malûmdur. Dahilî ve ha
ricî devlet borçlarına ait tahvilleri sa-
tm almak, bunların piyasasmı tanzim 
için icap eden mali ve iktisadî müdaha
leleri yapmak vazifesiyle mükellef olan 
bu sandığa devlet elinde bulundurduğu 
kendi malı olan 1918 dahili istikraz tah
villerini de vermektedir. 

Şimdi bütün vaziyeti göz önünde bu
lundurarak, bunlardan şu neticeyi çüur-
mak kabildir: 

Devlet, bir taraftan Türk hamillerini 
zarardan korumak ve diğer taraftan dev
let tahvili piyasasma tam bir nizam ver
mek gayesiyle lüzumlu bir tedbir almif 
bulunmaktadır. Bu tedbirin hamiller va 
devlet lehine iyi neticeler vereceğinde 
şüphe yoktur. 

talya - İsveç münasebet
lerinde jayritabiîlikler 

tsveç Hariciye Nazırı dün 
mebusan meclisinde 

beyanatta bulundu 
Stoldıolm 18 — Hariciye Nazın B. 

Sandler, ftıebusan meclisinde haricî 
siyaset hakkında demiştir ki: 

— İsveçin İtalyaya karşı zecrî 
tedbirlere iştirak etmesi sebebile, 
İtalya - tsveç münaselıetlerinde bazı 
gayri tabiîlikler devam etmdttedir. 
Fakat hülcûmet, bu vaziyetin halle
dilmesini istemektedir. Yalnız bu hal 
keyfiyeti, İsveçin infirad halinde 
aldığı bir tedbirle değil, fakat ayni 
variyette bulunan ve îsveçle Milletler 
Cemiyetinde daimî surette işbirliği 
icra etmekte olan bütün diğer memr 
leketlerle müştereken yapılmahdır. 

Yalnız küçük devletleıln değil, far 
kat ayni zamanda bazı büyük devletr 
lerin de Milletler Cemiyetinden çe-
İdlmesi, paktm zecri tedbirler hak
kındaki ahkâymn tatbik İcabiliyetini 
kaydetmiş bulunduğunu göstermek
tedir. Bu vaziyette Milletler Cemiye
tinin selâhiyettar maiamlan huzu
runda lâzımgelen neticeler istimzaç 
olumalıdır. 

B. Sandler, İsveçin İspanyaya harp 
malzemesi yolladığı lıakkuıadi har 
berleri yalanlanuştır. 

Şüpheli bir adam 
Pariste Windsor Dükünün 

otelinde bir sabıkalı 
yakalandı 

Cöte a' Azur'dan Parlse dönen 
'Windsor dükile düşesinin İndikleri 

• otelde bir sabıkalı yakalanmıştır. Pa
ris gazeteleri bu hususta şu tafsilâtı 
veriyorlar: 

Saat 13 idi otel garsonlanndan biri, 
sabık İngiliz hüküradaruun oturduğu 
üçüncü kattan aşağıya inerken kori
dorda şüpheli bir adam görmüştür. 
ŞüpheU adam 210 numaralı odanm 
kapısı önünde duruyor ve kapı tok
mağım çevirmeğe hazırlaıuyordu. 
Garson, kendisine sordu: 

— Kimi anyorsımuz? 
Meçhul şahıs: 
— Dostum B, Smitlıin yaiuna gi

diyorum. 
Garson şüpheli şahsı önüne kattığı 

gibi otel müdürünün odasma götür
müş ve polise de haber verilmiştir. 
Çünkü şüpheli adamm Windsor düktl-
ne karşı bir suikasd ve yahud hiç ol
mazsa bir hırsızlık yapmasmdan kor-
kulmuştu. Otele gelen polisler meç
hul şahsı sorguya çektiler. Şüpheli 
şahıs hüviyetini bildirerek dedi ki: 

— Adım Karison'dur, İsveçliyim, 
1382 senesinde Kalmarda doğdum. 
At yanşlannda oynamak suretüe ha
yatımı kazamyorum. 

Meçhul şahıs, karakola götürüier^ 

Habeşistanıla 
ingiliz gazetelerinin 
verdikleri haberler 

Ramada tekzip ediliyor 
Roma 18 (A.A.) — Stefani ajansı 

bildiriyor: Bazı İngüiz gazeteleri ve 
ezcümle Manchester Guardian ve Dail^; 
Herald. Habeşistanda kanşıklıklarm 
devam ettiğini, İtalyan endüstriyelle
rinin sermayelerini çelnneğe başladık
larım ve her gün bir milyott sermaye
nin Habeşistandan Isaçtığmı yazıyor
lar. Bütün bu şayialar tamamile uy
durmadır. Hal)eşlstanda tam bir sükûn 
caridir ve bu müstemleke gerek tica
ret ve gerek ziraat bakımmdan tnki-
gaf halhıdedir. 

Balkan antantı konseyi reisliği 
Atina 18 — Balkan antanti konse

yinin riyaseti 9 şubattan itibaren Yu
nan Başvekili ve Hariciye nazın B. 

* Metaksasa bir sene müddetle geçecek, 
bu itibarla şubat ortasmda Ankarada 
toplanacak olan Balkan antantı kon
seyine kendisi riyaset edecektir. 

üzerinde bir anahtar ve 30 frank bu
lunmuştur, Sabıkalüar defterinde jsr 
puan arsıştırma neticesinde kendirf-
nin sabıkalı olduğu meydana çûsaag 
ve mahkemeye verilmiştir. 
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İmparator 1 inci Napoleon'un ölOmG 
Krallara şapka çıkarmıyan adam, in
giliz gemicilerinin önünde başını açtı 
Bir limanda, senelerdenberi aile yuvalarını söndüren esir impara
torun yüzüne tükürmek için toplanmış olan binlerce Idşi, Napoleon 

görünür görünmez, şapkalarını çıkanp başlannı hürmetle iğdiler 
18 Haziran 1815... Ak§am... Sular 

karanyor... Saat sekiz buçuk; sene
lerdenberi Avrupa meydan muharebe
lerinde yedi düvele meydan okumuş 
olan Fransız. Kartalı, Waterloo mey
danında ölesiye yaralandı. 

İmparator, ölümü arar gibi siper
den sipere dolaşarak general *• Grou-
chyyi bekliyordu; başta general Blü-
cherle Prusya ordusu geldi... Napo--
leon yenildi... Kaçan kaçana... Sene
lerden sonra, ilk defa, Fransız ordusu 
tam bozguna uğradı... 

Waterloo bozgımımun bir çok sebe
bi vardır; belli başlı sebeblerden bir 
tanesi, en esaslısı, Napol^on'yn has
talığıdır. Kanser sancılarile kıvranan 
imparator İradesini kaybetmişti... Blt-
gin bir halde beyaz atına bindi, Wa-
terloo'dan uzaklaştı... 

*** 
20 Haziran... Akşam... Sular kara

nyor... Saat altı: Napolfen Pariste, 
Elysee saraymda... Bir haftadır at
tan inmemişti, yorgunluktan kımıl-
dıyamıyacak hale gelmişti: 

— İki saatte dinlenirim; bana sı
cak bir çorba getirsinler, banyoyu ha
zırlasınlar, dedi. 

General Drout mırıldandı: «Hecşey 
mahvoldu» imparator duydu, ters 
ters baktı ve tarihe geçen meşhur ce
vabı verdi: «Şerefimizden başka!» 

*** 
Napoleon, hududlan müdafaa ede

bilmek için meclise muvakkat bir dik
tatörlük kurmak teklifinde bulımdu: 
ReddettUer. İstifasını verdi: Kabul 
ettiler. Orduya bir beyanname ile ve
da etti, Rocheforta gitti. Hemen bir 
gemiye atlasa, Amerikaya kaçabile
cekti... Bımu yapmadı, genç bir gemi
cinin: «Sizi kaçırayım» teklifini de ce
vapsız bıraktı. Bekliyordu, ne bekle
diğini kendi de bilmiyordu. Nihayet 
Amerikaya gitmeğe karar verdi ama 
İş işten geçmişti: İngiliz kruvazörü 
Bellerophon Amerika yolunu kesmişti. 

Kendine sadık kalan bir kaç alayı 
toplayıp Paris üzerine yürümesi akıl 
kârı bir hareket olmazdı. Kuzeye inip 
dahilî isyan çıkarması da cinayet olur
du, îngiltereye sığınmaktan başka 
çare yoktu. Şu mektubu yazdı: 

«Altes Ruayal, 
«Siyasî hayatıma nihayet veriyor 

ve Temistokles gibi, İngiliz milletinin 
ocağına; kanunlannızın himayesine 
sığmıyorum ve düşmanlarımın en 
merdi, en âlicenabı, en kuvvetlisi siz 
Altes Ruayaldan şefaat istiyorum.» 
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İmparator 1 inci Napoleon 

Mektubu Bellerophon'un süvarisi
ne verdUer. İngiliz, İngUterede hüs
nü kabul göreceğini temin etti ve ta* 
ahhüd etti: «Biz merd ve demokrat 
milletiz» 

Napoleon, Bellerophon'a bindi. 
Kralların önünde başını açmıyan o 
adam, güverteye toplanmış olan kap
tan ve mürettebatın önünde şapkası-
m çıkardı: 

— Prensinize ve kanımlarmıza sığı
nıyorum! dedi. 

On gün sonra Bellerophon, Plymouth 
limanına girdi. Binlerce kişi sandal
larla geminin etrafına toplanmışlar
dı. Kinlerini, nefretlerini haykırmak, 

Sainte - H â i n e adasc 
suratına tükürmek için mağlûb düf-
manm görünmesini bekliyorlardı. 

Senelerdenberi analarile babalaruu 
evlâdsız, kadınları dul bırakmış olan 
Korsikalı güverteye çıkınca: Kahrol! 
diye bağıracaklardı. 

Kartalı hapsettikleri kafesin, ka-
maranm kapısı açıldı. O yaman adam, 
hiç beklenmedik, son bir zafer daha 
kazandı. Güvertede görününce derin 
bir sessizlikle karşılandı: Binlerce ki-
fi şapkalarım çıkarmışlar, başlanm 
önlerine Iğmişlerdi. 

İngiltere hariciye nezareti, impara
torun mektubuna cevap verdi: Gerek 
memlekete, gerek müttefiklerine kar
gı, general Bonaparte'a, yeniden Av-
hıpa sulhımu bulandırmak fırsatmı 
bahşedecek fırsatı vermeleri doğru 
olamazdı... 

General Bonaparte «havası iyi, ıs
sız» ada, Salnte - H61ğne adasında 
oturacaktı. 

Napolton, Bellerophondan indi, 
Northumberland gemisine bindi, «har 
vasi iyi, ıssız ada», Sainte - H61toci 
adasına yelkeni açtı. 

Saint - Helene adası, Afrikadan bir 
fersah, Avrupadan blıüerce fersah 
uzak, büyük bir yanardağ' indifaının, 
deniz dibinden fışkırttığı lâv İdilçesi-
dir. Adayı oturabilir hale sokmak için 
Afrikadan münbit toprak getirtmek 
mecburiyetinde kalmışlardı. Adanın 
bir limanı vardı: Jamestown; bir de 
havadar yeri vardı: Plantation-House... 
Bonapart tabiî limanda oturtulamaz-
dı, öteki yerde de adanın valisi oturu
yordu. Napoleon, Longwooda yerleşti, 

Avulcat Henri-Robert, Napol6on'un 
oturduğu evi şöyle tarif ediyor: «Ba
sık tavanlı, konforsuz, rutubetten du-

Setâmi Sedes 
—Devamı 8 inci sahifede— 

Mısır kraliçesi için 
45 elbise yapıidı 

Gelinlik elbise için bir Yunanlı 
terzinin modeli kabul edildi 

Fransız gazetelerine göre perşembe 
günü düğünü yapüacak olan müstak
bel Mısır kraliçesi bayan Feridenin 
gelinlik elbisesi Pariste yapılmıştır. 
Gelinlik elbisesi modellerini takdim 
eden terziler arasmda Yunanlı Vasse-
1in modeli, müstakbel kraliçe tarafm-
dan tercih edilmiş ve müsabakayı ka
zanan Vassel tayyareye atladığı gibi 
soluğu Pariste almıştır. Terzi Vassel 
kendisüe görüşen gazetecilere demiş
tir ki: 

— Herşeyi, hat tâ ipliğine ve iğnesi
ne kadar herşeyi Paristen satın aldım. 
Kraliçenin mantosuna gelince bir şah
eserdir. Bu manto, hükümdariarm 
giydiklerinden hiç birine benzemez. 
Bunu yapmak için asan atikadan il
ham aldım. Yunan ve Mısır kumaş 
cinslerini tedkik ettim. 

Hermin yakadan itibaren lâciverd 
kadifeden yapümış etek uzalnacak ve 
yedi metre sürüklenecektir. Manto
nun kenarlan Merminden ve düğme
leri altm ve gümüş başak şeklinde ola
caktır. Gelinlik elbisesi üzerinde Pa
riste gece gündüz 28 terzi kız çalış
mıştır. Evvelce bu iş ancak bir senede 
yapılırdı. Halbuki bugünkü vesaitle 
bir ayda bitirilmiştir.» 

Terzi VaSsel, kraliçe için hazırlanan 
dört tuvalet hakkında da şu izahatı 
vermiştir: 

— Gelinin düğün günü giyeceği ük 
tuvalet lâciverd lâmeden yapılmıştır. 
Üç metre uzunluğunda bir eteği valr-
dır. Eorsaji altm re gümüş ile İşlen
miş ve safir taşlarlle süslenmiştir. Yu

nan biçiminde olan ikinci tuvalet 
Lamee argeut'ten yapılmış ve kristal 
boncuklarla süslenmiştir. Üçüncü tu
valet pembe renkte dantelden mamul
dür. Dördüncü tuvalet ise incilerle iş
lemeli Lame reseden imal edilmiştir. 

Terzi Vassel müstakbel kraliçe için 
sokakta, öğleden sonra, ziyafetlerde, 
merasimde ve sair zamaiılarda giymek 
için biribirinden güzel ve kıymetli 45 
rop daha yapıldığım söylemiştir. 

Kraliçenin takacağı mücevherler 
için Parisin maruf bir kuyumcusu Ka-
hireye gitmiş, fakat Mısır hükümda
rının malik olduğu emsalsiz kıymetli 
taşlai-ı görünce tayyare ile derhal Av-
rupaya dönmüş, ve Avrupanm en ma
ruf kuyumcıüarmı birer birer dolaşa
rak gelin güveğiye lâyık mücevherat 
bulmağa çahşmıştır. 

B a y b u r d d a h a v a h ü c u m l a r ı n a 
k a r ş ı b i r t e c r ü b e 

Bayburd (Akşam) — Burada ilk 
defa olarak tayyare hücumlarına ve 
zehirli gazlara karşı korunma tecrü
besi yapıldı. Halkevinde fen memuru 
B. Burhan tarafından haftada üç ge
ce halka ve memurlara zehirli gazlar
dan korunmak yollan öğretilmekte
dir. Herkes bu dersleri alâka ve isti
fade ile takib eylemektedir. 

Bayramdan sonra bütün kasabada 
tayyare hücumlanna karşı bir müda
faa tecrübesi yapıldı. Mefruz tayyare 
hücumu zamamnda şehrin bütün ışıky 
l an söndü ve her taraf karanlık için
de kaldı. Bu tecrübede tam bir mu
vaffakiyet elde edildi. 

Moskova dvarmda Ur ainema enstitüsü vardu*. Burada makinist Chakh-
Torostov yaz kış dvardaki gölde banyo yapmaktadır. Buna 928 senesinden-
beri devam ediyor. 984 seneslndenberl karısını da kış banyosıma alıştırmıştım 
İTukanda kan koca karh bayada banyo yaparken görünüyor. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 19 

Tercüme eden: 
Selâm! Sedes 

Ağzı kulaklanna vararak iki elini 
uzattı. Solunun düşkünlüğünü yadır-
gamıyan Duroy iki eli de tut tu ve 
Norbert de Varennein yaptığı gibi 
birini öptü. 

Kadın yer gösterdi. Sonra Duroyu 
tepeden tırnağa kadar süzdü: 

— Çok değişmişsiniz. Parisüı hava
sı size yaramış. Haydi bana havadis 
veriniz. 

Aynı ırk ve aym huydan iki kişinin 
beş dakikada biribirlerlne ısmdıklan 
gibi, biribirlerlne İtimad getirdiler ve 
hemen konuşmağa başladılar; gören 
olsa onları kırk yıllık ahbab sanırdı. 

Genç kadın birdenbire sustu, kendi 
kendine şaştı: 

— Ne tuhaf. Sizi sanki on senedir 
tanıyormuş gibiyim. Herhalde iki sa
mimî arkadaş olacağız, öyle değil m i ? . 

Duroy, bu kadarla da kalmıyacağı-
nı ima eden gözlerle bakıp: 

— Elbette, dedi. 
Yumuşak, şatafatlı penjmariyle onu 

çok alımlı buluyordu, fakat beyaz 
penyuarhdan daha az zarif, daha as 
ince, daha az yaltaktı; baharı, biberi 
daha fazlaydı. 

Bayan Forestieryi hem çeken, hem 
durduran, sanki hem «sen hoşuma gi

diyorsun» hem de «uslu dur» diyen 
asıl anlamı anlaşılamıyan deprentisiz 
sevimli gülümse3rişile yanmda hisse
derken, ayaklarının altma uzanmak, 
göğsünden yayılan ılık güzel kokulu 
havayı ağır ağır kokbyarak korsajmm 
dantellerini öpmek arzusunu duyar
dı. Bayan Marellenln yanmda İse ar
zusu daha belli, daha kabaydı. İnce 
ipek kumaşın etekleri, tül yenleri, yar 
kası, göğsü açıldıkça bu arzu ellerinde 
ürperiyordu. 

Kadın hâlâ konuşuyordu. Duroy 
düşünüyordu: Söylediklerini akılda 
tutmalı. İnsan onu böyle konuşturur-
sa günün vakalanna dair fıkralar ya^ 
zabilir. 

Bu sırada kapı usulca, usulcacık 
vuruldu; bayan seslendi: 

— Girebilirsin yavrucuğlun. Genç 
çocuk girdi, doğru Duroyun yanma 
gitti, elini uzattı: 

Bir müddet te çocukla konuştu. Sa
a t üç oldu. Duroy kalktı. Bayan Jto* 
relle: 

— Sık sık beklerim, dedi, bugünkü 
gibi oturup konuşuruz. NWen Pores-
tlerlerde görünmüyorsunuz? 

— Son zamanlarda çok meşguldüm] 
bugünlerde buluşunu. 

Sebebsiz bir ümidle çıktı. 
Bayan Marelle'e gittiğini Forestl-

erye söylemedi. 
Bir kaç gün sonra tekrar gitti. 
Salona girdi, hemen Laurine geldi, 

bu sefer elini değil, öpsün diye almnı 
uzattı: 

— Annem beklemenizi rica ediyor. 
Bir çesrrek kadar belcliyeceksiniz. 
Ç?tlnkü henüz giyinmedi. Ben sizi yal
nız bırakmıyacağım. 

Kızm resmi hali Duroyun hoşuna 
gidiyordu: 

— Teşekkür ederim küçük bayan. 
Sizinle bir çeyrek konuşmak benim 
İçin şereftir. Ancak şımu biliniz ki, 
ben fazla ağır başhhğa gelemem, ben 
bütün gün oynarım. Haydi sizinle» 
«elün ucu» oymyalım. 

Çocuk şaşaladı; mınldandı: 
— Apartımanlarda koşmaca oynan

maz! 
— Bana vız gelir, ben her yerde oy

narım. Haydi beni tutunuz bakayım. 
Çocuğu kışkırtmak İçin masanın 

•trafmda döneniyor, çocuk gülümsl-
yerek peşi sıra yürüyor, bir türlü koş-
tnaga cesaret edemeden ancak tutmak 
İBter gibi ellnİ uzatıyordu. 

Duroy koşuyor, sıçrıyor, koltukla-
n anya siper koyarak salonım bir 
ucundan öbür ucuna atlıyordu. Lau
rine de nihayet coştu. Artık o da ko
şuyor, arkadaşuun yaptıklarına kah* 

kabalarla gülüyordu. 
Bir aralık tam Duroyu yakahyaca-

gmı sandığı sırada, Duroy onu yaka
layıp kucağıma aldı, tavana kadar 
hoplatıp: «Elim ucu!..» dedi. 

Kız gülüyor, kurtulmak için ba
caklarını salhyordu. 

Bayan Marelle girdi ve hayretten 
donakaldı: 

— Laurine oynuyor, Laurine oynu
yor ha... Bay, siz büyücüsünüz! 

Çocuğu yere bıraktı, annesinin eli
ni öptü, kızı aralarma alıp oturdular. 
Her zaman sessiz duran Laurine oyun
dan heyecanlanmıştı. Boyuna konu
şuyor, onları konuşturmuyordu. Oda
sına yolladılar. 

Kız söz dinleyip odasına gitti ama 
gözleri yaşardı. 

Başbaşa kahnca bayan Marelle se
sini biraz alçalttı: 

— Size bir şey söyliyeceğim, dedi. 
Ben her hafta bir gün Forestierlerde 
yemek yerim, arada bir de onları bir 
lokantaya davet ederim. Ben evimde 
kalabalık sevmem, misafir kabul ede
cek halde de değUim; esasen ev işle
rinden, yemekten falan anlamam. Bu
nun için onlan lokantaya davet ede
rim. Ama üç kişi çok sıkıntılı oluyor, 
benim dostlanm da onlara uymuyor. 
Anhyorsunuz ya, cumartesi günü si
zin de gelmenizi rica edeceğim. Cu
martesi günü yedi buçukta Riche kah-
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vesinde buluşalım. Yerini biliyor mu
sunuz? 

Duroy memnuniyetle kabul etti. 
Kadm: 

— Dört kişi olacağız, dedi, biz kadm-
1ar böyle şeylere alışık olmadığımız
dan, bizim için bu eğlenceler çok ca-
zib oluyor. 

Koyu kahve rengi elbisesi belini, 
kalçalarını, gerdamnı, kollarını lüzu
mundan fazla yoğuruyor, kendine de 
çok yakışıyordu; Duroy, eve karşı 
gösterilen lâkaydüe taban tabana zıd 
bu tuvalet ihtimamına bakarak sebe
bini pek kavrıyamadığı bir çekingl, 
bir mahcubiyet duyuyordu. 

Vücudunu örten, tenine değen her
şeyi güzel ve zarifti; etrafmdaki eşya
lara ise tamamile lâkayıddı. 

Kadının ha'yalini, geçen seferki gi
bi, hislerinde yaşatarak aynldı. Hej 
an artan bir sabırsızlıkla yemeğe dayett" 
11 olduğu geceyi bekledi. 

Henüz frak alacak kadar parası cHf 
ma'dığmdan bu sefer de bir frak ki
raladı ve randevuya, vaktinden bir ka0 
dakika evvel, herkesten önce geldi. 

İkinci kata çıkardüar, kırmızı dö« 
seli, cadde tistüne tek pencereli kü» 
çük bir lokanta odasma soktular. 

(Arkası var); 
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N^vyorkta bir binanın 89 uncu 
katından şehir nasıl görünür ? 
Müthiş bir ilân: Yere tülcüren 500 dolar para cezası 

verir, bir seneden İki seneye kadar hapsedilir 

J 

Amerikan topraklarına ayak bas
madan evvel vapurda her mevki yol
cularım birer büyük salona çsığırdı-
lar. şimdi doktor muayenesi yapıla
cak. Çünkü Amerkaya gireceklerin 
tam sıhhatli olması lazımmış. Dok
torlar salonun ortasma dikildilCT. 
Bütün yolcular kadm, erkek uzun bir 
dizi halinde doktorlarm önünde geçid 
resmi yaptılar. Sağlam, sağlam, sa^ 
lam... Fakat doktorlar birdenbire blS 
yolcuya fazla dikkat ediyorlar. Mua
yenelerini daha derinleştiriyorlardi, 
Nevyorka kadar gelmiş, fakat burada, 
sıhhati yüzünden Ijaraya çıkamamalc 
tehlikesüe karşılaşan yolcuda renk 
menk atıyor ve el ayak titremeğe baş-
hyordu. Sıhkati şüpheli görülen yol
cular küçük bir salona ayrılıyor. Yar ^ 

' purda Hollivuta gitmek Içüı yola çt« 
kan genç kızlaî-dan biri de çürük sa^ 
lonuna gönderildi. Zavallı kızın göa-
leri dolu dolu olmuştu. 

Nihayet polislerin gayet inced«Ji 
İnceye sordukları sorgular da bittik
ten sonra Nevyorka çıkmak müsaa
desini aldık. Vapurdan karaya bakar
ken ilk gözümüze ilişen şey rıhtım
larda çalışaiı sayısız hamallann hep
sinin ellerindeki uzırn eldivenler ol
du. Eldivensiz tek hamal göremedik. 
Vapurda ahbap olduğumuz Ameri
kalı bize: 

— Bizim hamallar ellerine pek iti
na ederier... dedi. Elleri çizUmesin, 
«irienmesin diye eldiven giyiyorlar.. 

84 üncü rıhtımdan bir taksiye bin-
öik... En kalabalık caddelerden hızla 
geçiyoruz. Bize pansiyon bulacak olan 
Amerikalı dostumuza: 

•—Bu kadar kalabalık caddeden bu 
hızla gitmek tehlikeli değü mi?., diye 
8ordum. Tam cevab alacağmı sırada 
arkamızdan bir polis motosikleti ye
tişti. Şoföre çıkışmağa başladı. Ben 
İçimden: «Hızlı gidiyor diye şoföre 
ceza kesiyor galiba..» diye düşün
düm. Yammızdaki Amerikalı: 

— Polis, şoföre yavaş gidiyor, mü
nakalâtı güçleştiriyor diye çıkıştı ve 
35 kilometreden aşağı sürate düşme-
»leşini tenbih ediyor., dedi. 

Şaşırdım. Hakikaten bazı sokakla-
" ^ başmda: «Şoför 35 kilometreden 
^ağı düşme.. Caddeleri tıkama..» di
ye yazıyor. Nevyork caddelerinde ak
la' durgunluk verecek derecede çok 
< ân otomobiller bir de yavaş gidecek 
Jlurlarsa yollardan geçmeğe imkân 
kahnaz. 

Amerikalı dostum otomobilin pen
ceresinden bana bir bina gösterdi: 

— işte Nevyorkta yapüan ilk Grat-
%el,.. İsmi Fletaym Zlatiron... 12 
*ath olan bu bina vaktUe Nevyork-
"lara dehşet vermiş. Halbuki şimdi... 

Evet şimdi vaktUe Nevyorklüara 
dehşet veren bu zavallı ük Gratsiyel 
yalnız 12 tanecik katile 108 katlı Em-
Pjre State Building, Ehrysler Buil-
^S RocfeUer Centerin yanmda bir 
Cüce gibi kalıyor. Yeni binaların ara
m d a Uk Gratsiyel bir baraka haline 
girmiş. 

Evvelâ kendimize bir pansiyon ara;-
dık ve 33 katlı bir kulübeciğin 32 nci 
^ t m d a bir yer bulduk. Evet burada 
f: l«.tlı binalara kulübe nazarile ba
ğlıyor. Bu gece hayatımda ilk defa 
gökyüzüne bu kadar yakm, 32 inci 
katta yatacağmı. İstanbulun Beya-
2id yahud Galata yangm kulesinin 
pepesinde yatsaydım «yeryüzüne da
na yakuum» diye bu kadai: korkmaz
ımı. Odamm penceresinden aşağıya, 
Broadway caddesine bakarken ba-
Çim dönüyor. Nevyorkun en büyük 
Dinası olan Empire Statede birismi 
görmek lâzımdı. Kalktık gittik. 108 
katlı bir Gratsiyelin dışmdaiı görü
nüşü kadar içerisi de acayip ve dik
kate değer. İnsan bu devleri yanmda 
cüce bırakan binamn dışarıdan yal
nız 108 katmı görüyor. Halbuki Grat-
«yeUerin yeraltmda da 10 - 12 kat
lan daha var. Hattâ bir çok Gratsi-
yellerin altlannda yeraltı şimendifer 
^tasyonlan, çarşüar, sinemalar, eğ-
«nceler, yüzme havuzlan yapmış-

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 62 

NevjOTkun denizden gorünüşli 

1ar... Bu binalarda çalışanlar akşani 
üstü yeraltı şimendiferlerine binerek, 
hiç yerüstüne çıkmadan evlerinin ka
pılan önüne, sokaklannm balşlanna 
kadar gidebiliyorlarmış... 

Yüksek binalardaki 
asansörler 

Biz «Empire State» nin 89 uncu 
katma çıkacaktık. Binadaki 32 tane 
büjrtik asansörün hangisine binece
ğimizi şaşırdık. Çünkü bunlal tıpkı 
tren gibi... Birisine yanlış blndinla 
mi?. Çıkacağınız katı bulımcıya ka
dar akla kara3nı seçersiniz... Çünkü 
bu asansörlerin ekspresleri var, yarı 
ekspres olanlan var. Lokal denilen 
ve her kata uğnyanaln var. Binamn 
en altmdan kalkmayıp da, yalmz kat
lar arasmda gidip gelenler var. Yer
altı ekspresleri var, bunlar yerüstüne 
işlemiyorlar. Yeraltı yan ekspresleri, 
yeraltı lokalleri yani her kata uğrı-
yanlan var. 

Öyle ekspres asansörler var ki bir 
kalktı mı altmışmcı kata kadar hiç 
bir yM:e uğramıyor. Meselâ bizim gi
bi 89 uzuncu kata mı çıkacaksınız. 
Çabuk gitmek isterseniz bir ekspres 
asansöre binersiniz. Altmışmcı kat
ta inersiniz. Buradan katlar arasm
da işliyen bir yavaş asansöre binersi
niz. Bu sizi seksen dokuzuncu kata 
bırakır. 

Gene Öyle yan ekspresler var M 
yalmz 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 vesaire 
gibi toparlak rakamlı katlarda duru
yor. Asansörlerin bazılan yalnız ellin
ci kata kadar işliyor. Yeraltı asansör
leri sizi bir kucağma aldı mı? 12 kat 
yerin dibine bırakıyor. Bu süratli eks
preslere mukabil bizim zikzak Haliç 
vapurları gibi her kata uğrıyan ya
vaş asansörler de var. Fakat bımun-
la bir binamn yüzüncü katma kaç 
dakikada çıkaTsmız onu bilmem. Lâ
kin bir binanm sekseninci, doksamn-
cı katma inip çıkarken - hele o eks
pres asansörlerde - insanı deniz tut
ması, tayyare tutması gibi âdeta 
asansör tutuyor. 

9 0 ıincı ka t tan N e v y o r k 
nasıl görünür? 

Asansör meselâ doksanıncı kattan 
hızla yere inerken insan tıpkı tayya
rede imiş gibi oluyor. Bvmun için ba-
zan ekspres asansöründe genç bir ka-
dmm sapsan kesilmiş ve gözlerini 
kapatmış öylece bir köşeye dayandı-
ğmı görüyorsunuz. 

Bu yüksek binalara; alışmıyanlar 
için meselâ 89 uzuncu katta bir saat 
geçirmek adamı hasta ediyor. Fazla 
irtifadan mı nedir? Yoksa asansörle
rin süratinden mi? bilmiyorum. Ku-
laklarmız ağrımağa başhyor. Şakak-
lannız zonklıyor. Tekrar yei7üzüne 
ayak bastığmız zaman yanm sa:at bu 
sersemlik geçmiyor. 

89 uncu, doksanmcı, yüzüncü 
kattan Nevyorkun. manzarası haki
katen pek müthiş. însan tayyaaredert 
şehri seyreder gibi oluyor. 70 katlı, 
60 katlı Gratsiyeller ayağınızm al
fanda seriliyor. Bütün bu yüksek bi-
nalanmn hepsinin üstü de bahçe ve 
gazino... Rockfeller Center binasının 
yanmdaM bir Gratsiyelin üstüne 
«Beynelmilel bahçe» diye bir yen 
yapmışlar., fevkalâde... Binamn üs
tü bir sürü havuzlarla kaplı... Bu 
havuzlar denizleri temsil ediyor. Ha-
vuzlann biri Atlantik, biri Pasi
fik, biri Akdeniz, biri Karadeniz... 
Sonra bir takım kabartma haritalar
la bütün dünya gösterilmiş... Uzak
tan Türkiyeyi seçtim.. Bu beynelmi
lel bahçede istediğiniz memlekette 
oturabilirsiniz. Haritalarm temsil et
tikleri memleketlere de bazı millî de
korlar yapılmış... Meselâ Çin bah
çesinde bir Çin pagoru. Fransada kü
çük bir Eyfel kulesi... 

Müthiş bir ilân 
Gratsiyelden çıktık. Bütün Nevyor

kun altında bir köstebek yuvası gibi 
her caddeye, her sokağa kadar giden 
yeraltı trenlerinden birine bindik. 
Yeraltı treninde müthiş bir ilân gö
züme ilişti. İlânda demliyordu Mî 
«Tükürmek yasaktır. Tükürenlere 
500 dolar para cezası bir seneden iki 
seneye ka:dar da hapis verilir.» 

Gördünüz mü ilâmn dehşetini? 
Doğrusu bizim İstanbul Nevyorktan 
çok ucuz. Bir lirayı verdiniz mi? Ca-
nımzm istediği gibi tükürebilirsiniz. 
Yeraltı şimendiferinden çıktık. Ame
rikalı dostum bana bir şey içirmek is
tiyordu. Zorla beni bir eczahaneye 
soktu. Çünkü burada eczahahelerde 
fotin bağmdan tutımuz da, kızarmış 
sucuğa kadar her şeyi bulabilirsiniz. 
Yiyip içmeğe aid ne dilerseniz ecza-
hanelerde vardır. İçeriye girdik Ame
rikalı ahbabım sordu: 

— Bir domates suyu içer misin?.. 
Evvelâ ben de buna hayret ettim. 

Fakat sonra gördüm ki Amerikalılar 
sudan ziyade domates suyu içiyorlar. 
Sabahleyin kalkmca bir bardak do
mates suyu.. Bir misafirliğe gitseniz 
size likörden evvel buzlu domates su
yu ikram ediyorlar. Öğle üstü yemek
ten evvel domates suyu.. Akşam do
mates suyu.. Gece yansı domates 
suyu... 

Şimdi domates suyuna; yeni gazoz 
gibi bir içki rakib çıkmış.. Bıma «Co-
kakola» diyorlar. Her yerde önüne 
gelen Cokakola içiyor... Biz de içtik... 
Bizim demirhidilerin lezzetinde fa
kat gazozlu bir içki... Sokaklarda Co-
kakoladan geçilmiyor. Amerikada 
çiklet sakızı bir, Cokakola iki... Ga
yet rağbette... 

Hikmet Feridun Es 

Güldost Hasan beyden aynidı ve 
Kaşgar yolunu tuttu 

— «Zannetmem, hanımefendi. Bir 
saattenberi j^lrüyoruz. Sular bizi 
her halde çok uzağa atmamıştır. 

—, Öyle ise yürüyelim. Elbette yü-
rüye 3Kirüye oraya varacağız.» 

Tekrar yürümeğe koyuldular. Fa
kat ancak bir saat daha gittikten 
sonra karargâhı bulabUdUer. öbür 
sahilden bu tarafa hiç bir haber gel
memişti. İhtimal ki halatm kesilmiş 
olmasından lümse o tarafa geçemi
yordu. Hasan bey de yerinden ayn-
lamıyordu. -

Güldost karargâha vasıl olduğunu 
haber vermek İçin bir tenvir fişeği 
yaktı. Buna derhal karşı taraftan 
mukabele edildi. Bu suretle Hasan 
beyle anlaşmış oldu. Güldost oradaki 
adamlara bir eşkiya çetesinin karar
gâhı basmak istediğini, fakat nehri 
geçmek üzere iken şakilerin geriye 
püskürtüldüklerini anlatfa. Ondan 
sonra, atlan.ve develeri daha sıkı bağ
lamalarım ve her tarafa nöbetçiler 
dikmelerini emretti. 

Bunu müteakıb kız çullara ve örtü
lere bürünerek uykuya yattı. Gece 
hâdisesiz geçti. Ortalık ağarmsığa baş
larken Hasan bey de karşı sahUe gel
di. Güldostu uykuda buldu, fakat 
uyandırmadı. Kıza bir şey olmadığmı 
anhyarak müsterih olduktan sonra 
öbür sahilde kalan develer de geçiri
lir geçirilmez hemen denklerin yük
lenmesi ve Hotanderyaya doğru yola 
çıkılması için hayvanlann ve denkle
rin hazır bulundurulmasmı emretti. 
Kesilen halat çarçabuk tamir edildi
ğinden, biraz sonra nakliyat tekrar 
başladı. 

öğleden biraz evvel develerin karşı 
sahile geçirilmesi işi bitti. Hasan bey 
henüz öbür sahilde idi. Orada son pü
rüzleri temizlemekle meşgul oluyor, 
yapılan mubayaatı ödüyor, çalıştırı
lan amelenin yevmiyeleriıü dağıtı
yordu. 

Bu iş de bittikten sonra sahilden 
sahile gerUi duran halat çözüldü ve 
çekildi. Hasan beyin muvasalatından 
biraz sonra bütün hayvanlar yüklen
mişti. Güldost da harekete hazırdı. 
Kızın maksadı en kısa bir zamanda 
Kaşgara vasıl olmaktı. 

Bütün hayvanlar mutad olan sıra
lara dizili duruyordu. Hasan beyle 
Güldost önden hareket etmiş olan at
lar kafilesine yetişmek üzere devele
rin arasından geçerek üeriledüer. Ta
rım nehrinden yukan istikamette, 
nehrin sağ sahilinde ve altı saat uzak
ta ağaçlık dar bir saha vardı ve bu 
saha bir şerid gibi Hotanderya man-
sıbma kadar Tarım sahilini takib edi
yordu. Büyük kervan bu ağaçlık saha 
ile çöl arasında garba doğru istika
met alacaktı. Bu yol nehrin sol sahi
linden görünmezdi, sağ sahilinde ise 
3rüzlerce kilometre genişlikte Takla 
Makan çölü uzanıp giderdi. 

Hasan beyin atlar kafUesi önden 
ilerliyordu. Güldostun atlan hemen 
bu kafilenin arkaSmdan geliyordu. 
Hasan beyle Güldost geceki hâdiseleri 
bir kere daha konuştuktan sonra ar
tık sükût ediyorlardı. İkisi de düşün
celiydi. Etraflarmda ıssızlık hüküm 
sürüyordu. Bindikleri hasrvanlar, kum 
üzerinde nal sesi çıkarmadan müte
madiyen yürüyordu. Tanm nehrinin 
Sîîları mutad olan hışılfa ile akıyor, 
arada sırada sahilden kopan bir top
rak kütlesi gümbürtü üe nehre düşü
yor ve sarımtırak suları havaya fış
kırtıyordu. 

Nehrin dolambaçU sahUi takib edil
diğinden güneş bazan sağ, bazan da 
sol taraflanna isabet ediyordu. Cenub 
tarafında çölün cansız, çırçıplak ve 
sarımtırak tepecikleri yükseliyordu. 

Güldost dedi ki: 
— Artık vedalaşacağız. Hasan bey. 

Ben süratle hareket etmeliyim. Kaş
gara biran evvel vasıl olmalıyım. Ka
zanacağımız bir günün büyük kıyme
ti var. Hacı Mehmed tsayı harekete 
geçirmeliyiz. 

— Kazanacağımız her bir günün 
bü3rük kıjrmeti var! Evet, haklısınız. 
Kaşgardan sonraki plânımız ne ola
cak? 

— Plânımızı Hacı M^med İsa ile 
konuştuktan sonra çizeriz. Ben owun 

vasıtasile size yazarım. Emin olunu3 
ki aklım, fikrim hep.... kervanınızın 
selâmetle hedefine vasıl olmasında 
kalacak. Bunun için elimden geldiği 
kadar çahşacağım. 

Kız bunu söylerken sağ tarafında 
gitmekte olan ve nazarım ileriye doğ
ru dikmiş olan Hasan beye baktı. 

— Size, yalmz kendi namıma değil, 
bu kervanın getireceği silâhları sabır
sızlıkla bekliyen arkadaşlarım namı
na da teşekkür ederim, Güldost ha
nım. 

— Arkadaşlarınız hakkında bana 
bugüne kadar hiç bir şey söylemedi-
niz. « 

Güldost Hasan beyin kimlerle bera
ber çahştığmı çoktanberi biliyordu. 
Yukarıdaki sözü sarfetmesi, arkadaş-
lan hakkında izahat almaktan ziya
de Hasan beye bir şey söylemiş olmak 
ihtiyacından ileri geliyordu. 

Hasan bey dedi ki: 
— Arkadâşlanm ve onların reisleri 

hakkında size izahat vermeme hacet 
var mı? Onlann kimlerden mürekkeb 
olduklarım tahmin etmişsinizdir. 
KendUerini size takdim ettiğim za
man, şahsen tamyacağımz o zevat, 
sizi kahraman bir Türk kızı diye se-
lâmlıyarak yaptığımz büyük hizmet
ten dolayı iğUerek elinizi öpecekler
dir. 

— Rica ederim, bu hizmet meselesi
ni bir tarafa bırakalım. Hasan bey. 
Beni mahcub ediyorsunuz. 

Güldost bunu söylerken mahcubi
yetinden kızanyordu. Fakat, bu mah-
cubluğu Hasan beyin takdirkâr sözle
rinde değü, kaıdisinin Uk önce sU&h 
kervanı hakkmda gizli emeller besle
diğini ve kervanı Ruslara teslime ha
zırlandığını hatırlamasından ileri ge
liyordu. 

Bu aralık ikisi de atlar kafilesine 
yaklaştılar. Güldost Andreyi yanma 
çağırdı ve hayvanlanmn o kafileden 
aynlması için lâzım gelen talimatı 
verdi. Artık uzaktan kavak ağaçlan 
görülüyordu. Güldost o ağaçlan Ha
san beye göstererek: 

— Orada aynlacağız! dedi. 
Hasan bey Uk defa olarak gözlerini 

Güldostun gözlerine dikti ve: 
— Evet, orada ayrılacağız. Sizi tek

rar ve selâmetle görmek ümidile ayrı
lacağım. Sizi hiç biran hatırımdan 
çıkarmıyacağım, Güldost hanım. Siz 
olmasaydımz, halim ne olurdu? 

— Tekrar rica ederim, Hasan bey, 
bana böyle şeylerden bahsetmeyiniz. 

— Mademki istemiyorsunuz, bah
setmem. Fakat, Japonlann ve Çinlile
rin hazırladıkları suikastten beni ha
berdar etmek üzere dağları, tepeleri 
aşarak haftalarca seyahat ettikten 
sonra beni arayıp bulduğunuzu dai
ma düşünmekten de beni menedemez-
siniz ya! 

— Ben sizi haberdar etmemiş olsay
dım bile siz o suikastlerden kurtul
manın yolunu ve çaresini gene bulur
dunuz, nitekim dün gece işte buldu
nuz. 

— Belki bulurdum, belki de bula
mazdım, Güldost hanım. İkaz edil
mek iki kath Ihtiyath bulundurmağa 
yarar. Şayed siz... 

— Bir daha rica ediyorum, bu laf
lan bırakınız. Başka şeylerden bahse
delim. Biraz sonra ayrılıyoruz. Şayed 
siz Hotana vasıl olmadan evvel size 
Hacı Mehmed İsa vasıtasile bir haber 
göndermiyecek olursam o zaman Ho
tana girmeden garba saparsımz ve 
Karakaş nehrini, karakaş şehrini tut
mağa çalışırsınız. Ahmed Abudla Hü
seyin efendi maiyetinizde kalmak ve 
icabında benimle irtibatı temin etmek 
istiyorlar. Ahmedle Hüseyin efendiyi 
Karakaşda bırakırsımz. Siz kervam-
mzla Karakaş ovasını takiben nehir 
yukarı hareketinize devam edersiniz 
ve benden haber alıncıya kadar giz
lenmeğe gayret edersirüz. Daha iyisi 
kervanınızı muhtelif küçük gruplara 
ayırırsınız ve bunları dağlar arasında 
gizlenmeğe hazır bir vaziyette tutar
sınız. Ondan sonra ben sizi mutlaka 
bulur ve Çin - Rus hududunu nasıl 
geçeceğinizi söylerim. 

Hasan bey cevab verdi: 
(.Irkası ^1tr) 
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Izmirde lig maçları 
Şimdiye itadar tıiç yenilmiyen üçol( Doğanspor 

itarsısında 'iilt mağlOlıiyetB uğradı 
Alsancak Yamanları 3 - O, Ateş 

Demirsporu 5 - 1 yendiler 
Tasnifte Üçok birinci, Alsancak ikinci, 

Doğanspor üçüncü vaziyettedir 
Umir ('Akşam) — Pazar günü Al

sancak sahası liglerin en zevkli mü-
sabaklanndan ikisine sahne olmu;?-
tur. Hava soğuk olmasma rağmen sap 
hada hatın sayılır miktarda seyirci 
vardı. 

Oyunlara saat 11 de Ateşspor - D»-
mirspor takımlannm müsabakasile 
başlandı. Bu oyunda Desmirspor takir 
mı kuvvetli rakibine kaçşi güzel bir 
oyun çıkardı ve devreyi 2-1 gibi aa 
farkla mağlûb olarak bitirdi İkinci 
devrede tek gol farkmı kapatmak 
için çalışan Demirsporlular İlk daki
kalarda elde ettikleri fırsatlardan isti
fade edemedikleri gibi Ateşin daha üç 
golüne de mani olamadılar ve sahar 
dan 5-1 mağlûb olarak ayrıldılar. 

Bu maçı, günün ve ligin ehemmi
yetli müsabakalanndan sayılan Alsan» 
cak - Yamanlar karşüamasıı takib 
etti. Takımlar şu şekilde dizildiler: 

Alsancak: Hilmi - Rasim, Ali - Fet
hi, Enver, Necmi - Hakkı, Basrl, Saim, 
İlyas, Sald. 

Yamanlar: Mazhar - Rlza, Süley
man - Ahmed, Nusret, Azmi - Osman, 
Hikmet, Kenan, Halld, Hidayet. 

Oyuna, Alsancağm Yamanlar kale
sine dayanan ve fakat neticesiz kar 
lan akmile başlandı. Topu, Yamanlar 
kalecisi ortaya attı ve devrenin be
şinci dakikasına kadar top bu nısıf 
sahadan adetâ aynlmadı. Bımdan son-t 
ra Alsancaklılar ojnuna tamamile hâ
kim vaziyete geçtiler ve 6 ve 7 nd 
dakikalarda neticesiz kalan iki k(»v 
ner oldu. 

Yamanlar takımı tehlikeyi atlattüe-
tan sonra kısmen harekete geçti ise-
de oyunu açmağa muvaffak olamadı 
ve bu suretle ALsancagın tazyik çem
berinden hiçbir türlü kurtıüamadı. 
Bu sırada Alsancak takımı ijri bir fır
sat yakladı. Fakat kaleci ile karşı kar
şıya kalan üç muhacimi önlerinden 
yavaş yavsış geçen topa se3rlrcl kaldı
lar ve bu muhakkak bir gol fu:satını 
kaçırdılar. Müteaddld kornerlerden ve 
frikiklerden istifade edemiyen Alsan-
caiık takımı 38 inci dakikada Yaman-
lann tehlikeli bir akınım ancak to
pu kornere atmak suretUe kurtara-
bUdi. Yamanlar takımı, bu kornerden 
istifade edemedi. 40 mcı dakikada Ya
manlar takımınm sağ hafi favullu 
oynadığmdan hakem tarafmdan sar 
hadan çıkarıldı. Fakat bu vaziyetten 
de Alsancak takımı istifade edemedi 
ve devre golsüz olarak geçti. 

İkinci devrede Alsancak tazyikini 
arttırdı ise de müdafaa sistemi tatbik 
eden Yamanlar, canla başla kalele
rini müdafaia ediyor ve bu surotle Al
sancağm gol atmasına mani oluyor
du. Devrenin 8 İnci dakikasmda Sa-
im. Yamanların iki müdafii arasm-
dan sıynldı ve kaleci ile kairşı karşı
ya kaldığı halde gol atamadı. 13 ün
cü dakikada Basrinin vole sütünü Yar 
manlar kalecisi fedakârane bir plon-
jonla kurtai-dı. 16 ncı dakikada Yar 
manlar lehine korner oldu. Tehlikesiz 
geçen bu kornerden sonra Alsancak 
tekrar tazyik çemberini daralttı ve o-
yunu tamamüe Yamanlarm nısıf sar 
hasma intikal ettirdi. Avuta' giden 
ve yahut ta Yamanlar kalecisinin elin
de eriyen sütlerden sonra ve devrenin 
34 üncü dakikasmda Satm, Yaman
lar müdafUerini atlattı ve ânî bir süt
le Alsancağm birinci golünü attı. Bu 
gol, Yamanlar takımmı ojrunu açma
ğa mecbur etti. 39 uncu dakikada Bas
rinin tam Yaananlar kalesi önüne dü
şürdüğü topu Enver kafa İle karşıla
dı ve Alsancağm ikinci golünü kay
detti. Bir dakika sonra İlyas ta yerden 
bir sütle topu üçüncü defa olarak Ya
manla* kalesine sokunca Yamanh-
1ar tekrar müdafaaya çekildüer ve 
ba-,;ka gol fırsatı vermediler. Maç ta 
Alsancağm 3-0 galibiyetile bitti. 

Sıra Üçok - DoğaiıspOT maçma gel
mişti. Ligin başmda bulunan Üçok 
takımı bu maçı da kazandığı takdir
de lig müsabakalarını birincilikle bi
tirecekti. Doğanspor ise millî kümeyi 
ganûıit olarak temüı etmiş klüplerin 
arkasım taMb ettiğinden, bu maçı 
kazanmak ve puan vaziyetini düzeltr 
mek azmlle sahada mevki alıyordu. 
Yamalılardan B. Esadm idare ettiği 

oyuna şu şekilde çıkıldı: 
Üçok: Nejad - Ziya, Necdet - Cemil, 

Mustafa, Halim - Süleyman, Mazhar, 
Adil, Said, Kemal. 

Doğanspor: Ali - Hakkı, Fethi - Sar 
id, İrfan, Abbas - Sabrl, Mahmud, Pu-
ad, Mehmed, Niyazi. 

En kuvvetli kadrolarile çıkan iki ta
kım ük anlarda mütereddid ve şuur
suz 03mamağa başladılar. Zevksiz ve 
alâkasız devam eden oyım birdenbire 
hızrm aldı ve her iki takım muntazam 
çalışmağa başladı. Devrenin ilk daki-
kalarmda tam bir enerji üe beraber 
hücuma geçen Üçok takımı birdenbi
re gevşedi ve Üçokun uyuşukluğımdan 
istifade eden Doğanspor takrmı, dev
renin 23 üncü daMkasmda ilk korne
rini kazandı. Korner tehlikesini Ziya 
bir kafa darbesile kurtardı. Maamaüh 
Doğanspor takum daha canlı ve daha 
enerjik oynuyor ve Üçok müdafaasım 
karıştırıyordu. Buna' mukabil Üçokun 
müdafaası güzel müdahalelerle kale
sini müdafaa ediyordu. 25 İnci daki
kada tekrar Doğanspor lehine bir kor
ner oldu. 27 nci dakikada Doğanspo-
run sağlçi Mahmud 40 metreden ya
kaladığı topu kuvvetli bir vuruşla 
Üçok kalesine yolladı. Kaleci Nejad 
hatalı bir hareketle topu kalesinin 
ağlarma taktı. Bu gol Üçoku hareke
te mecbur etti ise de Cemilin hatalı 
yer tutuşlan jrüzünden 32 nci dakikar 
da tekrar ayni oyımcunun ayağmdan 
çıkan ikinci gole mani olamadüat. 

35 inci dakikada Üçokun soliçl Ma»-
har topu fena bir vuruşla avuta atar
ken, bir dakika' sonra Doğansporun 
üçüncü defa olarak Mehmedin ayar 
ğmdan çıkan bir sütünü kaleci Ne-
jadm iyi bloke edemediği görüldü ve 
top üçüncü defa olarak Üçok kalesi
ne girdi. Bundan sonraki dakikalar 
Üçokun hâkimiyeti altma geçti, fa
kat gol olmadı. Devre de 3-0 Doğan
spor lehine bitti. 

ikinci devre Üçokım gittikçe artan 
tazyiki İle başladı. Fakat Doğanspor 
aldığı avantajla O3muyor ve zaman 
zaman Üçok kalesi için tehlikeli olu
yordu. NiteMm sağaçıklan Niyazi İyi 
bir fırsat yakaladı, fakat topu fena bir 
vuruşla Üçok kalecisinin eline verdi. 
Devrenin altmcı dakikasmdaü sonra 
Üçoklular oyımda nisbî bir hâkimiyet 
tesis ettiler. 7 nci daikada Üçok lehi
ne korner oluyor, Mustafa topu tam 
kalenin ortasma atıyor, fakat Doğan
spor kalecisi yerinde müdahale ederek 
topu yumrukla uzaklaştınyor. Hâkim 
oymyan Üçok takımı 13 üncü dakika
da bir penaltı kazamyor ve Adil ceza 
vuruşımu gole tahvU ediyor. 4 dakika 
sonra ayni 03runcu ele geçirdiği bir fır
satı kaçmmyor ve Üçokun ikinci sar 
yısım da kaydediyor. 

Bundan sonra Doğanspor takımı el
de ettiği avantajı kaybetmemek için 
son gayretini sarfetmeğe mecbur ka
lıyor, Üçok ta tevali eden hücumla-
rmda muvaffak olamıyor ve oyun S-2 
Doğanspor lehine bitiyor. 

Takımlann puan vaziyeti: 
O. O. B. M. A. 

Üçok 
Alsancak 
Ateş 
Doğöjospor 
Yamanlar 
Demirspor 

9 
8 
9 
9 
9 
8 

6 
5 
S 
5 
1 
O 

2 
2 
1 
2 
1 
O 

1 
1 
3 
2 
7 
8 

45 
30 
85 
29 
13 
11 

Y. 
15 
12 
18 
18 
37 
66 

Doğansporun bir, Yamanlarm 
hükmen mağlûbiyeti vardır. 

P. 
23 
20 
20 
21 
10 
8 

İU 

Napoleon'un ölOmO 
—Baştarafı 6 inci sahifede— 

varlan heran ıslaktı. Pareler yuva 
yapmışlardı. Geceleri Napoleon'un 
uyumağa çalıştığı karyolamn altmda 
cirid oynuyorlar, kitablan kemlriyor-
lardı. Sabahları, biraz dolaşmak için 
dışan çıkmak istiyen imparator şap
kasına elini uzatmca, içinden beş on 
fare fırüyordu. 

İmparator sıkı bh* göz hapsüıdeydL 
Adaıun valisi Hudson Lowe, esirine 
rahat nefes aldırmıyordu; firar ede
memesi içüı tertibat hazırdı. Buna 
rağmen bir kaç fırsat çıktı, imparator 
teşebbüs bile etmedi. Hudson Lowe-
dan gördüğü kaba muameleye de bo
yun büküyor, ses çıkarmıyordu. Etra
fındakiler şaşıyorlardı. Arkadaşlan-
nm hayretini gören Napoleon bir gün: 
«Ben dedi ya kumanda ederim, ya su-
sanml» 

îngilterenin, Sainte - Heldne vîîlisl-
ne itimadı vardı, fakat Avrupa, karta-
İm iyi muhafaza altmda olduğunu gö-
zlle görmesi gerekti, bir kere daha 
pençesine düşeriz diye ödleri pathyor-
du. Devletler, kafesin sağlam olup ol
madığını muayene ettirmek üzere 
Sainte - HelĞne adasına birer delege 
yolladılar. 

18 Haziran 1816... Delegeler ada3ra 
geldi. Rusya çan «imparatora lâzun 
gelen hürmeti göstermesi» emrile, 
kont Balman'ı, Avusturya baron Stur-
mer, Fransa da Marki Montchenu'yu 
gönderdi. 

Marki tuhaf adamdı, adaya ayak 
basar basmaz: «Aman Allah bu ne ka
yalık, ne kötü kayalık!.. İngilizceden 
başka dil de konuşulmuyor!..» dİ3re 
yanıp yakılmağa başladılar. 

Napoleon haber almca: «Tamnm 
dedi, ömründe tüfek sesi duymamış, 
bunak, sersem bir gemi aslanıdır.» 

Hudson Low, delegelerin gönderil
mesini kendine karşı itlmadsızlık te
lâkki etti, aylarca bahaneler icad edip 
Napolâon'la görüştürmedi, nihayet 
izin verdi, bu sefer de imparator dele
geleri kabul etmedi. 

Sainte - HĞlĞne adasma ayak bas-
tıklan gün Napoleon'un yanmda kırk 
kişi vardı. Beş sene sonra yirmi kişi 
kaldılar. Maiyetinde gelenlerin yansı 
birer ikişer Avrupaya döndü. 

ölünciye kadar yamndan aynlmı-
ysınlar uşaklarıydı. Korsikalı metrdo
teli, yemek vereceği zaman sarayda 
giydiği elbiseyi gi3riyordu. İmparator
luk devirlerinde Napol6ondan tekme 
tokat yiyen oda uşağı Marchand, 
efendisine eskisi gibi ihtimamla bakı
yordu. NapolĞon: 

— Şu bulunduğum halde, asaleti 
ancak lâkajnd kaldığım keratada, ke-
ratalığı da kendi yarattığım asalette 
buluyorum! diyordu, 

20 Eylül 1819... KorsücaU doktor 
Antommarchle adaya geldi. Napolâon 
aylardanberi doktorsuzdu. Gelen dok
tor da tedavİ3d bir tarafa bırakıp, Na-
polĞonun adadaki hayatım inceden 
inceye yazmağa koyuldu. Hastalık 
her gün biraz daha vahimleşiyordu. 

1 Kânunusani 1821... İmparator: 
Kandilin yağı bitti! diyor. 

17 Nisanda da: «Ben öldükten son
ra bağnmı açsınlar, kalbimi çıkarsın
lar; almız, Marie - Loulse'e götürü-
nüz...» diyor. 27 Nisanda, sancı için
de kıvrana kıvrana vasiyetnamesini 
zarfa koyup mühürlüyor. 

3 Mayısta konuşamaz oluyor. 4 Ma
yısta komaya düşüyor. 

5 Mayıs... Saat 5 şi 45 de ölüyor. 

Napoleon'ım öldüğünü Times ancak 
5 temmuzda yazdı. Selâmi Sedcs 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtulup cad
desinde A. Oalapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokagmda Oaırllı. Ka-
smıpaşa: Mûeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Beşir Kemal, Heybellada: 
Tomadls, BttyUkada: Merkez, Fatih: 
Hamdi, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Ta-
rabya, Yenlköy, Emlrgân, Rmnellhl-
sarmdaki eczaneler, Aksaray: Btem 
Pertev, Beçitka?: Süleyman Recep, 
Fener: Balatta Hüsameddln, Beya2!id 
Asadoryan, Kadıköy: Sögütlûçeşme-
de Hulusi Osman, İskele caddesinde 
Saadet, Üsküdar: İmrahor, KOçük-
pazar: Necati, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Şehremini: Topkapıda Nâ
zım. 

izmir mektupları 

Izmirde yeni bir havagazı 
fabrikası yapılacak 

Yeni fabrika çol< modern olacalc 
tesisat genişletilecel< 

izmir havagası fabrika smm umumi görünüşü 

İzmir (Akşam) —• İki sene evvel 
İzmir belediyesine devredilen ha
vagazı failKkasmda mühim bir çok 
yeni tesisat yapılmış, gazm kalorlai 
yükseltilmiş, fiati ucuzlatılmştır. Far 
kat bu kâfi görülmemektedir. İzmir 
şehri, yakmda modem bir havagazı 
fabrikasına kavuşacaktır. Alman}ra-
dan büyük bir firma, Izmirde inşa 
edilmek istenen otomatik teslsath 
havagazı fabrikası için teklifte bUr 
lunmuştur. İzmir belediye reisliği, 
teklifi tedklk etmektedir. 

Bazı ecnebi şirketlerin yaptıkları 
gibi yüz senelik bir tarihi bulunan 
İzmir havagazı tesiatı imtiyaz müd
detinin sonunda kullamlmıyacak de
recede eskimiş ve harp olmuş bir 
halde İzmir belediyesine devredil
mişti. O vaMt istihsal edüen hava
gazı, kalori ve evsaf noktasmdan 
halkın işine yaramıyacak bir halde 
idi. Mevcut havagazı ocaklarmdan 
üçü bozulmuştu. 

Belediye, bu tesisatı işe yarar bir 
hale getirmek için mütemadi tami
rata başlamış, şebekede ânza görü
len yerlerde tamirat yapılmıştır. 

Şimdi İstanbul havagazı fabrika^ 
sı ayannda, yani 4,000 kalori üze
rinden havagazı İstihsal edUmekte-
dir. Havagazı fabrikasmda kullanıl
maz hale gelmiş olan atelyeler ta
mir ettirilmiş, işçilere hava alacak 
bir park vücude getirilmiştir. 

Şirket zamaıunda tonu 32 liraya 

satüan kok kömürü şimdi 24 liraya 
satümaktadır. Diğer istihsal mad
delerinde de yüzde kırka yakm ten-
zUât yapılmıştır. 

Şü-ket evvelce havagazınm metre 
mikâbım 8,83 kuruşa satıyordu. Be
lediye, bu fiati de yedi buçuk kuru
şa indirmiştir. Hattâ beş kuruşa in
dirmek için tedkikat yaptırmaktadır. 
Havagazınm ucuzlatılmasüe en fa
kir ailelerin bUe evlerinde kömür ye
rine havagazı kullamlması temin 
edilecektir. Çünkü belediye, havaga
zı tesisatım bedeli taksitle alınmak 
üzere yapmaktadır. Ayda beş lira 
mukabilinde istlyenlere havagazı te
sisatı yapılıyor. 

Türkiyede en esld tesisat olarak 
gösterilen İzmir havagazı tesisatı 
yepyeni bir hale getirilecektir. Bu
nun için jrüz bin liradan fazla bir pa-
ramn sarfı lâzımgelmektedlr. O va
kit günde 7,500 metre rtükâbı hava^ 
gazı istihsali mümkün olacak ve ga
zın kalorisi asgaıl 4,750 yi göstere
cektir. 

Belediye, iki sene içinde, yeni tesi
sata sarfedilmek üzere otuz beş bin 
lira biriktirmiştir. Havagazı fabri
kası şefi olarak belediyede çahşan 
B. Mahmud Yalay vazifesinde haki
katen muvaffakiyet göstermektedir. 

Havagazı fabrikasında istihsal edl» 
len kok kömürleri, kömür buhranı 
dolayısUe perakende halde halka, ge
ne tonu 24 lira üzerinden satümak
tadır. 

Uludağda kış 
sporları 

inudağda kajrak evi 

Bursa (Akşam) — Uludağda ]rapı-
lan kış sporlarım daha disiplinli ve 
faydaU bale getirmek üzere yeniden 
bazı tedbirlere teşebbüs edilmiştir. 

Gençlere kayak sporlanm öğretmek 
üzere. Bursa dağcılık klübünden her 
hafta üç öğretmenin, acemi ve me
raklılara kılavuzluk etmesi kararla^ 
tınlmıştar. 

Acemiler, ilkönce Bursa • Zirve ara-

Baku dvarmda Hazer gölünde su al
tmda petrol damarları vardır. Bunlar
dan istifade için kuyular İtazümışÜT. 
Yukarıda su içindeld bu kuyular görü
nüyor. 

smdaki mesafenin yan yerindeki Kl-
razlıyayla dağtevi civannda talimleri
ni yapacaklar, yukarıya daha sonra 
çıkacaklardır. 

Bundan başka her hafta mekteb 
talebelerinden onar klşlUk kafilelere 
de bu suretle kayakçılık öğretilmesi
ne karar verilmiştir. Bu karar,/bu haf
tadan itibaren tatbika başlanacaktır. 
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Tahsin, Mehlika ile nişanlandığı 
yaJdt hep şaşmıştık. Çünkü Tahsin 
8on derecede çirkindi. Mehlika da 
Inadma güzeldi. Fakat Tahsin, çir
kinliklerine mukabil gayet sıcak 
kanlı bir adamdı. Kadınlar mecli
sinde daima aramrdı. Hoşsohbetti. 
Gayet komik hikâyeler anlatarak ka-
dınlan gülmekten kınp geçirirdi. 

Kaşına, gözüne, boyuna, poşuna 
güvenen nice delikanlılarla dolu bir 
Balonda kadmlar Tahsinin etrafında 
halka olurlardı. Fakat buna rağmen 
Tahsm gibi fevkalâde çirkin bir 
adamın, güzelliği dillerde destan olan 
Mehlika ile nişanlısı herkesin hay
retini uyandırmıştı. 

Pakat zaman geçtikçe bu da ya
vaş yavaş tabiî görülmeğe başlan
mıştı. Herkes: 

— Canım Tahsin bir kadını meş
gul etmesini, oyalamasını bilen bir 
erkektir. Mehlikaya kendisini dUi ile 
sevdirmiş olacak... Demek artık ka
dınlar erkeklerde kaş, göz, boy, pos 
güzeliğinden başka şeyler anyorlar. 
Çirkin bir erkek güzel konuşmasi-
le, dili ile, sıcak kanUe güzel bir ka-
dma kendisini sevdirebiliyor... di
yordu. 

Hakikaten işin içyüzü de böyle 
idi. Mehlika âdeta Tahsinin tiryaki
si olmuştu. Bir gün onu görmese, 
bir gün onun hikâyelerini dinlemese 
yapamıyordu. 

Tahsin ona neler anlatmıyordu. 
Genç kız Tahsinle geçen saatlerin 
kısalığına hayret ediyordu. Çirkin 
adam dili ile Mehlikayı son derece 
Meşgul ediyordu. 

Tahsinin sesi öyle fevkalâde deni
lecek derecede güzel değildi. Fakat 
Mehlikaya gayet tath şarkılar söy-
hyebiliyordu. Sonra dehşetU bir 
«kulak hafızası» vardı. Bir füimde 
bir kere dinlediği şarkıyı evde Meh
likaya aynen soluyordu. Hattâ ba-
zan Mehlikanın bir şeye canı sıkıl
dığı zaman Tahsin filimlerdeki şar-
« l a n söyliyerek, artistlerin taklitle-
^ yaparak genç kızı eğlendiriyor
du. Mehlika büyük bir can sıkıntısı 
JÇinde iken biraz sonra kahkahalarla 
gülmeğe başlıyordu. 

Genç kız ayni zamanda bu tatlı 
dUli, 
kend: 

sıcak kanlı, iyi kalbli adamın 
isini çügm gibi sevdiğini de far-

«etmişti. Nihayet Mehlika uzun uzun 
düşündükten sonra karar vermişti. 
^^U tamaile boştu. Kimseyi sevmi
yordu. Fakat evlenmesi de lâzımdı. 
G halde Tahsin gibi iyi kalbli, ga
yet tath dilH, sıcak kanlı bir adamla 
^eden mesud olmıyacaktı. Nişanlan
dılar. 

Altı ay gayet mesud geçti. Herkes 
^\^^^^ saadetine hayrandı. Bir gün 
^ nişanlı Beyoğlunda büyük bir 
oyuncakçı mağazasının önünden ge
çiyorlardı. Tahsin birdenbire camc
ı l a r d a n birinin önünde durdu. 
r °^e r i camekândaki bir bebeğe di-
* | ^ Ş t i . Bu palyaço kıyafetinde bü-
y^Çe bir bebekti. Yüzü insana hay-
'e t verecek derecede Tahsine benzi
yordu. 

Tahsin bebeği Mehlikaya gösterdi: 
Mehlika şu bebeğe baksana... 

Bebekle Tahsin arasındaki benze-
^Ş o kadar göze çarpacak derecde 
^vvetli idi ki Mehlika küçük bir 
«aaaa» koparmaktan kendini ala-
*»adı. Tahsin: 

Ne kadar bana benziyor değil 
^ ' - diye sordu. Mehlika cevap ver
medi. Tahsin gülüyordu: 

Bu bebeği sana alayım mı? İs-
'er misin? 

Mehlika bundan memnun oldu: 
"~- İsterim Tahsin... 
I>ükkâna girdiler, bebeği çıkart-

^ ^ - Fakat dükkâncı gayet yüksek 
" ^ fiat söyleyince Tahsin sordu: 

•—Bu çirkin jrüzlü bebek için bu 
*8.dar para?.. Neden böyle pahah? 

I>ükkâncı güldü: 
Yüzü çirkindir amma, düi tat-

udır. Bu bebek son derece marifetli 
oir şeydir. Pahalılığı da bunun için
dir... 

Dükkâncı küçük palyaçonım tam 
^ b i üzerindeki küçük bir anahta-
^ gösterdi: 

Bu anahtarı görüyor musunuz? 
Bebeğin içinde küçük bir plâk terti
batı vardır. Bu anahtarı kıuıınca 
bebek şarkı söylemeğe başlar. Hani 
eskiden saatler vaı-dı. Her saat bar 

şmda bu makinelerde bir şarkı sesi 
işitilirdi, İşte bu bebek te öyledir. 
Vtüda kurunca tek bir şarkı söyler 
amma güzel söyler... 

Dükkâncı böyle söyliyerek palya
çonun anahtanni kurdu. O zaman 
Tahsine benziyen bebek kollarmı 
oynatarak, elerini kalbinin üzerine 
götürerek Mehlikanın çok sevdiği bir 
şarkıyı söylemeğe başladı. Bebeğin 
yalnız yüzü değil, hareketleri de o 
derece Tahsine benziyordu ki Meh
lika: 

— Tahsin... dedi, muhakkak bu
nu alalım... 

Bebeğin parasım verdUer. Kutu
sunu bir kâğıda sardırtarak aldılar, 
dükkândan çıktılar. O günden son
ra artık bebek Mehlikamn evinde 
âdeta canlı bir insan vaziyetine gir
mişti. Tahsin evde olmadığı zaman
lar Mehlika küçük bebeğe: 

— Haydi Tahsin bana şarkı söy
le... derdi. Bundan sonra onun anah
tarım kurar, bebek ellerini kalbine 
bastıra bastıra şarkısını söylemeğe 
başlardı. 

Bebeğin adı da «Tahsincik» ol
muştu. İki nişanlı eve geç gelseler 
Mehlika aynamn kenannda duran 
bebeğe: 

— Vah zavaUı... Tahsinciğin ev
de yalnız cam sıkılmış... der, onu 
aynamn önünden alır, yanakların
dan öperdi. 

Bazan Tahsin bebeği kurar, pal
yaço şarkısına başladığı zaman o 
da bebeğin karşısına geçer, tıpkı 
onun gibi kalbini bastıra bastıra, ay
ni hareketlerle, ayni şarkıyı söyler
di.- Tahsin, büyük taklitçilUc kabili
yeti ile bebeğin şarkısını, bebeğin 
hareketlerüe aynen söyliyebiliyordu. 

Aradan böylece epi zaman geç
mişti. Fakan son zamanlarda Meh-
likada dehşetli bir değişiklik baş-
göstermişti. 

Hani bazıları: 
— İster güzel bir insanla, ister 

son derece çirkin biri ile evleniniz 
aradan zaman geçince güzellik te, 
çirkinlik te size tabiî gelir. Güzelli
ğe de, çirkinliğe de son derece alı-
şırsmız... derler ya'... Mehlika 
için vaziyet hiç te böyle olmadı. Za
man zaman nişanlısmm kocaman 
bumvma, tamamile saçsız küçücük 
kafasma, zasnf, çelimsiz, kısacık vü-
cudüne daUp dahp gidiyordu. Genç 
kızm kendisinden çok çirkin bir ar
kadaşı gayet yakışıklı bir delikanh 
ile evlenmişti. Bazan sokakta Tah
sinle gezerken nişanlı ve yahut evli 
arkadaşlarına rashyorlardı. Hepsi
nin de lüşanülan, kocaları Tahsin
le kıyas edilmiyecek derecede yakı-
şıkh insanlardı. Tahsin bu arkadaş 
nişanhlan, arkadaş kocalan yanında 
ne kadar sönük, ne kadar yaşlı ka-
hyordu... 

İşte tam bu esnada Mehlikamn 
karşısına Hamdi çıktı. Hamdi genç 
kızm nişanlısımn aksine peri masal-
lanndaki güzel delikanlları, eski in
sanların güzellk mabudlannı andı
rıyordu. Nnişanlısında olmıyan her 
şey onda vardı. Uzun bir boy, geniş 
omuzlar, parlak ipek gibi saçlar... 

Vakıa Hamdi güzeldi, zengindi 
amma Tahsine nazaran ne kadar 
basitti. Fakat Mehlika onu düşün
mekten kendini alamıyordu. Zavalh 
Tahsin her şeyine, tatlı dUine, sıcak 

kanma, iyi kalbine rağmen genç kı
zın gönlünü dolduramamıştı. Meh
likamn içinde şimdiye kadar daima 
boş kalan bir yer vardı. Sonra Meh
lika Tahsine «nişanlanahm!.» dedi
ği zaman düşündüğü kimse yoktu. 
Halbuki şimdi karşısına genç ve çok 
güzel bir adam çıkmıştı. Hamdi yo
rulmak bilmez bir inatla Mehlika-
n m peşini bırakmıyordu, 

Mehlika Hamdiye karşı zayıf dav
ranmamak için kendi kendisile uzun 
bir mücadeleye girişmişti. Fakat bi
raz sonra bu mücadelede mağlûp ol
duğunu anladı. 

Bir gün Hamdi ona pek yalvardı: 
«Yarın otomobilimle gelip sizi ala
yım... Şöyle bir dolaşalım ne olur?..» 
demişti... 

Ertesi gün Hamdi otomobili ile 
gelince Mehlikayı giyinmiş hazır bul
du. Mehlika genç adamın yanına 
oturdu. Hün-iyet tepesine gidecek
lerdi. 

Fakat Şişliden, tramvay istasyo
nu önünden geçerlerken Mehlika he
yecanla mınidandı: 

— Tahsin!... 
Hakikaten Tahsin tramvay istas

yonunda duruyordu. Onlar otomo
bille geçerlerken Tahsin arkaların
dan uzun uzun bakmıştı. O günkü 
gezinti Mehlika için bir iztırap ha
line girdi. Hamdiye: 

— Dönelim artık... dedi, biraz ba
şım ağrıyor... 

Mehlika eve dönünce soyundu. 
Tahsin her akşam yedide bir kere 
kendisine uğrardı. Saat yediyi çey
rek geçtiği halde Tahsin görünme
mişti. Bir aralık gözleri masamn 
üzerinde duran küçük palyaçoya 
ilişti. Kalbinin üzerindeki kurulma
ğa mahsus anahtarı çarpılmıştı. 
Hizmetçiyi çağırıp sordu: 

— Bebeğe ne olmuş?... Hizmetçi: 
— Ah efendim... dedi, siz pence

renin kenarına bırakmışsımz... Rüz
gâr pencereyi açmış... Bebek düşüp 
kırılmış. Ben aldım tekrar masanın 
üzerine koydum. 

Mehlika âdeta yaralanmış bir ni
san gibi Tahsinciği aldı. Onu kur
mak istedi. Fakat içindeki yayı, 
zembereği gevşemişti. Tam kalbinin 
üzerindeki anahtar boş yere dönü
yordu. Mehlika hizmetçiye: 

— Hiç işlemiyor... dedi. 
Hizmetçi: 
—. Evet... dedi, tam anahtannm 

yerinden, kalbinden kırılmış... 
Mehlika: 
— Zavallı Tahsincik, dedi, acaba 

bunu tamir ettiremez miyiz? 
Hizmetçi omuzlarını kaldırdı: 
—. BUmem ki efendim... dedi, kı

n lan şey tamir edilir mi? 
— Doğru... 
O gece Mehlika ile kırık bebek 

karşılıklı saatlerce Tahsini bekledi
ler. Fakat Tahsin yalmz o gece de-
ğU, bir daha hiç görünmedi. Kınk 
bebek hâlâ Mehlikanın masası üze
rinde durur. (Bir yıldız) 

Güneş klübünün yı l l ık 
kongres i top lanıyor 

Güneç klübünden: Klübümüz yıllık 
kongresi 29/1/938 cumartesi günü eaat 
14 de klüp merkezinde yapılacaktır. Aza
nın mezkûr gün ve saatte klüpte bulım-
malan rica olunur. 

MIİIâlMlİâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrltlzm, Romat izma 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. ScrtelH Tefrika No. 120 ——« 

Rozita, üçüncü Muradla konuşurken: Sarayda benim en 
büyük düşmanım Safiye sultandır! demekten çekinmedi 

Baf, dis, nezle, grip, romatizma, nevralji, kunklık ve bfitön 
ağnlannızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 

— Eyvah, dedi, bu güıültünün ucu 
bana dokunacak. Acaba yemek sa-
hanlanndaki kâğıdlar yakalandı mı?! 

O gün Rozitaya gelen yemekleri 
padişah yoldan çevirtmiş., hepsinin 
içini döktürerek birer birer gözden 
geçirmiş ve bir börek sahanının 
içinden bir kâğıd parçası çıkmıştı. 
Bu kâğıdm üstünde İtalyanca şu ke
limeler yazıhydı: 

«Vatan, seni bekliyor, Rozita!» 
Padişah bu kelimelerin mânasını 

tercümandan öğrencli, tepesi attı. 
Bu kâğıdı Rozitanm yemekleri ara
sına kim koyabüiıdi? 

K&mil bey bu vaziyet karşısında 
padişaha ne Deli İbrahimin masumi
yetinden, ne de yeni katUden bah-
sedememişti.. Üçüncü Murad: 

— Sen söyle. Kâmil bey! Sen doğ
ru sözden hoşlanan bir adamsın! Ben 
bu fellâha ne ceza vereyim şimdi?... 

Diye haykırdı. 
Kâmü bey: 
— Şevketlim! dedi, ferman buyu

runuz da bu işi kulunuz soruştura
yım bir kere. Belki de bu adamın 
suçu yoktur. 

— Pek âlâ. Haydi, öyleyse bana 
suçlujm bulup getir. Sarayıma uza
nan bu gizli eli bugün muhakkak ya
kalayıp ezmeliyim. 

Haremağası yerden kalkarak, iki 
büklüm, padişahın yanından çıktı. 
Sultan Murad, Kâmil beyden bir şey 
saklamaz, en mahrem düşüncelerini 
de ona söylerdi: 

—. Rozita için bugünlerde dışanda 
bir şeyler duydun mu? diye sordu. 

Kâmü bey: 
— Hayır, şevketlim! dedi. Herkes 

onun size sadakatinden bahsediyor. 
Haremde onu çekemiyenler bUe bu 
hakikati gözlerile görüyorlar. 

— O halde bu kâğıdı ona kim 
gönderdi? -

— Bu, bir düşmanlık olsa gerek
tir, şevketlim! Bu düşmanlık mu
hakkak saray içinde tertip edilmiştir. 
Hariçten bunu hiç kimse yapamaz 
ve yaptıramaz. 

— Demek hakikî düşman içimiz
de yaşıyor da haberimiz yok., öyle 
mi? 

— Soruşturmadan bir şey söyliye-
mem, şevketlim!. Fakat, şimdiden 
iddia edebilirm ki, bu kâğıd hariç
ten değil, haremde bir kadın elile 
yazılmıştır. 

— Bunu kim yapabüir? 
— İtalyanca bilen cariyeler. Daha 

sonra... 
Üçünmü Murad gözlerini açarak: 
— Yeter... 
Diye bağırdı. Kâmü beyin: «Daha 

sonra Safiye sultan var!» demek is
tediğini anlamış ve sözünü ağzında 
bırakmıştı. 

Kâmü bey meseleyi soruştımnak 
üzere padişahın yanından çıkarken, 
Murad: 

— Sakın kadmlaı-dan kimseye bir 
şey sorma! - diye seslendi - onları 
ben sorguya çekeceğim. 

« B u n d a n sonra senin vatanın^ 
Türk toprağıdır!» 

üçüncü Murad Kâmü beye talimat 
verdikten sonra, hiddetini yeneme
di.. Bozitayı çağırttı: 

— Kız, dedi, seni vatamn çağın-
yormuş! Sana bu kâğıdı gönderen 
eli meydana çıkarmak istiyorum. 
Kimdir bımu yazan?... 

—- Benim bir şeyden haberim yok, 
haşmetmeap! Bu, sarayda beni çe-
kemiyenlerin bir tuzağı olsa garek.. 

O gün Kâmü beyin: «Bu işi ha
remden araştırmahlı sözü üçüncü 
Muradı kuşkulandırmıştı. 

Gerçek haremde bir kaç Venedikli 
kadın yardı. 

Ve bunların başmda herkesten 
önce akla gelen Safiye sultandan her 
şey umulabillrdi. 

Üçüncü Mlmrad çok hiddetliydi. 
Rozitaya çok şiddetli davramyordu: 

— Bunu sen bUirsüı! Seni çekemi-
yen Ümse, bana adım söyle... 

Rozita, Venedikli Baffanm adım 
vermekte tereddüt etmedi. Bu, onun 
için her zaman ele geçer bir fırsat 
değildi. 

Padişah ondan düşmammn adını 
istiyordu: 

Rozita: 
— Benim, bu sarayda en büyük 

düşmanım, Safiye sultandır. O, elin
den gelirse beni öldürmek ister. 

Dedi. 
Üçüncü Murad, gözdesinin bu adı 

vereceğini tahmin ediyordu. Bunu 
onun ağzından duymak İstiyordu. 

— Safiye sana bir şey söyledi mi? 
— Sık sık jrammza geldiğimi iste

miyor. Bunu bir kaç kere söyledi. 
— Sen ne dedin? 
— Şevketmeabın huzuruna çık

mak benim elimde d^ildir. Ne za
man irade buyururlarsa, ben o za
man giderim. Kendilerini hiç bir za
man rahatsız etmedim, dedim. 

— Doğru söylemişsin! Sen, ben ça
ğırmadan gelmiyorsun yamma. 

— İşte o, beni bunun için çeke
miyor. 

— Acaba bu mektubu o mu uy
durdu dersin? 

—Hiç şüphem yok., o yazmıştır. 
Bu suretle benden öç almış olacak. 

— Sen vatanını düşünüyor musun? 
—. Hayır... 
Üçüncü Murad, Rozitamn bir ke-

Ume üe verdiği bu cevaptan pek 
memnun oldu: 

— Bundan sonra senin vatanın, 
Türk toprağıdır. Venedikte doğdun., 
fakat, İstanbulda öleceksin! Geç
miş günleri hatırlamanı istemem. 
Bunu sezdiğim gün gözümden dü
şersin! 

— Beni vatamma bağlıyan hiç bir 
kuvvet yoktur. Bir annem vardı, o 
da öldü. 

— Ya bana? Greçyanonım müthiş 
bir Türk düşmanı olduğunu söylü-
yorlai'.. doğru mu? 

— Hayır. Efendimize yanhş söy
lemişler. Babam türkleri çok sever. 
O, Vatikanm düşmanıdu- ve şimdiye 
kadar, yalnız Papa ile ve onun sa
dık kardinallerile mücadele etmiştir. 

Üçüncü Murad Rozitamn sözleri
ne İnandı: 

— Demek baban Papa ile çarpışan 
bir adamdır, öyle mi? 

— Evet haşmetmeap! 
—, Babana bu mücadelesmde de

vam etmesini yazabilir misin? 
Rozita hafif bir ürpermeden son

ra, cevap verdi: 
— Efendimiz aı-zu buyururlarsa, 

derhal yazarım. 
Muradın gözlerinde ufak bir te

bessüm belirdi: 
— Babanı özledin mi? 
— Hajar... 
— Onu göreceğin gelmedi mi? 
— Hayır. 
— Tuhaf şey! İnsan babasını öz

lemez mi? 
—f Onu hatırlamağa fırsat bula

mıyorum. 
— Niçin?... 
Rozita gözlerini yere indirdi: 
— Sizin aşkmızdan!... 
— Demek beni çok seviyorsun? 
— Sevgime inandığmız zaman, 

kendimi dünyanın en mesud kadını 
sayacağım. 

— İnanıyorum, Rizita! Sana her 
kadından fazla inanıyorum. Çünkü, 
haremdeki kadınların hiç biri bana 
kalbini bu kadar açmamış, hakikati 
bu kadar açık söylememişti. Seni, 
açık sözlü ve temiz kalbli olduğun 
için, ötekilerden fazla seviyorum. 
Hoşeda da tıpkı senin gibi açık söz
lü, temiz yürekli ve fedakâr bir ka-
dmdı. Bereket versin ki sen bana 
onun yoksuzluğunu hissettirmedin! 
Senin bir b a ^ meziyetin daha var: 
Dünya siyasetme akim eriyor. Pa^ 
payı, Vatüsanı, ve Avrupa hüküm-
darlarmı tanıyorsun! Seninle konuş
maktan ne kadar zevk duyuyorum 
bilsen... 

(Arkası var) 
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19 Kânunusani 938 Çarşamba 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Bayan İnci: Piyano ve ke
man refakatile, 19,30: Konferans: Dok
tor Ali Şükrü (Grip ve korunma çarele
ri), 19,55: Borsa haberleri, 20: Mustafa 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20^0: Hava raporu, 
20,33: Bay Ömer Rıza tarafmdan arabca 
söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaşları ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Saat ayarı), 21,15: ORKESTRA: 1 - Ber-
lioz: Benvenuto Cellinl, 2 - Strauss: 
Danseuse vienoise, Valse, 3 - Rossini: 
Barbler de Sevilla fantasie, 4 - Michlels: 
Rakoczi - Czardeas, 5 - Translateur: Valse 
intermezzo, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyat: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler, 
17,30 - 18,30: İnkılâp dersleri: Halkevin
den naklen (Recep Peker). 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Himket Rıza Sesgör 
ve arkadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan 
ve arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk 
musikisi ve halk şarklan (Servet Adnan 
ve arkadaşlan, 20,15 - 20,30: Konferans-
Server iskit, 20,30 - 21: Plâkla dans mu
sikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 - Rüc-
ker: Serenade Andaluza, 2 - AUegra: 
Maremma, 3 - Eilenberg: Redls Encore, 
4 - Yoshitoma: Ostasiatiscke Süite, 6 -
Paul Lincke: L'oncle Fichte, 21,55 - 22-
Yarınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de, Puccini'nin bir ope
rası _ Frankfurt 20,10 d^, radyo orkes
trası _ Hamburg 20,10 da, askerî muzi-
ka — Kolonya 20,10 da, eski dans mu-
zıkası — Leipzig 20,10 da, eğlenceli mu-
zika — Münih 20,10 da. askerî muzika — 
Brüksel 20,15 de, hafif muzika - Radio 
Toulouse 20 de, dans ve operet havala
rı — National 20,40 da, sinema orgile 
konser — Londra 20 de, radyo orkestra
sı — Roma 20,30 da, eğlenceli muzika — 
Prag 20,15 de, halk havalan — Peşte 
20,30 da, Çigan muzikası. 

Saat 21 de 
Viyana 24 de, operaya devam — 

Deutschlandsender 21 de, dans ve eğlen
ce — Berlin 21 de, eğlenceli konser — 
Breslav 21 de, salon muzikası — Kolonya 
21,30 dan 1 e kadar balo eğlencesi — 
Stuttgart 21 de, eğlenceli muzika — Nis 
21 de, senfonik konser — Strasburg 
21,30 da, konser — Radio Toulouse 
21,45 de, filim havaları — Natinoal ve 
Londra 21 de, piyano konseri — Orta-İn
giltere 21,30 da, Şuberfin şarküan — 
Roma 21,30 da, eğlenceli muzika — Flo-
rans 21,30 da, askerî muzika — Hilversum 
21,55, orkestra konseri — Sottens 21,30 da, 
Molie'in «Âlim Kadınlar» piyesi — Prag 
20,50 de, radyo orkestrası. 

saat 22 de 

Viyana 22 de, operaya devam — Mi
lano 22 de, Scala'dan naklen Karmen 
operası — Hamburg 22,10 da, salon mu
zikası — Kolonya 22 de, balo eğlencele
rine devam — Leipzig 22 de, büyük or
kestra konseri — Lyon 22,30 da, Comedie 
Française'den naklen «Kıskançlık» piye
si — Nis 22,30 da, senfonik konser — Pa
ris P T T 22,30da, konser — Strasburg 
22,30 da, Rus muzikası konseri — Touluose 
P T T Faust operası — Radio Toulouse 
22,20 de, revü ve konser — National 
22,15 de, senfonik konser — Londra 
22,15 de, eğlenceli program — Roma 22 de, 
senfonik konser Varşova 22 de, piyano 
İle Chopin havaları — Bükreş 22,45 de, 
konser — Beromünster 22,30 da, keman 
konseri — Peşte 22,15 de, cazbant. 

Saat 23 de 
Viyana 23,30 da, dans muzikası — Al

man istasyonlan 23,30 da, dans muzi
kası — Radio Paris 23 de, eğlenceli prog
ram — Radio Toulouse 23,30 da, operet 
havalan — Londra 23,35 de, askeri mu
zika — Milano 23 de, operaya devam — 
Lüksemburg 23,45 de, radyo orkestrası — 
Varşova 23 de, radyo orkesrası — Peşte 
23,25 de, piyano refakatile orkestra 
konseri. 

Saat 24 ten itibaren 
Radio Toulouse 1,35 den 2 ye kadar 

gece muzikası — Stuttgart 1 den 2 ye 
kadar gece muzikası — National ve Lon
dra 1,30 dan 2 ye kadar dans muzikası — 
Roma 24,15 de, dans muzikası — Hil
versum 24,40 da, Akordeon konseri. 

20 Kânunusani 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13^0: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu: TU tu ve Mi tu İstiklâl bahçesinde, 
19: Raife ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan. 19,30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik, 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Cemal KâmU ve arkadaş
lan tarafından Türk musUdsi ve halk 
gırkılan, 20,30: Hava raporu, 20,33: Bay 

mer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45; Fasü saz heyeti: İbrahim, Ali, Kü-
CÜk Safiye, kanım Muammer, klârlnet 
Hamdi, tanbur Salâhaddin, ut Cevdet 
Kozan, keman Cevdet, (Saat ayan), 21,15: 
Şan Bedriye Tüzün: Orkestra refakatUe, 
21,45: ORKESTRA: 1 - Oounod: Faust, 
fantasie, 2 - Drigo: Valse lente, 3 -
Oanne: Les Saltimbanques, 4 - Kalmann: 
Fedora, valse, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 22,50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

Zayi — Teknik okulundan 933 senesin
de aldığım 486 numaralı diplomamı kay
bettim, yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Teknik okulu talebesi Niyazi 

mmmtmmm mtmmmm 

SAHİBİNİN SESİ 
TİCARETHANESİ 

KELVİNATÖR - MARKONI 
SPARTON - TUNGSRAM - BİZERBA daireleri 

302 İstiklâl caddesi — Beyoğlu 

Bir güna. yanlışlığa verilmemek için 938 senesi için me
murlarımıza (turuncu) yerine (YEŞİL) renkte hüvi
yet varakaları vermiş olduğumuzu saygı değer müşte
rilerimize bildirir. Memurlarımız her talepte hüviyet 
varakalarım ibraz edeceklerdir. 

MÜ DİRİ YET 
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18/1/938 
(AKŞAM KAPANIŞ FÎATLEEİ) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 
istikrazı 94 
dahili 
1933 istikrazı 98 
Ünitürk I 18,85 
Ünitürk n 18,80 
Ünitürk n i 18,80 
Mümessil I 40,— 
Mümessil II 40,50 

> ra — 
İ9 Bankası 

» hamiline 
» müessis 

PAra 

Türkiye Cüm- 97,50 
huriyet Merkez 
Bankan 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,75 
Terkos 7 
Çimento 9,60 
İttlhad Değil] 13,25 
menleri 
Şark DeğiC- 1<— 
menleri 

10,20 
10,25 

83 
(Çek fiatleri) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,85,25 
626,50 

0,79,30 
15,14,92 

87,23 
3,45,30 
4,71,70 
1,43,20 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Begrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,84,67 
22,71,50 
1,97,92 

13,72,70 
34,43,73 
4,20,90 

4,01 
106,7837 

23,66 

AK^AM 
•Abone ücretleri 

TOrkly» Ecnebi 

SENELİK 
6 ATLIK 
S âYUK 
1 AYUK 

1400 kurof 2700 kuru« 
750 > 1450 » 
400 » 800 > 
160 > — > 

Poata İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600. altı aylığı 1000. fig 
aylığı 1000 kııru|tur. 

Adres tebdili İçin yirmi b e | 
kııru«Iıık pul göndermek l&zımdır. 

Zilkade 17 — Ruzokasım 73 
& İBMk Gtatş OfU lUadl Akfm T«ln 

E. 12,29 2,11 7,16 9,46 12,00 1,S6 
Va. 5,38 7,20 12,25 14,65 17,10 18,46 

İdarehane: Babı&Ii cİTan 
Acımusluk So. 

No. 1? 

istanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Mukaddema Beyoğlunda Telgraf sokak 
15 numarada oturmakta iken hâlen nere-
d^^oldugu bilinmiyen eski nazır Selim 
Melhama karısı Omete Aleksandra ve 
mukaddema Beyoğlunda Firuzağa ma
hallesinde Sıraserviler caddesinde 15 
numarada oturmakta iken hâlen nerede 
olduğu bilinmiyen eski nazır Selim Mel
hama oğlu Nihad'a: Hazinenin Beyoğlu 
1 İnci sulh hukuk mahkemesinin 36/798 
sayı ve 14/1/937 tarihli llâmiyle sizden 
alacağı olan 81 lira 25 kuruşun 9/7/937 
tarihinden itibaren % 5 faiz ve % 5 üc
reti vekâlet ve 1256 kuruş mahkeme mas
rafı ve doğacak icra masraflarile bera
ber tahsili hakkmda açtığı takip üzerine 
namlarınıza gönderilen İcra emirleri 
ikametgâhlannızm meçhullyetl hasebUe 
tebliğ edilemediğinden bir ay hakkı iti
raz tayini suretiyle tebligatın llânen Ic-
rasma merci hâkimligince karar veril
miştir. İlân tarihinden itibaren işbu bir 
ay içinde borcu ödemeniz, ödemezseniz 
tedkik merciinden veya temyiz veya la-
del mahkeme yoliyle alt olduğu mahke
meden icranın bırakılmasma dair bir ka
rar getirmedikçe cebri İcra yapüacagı ve 
gene bu müddet İçinde İcra ve İflâs ka
nununun 76 ncı maddesi mucibince mal 
beyanmda bulunmanız ve bulunmazsa
nız hapisle tazyik olunacağınız ve haki
kate muhalif beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandınlacağmız 
37/1108 sayüı icra emri makamma İcaim 
olmak üzere llânen tebliği keyfiyet olu
nur. M. 1432 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve ievanmı 

saire bulanıır. 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

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

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

19 

Muhammen bedeli 2545 lira 97 kuruş olan 35945 adet kullanılmış sağlam 
çimento çuvalı, 13800 adet delik çimento çuvalı, 1720 kilo hurda çimento çu
valı 4/2/938 cuma günü saat 14 de Haydarpaşada gar binası içindeki satmal-
ma komisyonu tarafmdan açık arttırma suretile satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanımun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 95 
kuruşluk muvakkat teniinatlarile birlikte artırma günü saatine kadar komis
yona müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma ko
misyonu tarafından parasız olark dğıtılmaktadır. (338)' 

* 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminat ve cinslerile miktarlan aşağıda 

yazılı üç liste muhteviyatı kaym ve meşe traversler 28/1/938 cuma günü sa
at 15,45 den itibaren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile ka^ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay-
m gfün saat 14,45 g kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 141 kuruşa Eskişehir, izmir, Ankara ve Haydarpaşa vezna-
lerinde satılmaktadır, (205) 

Muhammen bedeli Eksiltme listesi Cinsi Miktarı Muvakkat teminat 
Lira Kr. 

No. 1 
2 
3 

Kayın 
• 

(Kayın 
(Meşe 

111,000 
33.000 
6,000) 
3,000) 

324.120 
94.710 
2a 110 

16714 
5985 
2108 

80 
50 
25 

Muhammen 
bedel 

Lira-
52000 

114500 
17125 
47700 

(152) 
Muvakkat 
teminat 

Lira 
3850 
6975 
1284,37 
3577,5 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarlan aşağıda yazılı yağlar 
ayn ayrı ihale edilemek şartile 27/1/938 perşembe günü saat 15 den itibaren 
sıra ile Ankarada İdare binasında ve kapalı zarfla satm ahnacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanunim tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aym gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve H. paşada 
tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. 

Cins ve miktan 
250 ton Sürşoför yağı 
1100 ton Rezidü yağı 
250 ton Mazot yağı 
300 ton Petrol 100 ton pis gaz 

Evvelce ilân edilmiş olan Ankara Garında Revizörlük binası ile umumî He
la binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I — Bu işlerin keşif bedeli 43,000 liradır. 
II — İsteklileri bu işe ait şartname, proje ve şâir evrakı Devlet Demir yol-

lannın Ankara, Haydarpaşa ve sirkeci veznelerinden 215 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

III — Eksiltme 31/1/938 tarijıinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demir Yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birlikte a ş a - ' 
gıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar komisyon riyaseti- • 
ne tevdi etmiş o]malan lâzımdır. 

a) 2490 sayıh kanım ahkâmma uygun 3225 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunim tâyin ettiği ve şartnamede yazıü vesikalar. 
c) Nafıa vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (108) (239) 

• 
1/2/1938 tarihinden itibaren: 
1 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet 

almış olan alelûmum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam 
ücret tediye ederek sürat trenlerine mahsus munzam bUetini almak şartile 
bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sürat trenlerinde muteber büeti olnuyan yolcular hakkında biletsiz mua
melesi tatbik edileceğinden saym yolcularm her halde trene binmeden evvel 
biletlerini temin etmiş olmalan kendi menfaatlan iktizasmdadır. 

2 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenzUli bilet hamili yatakh va
gon yolculannm sürat trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri mım-
zam ücret, umumî tarife ücretinin yiizde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlar 
Semti meşhuru 

Fatih 

Eyüp 

mahallesi cadde ve^ 
ya sokağı 

Dülgerzade Nalbant 
Altay Fevzipaşa 

Defterdar 

No. sı Cinsi Muhammen 

19 

45 

211 

20,21,23,24 
131 

ayhî^ı L. 
Dükkân 8 
Altay camii 10 
Dibağhane camii ve 6 
altmdaM bodrum 
Dükkân 7 

Odalar 94 
Dolap 

Keresteciler Yavuzersinan Ayazmai 
Bahçekapıda Birinci katmda 
4 cü vakıf hanm 
Çarşıda Cevahir bedesteninde Şerif ağa 
Dayahatım Çakmakçüarda Valde ha-
mnda odabaşılığm tamamı ile 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 
Sayımocağmda Keçemandra civannda bir hektar tarla 
Müddeti icar: Teslimi tasrihinden 940 senesi Ağustos sonıma kadar. 

Yukarda yazıU mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmağa çıkanlmış-
tu:. IsteklUer 25/Kânunusani/938 sah günü saat 15 e kadar pey paralarile be
raber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kale
mine gelmeleri. (252) 

1 ve 20 2 Dükkân 
senesi Mayıs sonuna kadar 

P . T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — İdare ihtiyacı için 50,000 adet üd No. h porselen fincan kapalı zarfla 

eksiltmeğe konmuştur. 
2 — Muhammen bedel «12500» muvakkat teminat «937,50» lira olup ek

siltmesi 7 mart 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. U. Müdür
lüğü binasmdaki satın alma komisyonunda yapüacaktır. 

3 — istekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubtmu Tica
ret Odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasmı ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflaruu o gün saat 14 de kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyet şube müdürlüğünden parasız verilir. «132» «328» 

Sipahi Ocağı İdare Heyet inden: 
Ocağm yılhk kongresi 30/1/938 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 

18 de Ocak salonlarında yapılacaktır. Mezkûr günde sayın azaların hazır bu
lunmalarım rica ederiz. 
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İnkıbazı, hazımsızlığı 
I D E 

ekşilik ve yanmalarını 

^*^ çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşmtüar, dolama, meme iltiha
bı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari lâboratuvarı T. A. Ş. 

Vilâyet ve Kaza Merkezlerindeki 

Tüccarlarımızın 
NAZARI DİKKATİNE: 

Yurdumuzun birçok yerlerindeki saym Bayanlarımızdan aldığımız mek
tuplarda bulundukları yerde 

F E i IA 
oulunmadığmdan müşkül bir vaziyette kaldıklarım bildirmektedirler. 
. Her ne kadar bu müşkülâtı koli olarak önlemekte isek de müşterile-

nmjze daha pratik bir kolaylık göstermek için her vilâyette ve kaza mer-
kezlerin(5te umumî vekâletimizi yapacak müesseseler arıyoruz. Kendilerine 
^rümünün fazlalığı cihetinden epeyce bir kazanç bırakacak olan 

E M İ L satışım yapmak arzu eden tüccarlarımızın bir mektupla 

ISMET ECZANESİ İSTANBUL GALATA 
adresine müracaatleri rica olunur. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I ÜılJR 11 'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 
KREM BALSAMIN 

-X-.. . . i 

Büyük bir bUgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sılıhî kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhi evsa&mn Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatım 
kazanmış olmakla isbat etmiştir.' 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 
halis acıbadem kremleri olarak dört 

D İ K K A T : 
KREM BALSAMIN 

"ev'i vardır. 
ItTDirhjr D At c Anat AT Ötedenberi tamnmış hususî vazola-
KKtM BALSAM I İS mıda satıldığı gibi son defa sureti 

nıahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

ET D ir H/t D AF c AnyrfAT ^Pİ^ri bütün nevüerile tanınmış, ecza 
KREM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

İstanbul l iman sâhlll sıhhiye nnerkezi 
satınalnna konnisyonundan: 

1 — Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve makinasının Di-
**l'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli (6,900) liradır. 
S — Bu işe ait şartname şunlardır. 
A — İdarî şartname. 
B — Fennî şartname. 
C — Proje. 
4 — İstekliler bu şartnameleri ilişikleriyle beraber 55 kuruş bedelinde 

^ûerkezimiz levazunından alabilirler. 
5 — Eksiltme 25 İkincikânun 1938 sah günü saat 15 de Galatada Kara 

Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman Sahili Sıhhiye Merkezi Satm Alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 — Muvakkat teminat parası 517 Ura 50 kuruştur. 
"̂  — Eksiltmeye gu-ecekler bu gibi işleri yaptıklarına dair resmî vesika 

İbraz etmeleri şarttır. (74) 

M A Z O N 
M E T V A TUZU O İ D E R İ R . 

MİDE ve barsaklan alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri
ni hiç bh: mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasına dik
kat. Deposu: MAZON ve BOTON ecza deposu. İstanbul yeni Postahane arka-
smda No. 47. 

GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DiŞ AĞRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATİZMA 
ve bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALMİNA 
ÇAĞLAYAN'da 
BüyUk fedakârlıklarla celbine muvaffak 

olduğumuz meşhur rakkeıseler 
Mısri, A M İRA CEMAL 

SUDANLI ZEYNEP ve 
Seanslarma devam ediyorlar 

Bayanlara 

Bayramlık Mijde! 
COŞKUN 
Manifatura mağazası 

(Beyoğlu İş Bankası karşısında) 

Yeni gelen yüksek 
kaliteli her cins 

kumaşdan 

c o ş D UM 
Ticaret odasının müsaadesile 

ve bir ay müddetle 

UCUZ FİATLARLA 
SATIŞ 

Acele ediniz. Fırsatı 
kaçırmayınız; 

Yelek cebi için ufacık 

FENER 
deposu 

Sultan hamam 
Camcıbaşı 

f| han No. 10 
Vahe 

Utüclyan 

Satılık pırlanta 
Beş kıratlık çok temiz ve beyaz bir 
tektaş pırlanta yüzük Sandal Bedes
teninde teşhir edilmektedir. 20/1/938 

perşembe günü saat 14 ile 15 
arasmda satılacaktır. 

I Türk Model Uçak Evi 
I Taksim Mepanı 
I Adresini bilen her genç 
I çekirdekten yetişme 
I tayyareci olur 

Soba, maltız, mutbah, kalorifer vesair her ihtiyacınız için daima 

TÜRK ANTRASiTi'ni 
Kuitanum. T Ü R K ANTRASİTİ" n in 

En İktisadî bir kömür olduğuna kanaat edeceksiniz. 
Satış merkezi: GİLHEİST VOKER ve Şürekâsı Limited 

Galata Yolcu Salonu karşısında Talıir Han No. 5 Tel. 44915 

Nafıa Vekâletinden: 
Aşağıda cetvelde parti miktarlan yazıü olan cem'an 256439 adet normal 

ve «140» takımlık «5460» adet basit makasUk kayın traversi değiştirilmiş olan 
fennî şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü sa
at 10,30 dan itibaren ayn ayrı eksütmesi yapüacak surett* kapalı zarf usulile 
eksütmeye konmuştur. Eksiltme Ankarada Vekâlet Malzeme Ekaltme komis
yonunda yapılacaktır. Her partiye aid eksütme şartnamesi ve teferruatı cet
velde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdür
lüğünden almabijir. 

İsteklilerin her parti için ajrn ayn tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
cetvelde hizalarmda gösterUen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre 
vekâletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 Şubat 938 
cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne ver
meleri lâzımdır. 

Par
tiler 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Mİ 
Norma] 

aded 

30835 

24003 

41524 

61901 

20622 

9289 

55265 

13000 

iktan 
Basit 

Doakashk 
aâ«d 

5460 

Muhammen 
bedel 

Lira KI. 

70920.50 

55206.90 

95505.20 

216653.50 

69083.70 

27867.00 

175190.05 

67730.00 

Muvakkat 
teminat 

Ura Kr. 

4796.03 

4010.35 

6025.26 

12082.68 

4704.19 

2090.03 

10009.50 

4636.50 

Şartname 
bedeli 

Lira Kr 

3.55 

2.76 

4.78 

10.83 

3.45 

1.39 

8.76 

3.39 

Traverslerin kesileceği 
devlet ormanları 

Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı - At-
hBşı ormanından 
Kocaeli vilâyeti Kara.'^u ka-
zaSmdaki Mollahasan pı
narı ormanından. 
Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki Keremali Ha-
rakh üstü ormanmdan. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Girişkuzu orma
nından. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza-
smdaki Kelkaya ormanm
dan 
Bolu vilâyeti Düzce kaza-
smdaki Kokardan orma-
mndan. 
Bolu vilâyeti Akçakoca ka-
zasmdaki Orhandağ^ or
manmdan. 
Bolu vUâyeti Düzce kaza-
smdaki Keçidere - Dikmen-
altı ormanından. 

Eksiltmelere hususî orman sahipleri de girebilirler. (145) (329) 
Beşiktaş Udnci sulh hukuk hakimlisin

den: 
938/3 
Begiktafta TOrkall mahallesinde Yave-

rafta «okağmda 27/29 sayüı hanede 7/1/938 
tarihinde ölen Kadriye terekesine aid eş
ya 28/1/938 tarihine müsadif cuma günü 
taat ondan U e kadar mahallinde açık 
arttırma suretlle satılacagmdan taiip clan-
lann satıçta haar bulunacak memuruna 
müracaatları ve eshabı matlûp ve alâka-
darlann llft.n tarihinden itibaren bir ay ve 
iddiayı veraset edenlerin üç ay zarfmda 
mahkemeye müracaatları ve aksi halde 
terekenin hazineye devrolunacagı İlân 
olunur. M. 1434 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hâkimliğin
den: 

938/1 
Beşiktagta Yenimahallede Kuyulu so

kakta 25 sayüı evde 5/1/938 tarihinde ölen 
Naciyenln terekesine mahkememizce el 
kcHiulmuştur. Eshabı matlûp ve alâkadar-
lann ilân tarihinden itibaren bir ay ve 
iddiayı veraset edenlerin üç ay »arfmda 
mahkememize müracaat etmeleri ve aksi 
takdirde terekenin hazineye devroluna-
ca^ ilân olunur. M. 1435 

Zayi — 1931 senesinde Vefa orta oku
lundan aldığım tasdiknamemi kaybettim, 
yenisini alacağımdan kaybolanm hükmü 
yoktur. C* •̂"' h Burhan 
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I sBÜkrasnmnm b u en bOyOfc ke$ıinl hatırlatmak k f n relczedffmfs 
blrat>lda,gibl göklere tırmanma Wew Vorfc'un meşhur ..ACA B U / i O İ M G " 
İni bugün bffmfıren yoktur. 
Bu mOesteseMln Irasında $u Oc afe« harf : 

R. C. A. 
90x11 teker. 
/?C/?; rad/yo tatbikatının tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük isim. 
Telsiz telgraf: bu sihirli vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can
lar kurtarılmıştır. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmıştır. Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kilo
metre kafeder Mükemmel olduğu kadar da fiatı uygun radyo aletlerile bin
lerce, milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatından istifade eder. eğlenir 
ve o sayede yorgunluğunu gideriri 
RCA. radvo sanayiinde en bOyOk nama maffkse. bunun hikmeti ACA'nın. 
bu endüstrinin her sahasında basta bulunmasıdır. 
RCA'nın yeni keşlileri ve radyonun varılmasına sebep 
olan yeni yeni tekemmülleri sayesinde bugün radyodan 
hoşlanan her şahısın en büyük artusu bir RCA radyosu 
sahibi Olmaktır, 
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İ Z M İ R 

Niçin daima tercitı 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı. 

GRiPiN 
Bütün ağn, sızı 

ve sancıları 

dindirir. 

GRİPİN 
Soğuk algınlığına;, 

nezleye, gripe, diş, 

bel, sinir, adale 

ağrılarile romatiz

maya karşı bilhas

sa müessirdir. 

GRİPİN 

Tecrübe edinia. 

İcabında üründe 3 k a ş e al ınabil ir . 
Taklitlerinden sakımmz ve her yerde ısrarla «GRİPİN» isteyiniz. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Terkos fabrikasında k:ş mevsiminden istifade ederek yapılması lâzım ge

len esash tamirat doîayısile Beyoğlu tarafında olduğu gibi İstanbul cüıetinde 
de yeniden ilân edilinceye kadar saat 22 den sabah beşe değin suların kesile
ceğini sayın halkımıza bildiririz. (344) 

Baitırköy Bez vePamultlu Mensucat 
Fabrilıası T. A. Şirlıetinden: 

Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğümüz 
Fabrikamızın 85 santim enindeki kaput bezimizin satış 

fiatını indirdiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz. 

Marlcası 36 HlletrBİil( topu 25 Topluic Balyası 
Kartal 732 kuruştur. 183 Liradır. 

Sahş şartlarımız : 

Fabrlitada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 
itadar satılır. Alivre satış yapılmaz. 

istekli kaput tüccarlarının Bakır-
köyünde Şirketimize müracaatleri 
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«Beyers Mode für aile» m e r m u a l c n n ı n satış yeri. Sahibi Necmeddln Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado Akşam Matbaası 


