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Devlet Nüshası 

Hesap defterleri 
En İyi kâ&ıda basümış, hakiki İnglll« Pre«e 
kartonu Ue cUdlenmlş sağlam, zarll ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler « 

muavin defterler 
200, 300, 400 sabifeU: 140, 175 ve 250 karo) 

Akgam matbaası — Telefon: 24240 

KŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam flân servisi, telefon 24240 

Sene 20 — No. 6920 — Fiati her yerde 5 kuroff 
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İngiltere İle İtalya arasında yeniden 
müzakereye başlanıyor mu? 

ingiliz Hariciye müşaviri Van Sittart'm 
Romaya gideceği söyleniyor 

Japonya, silâhları tahdid için 
girişmeğe hazır olduğunu 

müzakereye 
bildiriyor 

Londra 20 (AA.) — Gaıeteler, Kont 
Grandi'nin dün B. Edenle uzun bir gö-
tüşme yaptığını yazıyorlar. 

Daily Mail gazetesi, İtalyan siyasi 
mahfillerinin iki memleket arasmda 
daha iyi münasebetler tesisi maksadl-
le müzakereler yapılmasını her zaman
dan fazla istediğini ve yakmda Harici
ye nezareti müşaviri sir van Sittart'ın 
Mussolini ile görüşmek üzere Romaya 
giderse hayret edilmemesi icab edeceği
mi yazıyor. 

Daily Express gazetesi ise, B. Edenin, 
her şeyden önce İtalyanm İngiltere 
aleyhindeki propagandasına nihayet 
vermesi icab edeceğini bildirdiğini ya-
ayor. 

S i lâh lanma yarış ı duracak m ı ? 
Tokyo 20 — Deniz istihbarat şube

si şefi amiral Moda, yabancı gazetele
re yaptığı beyanatta, Amerika, İngil
tere ve Sovyetler birliği tarafmdan bU-
öırilen deniz inşaatımn muahedelerle 
tesbit edilmiş olan münasebetlere za
rar vereceğini ve şiddetli bir silâh ya
rışma sebep olacağını söyledikten son
ra demiştir ki: 

— Bazı devletlerin Çin meselesi mü-
nasebetile donanmalarım arttırmağa 
^kalkışmaları manasızdır. Bu hareket 
bu meselenin mahiyetini anlamamak 
öemektir. 

Tokyo 20 (A.A.) — Amiral Noda, Ja 
Ponlann 46 bin tonluk zırhhlan hak
kında dönen şayialardan bahsederek 
demiştir ki: 

««Saponya inşaat projeleri hakkmda 
o kadar çok şayialar dönüyor ki bun-

tngillz Hariciye 
Nazulle görüşen 
İtalyanm Lon
dra sefiri Grandi 

Romaya gideceği 
söylenen İngiliz 
Hariciye müja-
viri Van Slttart 

lann tekzibi pek zor bir şekil alıyor. 
Japonya, miktar İtibarile tahdidat hak. 
kmdakl Japon isteklerinin ehemmi
yetle kabul edildiği takdirde, yeni de
niz konferanalanna iştirake amade bu-
lunmaktadu*. 

tngi l iz h a v a kuvvet ler i 
Londra 20 (A.A.) — Daüy Telegraph 

gazetesi, İngiliz hava sü&hlamnasm-
da mühim terakkiler elde edildiğini ya
zıyor. Şhndi İngilterenln 2031 tayya
resi vardır. Bımun 1542 si Avrupadakl 
kuvvetlere aittir ki bu miktar silâh
lanma işi başlamadan önceki mlktarm 
üç mislidir. Bu rakamda mütemadiyen 
takviye edilmiş olan ihtiyatlar dahil 
degUdir. 

Nevyorkta zenciler 
mahallesi: Harlem 

Harlemde herkes kara... Sanki 
bir el bütün çehreleri boyamış! 

Zenci dansöz Rakanın İddiası: Kadınlann 
siyahı, erkeklerin beyazı güzeldir 

ôlda Hikmet Feridun Harlemde zenci çocnklarile, safda mejhnr zenci dansöı Baka 
[Hikmet Feridun Es'in mektubımu 7 nci sahifemizde okuyımuz.] 

Atatürk 
Bugün Yalovaya şeref 

veriyorlar 
Ankara 20 (A.A.) — Reisicum

hur Atatürk beraberlerinde Baş
vekil Celâl Bayar, Dahiliye Vekili 
ve Parti genel sekreteri B. Şükrü 
Kaya, Hariciye Vekili Rüştü Araş 
ve mutad ?evat olduğu halde bu
gün saat 15 te hususî trenle ts-
tanbula hareket buyurmuşlar ve 
istasyonda Büyük MUlet Meclisi 
reisi Abdülhalik Renda, Vekiller, 
şehrimizde bulvman mebuslarla 
vekâletler ileri gelenleri, general
ler, Ankara valiM, garnizon ve 
merkez komutanlarlle Emniyet 
direktörü tarafından teşyi olun
muşlardır. 

Reisicumhur Atatürkü kaışda-
mak ve tazimlerini arzetmek üze
re Vali ve Belediye reisi B. Muhid-
din Üstündağ dün tzmlte gitmiş
tir. 

Atatürk, bir müddet Yalovada 
istirahat buyuracakları için De-
rinceden Talovaya teşrif edecek
ler, bilâhare şelırlmlze şeref vere
ceklerdir. 

$air Nazım Hikmet 
Komünist tahrikatı 

suçundan tevkif edildi 
Nişantaşmda 

Vali konağı cad
desinde Selçuk 

apartımaıunda 
oturan şair NaJ-
zım Hilanet ev-
velld gece polis 
tarafmdan tev
kif edihniştir. 

Polisler, ken
disini evinden al« 
mışlar ve Emni-
yel direlctörlü-
ğüne götürmüş
lerdir. Oturduğu 
apartmıanda a- Nanm Hikmet 
raştırma yapılmış ve bir zabıt vara-
lotisı tanzim edilmiştir. 

Şair Nazım Hikmet hakkmda ko
münistlik tahrikâtmdan dolasn ev
rak tanzim edilmiş ve müddelıunumî-
lik tevkif karan vermiştir. 

Büyük Mi l l e t Mecl i s i birinci 
devre azas ına za fer habras ı 

o larak ver i l en si lâhlar 
Ankara 29 (A.A.) — Dün hülâsası 

verilen heyeti veldle kararlan arasm-
daM 8 numarah fıkranm aşağıdaki 
şekUde karar altına alınmış olduğu 
haber alınmıştır: 

8 — Ulusal savaşta zafer hatırası 
olarak Büyük Millet Meclisi birinci 
devre azalarma verilmiş olan silâhlar, 
mekanizmelerinde tadilât yapılmak-
sızm varislerden gatyri ellfijğû_i4üu-
nursa müsadere edilmesLİ, Mttlî 

ANKARA 

Genç Mısır kralı 
dün evlendi 

Düğün münasehetile Mısırda 
dört gün şenlik yapılacak 

Kraliçe peçe taşımıyacaktır. Halk bunu Mısır kadınının 
açılışına doğru mühim bir merhale telâkki ediyor 

Kahire 20 — Kral 
FcCrukun bayan 
Feride Zülflls»rla 
nikâh merasimi, 
bugün Kubbe sar 
raymda jrapıhmş-
tu:. Mikâh mer*a-
stminde trizzat ge
lin hazır bulunmar 
mış kendisine ba
bası Zülfikar pa> 
şa vekâlet etmiştir. 
Şahldleri kralm hu
susi kalem müdü
rü Ahmed Mahir 
paşa ve baş mabe
yinci idi. Nikâh 
cami Elezher reisi 
Şeyh Elmarag! ta
rafmdan aktedU-
miştir. 

Kraliçe, öğleden 
sonra teyzesi tarafmdan Heliopolis sa
rayına götürülmüştür. Burada ild aile 
azasma bir çay ziyafeti verilmiştir. Ge
lin buradan sekiz at koşulu ve ka-
pah bir saray arabasile, Kubbe sa-
rayma gitmiştir. Gelin saraya gi
derken tayyareler uçarak alayı takip 
ediyorlardı. Kraliçe Kubbe sarayına 
vardığı zaman saray kadınlan tara
fmdan merasimle karşılanmıştır. Bu 
alcşam Kubbe sarymda, kral Famk, 
aUesi erlcânma mahsus hususî bir zi
yafet vermiştir. 

Düğün münasebetUe dört gün şen-
lilder devam edecektir. İkinci gün (yar 
ni (bugün) Abidin saraymda 1500 
kişüik resmî bir ziyafet verilecektir. 

Üçüncü gün Kahiredeki ecnebi el
çiler ve ecnebi cıanaatler eşrafı şere
fine bir ziyafet verilecektir. Ziyafetten 
sonra Comedie Française trüpü bir 
temsil verecektir. Dördüncü günü Abi
din saraymda memleket ayan ve eş
rafı şerefine 1500 kişilik bir ziyafet 
verilecek ve bımu bir resmi kabul ta
kip edecektir. 

Bütün memleket ve Kahire şehri 
düğün münasel>etUe donanmıştır. 

22 kânunusanide, krahn reisi bu
lunduğu izcUer ve bütün spor teşek
külleri âzası Abidin sara3a önünde bir 
geçid resmi yapacaklar ve krala hür
met ve sadakatlerini arzedeceklerdir. 

ınııiNMnınnulnııiHiHiN 

Kral Faruk re Kraliçe Feride 
Dördüncü gün, kral Faruk ile krar 

İlçe Feride, bal aylarım geçirmek üz©-
re Kahire saraymdan kralm çifliğins 
gidecekler ve kralm doğmn günü oiad 
10 şubatta Kahireye dikeceklerdir. 

Mısır kadınının açı l ış ına 
doğru m ü h i m bir merha le 
Kahire 20 (A.A.) — Kral Faruk 

yanmda kansı ve tek bir yaveri ol
duğu halde bu akşam otomobille şe
hirde dolaşarak donanmayı ve şen
likleri seyretmiştir. Bundan polisin 
bile haberi olmamıştır. 

Kraliçe Feride peçe taşımıyacak
tır. Kraliçenin peçesiz resimleri iz
divaç dolayısUe çıkan hususi pulla-
nn üzerinde bile resmen vardır. Halk, 
bunu büyük bir meserretle karşıla
mıştır. Bu hadise, Mısır kadınımn 
açıhşma doğru mühim bir merhale
dir. 

B. Hit ler in hediyes i 
BerUn 20 (A.A.) — B. Hitler, kral 

Faruk'a, evlenmesi dolayısile bir spor 
otomobili hediye etmiştir. 
Mısır konso loshanes inde b a l o 

Mısır Itralınm düğünü münasebeti-
le dün akşam Bebekte Mısır konsolos
hanesinde bir balo verilmiştir. Baloya 
vali muavini B. Hüdai, şehrimizde bu
lunan yerU, ecnebi birçok maruf ze
vat ve Mısır tebaası davet edilmişlerdi. 

'II 

KÜTOpj MİHpo^ — Şu Çhıe artık harp ilân edejrira mi acaba?... 
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Fransada yaman bir 
dolandırıcı yakalandı 

Zabit elbisesile garnizonları gezmiş, 
bir çok kimselere nişan takmış ! 

30 - 35 sene evvel Almanyada Kö-
penik admda bir kunduracı çok cü-
retkârane bir dolandırıcılık yapmış
tı. Köpenik, levazım yüzbaşısı elbise
sini giyerek Berlin civarmda birçok 
garnizonları ziyaret etmiş, tabur, alay 
Irasalanm teftiş etmiş ve bu sandık
lardan, merkeze teslim edilmek üze* 
re mühim paralar almıştı. 

Neden sonra Köpenik'in hüviyeti 
meydana çıkmış, kendisi yakalan
mıştı. Bu hadise o zaman uzun dedi
kodulara sebep olmuş, her tarafta bü
yük bir alâka uyandırmıştı. 

Paristen gelen telgraflar Fransada 
buna yakm bir hadise olduğunu, za
bit kıyafetinde bir dolandıncımn ya
kalandığını bUdiriyor. Sahte zabit 
birçok gamizonlan gezmiş, Istihkâm-
lan dolaşmış, bir takım kimselere ni
şanlar takmış ve neden sonra foyası 
meydana çıkmıştır. Bu garip hadise 
hakkmda gelen telgrf şudur: 

Paris 20 (A.A.) —. Paris polisi ha
kikatte dolandmcı olan bir sahte ku
mandan yakalamıştır. 40 yaşlannda 
olan bu şahıs kendisine lâzım olan 
formüllerle hüviyet varakasını ve Har
biye Nazınnm mektup kâğıtlannı ele 
geçirmiş ve bunlarla birlikte parlak 
bir topçu zabiti üniforması giyerek 
ve müteaddid nişanlar takarak Pa
ris bölgesinin müteaddid kıtalarmı 
ziyaret etmiştir. 

Sahte zabit müstahkem mevzileri 
geziyor, kendisine raporlar verdiri
yor, ziyafetlerde hazır bulunuyor ve 
hattâ bir jandarma müfrezesi hazır 
olduğu halde civar belediyelerden bi
rinin reisine merasimle Lejyon Donön 
lüşanı takıyordu. 

Fontainbleau kışlasında iki topun 
tekrar dökülmek üzere fabrikaya: gön
derilmesini emretmiş, günlük emirler 
imza etmiş ve hattâ terfi tavsiyeleri 
bazan iyi neticeler vermiştir. 

Kont de Martel 
Ciddeye gitmiyor 

Şubat ortalarında 
Parlse gidecek 

Beyrut 20 (A.A.) — Suriye fevkalâ
de komiseri B. de Martel'in kral İbnis-
suuda mülâki olmak üzere Ciddeye 
yapacağı seyahatin vuku bulmıyacağı 
bildirilmeketdir. 

B. Martel, Fransa - Suriye mua
hedelerinin meriyete konulması mese
lesi hakkmda Suriye hükûmetile yapı
lan müzakerelerin ikmalinden sonra 
şubat ortalarma doğru, muahedelerin 
tasdikinden önce hükümetine izahat 
vermek üzere Parise gidecektir. 

Gürcüpulat gümrük binası-
nın inşas ına y a k ı n d a 

baş lan ıyor 
Ankara 20 (Telefonla) — Gürcüpu-

îat'ta yapılacak gümrük binası projesi 
tedkik edilmek üzere îran hükümetine 
gönderilmişti. Proje tedkik ve kabul 
edilerek buraya gönderilmiştir. Yakın
da binanm inşasına başlanacaktır. Bi
na 200 bin liraya malolacak ve 100 bin 
lirasını hükümetimiz verecektir. 

Sovyet Rusya 
haricî politikası 

B . Molotof b e y a n a t t a bulu
narak bazı Türk konso los 
luklarının d a k a p a t ı l a c a ğ ı m 

söyledi 

Romanya Yahudileri 
yer buiamıyoriar 

İtalya Habeşlstana 
kabul etmiyor 

Bükreş 20 (A.A.) — Hükümet ta-
rafmdan Yahudilere karşı alınan ve
ya alınması düşünülen tedbirler üze
rine bir çok Yahudi Amerikaya ve bil
hassa Brezilyaya ve Habeşlstana git
meyi düşünmektedir. 

Bir Yahudi heyeti bu hususta Bük-
reşteki Brezilya elçisine bir istida ver
miştir. 

Diğer taraftan Habeşlstana; hicret 
etmek İmkânlarını tedkik eylemek 
üzere de bir Yahudi cemiyeti kural-
muştur. 

Roma 20 (A.A.) — Romanya yahu-
dlleri tarafından Habeşistanda yerleş
mek için yapılan müracaatın kabul 
edileceği şüphelidir. 

Salâhiyettar mahfiller, böyle bir 
talep geldiği takdirde bunun hükü
met tarafından lüzumu veçhile tet
kik edileceğini bildirmekle beraber 
İtalyanlarm Afrikada imparatorluğu 
ancak kendileri için kurmuş oldukla
rım da ilâve etmektedirler. 

GÜNÜN HADISELERI 

Fransada kabine 
değişiklikleri 

Fransa'daki son kabine değişikliği mü-
nasebetUe, Paris gazeteleri son on sene
nin hükümetlerini bir cedvel halinde gös
termişler: 

23 kabine kurulmuş! , 
Bunlarm en dayanıklısı Poincare'ninki 

olmuş: 2 sene, 3 ay, 18 gün iktidarda 
kalmış. 

İkincisi Leon Blum'unkl: 1 sene, 6 gün. 
Diğerleri hep bir seneden az ömürlü. 
Dümenciler de şunlar: 
1930 senesi 27 Martmdaki Chautemps 

kabinesi: ÜSç gün. 
1936 Mayısındaki Buisson kabinesi: S 

(ün. 
1934 Sonkânundaki Daladier kabinesi: 

10 gün! 
Derler ki, siyaset koltuklarını sarart

mak makbul değilmiş! Amma, bu kadar 
sık değişme de tefrit... 

İstikrar, her halde bir muvaffakiyet 
alâmetidir. Kendi ölçülerimizle bakalım: 
Hariciyemiz, muvaffakiyetli İşler başar
mıştır; vekili de bütün dünyadaki mes-
lekdaşlanmn en eskisi. En düzelememiş 
işimiz maariftir: Kaç vekil değiştirdik! 

• *.-;= 

H a r p v e A l t ı n 
Mussollni, Habeş harbini tamamlıyabil-

mek için, halkmdan nişan halkalarını is
temişti. 

Japonlar da, yüzüklerde, kösteklerde, 
broşlarda altm kullanılmasını menetmlş. 
Yalnız Buda dininin teferruatı, bir de 
üniforma tezyinatı içüı altın kullanmağa 
cevaz varmış. 

Fransız gazeteleri diyor ki: 
«Eskiden Krallar kilise çanldnnd&n top 

döktürürlerdl. Fakat şimdi top tunçtan 
değil çelikten yapılıyor. Harp için de bir 
tek maden lâzımdır: Altın!» F. T«nur 

Ulus refikimizin Istanbulun imarına 
dair möiıim bir maicaiesi 

Kısa bir zamanda istanbul, yırtık ve pasaklı 
kılığından kurtularak Avrupanm büyük, 

temiz ve bayındır şehirleri arasına katılacak 

Moskovo 20 — Büyük Sovyet meclisi
nin son toplantısında söz alan B. Mo-
lotof, haricî slyesete dair Jidanof'un 
tenkidlerine cevab vermiş ve ecnebi 
konsoloslar meselesine temas ederek 
şimdiye kadar bu işle meşgul olunma-
dığmı, halbuki bu meselenin nazari 
dikkati celbedecek mahiyette olduğu
nu söyledikten sonra demiştir ki: 

— Bazı konsoloslann memleketi
mizde tecviz edilemiyecek hareketler
de bulundukları, casusluk ve sabotaj 
İşlerine tevessül ettikleri de doğru
dur. Böyle bir vaziyete daha fazla' mü
samaha gösterilemezdi. Nitekim de bu 
hususta bazı tedbirler almmıştır. Ja-
ponyamn Harkoff ve Tibilisi'deki iki 
konsolosluğu, Polonyanın yine Har
koff ve Tibilisi'deki iki konsolosluğu, 
Almaiıyamn da Leningrad, Odesa, 
Tibilisi ve Vlâdivostok'taki beş konso
losluğu kapatılmıştır. 

İtalyan, İran, Türk, Afgan diğer 
devlet konsolosluklarmm da birçoğu 
yine kapanacaktır. 

B. Molotof, Sovyet Rusyanm Japon
ya ve Fransa ile olan münasebetleri 
hakkındaki tenkidlere de cevap ver
miştir. 

Kaput bezi fiatleri yüzde 
12-20 nishetintle indirildi 

İktisad Vekâletinde 
cereyan eden müzakereler 

itilâfla neticelendi 
Ankara 20 (Akşam) — Mensucat 

fiatlerinin tenzili imkânlarım araş
tırmak için İktisad Vekâletinde top
lanmakta bulunan mensucat fabri
kaları müdürleri tedkiklerini bitir
mişler ve köylünün en çok kullan
makta bulunduğu Amerikanbezi fi-
atlerinde yüzde 12 - 20 arasında bir 
tenzilât yapmağı kabul etmişlerdir. 

Bu tezilâtı gerek Sünıer Bank ve 
gerek hususî mensucat fabrikaları 
yapacaklardır. 

Ankara 20 (Telefonla) — Endüstri
yel mamulâtm maliyet ve satış fiat
lerinin kontrol ve tesbiti hakkındaki 
3003 nıunaralı kanunun birinci mad
desinin verdiği salâhiyete istinaden 
1/2/938 tarihinden itibaren merî ol
mak üzere Türkiyede dokunan ve met
re murabbalan 125-300 gram arasın
daki i^put bezi satış fiatlerile fabri
ka teslimi ve peşin satışlar fiatleri 
İktisad Vekâletince tesbit edilmiştir. 
Zira î i ş l e tme kurumu u m u m î 

mudur lugu 
Ankara 21 (Telefonla) — Ata-

• türk'ün hazineye hediye buyurdukları 
çifliklerin idaresi için Meclisin son 
toplantısında kabul edilen ziraî işlet
me kurumu umum müdürlüğüne Zi
raat bakanlığı kombinalar direktörü 
B. Şefik'in tayini kararlaşmıştu-. 

Bayan Bisan Kayanın 
nikâlı merasimi yapıldı 

Merasimde bütün Vekiller 
ve birçok davetliler 

bulundu 
Ankara 20 (Telefonla) — Dahiüye 

Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kayanın kızı 
bayan Bisan Kaya ile sabık Adana va
lisi merhum Mümtaz Savut'un oğlu İl
han Savutun nikâhları bugün Beledi
ye dairesinde yapılmıştır. Bu törende 
Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Celâl Bayar, İsmet 
înönü, Adliye Vekili Şükrü Sarax;oğlu, 
Millî Müdafaa VekUi Kâzım Özalp, 
Maliye Vekili Puad Ağralı, Maarif Ve
kili Saffet Ankan, Hariciye Vekili Rüş
tü Araş, İktisad Vekili Şakir Kesebir, 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya', Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan, 
Sıhhiye Vekili Hulusi Alataş ile birçok 
mebuslar, yüksek memurlar ve her iki 
ailenin yakın akraba ve dostları hazır 
bulunmuşlardır. Başvekil Celâl Bayar 
ile İsmet İnönü ve Kâzım Özalp, iki 
gencin nikâhmda şahitlik vazifesini 
ifa etmişlerdir. 

İlhan Savut, Ajans umum müdürü 
Muvaffak Menemencioğlu ile Harici
ye umumî kâtibi Numan Menemenci-
oğlunun hemşirezadesi ve büyük şair 
Namık Kemalin hafididir. 

Akşam: Yeni evlilere saadetler te
menni ederiz. 

Son dakika 
İngiliz mıntakasında 

bir suikast 
10 Çinli bir Çin generalinin 

yeğenini öldürmüşler 
Tienstsin 21 (A.A.) — 10 Çinli İn-

gUiz nuntakasına girerek lyfençuride 
eski çete harplerini idare etmiş olan 
general Litunun evine gitmişler ve 
generali görmek istemişlerdir. Ge
neralin Hankovda olduğunu öğre
nince derhal karşılarındakilere ta
bancalarla ateş etmişler ve genera
lin bir yeğenini öldürmüşler diğeri
ni ağır surette yaralamışlardır. Baş
ka bir kişi de hafif yaralanmıştır. 
M e k t e b y a n g ı n ı n d a 4 7 kişi 

öldü 
Ottava 21 (A.A.) — Resmen bil

dirildiğine göre Salnt Hyacithe kol-
leji yangmmda 47 kişi ölmüştür. 
Cesedlerden 25 i bulunmuştur. Di
ğerleri henüz enkaz altındadır. 

Ankara 21 (Telefonla) — Ulus ga
zetesi bugünkü gündeliğini tstanbula 
tahsis ediyor ve bunda ezcümle diyor 
ki: 

«İki gün evvel Dahiliye Vekâletinde 
Istanbulun yeni plânmı Büyük Şef 
gözden geçirmiş ve beğenmiştir. Kısa 
bir zamanda İstanbul, yırtık ve pa-
sakh kılığından kurtularak Avrupa
nm büyük, temiz ve bayındır şehirle
rinin arasına katılacaktır. 

Liman, gar, antrepo gibi mide na-
siyesine ait cihazları yerlerini değiş
tirecek, büyük ve yeni caddeler ve ge
niş meydanlar yapılarak eşsiz cami
ler ve âbideler tepsinin üzerinde gibi 
meydana çıkarılacak, plajlar, gazino
lar, oteller ve parklar dünyanın en 

güzel tabiatile, dünyanm en nazik ve 
sevimli insanı olan İstanbulluyu me
denî bir çerçevenin oı^tasma alacak 
ve merkez İstanbul olmak şartile Bo
ğaza, adalara, Yalovaya, Bursajra doğ
ru işliyecek seri nakil vasıtaları, bü
tün o mm takayı, hem bizim, hem ora
ya akın edecek yabancılar için baha 
biçilmez bir turizm merkezi haline 
koyacaktır. 

Bütün bunlardan başka plân, plân 
mefhumu, plân disiplini ve ahlâkı. 
Türkü Orta Asyalardan yanıbaşma 
çeken bu gövdeye elbiselerin en güze
lini giydirecektir. Bunım mânası, Is
tanbulun kendine göre müstahsil ol
masıdır.» 

10 milyon liralık yeni 
vapurlar ısmarlanıyor 
İkinci parti vapurların 

projesi hazırlandı 
Ankara 21 (Telefonla) — Alman 

şantiyelerinde inşa edilmekte olan on 
dört vapurdan başka ikinci parti ola
rak on milyon liralık vapur inşası, 
hükümetin programı icabından bu
lunduğu malûmdur. Yeniden sipariş 
edilecek olan bu vapurlara ait proje
ler tamamen hazırlanmış ve İktisat 
vekâletince tetkikine başlanmıştır. 

Bir c inaye t kurbanı m ı ? 
izmir 20 (Telefon) — Bergamaya 

beş kilometre mesafede bir mezarlık 
içinde ölü bir adam bulunmuştur. 
Göğsünde ve kafasında kurşun yara
lan vardır. Yapılan tahkikat netice
sinde bu adamın Bergamalı Said 
admda biri olduğ\ı anlaşümıştır. 

Saidin esrarengiz bir cinayete kur
ban gittiği sanılmaktadır. Tahkikata 
devam ediliyor. 

N a f i a müdürleri aras ında 
tay in ler 

Ankara 20 (Telefonla) — Birinci 
umumî müfettişlik nafia müşavir mu
avini B. Salâhaddin Malatya Nafia 
müdürlüğüne, Malatya Nafia müdürü 
B. Mehmed Çankırı Nafia müdürlüğü
ne, Çankırı Nafia müdürü B. Nusret 
Zuguldak Nafia müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

Feci bir kaza 
Bir polisin ayakları 

tramvay altında kesildi 
Dün gece Galatada Necatibey cad

desinde feci bir kaza olmuş ve bir 
polis memurumuzun bacaklan ke-
sümiştir. 

Bu acıklı kazaya uğnyan polis; 
Yıldız polis mektebi mürettebatın
dan bay Lebibdir. 

Vatman Mehmedin idaresindeki 
tramvay Beşiktaştan Karaköye gel
mekte iken Doğruyol üzerinde bay 
Lebibe çarpmış ve ayaklanmn kesil
mesine sebebiyet vermiştir. 

Kazazede memur Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmış olup, facianm 
şekli vukuu hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Türk hava kurumu 
başkanı istifa etti mi? 
Bir refikimiz, Türk Hava Kurumu 

başkanı ve Çoruh mebusu B. Fuad 
Bolcanm sıhhî sebeblerden dolayı, 
istifa ettiğini Ankara muhabirinden 
aldığı telgrafa atfen bu sabah yazı
yordu. 

Keyfiyeti B. Fuad Bolcamn Anka-
rada bulunan ailesinden sorduk. Aile
si, B. Fuadin böyle bir istifasından 
haberi olmadığı cevabım verdi. Bu 
itibarla refikimizin haberini ihtiyatla 
karşılamak lâzımdır. 

Erdiin - Necid 
hududunda bir çarpışma 

Elliden fazfa ölü, 
birçok yaralı var 
Kudüs 20 (A.A.) — Reuter bildiri

yor: Arap membalarından çıkan ve 
henüz teeyyüt etmiyen bir haberde, 
Erdün-Necid hududuna yakm iki be
devi aşireti arasında mühim bir mü
sademe vuku bulduğu ve 50 den fazla 
ölü ve birçok yaralı mevcut olduğu 
bildirilmektedir. 

Bu habere göre, Harrus-İbn-Adal 
aşiretinin şeyhi Mohamed-İbni-Migtad 
tarafmdan idare edilmekte olan aşire-

I te ait tekmil hayvanlan yağma etmiş
tir. 

K u d ü s t e iki i d a m kararı 
Kudüs 20 (A.A.) -— Reuter bildiri

yor: Polise Ateş etmekten suçlu iki 
Arap askeri mahkeme tarafmdan ida
ma mahkûm edilmiştir. 

11 kişi tevkif edildi 
Kudüs 20 (A.A.) — 10 kânunusani

de İngiliz arkeologu Starke'nin katli 
münasebetile 11 kişi tevkif edilmiştir. 

Kudüs 20 (A.A.) — Resmî mahafil, 
dün Irak ve Necid hududunda iki aşi
ret arasında bir muharebe olduğuna 
dair deveran eden şayialan yalanla
maktadır^ 

Fransız kabinesinin 
pragramı 

Bugün mecliste kabinenin 
programı okunacak 

Paris 21 (Akşam) — Yeni kabine
nin bugün mecliste okuyacağı prog
ramın umumî hatları şunlardır: 1 -
Cumhuriyetin müdafaasma devam, 
2 - Para serbestisinin muhafazası, 
3 - Yapılmış olan içtimaî ıslahata hür
met ve halk cephesi programmm, usu^ 
ve şeraitin müsaadesi nlsbetinde tat
bikine devam, 4 - İttifaklarına ve Mil
letler cemiyeti paktma sadakat.. 

Yeni kabinenin mecliste geniş bir 
ekseriyet kazanacağı tahmin ediliyor. 

Nobel sulh 
mükâfatı 
Necaşinin namzed 

gösterilmesi isteniyor 
Stokholm 20 (A.A.) — İsveç mebus

ları arasında dün, Nobel sulh mükâ-
fatma Negüs'ü namzet gösteren liste
ler dolaştırılmış ve imzalanmıştır. Bü 
listeler, pek yakında, Nobel sulh mü
kâfatını verecek olan Norveç mebusan 
meclisi Nobel komitesine tevdi oluna
caktır. • 
i r l a n d a Başveki l i I r l a n d a y a 

döndü 
Londra 20 (A.A.) — B. De Valera, bU 

sabah Londradan Irlandaya hareket 
etmiştir. B. De Valera gazetecilere, ev
velce yaptığı beyanata yeni bir şey üâ-
ve edemiyeceğini bildirmiştir. 
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AKŞAMDAN AKSAMANI 
Demokrasiye medhiye 
Gazetelerde gördüğüm şöyle bir ha-

!>er, beni derin düşüncelere saldı: 
«İngUtere, İtalya'ya ikrazatta bulu-

Siacaknuş.» 
İlk önce akla gelen şudur: 
— DeU mi bu İngUiz'ler? İtalyan'

ların kendüerine ne can düşmam ol
duğunu bUmiyorlar mı? KabU olsa bir 
kaşık suda boğacaklar onlan. SUâhlam-
iyorlar, pusu kuruyorlar, Büyük Bri-
tanya'mn nesi var, nesi yoksa alacak
lar... Fakat paralanmn eksikliği emel
lerine mâni oluyor. Şimdi İngUiz'ler, 
bunu da temin ederlerse cellâdlamun 
bıçağuu bUemiş vaziyete düşecekler! 

* * • 
Evet, itiraz doğrudur. Fakat Avru

pa medeniyetinin karakteri de bu: 
Kendi rakibini, kendi düşmanını 

kendi eUle hazu-lamak! Tehlikeyi gö
re göre, akibeti bUe bUe... 

Demokrat medeniyethı bu hususi
yeti her tezahüründe var: 

Sanayiinde, istismannda, devlet ku
ruşunda, askerliğinde... 

Eski medeniyetler, daha kıskanç-
nuş: Zenaat erbabı meslek sırlarım bi-
ribirlerinden gizlerlermiş: Bir kundu
racı bile, köseleyi nasıl ıslattığım ge
lişi güzel bir çırağa öğretmez, lonca
ya ebediyen sadık kalacak ailelerin 
Çocuklarma püf noktasını fıslarmış... 
Kendine bir mabed, bir saray yaptıran 
hükümdarlar, dâhi mimann gözlerine 
mü çekermiş; tâ İd, şaheserin bir ben
zerini başka memlekette yapmasın di
ye! 

Avrupa medeniyeti böyle hasis dav
ranmadır Fabrikasyon usulleri meslekî 
esran yıktı; her yeni icad harcıâlem 
oldu. 

Metropoller, müstemlekeleri yetişti
rip bugünkü Amerika'ları, Mısır'ları, 
Hindistan'ları, dominyonları doğurdu; 
daha doğuracak. 

Burjuvazi. Firavunlann esirlere yap
tıklarını ameleye aynen tekrarlamadı; 
haşa! İşte: Thomas Maurus'dan Ro-
bert Owen'e, Engels'ten Mars'a, Le-
Min'den Leon Blum'a kadar hep bur
juva çocuklarıdır. Geri kalanlar da, Uk 
tohumu hâkim smıf tarafmdan hür
riyet ve müsavat fikirlerile beslenmiş 
manevî evlâdlardır. 

Avrupa medeniyeti, «San tehlike»yi 
tomurcuk halinde seçtiği senelerde, 
henüz kurulmamış Japon ordusuna, 
I'Ondra'da, Paris'te zabitler yetiştir
miştir. 

Avrupa medeniyeti, kendi sanayiine 
*op attıracak makineleri, kendi mü-
hendislerile geri kalmış memleketlere 
göndererek kurdurmuştur. 

Avrupa medeniyeti, kendini yıkmak 
istediğini bUdiği halde, müfrit fırka
dan kendi parlâmentosuna kadar al
mıştır. 

Onun içindeki «mantıksızlıkları», 
«tezadlan» tenkid eden bir mütefekki
rin söylediği gibi: 

«Kendi elile, kendi mezarını kaznuş-
tu:.)) 

işte, şimdi İngiliz'lerin İtalyan'lara 
kredi açması da o kabU... O üslûp... İs
terseniz, o mantıksızhk! Fakat garp 
medeniyetinin bünyesindeki ayni ulvî 
emnetin tezahürü: 

İngiliz devletinin İngiliz bankerinin 
mâni olamaması... İtalya'nm rekabeti
mde karşı koymak için kendi ferdinin 
hürriyetini selbedememesi... 

Garp medeniyetini, iki asırdanberi, 
"u zihniyet tarihte ^nsaU görülme
miş bir terakkiye naU etmişti. Gene 
*yııi müsamahacı zihniyet mi mahve
decek?. 
• Böyle de olsa: Hürriyet!.. «Atın ölü
mü arpadan» olacaktır... (Vâ-Nû) 

1 
otobüs işi 

Müfettişler 
yeniden tahkikata 

başladılar 
otobüs işlerinde yolsuzluk olduğu 

hakkındaki neşriyat üzerine Dahiliye 
Vekâleti teftiş heyeti reisi B. Tevfl^ ' 
Talâtm reisliği altmda çalışan mü
fettişler, bir aya yakın tahkikattan 
sonra: bir fezleke tanzim ederek Ve
kâlete göndermişlerdi. 

Dünkü nüshaımzda, Ankara mu
habirimizin bildirdiği gibi. Vekâlet 
bazı noktalar hakkında tahkikatın 
genişletilmesini istediğinden, müfet
tişler dünden itibaren yeniden otobüs 
İşleri etrafında çalışmağa başlamış
lardır. 

Bu münasebetle dün Tan gazetesi 
başmuharriri B. Ahmed Emin Yal
man ile otobüs ruhsatiyelerinin alm-
masmda tavassutta bulunduğu iddia 
edUen komisyonculardan biri mülki
ye müfettişleri tarafından çağırılmış 
ve yeniden dinlenmişlerdir. 

Otobüs işlerinden başka diğer baa 
yolsuzluklar olduğu hakkmdaki müra-
caatler üzerine müfettişler talimat is
temişlerdir. 

Otobüs işlerinin tahkiki bittikten 
sonra teftiş heyeti bu işlerle de meş
gul olacaktır. 

Altın ticareti 
Kararnamenin bugün 

bildirilmesi bekleniyor 
Altm ticaretinin nizam altma 

alınması için çıkarilan kararnamenin 
bugün kambiyo murakabe heyetine 
tebliğ edilmesi bekleniyor. Altın işle-
rile kambiyo murakabe heyeti meş
gul olacaktır. Bu daire, kambiyo l)Orsa-
sı kapandıktan sonra da şehrimizde 
faaliyetine devam edecek, Ankaraya 
naklolunmıyacaktır. 

Kambiyo murakabe heyeti müdürü 
B. Salih Ankaraya çağınlmış ve dün 
akşamki trenle hareket etmiştir. B. 
Salih altımn mürakaiıesi hakkında Ve
kâletle temaslarda bıüımacak ve di
rektifler alarak kısa zamanda sar i 
mize dönecektir. 

Diğer taraftan kambiyo borsası, 
hoTsa. haricinde muamele görmemekle 
Ijeraber piyasadan günü günü tahkikat 
yaparak günün altm fiatierini malû
mat kabilinden tesbit ediyordu. Altın-
hakkmdaki kararnamenin neşri üze
rine borsa, dünden itibaren altm fi
atierini tesbit işine nihayet vermiş
tir. Çünkü bu işleri altm ticaretUe 
meşgul olacak bankalar yapacaktır. 
Bu bankalar henüz tesbit edilmemiş
tir. 

Altm ticareti yapmayı arzu eden 
banksılar Maliye Vekâletine veyahut 
kambiyo murakabe heyetine müraca
at edeceklerdir. Kambiyo murakabe 
heyeti müdürlüğü bu talepleri Vekâ
lete bildirecek ve Maliye Vekâleti al
tm ticareti yapacak bankalan bu mü-
racaatler arasmdan seçecektir. 

Haklı şikâyetler 
Hamalsızlık yüzünden 

çiçekçiler ve yemişçiler 
mutazarrır oluyor 

Beşiktaş sırtlarında bahçelerimiz 
vardır. Mejrva ve çiçek yetiştiririz. 
Şimdiye kadar gül gibi geçinip duru
yorduk. Fakat bu sene birdenbire 
müzayakaya düştük. 

Eğer bllsek ki herkes sıkmtıda; 
«eh elle gelen düğün bayram I > diye
ceğiz; katlanacağız. 

Fakat aksini öğreniyoruz: Devletin 
de, halkm da işleri gün geçtikçe daha 
İyi gidiyormuş. Bundan çok memnu
nuz. Esasen mallarımıza talip çıktı-
ğmı da görerek halkm ferah olduğu
nu anlıyoruz. 

Buna rağmen, piyasaya bir türlü 
sağlam mal arzetmemiz kabil olamı
yor: Hep bu hamal yasağı sebebin
den! Meselâ geçen mevsimde dut ve 
inciri nakil için çektiğimiz müşkül&tı 
bir türlü tarif edemem. Bunlar, kü
feyle sevkedlllrken, sallanmaz, örse
lenmez. Fakat bozuk yollarda, zmgır 
zmgır arabalarm İçinde yemişler 
mahvolur. Fidanları, çiçekleri hiç 
sormaym... Hattâ şairler bile fidanm 
örselenmemesi icab ettiğinden bahs
ederler. Bahçıvanız amma, böyle şey
lerden haberimiz vardır. 

Hülâsa, hamal yasağı yüzünden 
zenaatlmlz büyük bir buhran geçiri
yor. 

Celâl Bayar'm fakir halkı büyük 
bir şefkatle düşündüğünü, geçim va
sıtamıza, ekmek paramıza, İşimizin 
ilerlemesine mukayyed olduğunu 
gazetenizde okuyup duruyoruz. Belki 
bize de insaf eder bu satırları okur
sa... Lütfen yazınız. 

(tmza mahfuzdur) 
* 

Sular idaresinin bir izahı 
Sular İdaresi Müdürlüğünden: Sa-

ym gazetenizin 18/1/938 tarihli nüs
hasında «Haklı Şikâyetler» sütunun
daki «Belediye yapmadı, kandlmlz 
yaptık, bari bozmasm» başlıklı yazı
yı okuduk, Işl araştırdık. Erenköyün-
de Etemefendl caddesinde açılan çu
kurların Hava Gazı Şirketi tarafm
dan açılmış olduğu anlaşıldı. İdere-
mizin bu işle bir ilişiği olmadığmdan 
tavzihini rica ederiz. 

Tütün konferansı 
Dün üçüncü toplantı 

yapıldı, mühim görüşmeler 
başladı 

Şark Tütünleri konf eransmm üçün
cü toplantısı dün saat 15 te yapılmış
tır, tik iki toplantı daha ziyade kon-
feransm mevzuu etrafmda ımıumi bir 
görüşme mahiyetinde geçtiğinden, 
dünkü toplantıda ruznamenin madde 
madde müzakeresine başlannuş ve 
esasa geçilmiştir. 

Şark tütünlerinin istihdaf ettiği 
gayeler, Türk, Yunan ve Bulgar tü-
tünciUüğünün müşterek menfaatleri 
ve Uıracatm arttırılması için ahnacak 
tedbirler, konferans mevzuunım mü
him kısunlan olarak ele alınmıştır. 
Toplantı geç vakit dağılmıştır. Kon-
feransm daha birkaç gün devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Konferansa gelen Yunan ve Bul
gar murahhasları dün öğleden evvel 
İnlıisarlar idaresinin Maltepedekl tü
tün enstitüsünü ve Üsküdar tütün 
depolarmı gezerek tedkiklerde bulım-
muşlardır. 

Mliye sarayı 
istimlâk işi 

yakında 
bitirilecek 

Sultanahmedde yapılacak Adliye 
sarayı için bazı binalar istimlâk edi
lecekti. Bu binalara koıîulaiı layme-
tin neticeleri Belediye reisliğinden 
müddeiumumîliğe bUdirilmiştir. 

Müddeiumumîlik, yapüan takdiri 
kıymet muamelelerinde izaha muhtaç 
bazı noktalar görmüş ve evrakı müd
deiumumîliğe iade etmiştir. Belediye, 
istenUen izahatı bugüıüerde müddei
umumîliğe bUdirecektir. Müddeiumu
mîlik te keyfiyeti Adliye Veltâletine 
yazacaktır. Vekâletten gelecek emre 
göre, istimlâk muamelesi ikmal edi
lecek ve binalar derhal yıktınlacak-
trr. îlk yıküacak, hapishane binası-
dır. 

E m i n ö n ü H a l k e v i c i v a r ı n d a k i 
i s t i m l â k iş i b i t i y o r 

Eminönü Halkevinin civarmda is
timlâk edUecek binalarm istiml&k 
muameleleri bir buçuk aya) kadar tar 
mamlanacaktır. 

Yeni yapılacak binadan başka csld 
binanm yerinde de yeni bir bina yapı
lacaktır. Bu kısım yeni binanm mü
temmimi olacak ve Halkevinin büro 
kısmmı teşkil edecektir. 

Denizden pelen ses 
Polis memurları bir ihtîyan 

denizden çıkardılar 
Zabıta, evvelki gece oldukça esrar-

ü bir hadise tahkikatına elkoymuç-
tur: Emirgân deniz hamamları civar 
nndan geçmekte olan polis devriye 
memurlan deniz üzerinden bir f eryad 
gelmekte olduğunu duymuşlar ve bir 
sandala -atlıyarak denize açılmışlar
dır. 

Memurlar, sahüden epeyce açıldık
ları zaman, bir adanun haüf dalgalar 
arasmda çırpmmakta olduğımu gör
müşler ve kayıklarına almışlardır. 

İki kolu bUeklerinden kesik, sol gö
zü kör ve yetmiş yaşannda kadar tah
min edUen bu adam, bir hayli su yut
tuğu için ifade veremiyecek bir dero-
cede baygm bulunmuş ve derhal bir 
otomobUle Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. Ağzmdan bir söz ahnamı-
yan bu adamm hüviyeti ve başmdaa 
geçen vakanm esbabı polisçe airaştı-
nlmaktadır. 

H a v a v a z i y e t i 
Dün yurdumuzun şark mmtakasUe 

cenubu şarkî, Anadolu ve Karadeniz 
kıyüan çok bulutlu ve yer yer yağış-
U, diğer mmtakalar az bıüutlu geç
miştir. Yağışlar Trabzon, Diyarbar 
kırda yağmur, Erzurumda kar şeklin
dedir. Kayseri havaUsi sisli idi. Rüz
gârlar Cenubî Anadoiuda şimalden, 
Karadeniz kıyüanndan garpten or
ta kuvvette esmiş, diğer mmtakalar-
da ekseriyetle sakin kalmıştır. 

Dün şehrimizde hava az bulutlu ve 
rüzgârsız geçmiştir. Saat 14 te hava 
tazyild 763,8 milimetre, sıcaklık en 
çok 7,3 ve en az sıfınn altmda 2 santi-
grad olarak kaydedilmiştir. 

MAHKEMELERDE: 

Bir kadının ölümüne sebep 
olan şoförün muhakemesi 

Yirmi gün kadar evvel Karagüm-
rükten kamyonla geçerken Sofi adm-
da elli yaşlarında bir kadma çarparak 
ölümüne sebebiyet veren şoför Teofilin 
muhakemesine dün adUye dördüncü 
ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Bu celsede suçlu vekili söz alarak 
dinlenen şahidlerin ifadelerinde birçok 
mübayenetler bulunduğımu ileri sür
müş ve kaza yerinde keşif yapan ehli
vukuf raporunda da yanhşiıklar oldu
ğunu söyliyerek belediyenin makine 
ve seyrüsefer mühendislerinden müte
şekkil üç kişilik bir ehlivukuf marife-
tUe yeniden bir keşif yaptınlmasım 
istemiştir. 

İddia makamı şahidlerin ifadelerinin 
sarih ve keşif raporunun tam olduğu
nu ve, suçlu Teofilin tedbirsizlüc, dik
katsizlik, belediye nizamlarma muha
lif hareket ederek Sofinin ölümüne se
bebiyet verdiği, yolda giderken otomo
bilini 35, 40 kilometre süratle sürdüğü 
gibi kome de çalmadığı, şahidlerin 
ifadeleri ve tahkikat evrakile sabit ol
duğundan suçlunun cezalandınlma-
smı istedi. 

Mahkeme, suçlu vekilinin yeniden 
keşif yapılması hakkmdaki isteğinin 
reddUe müdafaa için muhakemenin 
başka güne bırakılmasına karar ver
di. 

Bir hırsız 13 gün hapse 
mahkûm oldu 

Ahmed admda biri köprü altmda 
Zekeryanm dükkâmna sokularak dük-
kâmn önünde duran bir sandık gazo
zu ahp kaçmış, fakat biraz sonra hır-
sızhğm farkma varan Zekeryanm 
müracaatı üzerine zabıta kendisini ysr 
kalamıştır. 

Hırsız Ahmed dün Sultanahmed û-
çüncü sulh ceza mahkemesinde muhap 
keme edilmiş, suçunu inkâr ederd^ 
gazoz şişelerini satm aldığım söylemlo» 
tir. Fakat şahidlerin ifadeleri ve tah^ 
kikat evrakUe suçu sabit olduğundan 
Alunedln on üç gün hapsine karar vs-
rilmiştir. 

Kızıl hastalığı 
Galatasarayın Ortaköydeki 

ilk kısmında birkaç 
vaka görüldü 

Son günlerde Galatasaray lisesinin 
Ortaköydeki Uk kısmı talebesi arasuic 
da birkaç kızıl vakasma tesadüf edil
miş ve keyfiyet mektep müdürlOğtk 
tarafmdan Sıhhiye ve Maarif müdüA-

. lüklerine bUdhihniştir. 
Sıhhiye ve Maarif müdürlüklerin

den gönderilen hekimlerin yaptıkları 
muayene neticesinde hasta çocuklar
dan üçünün kızda tutulduğu teshil 
edünüştir. Bımun üzerine hasta ço
cuklar, derhal arkadaşlarmdan teo-
rid edilmiş, mektep binası fenni suret* 
te tathir edilmiştir. 

Bir aralık mektebin tatili düşünül
müş, fakat fennî ve sıhhî bir zaruret 
olmadığı için mektebin tatiline ih
tiyaç görülmemiştir. 

Diğer taraftan. Sıhhiye müdürlüğtt 
kızüa tutulan hastalar içinde evi ts-
tanbulda olmıyanlar varsa btmlarm 
ŞişU Çocuk hastanesine kahul edilme
lerini bUdirmiştir. 

Bu münasebetle, çocuklar arasm
da küçük bir kırıklığa, şüpheli bir 
hale tesadüf edUdiği takdirde derhal 
sıkı bir muayeneye tabi tutulmaları 
ve neticenin hemen bUdirilmesi Ga
latasaray lisesi müdürlüğüne yazıl
mıştır. 

Bay Amcaya göre... 

^ <ı 

— Bana et yasaktır amma etin 
ucuzlamasma çok sevindim bay 
Amca... 

... Anlaşüıyor ki et yemek artık 
bir lüks olmaktan çıkacakU 

... Allah vere de bizim memleket
ten başlıyan bu et ucuzluğu bütün 
dünyaya yayılsa da ... 

... Barut kokusu Ue dolan gökler 
pirzola lıokusu ile dolsaU 

B. A. — Ve insanlar 
mekten vazgeçselerl... 

birbirini yo-
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Japon eşyasına boykot 
Fransada 40 yerde halk 
tezahüratta bulunacak 
Paris 20 (A.A.) — Oeuvre gazetesi 

önümüzdeki İM hafta zarfında vilâyet
lerde Japon mahsullerine karşı boyko
taj yapılması lehinde 40 kadar halk 
tezahüratı vuku bulacağmı bildiriyor. 

Çinin Tokyo sefiri Japonyadan 
ayrıldı 

Tokyo 20 (A.A.) — Çin büyük elçisi 
Hsu-Çin-Ying, bugün «Empress of 
Asia» vapuru ile Yokahama'dan Hong-
Kong'a hareket etmiştir. Sabık Hari
ciye nazın B. Arita, sabık Maliye nazı
rı B. Yuki, büyük elçinin hareketin
den evvel kendisine ziyaretini iade ey
lemişlerdir. 

B. Hsu-Çin-Ying, hareketinden evvel 
Japonyaya hitaben bir veda ıpektubu 
neşretmiş ve bu mesajında ezcümle de
miştir ki: 

«Bütün tarih, milletlerin hayatının 
bir takım değişmelerle dolu olduğunu 
gösterir. Fakat bımlar, daimî değildir. 
Silâh kuvveti, millî hisleri boğup yok 
edemez. Memleketinizin durendiş yük
sek adamları, bugünkü vaziyetin Ja
pon milleti için bir saadet başlangıcı 
teşkil eylediğine acaba inanıyorlar mı? 
Tokyodan hareketime müsaade etme
sini birçok defa hükümetimden taleb 
etmiştim. Nihayet bu talebim is'af o-
lundu. Japonyayı, anlatmasından âciz 
bulunduğum hissiyat ile dolu olarak 
terkediyorum.» 

Ispaya harbi 
Frankocular Teruele hâ
kim yerleri ele geçirmişler 

Saragossa 20 — Temel şehri, hükü
met kuvvetlerinin elindedir. Fakat 
Pranko kuvvetleri, şehrin şimalinde 
hâkim mevzileri elde ettiklerinden, faz
la olarak da şehrin suyunu ve elektri
ğini kestiklerinden hükümet kuvvet
leri için şehri ellerinde tutmalan güç
tür. Fazla olarak Frankonun topçuları, 
şehri durmadan bombardıman ediyor
lar. 

Bir d e n i z a l t ı g e m i s i b i r 
İ n g i l i z v a p u r u n a t a a r r u z e t t i 

Barselona 20 (A.A.) — Castellon-
dan bildirUdiğine göre, İngiliz Con-
chare vapuru dün limana girerken 
merkez makamatma Sagonte açıkla
rında saat 13,30 da sahilden on mil 
kadar mesafede bir denizaltı gemisi
nin taarruzuna uğradığım ve deniz
altı gemisinin bir torpil attığmı bil
dirmiştir. 

Törpü isabet etmemiştir. 

Bir İtalyan müfrezesi 
yanlışlıkla Fransa 

toprağına girmiş 
Koma 20 (A.A.) — Kar fırtınaların

da yoUannı şaşıran ve bu suretle 
Fransız hudutlannı geçen ve orada 
dağlarda kaybolaiı İtalyan müfreze
sine karşı Fransız askerî makamatı-
nm çok cemilekâr muamelesi İtalyan 
mahafilinde ve matbuatında fevkalâde 
takdir edilmektedir. 

Gazeteler, bu münasebetle iki ordu 
arasmda ötedenberi mevcut olan ar
kadaşlık hislerinden bahsediyorlar. 

A m e r i k a h a r i c e H e l i u m g a z ı 
s a t ı l m a s ı n ı y a s a k e t t i 

Vaşington 20 (A.A.) — Dahiliye na-
aan B. İcks, Amerika hükümeti lüzu
mu kadar stok tedarik edinceye ka
dar Helium gazının satılmasını mene-
den nizamlann B. Roosevelt tarafın
dan tasvip edildiğini bildirmiştir. 

Bu gaSa ait siparişler, Kansas, Colo
rado madenlerinin Amerika hüküme
tine satılmasmı derpiş eden anlaşma-
mn tatbikine kadar kabul edilemiye-
cektir. 

Friedricshafen'de inşaatı bitmek 
üzere olaiı yeni zeplin için gaz almak 
üzere bir Alman vapuru Amerika li-
xnanmda beklemektedir. 

T ü r k k u ş u n a y ^ ı l a n l a r 
Türk Hava kurumn İstanbul şubesinden; 
İstanbul Türkkuşuna mukayyed tale

belerin muayeneleri Hava kurumu İstan
bul şubesinin Ankara caddesindeki mer
kezinde bulundurulacak olan heyeti sıhr 
hlye tarafmdan 22/1/938 cumartesi günü 
saat 13 den 15,30 a kadar ve 23/1/938 pa-
«ar günü saat 14 den 16 ya kadar yapıla-
cagmdan adı geçen talebelerin yukarıda 
yazılı saatlerde kurum merkezinde Isbatı 
rficud etmeleri ve kayıt muameleleı:) 
tekemmül etmiyen üyelerin dd acele et» 
meleri bildirilir. 

x;62crc/K^»v\^> 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: 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, 18,45: Saz eserleri: Kemanı 
Reşad, piyanoda Feyzi, 19: Çocuk terbi
yesi: Ali Kâmi Akyüz, 19,30: Radyo fo-
nlk temsil: Beyoğlu Halkevi gösterit ko
lu tarafmdan (Kukuriko mahkemesi), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Necmeddin 
Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava ra-
poru,20,33: Bay Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Bayan Muzaffer 
Güler ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları (̂ Saat ayarı), 
21,15: ORKESTRA: 1 - Tschaikowsky: 
Mozartiana, 2 - Eilenberg: Bal aux jar-
dln, 3 - Suppe: Boccaccio, Potpouri, 4 -
Kalmann: Das War noch zein, 5 - Drigo: 
I>eux Plerrots, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Pl&kla sololar, opera ve operet 
parçaları, 22,50: Son haberler ve ertesi 
günün programı, 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 1830 İnkılâp dersleri: Halkevinden 
naklen (Yusuf Kemal Tengirşenk). 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 - 18,35 Plâk 
neşriyatı. 18,35 - 19 İngilizce ders: Azime 
İpek. 19 - 19,30 Türk musikisi ve halk sar
kılan (Servet Adnan ve arkadaşlan). 
19,30 - 19,45 Saat ayarı ve arabca neşriyat. 
19,45 - 20,15 Türk musikisi ve halk sarkı
lan. (Hikmet Riza Sesgör ve arkadaşlan). 
20,15 - 20,30 Konferans: Parazitolog Nev
zat. 20,30 - 21 Saksofon solo: Nihat Esen-
gln. 21 - 21,15 Ajans haberleri. 21,15-21,55 
Stüdyo salon orkestrası. 21,55 - 22 Yarın
ki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa prog^ramı 
Saat 20 de 

Radio Toulouse 20 de, dans muzikası, 
şarkılar ve filim havalan — Londra 20 de, 
radyo orkestrası ve şarkı — Roma 20,30 
da, radyo orkestrası — Bükreş 20,35 de, 
opera — Beromüster 20,15 de, hafif mu-
zika — Prag 20,30 da, radyo orkestrası — 
Peşte 20,30 da, «Tannhauser» operası — 
Frankfurt 20,10 da, opera parçalan — 
Münih 20,10 da, radyo orkestrası — 
Stuttgart 20,15 de, konser. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de «Venedikte bir gece» ope

reti — Frankfurt 21 de, radyo varyetesi — 
Hamburg, Kolonya 21,10 da, operet ha
vaları — Königsberg 21,50 de, eğlenceli 
konser — Strasburg 21,30 da, konser — 
Radio Toulouse 21,15 de, eğlenceli kon
ser — National 21 de, «Manou» operası — 
Londra 21^0 da, eğlenceli konser — Orta 
İngiltere 21,30 da, keman konseri — Roma 
2130 da, eğlenceli muzika — Lüksemburg 
21,45 de, konser — Hilversum 21,40 da, 
keman konseri — Varşova 21 de, senfonik 
konser — Sottens 21,45 de, hafif muzika 
konseri — Beromünster 21,20 de, salon 
muzikası — Peşte, operaya devam 

saat 22 de 
Berlin 22 de, operete devam — Königs

berg 22,15 de, keman konseri — Brüksel 
22 de, Belçika muzikası — Nis 2230 da, 
Parlsten naklen konser — Paris P T T 
2230 da, senfonik konser — Strasburg 
22,30 da, orkestra konseri — Radio Tou
louse 22,45 de, eğlenceli konser — National 
22 de, operaya devam — Orta İngiltere 
22 de, dans muzikası — Roma 22 de, İl re 
di chez Maseim» opereti — Milano 22 de, 
senfonik konser — Lüksemburg 22,15 de, 
Simone vals oynıyor — Bükreş 22 de, 
operaya devam — Sottens 22,20 de, eğlen
celi konser — Beromünster 22,55 de, 
radyo orkestrası — Peşte 22 de, operaya 
devam. 

Saat 23 de 
Viyana 23,25 de, konser — Deutschland-

sender 2330 da, gece muzikası — Berlin 
Deutchlands, Ham.burg, Kolonya, 2335 den 
İtibaren dans muzikası — Lyon P T T 23 
de, akşam konseri — Radio Toulouse 21,15 
de. Akordeon konseri — Roma 23 de ope
rete devam — Peşte 23 de, operaya devam 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları, dans muzikası — 

Pranfurt 1 den 2 ye kadar gece muzika
sı — Brüksel 22 den 1 e kadar cazband — 
Strasburg 1 de, gece konseri — Radio 
Toulouse 24,15 de, konser, 1,15 de, askerî 
muzika, 135 den 2 ye kadar gece muzika
sı — National 24 de, meşhur havalardan 
konser, 24,40 de piyano konseri, Londra 
2435 de, dans muzikası — Roma 24,15 de, 
dans muzikası — Lüksemburg 1 de, dans 
muzikası. 

22 Kânunusani 938 - Cumartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 1330 muhtelif plâk 
neşriyata 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19 Safiye: Piyano ve keman re-
fakatile. 1930 Konferans: Selim Sim 
Tarcan (Parisde bir canbaz). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve lıalk sarkı
lan. 2030 Hava raporu. 2030 Bay Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev. 20,45 Se
mahat Özdenses ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayarı). 21,15 ORKESTRA: 

1 — Beethoven: Coriolan, Ouverture. 
2 — Puccini: Manon Lescaut. 
3 — Morena: Tortajada valse. 
4 — Pizzl: Resalba. 
5 — Langer: Grossmütterchen. 
22,15 Ajans haberleri. 2230 Plâkla so

lolar, opera ve operet parçalan. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Son 

BugOn //>£A've SARAY 
Sinemalarmda 

KARTACA 
MUHAREBELERİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ Tarihi muazzam film. 

Bugün M F I F K sinemasında 

JEANETTE MAC DONALD 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle 
devam ediyor. 
Seanslar: 2-4,15 - 6,30 suvare 9 da 

20/1/938 perşembe günü 
IıtanİMil Halinde toptan satılan yaş meyra 

ve lebzelerln fiatleri ^ _^ 
En aşağı En yOkselr 

Mikyası Fiatl Fiati 
Kr. S. Kr. S. 

Kilo 
» 

» 
» 

demet 
Kilo 
aded 
aded 

100 9 
demet 

B 

» 

Kilo 

> 

Cinsi 

Bakla 
Bezelya 
Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Havuç 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydonoz 
Turp 
Pancar 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Ferik 
s inebolu 

Armuâ Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Portakal: 

» Dörtyol 
» Dörtyol 
» Dörtyol 
> Dörtyol 100 lük » 
> Dörtyol 150 lik » 
> Alanya 64 lük s 
> Alanya 80 lik x> 
» Alanya 100 lük » 
> Fenike 160 lik » 
> Rize 80 lik » 
> Rize 100 lük » 
» Rize 150 lik » 

Mandalina Alanya lOOaded 
» Rize 100 » 
» Fenike 100 » 
D Bodrum 100 » 

70 — 
30 — 
3 — 
6 — 
4 — 
6 — 
3 — 
6 — 
17 — 
10 — 
75 — 
— 75 
— 50 
— 60 
2 50 
4 — 
3 — 
15 — 
5 — 

80 — 
40 — 
4 — 
9 — 
5 — 
7 — 
3 50 
7 — 
25 — 
26 — 

» 

aded 
100 > 
100 » 

36 İlk sandık 
64 lük » 
80 lik » 

5 -
10 -
4 -
7 -
5 -
8 -

110 -
14 -
7 -
3 -

200 -
130 -

250 -
325 -
220 -
130 -
110 -
350 -
250 -
170 -
450 -
120 -
70 -
60 -
200 -
70 

300 -
250 -

125 — 
1 — 
— 75 
— 80 
3 — 
5 — 
3 50 
35 — 
16 — 
10 — 
25 — 
5 — 
10 — 
10 — 
11 — 
130 — 
20 — 
20 — 
6 — 

250 — 
160 — 

300 — 
350 — 
250 — 
160 — 
140 — 
400 — 
300 — 
210 — 
600 — 
150 — 
100 — 
100 — 
250 — 
90 — 
350 — 
450 — 

MEVLÛDU ŞERİF 
Merhum Ahmed Aldıkaçtı'nın ru-

hrnıa ittihai olunmak üzere önümüz
deki Sonkânun 1938 Pazar günü Sul-
tanabmed camiinde öğle namazım 
müteakip Mevlûdu şerif okunacaktır. 
Arzu eden ihvalu dinin teşrifleri rica 
olunur. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim Kûrkçûyan, Fi-
ruzağada Ertuğrul, KalyoncukuUukta 
Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cadde
sinde Galatasaray, Tünelde Matkoviç, 
Galata: Okçumusa caddesinde Yeni-
yol, Fmdıklıda Mustafa Nail, Kasım
paşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, Emi
nönü: Agop Minasyan, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: ismail 
Hakkı, Karagümrük: Ahmed Suad, 
Bakırköy: İstepan, Sarıyer: Asaf. 
Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Rumell-
hisanndaki eczaneler, Aksaray: Cer-
rahpaşada Şeref, Beşiktaş: Vidia, Fe
ner: EmUyadi, Beyazıd: Kumkapıda 
Belkis, Kadıköy: Pazaryolunda Rifat 
Muhtar, Modada Alâaddin, Üsküdar: 
Merkez, Küçükpazai:: Hasan Hulusi, 
Samatya: Çula, Alemdar: ÇenberU-
taşda Sim Raslm, Şehremini: Top-
kapıda Nazım. 

Bu Pazartesi akşamı S A K A R Y A Sinemasmda 
Hakikî bir vesika... Büyük bir aşk ve casusluk Fransız filmi.., 

MARTHE RiGHARD C A S U S 
DEWİGE FEUİLIJSRE — ERİC von STROHEİM - JEAN GALLAND 

tarafmdan oynanmış ve «Mata Hari»yi keşfeden casus 

c 9 3 7 P A R İ S S E R G İ S İ 
müstesna ve yegâne filmi gelmiştir. Ve bu Pazartesi 

Akşam SAKARYA sinemasında gösterilmeğe başlanacaktır. D 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K a t ı l a katıla gülmek, iyi eğlenmek için" 

En meşhur Fransız artistlerinin en güzel filmi 

Başkasının Kılığında 
ARMAND BEKNARD RENE I.EFAUR 

I Bugün T Ü R K sinemasmda ^ ^ ^ ^ _ 

TÜRK İNKİLAB TARİHİ 
Ve 

BÜYÜK HAREDEN SONRA AVRUPA 
Kaba taş Lisesi t a r ih öğretmeni SAMİH NAFİZ TANSU'nun bu eseri herkesi 

a lâkadar edecektir. Fiyatı 75 k ımış . Satış yeri: İKBAL KİTABEVİDİR. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartnamesi mucibince üç ton yük taşıyabilecek bir adet kamyon açık 

eksütme usullyle satm alınacaktır. __ 
2 — Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminatı 180 liradır. 
3 — Eksiltme 31/1/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnamele parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

5 — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksütme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri üân olunur. «B.» ((283» 

• 
1 — İdaremizm Cibali Kutu Fabrikası için şartnamesi ve krokisi muci

bince soğuk su tesiatı «cihazı» pazarhkla yaptırılacaktır. 
2 —- Muhammen bedeli 1000 hra ve muvakkat teminatı 75 liradır. 
3 — Pazarhk 7/11/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır.. 
4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabUir. 
5 — Elisiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata

loglarını tetkik edilmek üzere münakaşa gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve teklif
lerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 

(B.) (392) 
• 

1 — Şartnamesi mucibince 40,000 kilo benzin pazarlıkla satın aJmacaktır. 
2 — Pazarlık 7/11/038 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Ka-

bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İstekhlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (393) • 
1 Şartnamesi mucibince 3500 kUo soda pazarlıkla satın almacaktır. 
2 Eksiltme 4AI/938 tarihine rasthyan Cuma günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabihr. 
4 — Eteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte y\ıkarda adı geçen komisyona gehneleri ilân olunur. (394) 

Şehir tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

FERGtÎNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik tbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Göknil 
Komedi losmı: Bu akşam saat 2030 da 

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

Toplantıya çağırma 
Güzel Sanatlar Birliği Resim Şubesinden: 

Umumî toplantı 1 şubat 938 salı günü 
saat 15 de yapılacağından azanm Alay-
köşküne gelmeleri. 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 21 İkincikânun 

938 cuma saat 21 de Evimiz salonunda 
Bay Prof. Zühtü. (İş organizasyonu) İsimli 
bir konferans verilecektir. Herkes gelebilir, 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr N A Ş t D ve 
arkadaşlan, Okuyucu 
Küçük Semiha ve Misel 

varyetesi 
Memleketimizin kıymetli 

sporcnlan tarafmdan 
İddialı Boks Müsabakası 

OBUB MÜNECCİM 
operet 3 perde 

B O R S A 
20/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

Türkiye Cüm- 98 
huriyet Merkez 
Bankan ^ 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,78 
Terkos 7,28 

Çimento 9,90 
İttihad Değir 13,25 
menleri 
Şark Deglt- I r ^ 
menleri -

fiatleri) 

İstikrazı 94 
dahil! 
1933 istikrazı 98 
tJ^nltürk I 18,87,50 
tJnitürk n 18,87,50 
tynitürk n i 18,87,50 
Mümessil I 39,50 
Mümessil II 40,50 

» ra — 
tş Bankası 

» hamiline 
» müessis 

Par» 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ı ^ ^ ^ ^ H I ^ Pazartesi: (Kadıköy - Sü-
^ P 5 B ^ y r e y y a ) , salı: (Bakırköy) 

\ U I | | ^ ^ çarşamba: (Üsküdar) sine-
^ ^ ^ ^ ^ T malarmda: 

T > ] y HANIMLAR TERZİHANESİ 
y^ vodvil 3 perde 

Paris 
Londra 

Nev York 
Milano 

Atina 
Cenevre 
Brüksel 

Am"!t.prrtam 

10,20 
10,25 

85 
(Çek 

23,62,25 
629 

0,79,35 
15,13,10 

86,86,40 
3,43,94 
4,68,95 
1.42.62 

# 
Sofya 

Prag 
Berlin 

Madrid 
Balgrad 
Zloti 

Pengo 
Bükreş 

Mockova 

63,59,30 
22,62,50 

1,97,33 
13,67,25 

34,30 
4,19,25 
3,99,44 

106,35,93 
23,73,50 

VİCTOR FRANCEN 
EDWİGE FEUtLLERE 



SİY AS! ICMALI 

YemıB F ransa^ kabBnıesl 

I 

>a-

Fransada yeni kabineyi yine sakıt 
Başvekil Chautemps kurabUdi. Kabi' i 
nenin sukutu daha ^yade MaUye No-
«in Bonnet'nin, paramn ve dövUeint 
serbes ve kontrolsüz olması ve tasara 
ruf yapüması •politikasından Heri gel-
diğinden, BormeVniri yeni kabineyi 
Icurmasına diğer sol partUer şiddetlei 
muhalefet etmişlerdi. Sosyalistlerin 
Uderi ve Chautemps'dan evvel Ba^ 
vekil bulunan Leon Blum evvelâ sci 
^partiler He beraber cumhuriyetçi »fl 
demokrat bütün merkez ve mutedil 
sağ partilerin mümessülerinden bir 
kabine teşkiline teşebbüs etmişti. 

Bu teşebbüsü ne sağlar, ne de fco-
'münistler tarafından tervio edümedi" 
ğtnden, münhasıran Halk cephesi 
partileri sosyalistler, radikal sosyalist
le ve komünistlerden mürekep bir 
hükümet kurmak istemişti. Bu defa 
da radikal sosyalistler Chautemps'm 
sukutuna sebep olan komünistimi al-
"nak istemediklerinden, Leon Blum'un 
ikinci teşebbüsü de suya düşmüştü. 

Nihayet yeni kabinenin teşkili yi
ne Chautemps'a tevdi edüdi ve Chau
temps, kabinesini yalnız komünistle-
7̂  değü, sosyalistleri de hariç btrakor 
rak sırf radikalizme ve inküâpkârana 

değü, cezd ıslahata taraftar partilerr 
den teşkü etmiştir. Yeni kabinenin 
bdUcemiği, mebusan meclisinde 111, 
i)e ayadan 162 âzası bulunan raâikai 
sosyalist partisidir. 25 nazır bunlar' 
dandtr. Beş nazrr, 43 mebusu bulur 
nan radikal grupu namüe maruf söt 
cumhuriyetçi müstekiUere, 2 nazır, 
25 mebusu bulunan müsteM söUarr 
dian genç cumhuriyet^ partisine 
mensuptur. 

Kabineye iştirak eden partilerin 
(Jet yüze yakm mebusu vardır. Merke» 
partüeri de müzaheret vadettiklerin^ 
den, meclisin yarm kadar rey cdabd^ 
çektir. 

Yeni kaMneye sosyalist partisi iş
tirak etmemiş ve lâkin müzaheret 
vadetmiştir. Yeni kabineden kömür 
nist partisi ve müfrit amele teşekkül 
lü umumi konfederasyonu memnun 
değüdir. Yeni hükümetin programv 
na vâkıf olduktan sonra muhalefete 
geçip geçmemek husVrSunda kati bir 
karar vereceklerdir. Fransa geçen in^ 
tihabı kazanmış ve şimdiye kadar bir-
likte hükümeti idareye çalışmış Halh 
cephesi, yani sollar ittifakı ciddi su
rette sarsümtş bulunuyor. 

Feyzullah Kazan 
liiiMiıiMiıııiHiımıııııııııııııııııınıııuıımıııınMiııııuuıııııuııuaıınnmuııııtnuıııııımuı lUiımuıuıuımıııiMinııııııuııuıııııııuıt— 

Yirmi M sene süren satranç jiartisı 
1915 yılı... İngiltere donanmasuıın 

l>ir zırhhsıada kaptanlık eden Geor-
ires Rogersin canı sıkılıyor... Durup 
dinlenmeden, Çanakkale Oe Şimal de
nizi arasmda mekik dokumak eğim-
»eli bir iş değil. Üstelik Rogers satranç 
•neraklısı. Aksi gibi subhda da bu 
«yunu iyi İHİen tek Uşi yok. BUenler 
^ k acemi Kendi ayarında oyuncu 
bulamıyor... 

* • • 
Günlerden bir gün satranç ilâhı 

^gersin imdadına yetişti. Ba^iot Mr 
Kirtılıda, Şimal denizi ile' Çanakkale 
âi^smda meldk dokuyan bir zırhhda 
^ptanlık eden Mac Name, Rogersin 
Merakım haber aldı ve ona teklif etti: 
«Telsizle konuşup bir satranç partisi 
yapalım.» 

Parti başladı; harb devam ededur-
sım, onlarm da satranç partisi devam 
•diyordu. Derken... 

• * • 
Günlerden bir gün Namenin zuidı-

M, satranç ilâhuun düşmanı, bir düf-

manm koyduğu mayine çarptı. Zırh
lısı battı, Name boğuldu. 

Bunu haber aldığı gün R<^ers ok-
kah bir küfür savurdu: 

— dedi, partiyi yanda bıraktı... 
Ancak 26 ncı oyundaydık... 

Vt bütün harb müddetince bu öf
kesini yenemedi. 

*** 
Mütareke aktedildi. Georges Rogers 

terhis edildi. Kendi ayarmda bir çok 
oyuncular bulup oynadı. Fakat o y9n 
kalan partiyi unutamıyordu... 

*** 
Derken, günlerden bir gün bir mek-

tub aldı. Bu mektubu yazan bir genç 
kızdı. Diyordu ki: 

«Babam sizinle başladığı satranç 
partisini tamamhyamadan ölmüş. İs
terseniz onun bıraktığı yerden ben 
devam ederim.» 

Dün, Mac Name'nin lazı 27 nci 
oyunu oynamağa başladı. 

Georges Rogers o kadar sevinmiş, 
o kadar sevinmişti ki, bu sevincin he-
yecam Ue genç kıza bir saatte yenildi 

Miniminit bir tayyare yolcusu 
Nevyorktan bildirildiğine göre ge

çenlerde Baltimore tayyare meydanı
na tayyare ile garib bir yolcu gelmlş-
jtir. Hususî bir tayyare beşiğinde yat-
plakta olan beş aylık bir çocuğu teda-
M için 3mzlerce kilometre uzaktan 
Baltimore'a getirmiştir. Yalmz başına 
tayyare ile seyahat eden bu minimini 
yolcu tayyare meydamnda bir doktor 
öe bir lıastabalacı kadın tarafmdan 
karşılanmış ve hastaneye götürül
müştür. Orada yapılan muayene ne
ticesinde yavrunım mide hastalığına 
tutulduğu anlaşılmıştı^ Çocuğun is-
^ belli değildir. Fakir bir aileye men-
subdur. Birdenbire hastalandığı için 
,anası babası telâşa düşmüşler ve te-
^ v i ettirecek paralan olmadığı için 
ağlamağa başlamışlardı. O civarda 
fculunan bir zengin f ilântrop bunu ha
ber {Oınea çocuğu hususî tayyaresüe 
Baltânune'daki çocuk hastanesine gön 
dermiştir. Orada zenginin hesabına 
tftdavi edilecek ve iyi olduktan sonra 
sene tayyare Ue anasına gönderilecek
t i . 

N e z l e y e k a r § î y ı l a n z e h i r i 
Vlyanada toplanan bir doktorlar 

cemiyetinde profesör Kofler nezlenin 
yılan zehirli bir merhem ile tedavi 
edildiğine dair dikkate değen beya
natta bulunmuştur. On senedenberi 
daima nükseden şiddetli bir nezleden 
muztarib olan bir kadm yeni ilâçla 
tedavi edilmiş ve ijri olmuştur. Diğer 
bir kadında iki hafta sonra nezledraı 
hiç bir eser kalmamıştır. Yılan zehirli 
merhemin sürülmesine devam edilme
diği halde nezle ıjüksetmemiştir. Te
davi usulü merhemin kolun üst kıs
mındaki derinin içine şiddetle umula
rak idhal edUmesinden ibarettir. 

Profesör Mehner tarafmdan da ifa
de edildiği veçhile yılan zehirlle yapı
lan bu nezle merhemi tamamile tehli
kesizdir ve vücude mazarratı dokun
maz. İçtimada cereyan eden münaka
şa esnasmda söz söyliyoı profesörler^ 
den Glas ile Ruttin ve doktor Forş-
near de Viyana seroterapik müessese
sinde iiızar edilen yeni ilâç hakkmdaki 
tecrübelerden iyi neticeler elde ettik
lerini söylemişlerdir. 

Eski bir f ıkra 
I Bir gün Halife Harunreşid, giUel 

n̂* portaJaıl bahçesinin önünden ge-
Çtrken ausadı; portakallar da ağzım 

fvlandtrdt. Vezirine emretti: 
— Şu bahçeden bana bir portakal 

\ kopar. 

Vezir başım salladı:^ 
<— Koparanuun. 
-~ Nedeni 
— Ben bir portakal kopanrsam, ar» 

kadan gelenler ağaçlan söküp götû>-
rürler!.. 

Tankı icad eden bûyûk 
Fransız edimi yanm 

nasıl görüyor? 
Bugünkü Fran-

sanın »im ve fen 
sahasmda en mü
him şahsiyetle
rinden biri Jules 
Louis Bretondur. 
Breton mühen
distir. Umumî 
harbe kadar adı duyulmamıştı . 

Hart) başladıktan sonra yeni bir 
harb silâhı olarak tank yapmağı dü/* 
şünmüş ve uzun müddet çalıştıktan 
sonra plânlanm hazırlamıştı. Breton 
bir gün Harbiye Nezaretine giderek 
plânlarını göstermiş ve izahat ver
miştir. Fransız Harbiye Nezareti bu 
icadı mühim bulmuş, derhal tank 
yaptırmağa başlamıştır. 

Tanklar umumî harpte mühim bir 
rol ojmamıştır. Alman ordusu gör
dükleri bu yeni silâ^h karşısmda şar 
şmmş, tanklar Almanlara mühim 
za:rarlar vererek harbin daha çabuic 
bitmesinde tesir yapmıştır. Bu mu
vaffakiyet Bretona büyük bir şöhret 
temin etmiştir. 

Bir Fransız muharriri Bretonu zi
yaret ederek istikbalde insanlarını 
hayatmda ne gibi değişiklik olacağı
nı sormuştur. Fransız âlinü demiş
tir ki: 

_ Yannki dünya bugün tasavvuz! 
ve tahayyül ettiğimizden büsbütün 
başka bir şekil alacaktur. 

Her şeyden evvel, şayet teknik bu
günkü dev adımlarile ilerlemekte de
vam edecek olursa, insanlara ve sal 
kuvvetine ihtiyaç azalacaktır. İstik
bal makineli adammdır, çünkü bü
tün iş safhalan müthiş bir süratle 
otomatikleştiriliyor. Bir sürü mü-

Meşhur Fransız âlimi Breton yarınki dünyanın 
bugünkünden büsbütün başka olacağı kanaatin
dedir. Fikrini soran bir jrazeteciye bu husustaki 

düşüncelerini uzun uzadıya anlatmıştır 

kemmel icatlar yakmda bütün dün
yayı istilâ edecektir. Onun için istik
balin meselesi, teknik mesele değü, 
içtimai bir meseledir, boş kalaln sal 
kuvvetlerinin ne yapılacağı keyfiye-
Uâlr. Ancak cihanm bütün medeni 
devletleri müştereken hareket ederse 
bu teknik terakkilerle insan amele 
arasmdaM ihtUâfm halline muvaffar-
kıyet hasıl olabilir. 

İki nakliye vasıtası istikbale hâr 
Idm olacaktır: Bunlann biri otonuo-
bU, diğeri de tayyaredir, öyle zanne
diyorum ki otomobil inkişafınm en 
son mertebesine vasıl olmuştur. Sürati
nin daha ziyade arttırılması muhte
mel olmasa gerektir. Şehirlere ve civar
larına otomobil hâkim olax:aktır. Da
ha uzak mesafeler ise münhasıran 
tayyarelerin malı olacaktır. 

Tayyare sahasmda terakki ve in
kişaf henüz durmamıştır. Emniye
tin arttırılması, münakalenin fırtı
na ve hava tesirlerinden kurtarılma
sı gibi halli lâzım gelen meseleler da
ha muallâktadır. Bir de tayyare sürat
lerinin artması da beklenebilir. 

Şehirlüerin yakmda göremiyecek-
leri bir nakliye vasıtası varsa o da 
tramvaydır. Otomobil taammüm ede-
Udenberi tramvay bir nakliye vasıta
sı olmaktaiı çıkarak münakaleye mar 
ni olan bir vasıta halini almıştır. 

Şehir aokaklannf 
da arbk tramvaya 
yer İcalmamıştır. 

Şimendifere ge
lince istikbalde o-
nunla olsa cdsa 
eşya nakloluna-
caktır. Tayyare 

ile seyahat eden insanlara şimen
difer çok yavaş gelecektir. 

Radyo istikbalde dahi bugünkü şek-
Uni muhafaza edecektir. Yalnız tele
vizyon kısmen yarmki teknik adam
larım da işgalde devam edecektir. Te
levizyon sahasmda «elde edilen terak-
küerden henüz memnun değüim. önü
müzdeki senelerde bu hususta büyük 
bir faaliyet görüleceğini zannediyo
rum.» 

Bay Breton istikbalden bahsederken 
söEü bugünkü ahvale getirerek diyor 
ki: 

«Son zamanlarda enteresan şeyler 
Icad olundu. Atom tahrip eden maki
neler sayesinde teknik sahada mühim 
adımlar atıldı, Yakmda bunlann umu
mî sahada faideleri görülecektir. Ati-
lan adımlarm Uk semeresi kauçuk 
fanlâtmda görülüyor. Radium şuaları 
sayesinde elde edilen bir nevi kauçuk 
bütün lâstik sanayiinde büyük bir in-
küâp husule getirecektir, Zamam-
mızm en mühim teknik yeniUği bu
dur. 

Şahsî terakkimi harbe borçlu oldu
ğum halde şimdi insanlar arasmda 
teknikle sulhu birleştirmeğe çalışıyo
rum. Teknik ve terakkiler milletierin 
fevkinde kalmalıdır. Bütün insanlar 
rm hizmetine arzedümelidir.» 

Türk tigatrosu" 
nun tarihi 

Arkadaşımız Selâmi Sedes 
dün bir konferans verdi 

Eminönü Halkevinin tertib ettiği 
konferanslara her hafta perşembe gü
nü devam edilmektedir. Dün de Slâ-
Öü Sedes «Türk tiyatrosunun tarihi 
mevzulu bir konferans vermiştir. 

Selâmi Sedes, büyük bir kalabalık 
tarafmdan dinlenen bu konferansm-
da, bizde tiyatronun kuruluşundan 
bugüne kadar geçiridiği safahatı an
latmış ve Türkiyede asü tiyatronun 
Türk kadmı sahneye çıktıktan sonra 
Cumhuriyet devrinde kurulup, yine 
ayni devirde inkişafuu tebarüz ettir-
nîiştir. 

Konferansçı, bundan sonra İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun 10 senelik mesar 
isindoı balısetmiş, eserlerin sahneye 
konuş, üslûb ve teknik bakımlarmdan 
tiyatromuzun nasü inkişaf ettiğini 
anlatarak bugünkü İstanbul Şehir 
Tiyatrosunun garp tiyatrolarUe mü
savi denecek bir şekle gelmekte oldu
ğunu, Avrupa ve Balkan muharrirle
rinin yazüaümu misal getirerek isbafc 
etmiştir. 

Maarif müdür muavini An-
karaya gitti 

istanbul Maarif müdür muavini < 
B. İzset dün Ankaraya gitmiştir. B. 
îne t Ankarada Maarif bütçesinıto yar 
pdacak münakalenin taidikiıü temin 
edecek, 936 ders senesi içinde kıdem 
zamnuna istihkak kesbeden muallim-
lwin üstlerini Maarif Vekâletine ve-
x^x€k. tasdik ettirecdctir. 

Yunanîstanla yeni ticaret 
anlaşması yapılacak 

Müzakerenin Ankarada yapılması ve yakmda 
görüşmeye başlanması muhtemeldir 

^Lehistanda 21 komümst tev-
I kif edildi 
S Varşova 20 (A.A.) — Polis Kowel 
bölgesinde enternasyonal komünistin 
^1 ajanını tevkif etmiştir. Bunlar daha 
iewel de komünist tahrikatından dola
bı mahkûm olmuş kimselerdür. 

Romanyada dinî nikâh mec
burî oluyor 

Bükreş 20^(A.A.) — «Curentul» ga
zetesinin bildirdiğine göre hükümet 
dinî izdivaç âyinini mecburî kılacak 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

3 h ı r s ız y a k a l a n d ı 
Bakırköyünde Sakızağacında! otu

ran Haticenin elbiseleri Ue sofra takı-
mmı çalan Safiye, Fenerde bir yelken 
gemisinden bakır lâvhalar aşıran 
Mustafa ve Sabri, şoför İffetin Asmar 
altmda duran bir kamyonundan bir 
teneke gaz aşıran Mustafa admda S 
hırsız dün poUs tarafmdan 3rakalan-
mıştir. Hırsızlar mahkemeye verilmiş
lerdir. 

Türkiye - Yunanistan dış ticareti 
son zamanlarda azalmıştır. Gerek 
hükümetimiz, gerek Yunan hüküme
ti, bu vaziyetin, iki taraf aS-asmd&kl 
Klering anlaşmasmm bugünkü ihti
yaçları karşüamamasmdan üeri gel
diğini göz önünde tutarak .yeni bir 
anlaşma ya'pmak hususunda mutar 
bık kalmışlardır, 

Mevcud anlaşma iki buçuk sene ev
vel yapılmıştı. Bu mukavele altı aylık 
olmakla beraber, feshi için iki taraf
tan biri mürateaat etmedikçe temdid 
edilmiş sajrüdığmdan, halen meriyet
te bulunmaktadır. Mukavelenin bit
mesine iki buçuk ay kalmıştır. 

Yımanistana ihracatımız evvelce 
senede 7 milyon lirayı buluyordu. Son 
bir sene zarfmda ihracatımız iM nül-
yon liraya inmiştir. Halbuki yapüan 
tedklMer, bugünkü ihtiyaçlara uygun 
bir ticaret mukavelesi akdedUdiği 
îtakdirde, Yunanistana ihracatrraızm 
altı mUyon liraya çıkarüabUeceğinl 
göstermiştir. 

İki memleket tacirleri, dış ticaretin 
İnkişafına müsaid bir vaziyet htfzır-
lanmasım bekhyorlar. Böyle bir vazi
yet temin edilince, Türkiye Ue Yuna-
tıistan arasmdaM ticaret işleri derhal 
canlainacaktır. 

Birçok Yunan tacirleri, memleketi
mizden çok miktarda maden kömürü, 
canlı hayvan, balık, yumurta ve hubu
bat satm almak için teşebbüslere gi
rişmek istiyorlar. Ancak, şimdiki Kle
ring anlaşmasmm ihdas ettiği güç
lükler, bilhassa tediye müşkUâtı bu is
teklerin yerine getirilmesini güçleş
tirmektedir. 

Yunanistamn menüeİ5»timizdeo) 
alacağı mallara mukabil göndereceği 
sanayi maddeleri elliyi bulmaktadır. 
Bunım, üıracatımızm kolaylaşmasma 
imkân vereceği temin ediliyor. 

Yapılacak anlaşma, Yunanistana 

ihracatımızda dört milyon liralık iriı; 
fazlalığa yol açaca'ğmdan, piyasaln-
mızda mahsullerimiz üzerindeki faali
yetleri arttiracaktır. 

Yeni anlaşma için müzakerelere 
yakmda başlanacak ve mevcud mu
kavele müddeti bitmeden görüşmelet 
sona erdirilecektir. 

Zaten esaslarda iki taraf mutabık 
bulunmakta ve eski Türk - Yunan 
dış ticaretinin ihyasım çok alâka Ue 
arzu etmektedir. Müzakerelerin Aa-
karada yapılması muhtemeldir. 
T ü r k - R u m e n y e n i t i c a r e t a n 

l a ş m a s ı iyi i ş l iyecek 
Türk - Rumen yeni ticaret anlaş

masmm çok iyi işliyeceği anlaşılıyor. 
Romanyadan muhtelif maddeler üze
rine talepler başlamıştır. İhracat ta
cirleri bu talepleri karşüamak için hac 
Eirlanmaktadırlar. 

Romanyaya gönderilecek maddele
rin en mühimleri pamuk ve pirinçtir. 
Bu memlekete pamuklaam ne şeküde 
gönderileceği ajmca tesbit edUmelrte-
dir. Bu hususta bugünlerde alâkadar
lara mufassal malûmat gelmesi bek
leniyor. Pirinç ve pamuktan sonra Bo-
manyanm almsığa muhtaç bulımdu-
ğu diğer bir madde de balıktu:. Yol 
çok yakm olduğu için Romayaya Ml-
bassa bu mevsimde bol bol taze bar
lık gönderilebileceği anlaşılmıştır. 

Ölü mü doğdu? 
Samatyada oturan Mesudun karı

sı bayan Zehra evvelki gece rahatsız
lanmış ve doğum zamanı gelmiş d-
duğımdan Binnaz admda bir ebe ça
ğırmışlardır. 

Birkaç saat sonra bayan Zehra ra«-
hatsızlıktan kurtulmuş, fakat çocuk 
ölü olarak doğmuştur. Vaka müddei
umumîliğe bildirilmiş ve ebenin mü
dahalesi yüzünden çocuğun öldüğü 
iddia edümiştir, Cesed morga kaldı
rılmıştır. 
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Fransadaki ihtilâl cemiyeti 
Bazı kimseleri mikrop ve zehir 

ile ortadan kaldırmış 
Yapılan tahkikat inanılmıyacak neticeler 

verdi. Yeniden bir çok tevkifler yapıldı 
mştıraçağız. Kendisile dost olmağa 
çalış. Dostluğunu kazandıktan sonra, 
bir gün bir fırsatım bularak yemeği
ne ve yahut içtiğine, şu tübü boşaltır
sın. Kendisi bu mikrobları yuttuktan 
bir kaç gün sonra tifoya tutulacak 
ve geberip gidecek. Cemiyet kendisi
ni, gayemize ihanet ettiğinden mik-
rob vasıtasile Ölüm cezasına mahkûm 
etti. O sırada oturduğumuz kıraatha
neye uzun boylu bir adam girdi. Ar
kadaşım kendisini bana prezante etti. 
Dost olduk. 

Fakat bende bir vicdan azabı başla
dı. Dost olduğum ve fena bir hareke
tine şahid olmadığım bir adama bu öl
dürücü mikrobları vermemeğe karar 
verdim. 

Aradan bir kaç gün geçtikten son
ra tübü bana vermiş olan cemiyet ar
kadaşım sordu: 

— Tübü ne ^aptımz? Size göster
diğim adamın içkisine döktünüz mü? 

— Evet, kahvesinin içine döktüm. 
— Şaşılacak şey! Bir hafta geçtiği 

halde hâlâ mikrcÂlar tesirini göster
mediler. 

Suikastci bir mfüddet düşündükten 
sonra gene sordu: 

— Mikroblan içine attığın kahve sı
cak mıydı? 

Ben istifimi bozmadan ve yalan 
söylediğimi hissettirmeden: 

— Evet... cevabım bastırdım. 
— O halde kendisini tabanca ile or

tadan kaldırmak lâzım dedi ve Rasel 
namında cemiyete mensub başka bir 
adamı ötekini öldürmeğe memur etti. 

«clşte mikrob dolu tüb!» 
Vilkok bu izahatını teyid etmek 

iğin cebinden sımsıkı kapalı bir tüb 
çıkardı ve kendisini sorguya çeken 
komisere uzattı: 

— İşte bana verilen mikrob tübü. 
Bu tüb, derhal polis lâboratuarm-

da tahlil ettirildi ve tifüs, para tifüs 
mlkroblarile dolu olduğu anlaşıldı. 

Cemiyete ihanet etmiş suikasdciye 
tabanca ile öldürmeğte memur edilen 
Rasel derhal yakalanarak sorguya çe
kildi. O da dedi ki: 

— Vilkoka, cemiyete ihanet etmiş 
olan bir azanın yediğine ye yahut iç
tiğine mikrob dökmek İçin bir tüb v&-
rildiğini ben de biliyorum. Fakat be
nim, ihanet eden azayı tabanca üe 
Öldürmeğe memur edildiğim doğru 
değUdir. 

Bu ifşaat, Fransada derin bir heye
can uyandırmış, o gizli cemiyetin baa 
adamları mikrob usulile ortadan kal
dırmış olacağı şüpheleri hasıl olmuş
tur. Tahkikat derinleştirilmektedir. 

Patiste Saint Lazare sokağmda buhman silâh deposu 

Bundan bir kaç ay evvel Fransada 
meydana çıkanlan glzU ihtilâl cemi
yetinin faaliyeti etrafmdakl tahkikat 
İnamlmıyacak neticeler vermeğe baş
lamıştır. 

Üıtilâl cemiyeti, maksadına varmak 
için bir terörist şubesi de tesis etmiş
tir. Bundan yedi ay evvel anti faşist 
olduğa cihetle, BagnoUes clvarmda 
İtalyan gazetecisi Carlo Roselli ile 
kardeşi Nellonun, gizli ihtilâl cemi
yetinin fedaî şubesine mensub terö
ristler tarafından öldürülmüş olduğu 
tahakkuk etmiştir. Zabıta, bu cina
yette rol oynamış olan sekiz suikast-
ciden ancak beşini yakalamağa mu
vaffak olmuştur. Yakalanan beş sui-
kastciden ikisi cinayeti itiraf etmekte, 
diğer üçü katiyetle inkâr etmektedir. 

Mikrob v e zehir 
Gizli ihtilâl cemiyeti, ortadan kal

dırmak istediği düşmanlarını sade ta
banca ve bıçakla öldürmekle kalmaz-
mış, daha korkunç bir usule de baş 
vurmağa teşebbüs etmiştir. Bu usul, 
ortadan kaldırılmak istenilen adam
ların yediklerine ve yahut içtiklerine 
tehlikeli mikroblar atmak ve bu sa
yede kendilerine tedavisi güç ve bel
ki de imkânsız bir takım hastahklar 
aşılıyarak öldürmektir. Gizli cemiyeti 
hafiyenin, bu öldürücü mikroblan 
üretmek ve muhafaza etmek için bir 
laboratuarı ve bir de Boirek isminde 

bir kimyageri bulunuyordu. 
Zabıta memurları, kimyagerin apar-

tımanma kendisiıü tevkif etmek İçin 
gittikleri zaman iki gün evvel kaçmış 
olduğımu zevcesinden öğrenmişler ve 
yaptıkları taharriyat esnasında, tifo, 
paratifüs, difteri ve sair bulaşıcı hasta
lıkların mikrobları Ue dolu bir çok 
tübler bulmuşlardır. Bu tübler, bele
diye laboratuarına gönderilmiş yo 
orada hurdebin ile yapılan muayene 
neticesinde, öldürücü bir takım has
talıklar aşılıyabilecekleri anlfisilmış-
tır. 

Nası l m e y d a n a ç ıkt ı? 
Gizli ihtilâl komitesinin, düşman-

lanm ve muarızlarmı sUâhtan başka 
mikrob vasıtasile öldürmeğe teşebbüs 
ettiği şu şekilde meydana çıkımştır: 

Vilkok namında biri, geçen hafta 
Pariste gizli ihtilâl komitesinde faal 
bir rol oynamak suçile tevkif edilmiş
tir. Vilkok polis müdüriyetinde sor
guya çekildiği zaman komünist aleyh
tarı bir teşekkül olduğ\ı zannUe ve 
hüsnü niyetle gizli cemiyete iştirak 
etmiş olduğunu itiraf etmiş, fakat 
tabribkâr faaliyetine iştirak etmemiş 
olduğunu şu hâdise3ri anlatmak sure-
tile ispat etmek istemiştir: 

— Gizli cemiyete and içerek girdik
ten sonra bir gün arkadaşlarımdan 
biri, bana tüb uzatarak dedi ki: 

— Sani biraz sonra bir adamla ietr 

Dün Manîsada alaylara 
merasimle sancak verildi 
"Bu şerefli sancağı her zaman ve her yerde daima 
zafere götiireceiı ve onu asla yere dlişlirmiyeceğiz,, 

Manisa 20 (Hususi muhabirimiz
den) — Manisa bugün kutsal bir ha
dise münasebetile bayram yapıyor. 
Mazileri şeref ve şan dolu piyade ve 
topçu alaylarımıza Cumhur reisimiz 
namına Orgeneral İzzeddin Çalışlar 
tarafından merasimle alay sancakları 
verilmiştii'. 

Merasim yeri olan büyük spor sa
hası erkenden taplanan halkla dol
muştu. İzciler, orta ve ilk mektep ta
lebeleri, sporcular ve bütün teşekkül
ler meydanda yer almışlardı. Karşı-
hklı yer alan piyade ve topçu alayla
rımızın kahraman erleri bu heyecanlı 
tablonun azametini bir kat daha art-
tırıyordu. 

Tam saat onda, general Demir ta
rafından merasime hazırlık kuman
dası verildi. Orgeneral İzzeddin Çalış
lar, Korgeneral Mustafa Muğlalı, Vali 
B. Lûtfi Kırdar, diğer ümera alkışlar 
arasında sahaya geldiler, erleri, talebe 
ve sporculan teftişten sonra merasim 
yerindeki mevkilerine geçtiler. İki da
kika sonra da halkın coşkun tezahü
ratı arasında alaylarımızm göz ka
maştıran sancakları getirildi. Bando 
İstiklâl marşım çaldı. 

Marş bitince Orgeneral elinde top
çu ve piyade alaylanmn sancaklan 
bulunduğu halde bir hitabe Irad ede
rek ezcümle dedi ki: 

— Ey mazileri şan ve şeref kaynağı 
olan güzide Türk alaylan. Ne mutlu 
size ki sancağmua Atatürkün bize 
Başbuğ olduğu bir devirde, onun y»> 

ratıcı başkanhğı altmda çalıştığımız 
bir zamanda alıyorsunuz. Büyük Ata-
mızm yüksek varbğı namma size bu 
sancağı teslim ederken onu her ne 
pahasma olursa olsun muhafaza ede
ceğinize ve bir tek er kahncıya Itadar 
onun şerefini koruyacağınıza, ona ica-' 
bında en büyük zaferleri kazandıra
cağınıza inanıyor ve güveniyorum.» 

Alkış tufanı içinde sancaklar alay 
komutanlarına teslim edildi. Alay 
komutanları heyecanla Büyüklerine 
ve memlekete hitap ederek sancakla
rını muhafaza edeceklerine ve ona 
lâyık olduğu şan ve şerefi her zaman 
kazandıracaklarına söz vererek and 
içtiler. Gğfiç bir subay cevap vererek: 

— Bu ufuklar ve yeşil ova, mor 
dağlar şahid olsunlar.. Bize bugün 
emanet edilen bu şerefli sancağı her 
zaman ve her yerde daima zafere gö
türecek ve onu hiç bir vakit yere dü-
şürmlyeceğiz. 

Dedi. Bundan som-a bir geçid resmi 
yapıldı. Akşam generaller şerefino 
Halkevinde büyük bir balo verildi. 
Şehir sevinç içindedir. —Ş. G. 

Pazartes i 'günü d e t zmirde 
' s a n c a k ver i l ecek 
İzmir 20 (Telefonla) — Pazartesi 

•günü saat 11 de Cumhuriyet meyd»» 
mnda Bomuva topçu alayı ile Gazi-
emlr ve Poligon piyade alaylarma 
Cumhur reisimiz namma Orgeneral 
İzzeddin Çalışlar tarafından merasim
le sancak verilecektir. 

İzmir (Akşamy — İzmir Sakarya İlk okulu yoksul talebeleri menfaatine 
İzmir Palas salonlarmda verilen çocuk balosu çok güzel olmuştur. Bir çok 
aileler, çocuklarım da getirdikleri baloda geç vakte kadar eğlenmişlerdir. Yav-
rulann muhtelif eğlenceleri, dansları çok parlak geçmiştir. 

yukandakl resim bu balodan bir İntihadır. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 21 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Açık sözlü bir kadm olmakla if
tihar edebilirsiniz, sözlmüz de pratik 
bir kadın olduğunuza delildir. Ancak 
bay Marelle'in bu husustaki fikrini 
sorabilir miyiz ? 

Uçsuz bucaksız bir lâkaydile, lâkay-
disini de alabildiğine uzatarak hafif 
hafif omuz silkti ve duru bir sesle: 

— Bay Marelle'in bu işte fikri yok
tur... Ancak müstenkif kahr, cevabım 
verdi. 

Bundan sonra imalı, remizli üstü 
kapalı konuşmalar başladı. 

Forestier iyice yastıklara yaslanmış, 
durmadan yiyip içiyor, ve arada bir 
öyle açık bir söz söylüyordu ki, kadın
lar sıkılıyorlar, bir kaç saniye utan
mış görünüyorlardı. Daha kaba bir 
nükte yapınca da ilâve ediyordu; 

— Nasılsınız çocuklar? Eğer devam 
ederseniz nihayet pot kıracaksınız. 

Yemiş, sonra kahve geldi. Likörler 
neşeyi biraz daha tahrik etti. Sofraya 
otururken söylediği gibi, bayan Ma-
relle sarhoş olmuştu. Misafirlerini 
eğlendirmek için sarhoşluğu mübalâ
ğa eden geveze ve neşeli bir kadm tav-
rile, başının döndüğünü ispat ediyor
du. 

Bayan Forestier, belki de ağzından 

lüzumsuz bir söz kaçırmamak İçin, 
konuşmuyordu artık. Duroy öylesine 
fitili almıştı ki halini belli etmemesi 
imkânsızdı, bunun için çok temkinli 
davranıyordu. 

Sigaraları yaktılar, Forestier bir
denbire öksürmeğe başladı. 

Şiddetli bir gıcık tutmuştu; mos
mor olmuş, alm ter içinde, peçetesini 
yüzüne tutmuş boğularak öksürüyor
du. Kriz geçince öfkeli öfkeli homur
dandı: 

— Böyle eğlenceler gelmiyor bana... 
Olur şey değil! 

Bütün keyfi kaçmıştı! 
— Haydi gidelim, dedi. 
Bayan Marelle zile bastı, hesabı is

tedi. Hemen getirdiler. Evirip çevirdi, 
baktı, rakamlar gözlerinin önünde 
dans ediyordu. Duroya uzattı: 

— Benim hesabıma veriniz, ben 
göremiyorum, başım dönüyor. 

Para cüzdanını da beraber verdi. 
Hesab yüz otuz fıranktı. Duroy kon

trol etti, sonra iki banknot verdi, üs
tünü aldı, usulca bayana sordu: 

— Garsona ne bırakayım? 
— Ne bileyim, istediğinizi bırakm. 
Tabağ'a beş frank bıraktı. Cüzdam 

geri verdi ve dedi ki: 

— SİZİ evinize kadar götüreyim mi? 
— Elbette. Evimi bulmama imkân 

yok. 
Forestierlerin ellerini sıktılar, Du

roy bir arabada, bayan Marelle ile 
başbaşa kaldı. 

Arada bir, havagazı lâmbalannm 
aydınlattığı kapkaranhk bir kutu için
de, kadını yatımda hissediyordu. Kol-
laımdan doğru, omuzlannın haSraretint 

duyuyordu. Kadım kucaklamak iste-
ğUe beyni felce uğradığmdan bir şey 
söyliyemiyor, söyliyecek söz bularm-
yordu. 

Düşünüyordu: «Boynıma sarılı ver
sem ne yapar, acaba?» Yemek esna
sında fısıldaştıkları çapkm sözler ak
lına gelince gıdıklamyor, fakat reza
let çıkar korkusile vazgeçiyordu. 

Kadm da köşesine gömülmüş ko
nuşmuyordu. Arabanın İçine her ay-
dmlık aksedişte gözlerinin pmltısını 
görmese uyuyor sanacaktı. 

«Acaba ne düşünüyor?» konuşma
ması lâzım geleceğini, sessizliği boza
cak bir kelimenin, talihine yâr olmı-
yacağmı kavrıyordu; ancak ânl ve 
şiddetli bir hamle edecek cesareti bu
lamıyordu. 

Bir ara, ayağımn kmuldadığım his
setti. Kadm sinirli, haşin bir hare
ketle, belki de «ne duruyorsun!» de
mek istiyen bir hareketle deprenmişti. 
Bu depreniş ile iliklerine kadar ürper-
di, kadına sarıldı. 

Kadın haykınr gibi oldu, doğrul
mak istedi, sonra, daha fazla dayan
mağa kuvveti kalmamış gibi razı oldu. 

Biraz sonra araba kapmm önünde 
durunca, Duroy öyle şaşaladı M, te
şekkür edecek söz aklına gelmedi. Ka
dm da kalkmıyor, kımüdamıyordu, o 
da şaşalamıştı. Duroy, arabacımn 
şüpheleneceğiıü kale alarak arabadan 
indi, kadına elini uzattı. 

Bayan Marelle de sendeliyerek, ses 
çıkarmadan indi. Kapıyı çaldı; kapı 
açılırken, Duroy, titriyerek sordu: 

— Ne zaman görüşeceğiz? 
Kadın fısıldadı: 
— Yann öğle yemeğine beklerim. 
Girdi, kapımn ağır kanadını itti, 

kapı top gürlercesine kapandı. 
Duroy arabanın parasmı verdi. Kal

bi sevinçle atarak, mağrur ve hızlı 
adımlarla yürümeğe başladı. 

Nihayet eline evli bir kadm geçir
mişti; bir aile kadını yakalamıştı! Bu 
kadm bir salon kadını, Paris salonla
rının kadınıydı. Hiç umulmadık bir 
anda, ne de çabuk muvaffak olmuş
tu! 

O, böyle bir kadım ele geçirmek için, 
uzun beklemek, büyük ihtimam gös
termek; zarif çapkın hallerle, gönül 
alacak sözlerle, ahlar ve hediyelerle 
belirsiz tuzak hazırlamak lâzımdır sa
nıyordu. 

«Sarhoştu, diye düşündü, yann iş 
değişir. Ağlatacak beni» bu düşünce 
ile tasalandı, sonra omuz silkti: «Ne 
olursa olsun, mademki bir kere yaka
ladım, artık elimden kurtulamaz.» 

O gece rüyalar gördü. 
Ertesi sabah, bayan Marellein fner-

diyenlerini çıkarken çarpıntılıydı. Gü
ler yüz görecek miydi? Ya kabul, et
mezse? Ya kapıyı yüzüne kapadise? 

(Arkası var) 
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Nevyorkta zenciler mahallesi 
Harlemde herkes kara... Sanki bîr 

el bütün çehreleri boyamış! 
am^^mmmmmmı^mmmmmmmmımmm''mtmm^mmmı^mmm^amımmaammı^^mmm 

Zenci dansöz Rakanın iddiası: Kadınların 
siyahı, erlcelcierin beyazı güzeidir! 

Solda muharrirlmis Hikmet Feridun 

Bir gün Nevyorkta yanlış yeraltı 
trenine binmişim. Yer üstüne çıkınca: 
hayretten donakaldım. Koskoca cad
delerde nazarlık gibi beyaz insan ola
rak bir ben vardım. Sanki esrarengi* 
Wr el Nevyorkun bu köşesindeki bü
tün çehreleri siyaha boyamıştı. Düb* 
kâncısmdan, kımdura boyacısmdan 
tutun da kiliseden çıkan papazına ka
dar burada herkes Zenci idi. 

O zaman anladan ki Nevyorkun 
dünyaca meşhur Zenci mahallelerine, 
«Harlem» e çıkmıştım. «Her yol Ko
maya çıkar» diye eski bir söz vardır. 
Nevyorkta da bindiğiniz her yanlış 
yeraltı treni inşam Harleme çıkan-
yor. Ama nereden binerseniz bininia, 
nereye gitmek istiyorsamz isteylnljs 
treniniz yanlış mı?.. Bir de yerin al-
tmdan, yerin üstüne çıkıyorsunuz ki 
etrafımz kapkara... Harlemdesiniz. Fa
kat bizde Zenci denince ekseriya bir 
dudağı yerde, bir dudağı gökte, yar 
Haklan çizgi çizgi korkımç insanlar 
aklmuza gelir değil mi?.^ Böyle düşü
nenler gelsinler de Harlemdeki Zenci
leri görsünler. 

Hele o arablaşmış, son derece şık, 
Harlemin kibar sınıfına mensub ka
rınlan görünüz. Evet bugün Harlem
de ZencUerin bir de kibar sımfı var. 
Bunlar içüı yeni gratsiyeller yapılmış. 
En lüks apartımanlarda oturuyorlar. 
Aynca hükümet te 7000 Zenci ailesi
ni alacak derecede büyük sekiz tane 
apartıman yaptırmış. Bu asri apartir 
tiıanlar yalnız Zencilere mahsus. Bir 
dairesini gezdik, öuvara gömme buz 
dolablan, yere gömme camdan yapıl
mış banyolar... Fevkalâde lüks î^ar-
tımanlar. 

Z e n c i k a d ı n l a r ı n ş ık l ığ ı 
Zencilerin kibar sınıfına mensub o 

genç kadınlarm şıklıklarmı bir görse
niz. Acaba deyme beyaz kadında bu 
derecesi var mıdır?.. Kapkara, pınl 
pırıl yanan saçlarm ense tarafma ge
len tasımlan - zaten kendilerinden de 
kıvrık ya - ondüleli... Siyah renkteki 
kadınlar için hususî bir pudra satıyor
lar. Bu pudra Zenci cUdi üzerinde o 
kadar çiy durmuyor. Zenci kadmlan-
nm hepsi bundan sürmüşler. Dudak
lar koyu kınmzı boyalı. Zaten uzun 
ve tavnk olan kirpiklerini rimel Ue 
büsbütün uzatmışlar. Bu uzun kıvrık 
kirpiklerin arasında kömür gibi kap
kara baygın gözler... Bütün bunlara 
kar gibi bembeyaz, gayet düzgün diş
leri de ilâve ediniz ve bu genç, güzel 
kaduüara son derece biçimli, beyazla
rın çoğunda bulunmıyacak kadar mev' 
zun vücudler veriniz. Ve kendilerini 
en son modaya göre gayet şık, zarif 
giydiriniz. 

İşte Harlemdeki Zenci kadınları... 
Zaten Harlemdeki Zenci neslinin son 
derece güzelleşmesi ve zarifleşmesi 
Harlemi dünyanın en büyük eğlence 
merkezi olan Nevyorkvm, en çılgm eg-

Barlemde Zaıd çocuklarile, ortada bir Zenci çocuğu, sağda Hikmet Feridun bir 
mahalle mflmessUi Ue {örüşüyor 

Zenci barları 
Harlemde gece hayatı gündüzden 

büsbütün başka... Elektrikle üstlerin
de isimleri yazüı gece klüblerine bir 
bakınız... Daha bunların isimlerin
den tuhaflık başlıyor.. «1001 çügınhk 
klübü», «Deliler klübü», «Çılgmlık 
geceleri», «Delicesine eğlence klübü». 
triroleri hep böyle deliliğe ve çılgınlı
ğa ait... 

Bunlardan bir tanesine şöyle bir 
girdiniz mi?.. Hakikaten isimlerini bi
le hafif buluyorsunuz... Burada Afri
ka vahşilerinin çaldığı Tamtamlar
dan tutımuz da, önündeki 50 mıüıte-
llf boyda boş şişeyi İki sopa ile hari
kulade bir musiki âleti gibi çalan Zen
ciye kadar ne garib musikişinaslar ve 
ne garib musiki âletleri var. 

Ortada eUİ zenci kızı, kısacık mayo
lar içinde vücudlerinin her tarafım 
• sanki acaib bir hastahğa tutulmuş
lar gibi - tirtir titreterek ve naralar 
atarak dans ediyor. Nâralan da 
uzun bir: 

— Vaaaaayt!.. 
Bazan bütün bir bar halkı coşuyor, 

herkes masaların ortasındaki dans 
yerine fırhyor. Mayolu arab kızlarile 
beraber vücudlerini titrete titrete kar-
plıkh zıpzıp sıçrıyorlar. Hem de bu 
gece klüblerinde danslar ekseriya 
çift çift değil de tek tek... Erkeklerle 
kadınlar teker teker titriye titriye kar
şılıklı zıphyorlar... Hattâ burada şar-
km meşhur «göbek atma» hareketi de 
pek rağbette... Zenci kızları öyle göbek 
atıyorlar ki görmeyiniz... 

Burada Raka admda bir Zenci dan
sözü Harlenün eğlence muhitini kırıp 
geçiriyor. Herkesin ağzmda Raka... 
Raka da son derece güzel ve vücudu
nu sanki kemiksizmiş gibi tirtir titre
terek dans eden bir kadın... Peşinde 
kendisinden imzalı bir resim kopar
mak için yüzlerce perestişkârı koşu
yor. 

Kapkara yıldızla görüşmek istedim. 
Evvelâ hususî kâtibesine gitmem la
zımmış. Kâtibesine müracaat ettik. 
Ertesi günü için bir randevu aldım. 

Gece klübünde etrafuna batayo-
rum. Yandaki masada son derece gü
zel sanşm, beyaz bir seyyah kadm mi
ni miıü ellerini, iri yarı bir zenci dell-
kanhsmın bhrer kara papucu andıran 
avuçlarınm içine bırakmış... Zenci de-
Ukanlısımn gözlerine gözlerini dik
miş... Genç kadm tam bir kara sevda 
İçinde... Arkamızdaki masada ise gü
zellik ilâhı Apollon kadar yakışıldı bir 
delikanh, uzun ağızlığında sigara içen 
fettan bir Zenci yosmasmm biryan-
tinli, parü panl yanan kapkara saçla
rım okşuyor... Dans başlayınca san
şm kadınlar başlannı, kapkara ka
valyelerinin kapkara kafalanna 
dayıyarak kendilerinden geçmişler, 
gözler süzgün dans ediyorlar. 

Hikmet Feridun Es 
«̂ Devamı 8 inci sahifede 

«£«*?* 

Harlemde bir sokak ve İM Zenci bayan 

lence mmtakası haline sokmuş. En 
pahah gece klübleri, en pahalı barlar 
Harlemde... 

Çünkü Harlem siyah fakat güzel 
kadmlarla dolu bir yer... Mübalâğasız 
diyebilirim ki Harlemde apartıman 
merdivenlerini silen hizmetçi kız bile 
Jozefln Bakerden çok daha güzel... 

Fakat bu güzel olan yeni Zenci 
nesli... Bunlardan bir evvelki nesil, 
yani bugünkü güzel karalarm anala-
n babaları korkunç mu korkunç... 

Eh... Bugünkü genç kara nesil de 
asriliğin bütün tempolarma ayak uy
duruyor. Üniversiteler genç Zenci kız
larile, Zenci dellkanlılan ile dolu... 

Bir kaldırımdan öteki kaldırıma ge
çerken bir de bakıyorsunuz önünüze 
gayet lüks bir otomobil çıkıyor, direk
siyonun başmda şık tuvaleti ile, süz
gün gözlü genç bir Zenci kadım... 

Genç Zenci kadınlarmm otomobil 
kullanmağa öyle de meraklan var ki... 

Yalnız buradaki Zencilerin asrilik 
olsun diye yaptıkları bir şey tuhafı
ma gitti: Asrî Zenci kadınlarm, asri
lik olsım diye sigaralann birini sön
dürmeden ötekini yakmaları... Asrî 
Zenci kadım, asrî beyaz kadma bakı
yor, onım ne kadar çok sigara içtiği
ni görünce kendisi de siyah psırmakla-
rile sigara paketine yapışıyor. Hani 
«üzüm üzüme baka baka kararır» di
ye bir söz vardır. Burada da «karalar 
beyazlara bakarak karanyor»... 

ESRARENGİZ KERVAN 1 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 64 

Kaşgar uzaktan göründü, Güldost 
evine gltnneğe karar verdi 

Uç-Turfanda yaşıyan ve artık inti- ", 
kam hislerile iyice taşkm bir hale gel
miş olan Ma-şao-vu generalin azledi-
lemediğini haber ahr almaz derhal 
Urumçide umumî valiye müracaat et- : 
miş, kendisine vâsi salâhiyet verilecek , 
olursa ihtiyar generali yerinden kova- ; 
cağını bildirmişti. Umumi vali de der- i 
bal ve memnuniyetle bu salâhiyeti î 
kendisine verdi. 

Bunun üzerine Ma-şao-vu Türk ve > 
müslüman Çinli atlılarmdan mürek- < 
keb bir kuvvet topladı ve aynca bir de \ 
piyade taburu teşkil etti. Ma-şao-vu- [ 
nvm. harb plânı şu idî: \ 

Piyade kuvveti mutad jrürüyüşle ; 
Kaşgara doğru Uerilerken kendisi al- '• 
ti yüz atlıdan mürekkeb olan taraf- : 
tarlarile süratle çölden geçip ânî bir 
surette Kaşgar önünde zuhur edive- ; 
recekti. v 

Bu kuvvetlerin Kaşgar üzerine yü- | 
rüdüğünü haber alan Ti-tay (1) ya- I 
vaş yavaş tedafüi tertibat almağa baş
ladı. Kısmı azamı esrarkeş olan asker
lerini düşman yaklaşır y£üdaşmaz ona 
karşı sevketmeğe karar verdi. 

Bu aralık Ma-şao-vu şehrin kale du-
varlanna yaklaştı. Ertesi sabah erken
den şehir kapısmm açılmasmı bekledi 
ve kapı açılır açılmaz içeriye hücum 
etti. Ti-tay, Manın muhafızlarım uy
kuda öldürdü ve kumandanlık sara
yından içeriye girdi. Ma derhal ken
disini müdafaaya başladı, fakat bu 
mücadelede yaralandı, Ma-şao-vu ta
rafından esir edildi ve umumi valinin 
emri üzerine kale kapısmda asılarak 
idam olundu. Ölüsü Kaşgardaki Dun-
gBiTilar tarafından günlerce taşlandı. 

Bu işten muzaffer çıkan Ma-şao-vu, 
general Manm bütün servetini zap
tetti ve bu servetin bir kısmım vergi 
olarak Urumçideki umumî valiye gön
dermesine mukabil Kaşgaristan vali
liğine tayin olundu. 

Ma-şao-vu derhal valUiğt" ele aldı ve 
sert olduğu kadar âdilâne de bir idare 
tesis etti. Fakat, onun böyle yüksek 
bir mevki kazanması umumî valinin 
hoşuna gitmiyordu. Çünkü yemden 
bir general Ma ile karşılaşmak niye
tinde değildi. Onım için maiyetini ya-
mndan uzaklaştırdı. Yeni bir kuman
dan tayin ederek Ma-şao-vunun kuv
vetlerini onun idaresine verdi. Bu su
retle biribirine rakib iki kuvvet yarat
mış oldu. Kuvvetin biri vaziyete hâ
kim olduğ'u hald^ askeri yoktu, diğe
ri ise askeri vardı, fakat vaziyete hâ
kim değildi. Bununla beraber, Ma-şao-
vu rakibi general ile anlaştı, aralann-
daki «dtimadsızlığı ortadan kaldırdı, 
resmî vesikalan ikisinin de imzalama-
smı temin ederek general ile dost ol
mağa bile muvaffak oldu. 

Ma-şao-vu sert bir adam olduğu ka
dar ecnebi entrikalarma karşı da şid
detle hareket eden bir vali idi. Kaş-
garda ne İngiliz konsolosu, ne de Sov
yet konsolosu ona söz geçirmeğe mu
vaffak olamazlardı. Hattâ son zaman
larda gene bir İngiliz casusunu hapse 
tıktırdığı gibi Sovyet konsoloshanesi
ni sıkı bir tarassud altında bulundu
ruyor ve oraya girip çıkanları birer 
birer takib ettiriyordu. Güldostun 
Ah-Singden aldığı tavsiye mektubu 
vali Ma-şao-vuya hitaben yazılıydı. 
Malûm olduğu veçhile Güldost, bu 
tavsiye mektubunu valiye vererek 
mevkuf İngiliz casusunu sorguya çek-
tlrtecekti. 

Cenubda dünyanm en yüksek dağ 
silsilesi olan Karakurumım son uç 
tepeleri, garbda Alaydağ ile beraber 
Pamir dağları, şimalde Gök dağlan 
mânasına gelen Tiyenşan dağları ta-
rafmdankuşatılan ve şarkda ise Tak
la - Makan çölile Cinden aynlan Kaş-
gann ticarî münasebetlerini diğer 
Türkistan şehirlerine bağüyan yalmz 
iki yol vardır. Bunlardan birisi Tiyen-
şamn cenub ayağından ve Tarım neh
rinin şimalinden geçip Urumçiye gi
den büyük yol, diğeri ise Tibet yay
lasından ve Karakurumdan itibaren 
şimale doğru akan su yollarmı taki
ben inkişaf edip muhtelif şehirleri ve 
şehircikleri biribirine bağüyan küçük 
yoldur. Bu şehirlerin en mühimleri 
Yarkent, Hotan ve Keriyadır. Bütün 
bu şehirler, bağlar, bahçelerle çevrili-

\ 

(1) Kumandan, general demektir. 

Kaşgar valisi Ma-Şao-Vu 

dir. Bu bahçelerin genişliği ve büyük-
İtiğü mevcud soyun miktarına gör6 
değişir. Vakalar garbe doğru, yani Ka;? 
gara yaklaştıkça sıklaşır, o suretle ki 
Kaşgar naıntakası memleketin en zen
gin yerlermi teşkil eder. 

Kaşgarın civannı sulıyan kanalla-
nn arasından kenarları kavak ağaç-
larile çevrUmiş caddeler geçer. Bu ka
vakların uçları kesildiği için dallar 
caddelerin üzerine doğru uzanır, böy
lece caddel«in üstünü sonsuz yeşillik
lerle örülmüş bir çardak zannedersi
niz. Kilometrelerce uzanıp giden ve 
civar köyleri Kaşgara bağlıyan bu ye
şil damlı caddderin gölgesi ve serin
liği altında yol yürümenin ne kadar 
hoş olduğunu Türkistamn yakıcı gü
neşinin şiddetini bilenler takdir eder
ler. Hele sıcaktan kaymyan çölleri, 
stepleri aşıp JCaşgara yaklaşan ker
vanların, yeşilliklerle örtülü olan bu 
caddelere geldikten sonra duyduklan 
keyfe payan yoktur. 

Geniş kavun, karpuz bahçeleri ve 
ekinleri biçilmiş olan çıplak arpa tar-
lalan arasından geçip Kaşgara giden 
yol üzerinde öğle sıcağı bütün şiddetl-
le hüküm sürüyordu. Yolun sağ tara
fında büjrük dut bahçeleri ve bu bah
çelerin yeşillikleri arasından küçük 
köy evleri görünüyordu. 

Üzeri kavak dallarile örülü olan bu 
yolun serinliğinde Güldostun küçük 
kervanı Kaşgara doğru yavaş yavaş 
ilerliyordu. Kız, ha3rvanlarına acımı-
yarak son süratle Kaşgar yolunu ka-
tetmişti. Artık şehre yaklaşıyordu. 
Hayvanları pek bitik bir halde oldu
ğundan kervan çok yavaş gidebiliyor-
du. 

Kervanın önünden Andrey ile Vas-
sUi ardından da Güldost gidiyorlardı. 
Kız, artık seyahatin sonuna ermesin
den dolayı memnundu. Çünkü atla 
katedilen uzun mesafeler, uykusuz
luk, geceleri bile serinliğe meydan 
bırakmıyan iç sıkıcı sıcaklık meşak
katlere ve sıkmtılara alışık olan Gül-
dostu bile yıldırmıştı. Bununla bera
ber, Hasan bey Hotan civarındaki dağ» 
lann eteklerine varmadan evvel Kaş
gara yetiştiğinden dolayı Güldost çok 
seviniyordu. 

Yeşil bahçeler arasına gizlenmiş gi
bi görünen küçük bir köyün arkasın
da yol bir kavis yapınca uzaktan eski 
Kaşgar şehrinin evleri göründü. Gül
dost kervamnı durdurdu. Çünkü gü-
pegfündüz şehre girerek dikkat nazarı 
celbetmek istemiyordu. Cadde zaten 
gittikçe kalabalıklaşıyordu. Köylüler 
pazardan geri geliyorlar, şehre giden 
kervanlar artıyor, uzun ve geniş yel
dirmeli ve yüzleri peçeli köylü kadın
ları, boş küfelerle yüklü merkebleri-
ni önlerinde sürerek ve arkalarma 
bağlı olan çocuklarım avutarak köy
lerine avdet ediyorlardı. Güldost ker
vamnı yol kenannda bir çalüığa doğ» 
ru çektirdi. 

Kaşgardan geçen nehir üzerinde 
kurulu köprüye yakın bir yerde Gül
dostun oldukça geniş bahçeli ve ahır
lı bir evi vardı. Haftalarca, aylarca 
süren uzvm, yorucu seyahatlerinden 
dinlenmek istediği zaman bu evina 
giderdi. (Arkas ıvar) 
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İngiltere mektupları 

ingiliz futbolunun hususiyetleri neler
dir?- W.B. A.- Chelsea maçının tafsilâtı 

Ingllterede bulunan AKŞAM spor 
nnuharriri Londrada neler gördü? 

Londra (Akşam) —- Üç gündenberi 
dünyanın en büyük payitahtında bu
lunuyorum. Nihayet senelerdenberl me
rak ve heyecanla beklediğim gün gel
di: İngiliz futbolunu göreceğim. 

Cumartesi günü sabah gazetelerini 
gözden geçirerek günün en mühim ma-
çınvArsenal ile Wolves'ln oymyacağuu 
öğrendim. Arsenal ligde İkinci rakibi 
de dördüncü vaziyette. Diğer maçlarda 
muhakkak çok mühim, fakat oymyan 
takımlarm aralarında mühim puan 
farklan var, biribirine en yakın ve en 
başta olanlar Arsenal ile Wolves. Ara
larında bir puan fark var. Maç herhal
de müsavi iki kuvvetin çarpışması har-
lüıde olacağmdan çok çetin ve güzel 
olacak. 

Buradaki maçlarm cumartesi gün
leri öğleden sonra ojmandığım bill-
yorsımuz. Öğle yemeğini erken yiye
rek İstanbuldan benimle birlikte Lon-
draya gelen iki arkadaşımla yeraltı tre
nine binerek bizi maçın oynanacağı 
yere götürecek olan Londra garp is
tasyonuna gittik. Garda istasyon me-
raurlarma maça gitmek istediğimizi 
bildirdiğimiz zaman bunun için ten-
zllâth olarak hareket eden trenin bir 
müddet evvel hareket ettiğini ve bun
dan sonraki trenle gidersek geç kala
cağımızı söylediler ve bize Londra için
de daha yakın bir stadda oynanan 
Chelsea - West Bromvich Alibon ma-
çma gitmemizi tavsiye ettiler. Bunlar 
n söyliyen altmış yaşmdaki dinç İn
giliz memuru Chelsea taraftarı olacak 
ki on dakika durmadan bu takımı 
medhetti. 

Çaresiz bu maçm oynanacağı Chel
sea stadımn bulunduğu yeri öğrenerek 
yola koyullJük. Yıldırım süratle giden 
yeraltı trenile ancak yirmi dakika sortr 
ra stadm bulunduğu yere geldiğimiz 
zaman saat henüz iki idi. 

Stadda doğru yürürken Chelsea klü-
bü tarafmdan neşredUen maçm prog-
ramııun satıldığım görerek iki peniye 
yani dört kuruşa bir tane aldık. Bu
gün oymyan iki takımın yaıü Chelsea 
ile W. B. A.'nm kuruluşımdan, şimdi
ye kadar yaptıkları maçlardan, aldık
ları dereceleıden bahis 8 büyük sahife 
lıalinde olan bu programda diğer sa
halarda oynanan maçlar hakkında da 
mufassal malûmat verilmişti. 

Progranun arka sahifeeinde takım
larm bugüne kadsır yaptıklan maç
larda aldıkları dereceler gösterilmiş
ti. Dikkat ettim müsavi puanh takım
lar gol averajma göre tasnif görüyor^ 
1ar. Sahifenin diğer bir kenarmda bu
gün oynanan diğer maçlar yazıh, yan
larında neticeleri yazmak için yer bı
rakılmış. Nihayet takımlarm kadrola
rı, oyuncular hakkmda malûmat, ter-
cümeüıal ve hakemlerin isimleri ya-
züı. 

Stadm gözüme ilişen bir kapısına 
giderek Türk gazetecisi olduğumu söy
ledim ve hüviyetimi gösterdim. Kapı
daki memur benim yabana (dduğumu 
anladı, burasııun duhuliye kapısı ol
duğunu, diğer büyük kapıya müracaat 
etmem icap ettiğini bildirdL On daki
ka kadar yürüdükten sonra söylenen , 
büyük kapmm önüne gelerek, otomo-
billerin vızır vızır işlediği bu kapıda 
biletlori tophyanlar arasmda iri yan 
üniformaU bir kapıcı görerek hikâyeyi 
tekrar ettim. Adamcağız benim Tür-
kiyeden gelen bir gazeteci olduğumu 
anlaymca fevkalâde hayret etti ve h&-
men içeri giderek stad müdürüne ha
ber verdi. Biraz sonra gelen stad mü
dürü de evvelâ ayni hajn:eti gösterdik
ten sonra koluma girerek beni ve ar
kadaşlarımı içeri aldı. Sahamn en hâr 
kim bir yerinde bulunan maroken kol
tuklara kurulduk. Bir hafta evvelden 
haber vermediğim için matbuat loca-
sır.da yani (Press Box)da yer kalma
mış, onun için bizi buraya oturtmuşlar. 

Chelsea klübünün ikinci reisi oldu-

Spor muharrirlerimizden 
Atlet, bir müddettenberi 
Ingilterededir. Bu gün
den itibaren bu sütunlar
da Atletin ingiltere spo
runa ait muhtelif yazı ve 
röportajlarını okuyacak
sınız. 

ğunu sonradan öğrendiğim İngiliz cen-
tilmenile konuştuklarımı ve klübü ge
zerken, maçtan sonra oyuncularla çay 
içerken gördüklerimi konuştuklarımı 
başka bir üazıya bırakarak maça geçi
yorum. 

Size evvelâ biraz stadı tamtayım: 
Stad 70 bin kişUik ve Shelsea klübünün 
maü. Yirmi iki bin kişilik maroken kol
tuk, 20 bin kişUik oturacak yer ve 30 
bin kişilik de ayakta duracak yer var. 
Maçı ayakta seyredenler için mımta-
zam 35 basamak yapılmış. Her sedln 
önünde dayanmak İçin demir parmak
lıklar var. Saha yemyeşil çimen. Hava 
oldukça güneşli ve soğuk değil. Saha-
nm seyircilere mahsus olan yerierlnln 
kısmı azamînin üzeri kapah. Herşey 
güzel iyi, 3ralnız tren ganna çok yakm 
olan stadda duman ve korum çok boll.. 
Beyaz birşey hemen siyah oluyor. He
le korumlAın göze kaçması felâket. 
Stad ilk bakışta Fenerbahçe stadını 
andınyor, yalmz Fenerbahçe stadı bu
nun yamnda bebek!.. Sahanın kena
rmda Chelsea bandosu mütemadiyen 
marşlar çalıyor. Sahanm görünecek 
yüksek bir yerinde İngil terenin diğer 
27 stadında oynanan maçların netice
sini dakika dakika gösteren tablolar 
var. Meselâ ben önümde oynanan ma
çı se3rrederken 400 kUometre ötede Ar-
senalm Wolves'le yaptığı maçı da tar 
kip ediyorum. Tam birinci devrenin or-
talarmda Wolves ilk golü atmış ola
cak ki 22 inci dakikada tablo üzerinde: 

WoIves: 1 — Arsenal: O 
yazıldı. İşte böylece bir staddan bütün 
İngiltere dahUinde oynanan küçük bü
yük bütün maçlan dakikası dakikası
na takip edebiliyorsunuz. Ne teşki
lât, hayret ve takdir etmemek kabU 
değil!... 

Sahanm kenarmda koşu pisti falan 
yok, sadece futbol sahası. Maç oyna
nırken sahanm dört bir tarafında bu
lundurulan dört küçük çocuk harice çiı 
kan toplan koşarak getiriyorlar, onun 
için vakit geçirmek üzere topu dışan 
atmakta faide yok... 

Yan hakemleri santre çizgisinin yal
nız bir tarafmdan başlayıp topla bera
ber korner çizgisine kadar koşuyorlar, 
çok defa korner noktasmdan kıvnhp 
kale yanına geldikleri de oluyor. Orta 
hakemi yan hakemlerinin bulunmadı
ğı uclan dolaşıyor ve sahayı bu isti
kamette kutraıü olarak katediyor. Ya
ni maçı diagonale sistemle idare edi
yorlar. Orta hakemi oyımculardan da
ha seril.. Kararlarım verirken ekseri
yetle yan hakemlerine kadar koşup fi
kir ahyor. Tabii çok dürüst vş hakJOca-
ten oyıma hâkim. 

Sahamn etrafmda ve içinde hiç po
lis yokl.. 

Fiatlere gelince en pahalı yer iki şi-
ling yani 60 kuruş. Ayakta duracak 
yer 16 kuruş. 

MAC 
Tam 2.45 geçe maç başladı. Meşhur 

Chelsea düz lâciverd forma, be3raa v» 
kenarlan çlzgUl donla oynuyor. W. B. 
A. ise çizgili beyaz - lâciverd formalı, 
uzaktan bizim siyah-beyaz Beşiktaş 
formasmı andıran bir renk. 

Oyım Chelsea'mn gözle takip edUe-
mlyecek kadar seri bir akınile başladı 
ve top bir saniye içinde kaleciyi buldu. 
Oyun baş döndürücü bir sürat lçlndq 

devam ediyor. Oyuncularm hemen hep» 
si iri yan ve ağır vücudlü. Fakat bu
na rağmen müthiş bir süratle koşuyoiN 
1ar. Atletik kabihyetleri inşam hayret
ten hayrete sürüklüyor. 

Dokuzuncu dakikada Chelsea kale
cisinin uzun degajmanım yakalıyan 
sağ açık topu sürdü. O topu sürerken 
merkez muhacim Mills'in bekler ara-
smdan kaleye doğru kaydığım farket-
tim. Biraz sonra sağaçığm ortaladığı 
top Mills'in hafif bir doknuşile ağlan 
buldu: 

Chelsea: 1 - - W. B. A.: O 
İki dakika sonra merkez muhacim 

Mllls'hı ortadan inkişaf ettirdiği akm 
rakip kaleyi çemberledi. Kaleye çok 
yakm fakat yan vaziyette topu yakah-
yan soliçe şüt çekeceği yerde topu on 
sekiz haricinde fakat demarke duran 
Milise uzattı. Sıkı bir şüt ve gol: 

Chelsea: 2 — W. B. A.: O 
Kendi takımmda olduğu gibi, İngi

liz millî takımmda da merkez muha
cim olarak oymyan Mills ne yaman 
bir oyuncu olduğtmu gösteriyor. Şim
di iki W. B. A. müdafii Mills'in p ^ -
de... 

Chelsea'mn böyle arka arkaya çok 
rahat goller çıkarması kendi sahasın
da oynadığı bu maçı büyük bir farkla 
kazanacağı hissini vermişti. Fakat da
kikalar geçtikçe rüzgârla beraber oy
myan W. B. A. nm açıldığı ve on be
şinci dakikadan sonra ezici bir hâki
miyet kurduğu görüldü. 

Hava sıkı rüzgârlı olmasına rağ
men oyuncuların top kontrolü mükem
mel!... İstedikleri yere uzun kısa pas 
verebUiyorlar. Hele top durduruşlan 
stoplan enfes. Ne vaziyette olursa ol
sun top âdeta miknatis gibi ayakla-
nna yapışıp kalıyor. Hep kısa ve uzun 
paslaf'la ve daima yerden oyunuyor-
1ar. Bir buçuk saatlik oyunda bir defa 
olsun topun havalandığmı göremedik. 
Paslan daima yerini buluyor. Drip-
Hng çok az... Fakat bazen birisi kan-
şısmdakini çahmla geçti mi halk fev
kalâde memnun olarak alkışhyor!.. 
Tam bizim Fikrete göre bir yer. Fik
ret bu takımlarda muhakkak yer ala
bilir ve büyük bir sükse yapar. 

Devre bu minval üzere Chelsea'nm 
2-0 galibiyeti ve W. B. A. nm hâkimi
yeti altında bitti. Chelsea'nm meşhur 
müdafii ve İngiliz millî takımımn kap-
tam olan Barkas çok zeki bir oyun oy
nadığı için W. B. A. muhacimleri kale 
önünde 05mamalanna rağmen gol yap 
mak fırsatım bulamadılar. 

İkinci devre Chelsea rüzgârı arkası
na aldığından hâkim oynamağa baş
ladı. Fakat W. B. A. müdafaası çok 
sert (fakat daima hilesi2i) bir oyım 
tutturduğu için Chelsea gol çıkaramı
yor. Birçok defalar oyuncular sakat
landığından maç durdu ve saha orta-
smda tedaviler yapıldı. Devre sonla
rına doğru W. B. A. rakib müdafaamn 
ihmalinden istifade ederek birkaç akm 
yapmak fırsatım buldu. Bu akmlann 
ikisinde sağ içlerinin mükemmel süt
leri takımma arka arkaya iki gol ka-
zandırdığmdan hava kararmğa jüa 
tuttuğu bir sırada maç 2-2 berabore 
bitti. 

Chelsea llgte sekizinci, W. B. A. ise on 
yedinci vaziyette idiler. Fakat oyunla-
n hiçbir zaman bu farkı göstermedi. 
Daima heyecanh ve zevkli osmadılar. 
Maçtan sonra stadı dolduran 60 bin 
seyirci büyük kapılardan 5 dakika 
içbıde gayet rahat çıkmıştu Biz maçm 
zevklle mest bir halde klüp binasına 
doğru yürürken dışanda akşam gazete
lerinin İngilterede oynayan bütün 
maçlarm neticelerini yazdığım bağıran 
müvezzilerln sesini dusmyorduk. Ife 
teşkUât!... 

I Üsküdar Halkevînden^27î793^cı^ 
martesi günü akşamı saat 20 do Halkevi 
salonunda İlk öğretim Ispekterlerlnden 
Bay Muvaffak Uyanık tarafmdan kış 
sportan mevzulu bU konferans verilecek 
ve Uluda* sporlanna aid intibalar projek
siyonla akaetUıiIecektir. Eerkâs geleblllt. 

Nevyorkta Zenciler mahallesi 
fis bir manzara göze çarpıyor... Grat-
siyeller... ve hepsinin üstünde de Am«-
rikahlann «gök bahçeleri» dedikleri 
bahçeler... Dansöz Raka elinde gayet 
uzun bir sigara Ue bizi karşıladı. Pek 
garib fikirleri olan bir kadm: 

— Sizce güzel insan tipi nasüdır?.. 
diye sordum. 

— Kadmlarm siyah renklisi... Eıv 
keklerin beyazı... dedi. 

Biraz sıkılarak bir sual daha sor
dum: 

— Benginizden memnun musunuz? 
Beyaz olmak ister misiniz?.. 

Raka: 
— Allah vermesin!., dedi. Beyaz ka

dm bugün uzun saç gibi modası geç
miş bir şeydir. Bugünün güzel kadım 
zenci kadimdir. Bengimden son dere
ce memnunum ve beyaz olmak iste
mem. 

— Fakat erkeklerde beyaz rengi gü
zel buluyorsunuz?.. 

— Erkeklere her renk yakışır... Fa
kat beyaz en yakışanıdır... Bilhassa 
kumral erkekler... 

Bu esnada dört beş gazeteci daha 
geldi. Raka opjektiflerin önünde poz 
poz resim çıkartmağa başladı... 

Hikmet Feridun Es 

(Baştarajb 7 nci sahUede) 
Bir çokları Harlem için «Zencüerin 

cenneti» diyorlar. İnsan geceleri bu
rada eğlenen beyazlann bilhassa ec
nebilerin çokluğunu gördükten sonra 
buranm «ZencUer cenneti» değU, «be
yazlar ceımeti» olduğunu anhyor... 

Z e n c i d a n s ö z ü n s ö z l e r i 
Ertesi günü öğleden sonra Zenci 

dansöz Rakanm randevusuna gitmek 
için Harleme çıktım... Zenci diyann-
dakl muzcu bolluğuna hayret edersi
niz. Sayısız muzcu dükkânlarmdan 
başka, her adımda bir muz arabası... 
Hem de ne uzun, ne kocaman muz
lar... Burada şimdiye kadar hiç gör
mediğim çeşidlerine rasladım... Kıp
kırmızı renkte bir takım muzlar gör
düm. Bunlarm lezzeti de başka... Âde
ta yağh imiş gibi bir şey... Beyaz yani 
san muzlardan daha ağır bir lezzet
leri var... 

Herkesin elinde bir muz... Genç vş 
şık kadınlar muzlan soya soya yollan-
na devam ediyorlar... Zenci mahallele
rinde bu her taraftaki hevenk hevenk 
muz bolluğu buraya bir Afrika şehri 
manzarası veriyor. 

Dansöz Rakanm 71 inci kattaki 
apartımanına çıktık... Pencereden ne-

I !f 1 iHtl 'A 
S A Ç B O Y A L A R I 

JUVANTiN 
KUMRAL - SİYAH 

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

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÖLU — İSTANBUL 

İSTANBUL 
TtCARET^B ZAHİRE BORSASI 

20/1/938 
r t A T L A B 

OİNSt A«alft Tukan 
Kr. Pa. Kr. PK. 

Buğday yıunuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Mısır san 
Kuşyeml çuvallı 
Kuşyeml dökme 
Keten tohumu 
Nohut natürel 
Afyon kaba 
Z. Yağı 
Pamuk jragı 

5 25 
6 20 
5 3i 

12* 

B 80 
B 26 
4 7 

4 
8 
7 

11 
B 

215 — — — 
44 — 46 20 
83 _ 

10 

10 

G E L BK 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Razmol 
Yulaf 
Mısıd 
Un 
Susam 
Mercimek 
Keten tohumu 

426 
225 
15 
7a 
40 
12 

141 1/4 
28 
28 
10 

Ton 

G t D B N 
Yulaf 
Un 
Razmol 
Nohut 
Susam 
tç fmdık 
K. Fmdık 

268 Toa 
151 1/4 » 
BO 1/1 » 
10 » 
Tl 9 
17 1/2 » 
4 l/a » 

D i l V t A T L A B 
Buğday: Livetpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: VlnlpeH 
Arpa: Anven 
Mısır: Londra 
Keten T.t Londra 
B t o ^ O ^ Hamburg 

5^9 Kr. 
€A» » 
B.79 » 
VA » 
8 ^ t 
1JB» % 

4Sy- » 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dflden kiUp, ga

mete, mecmua ye kırtaaiyeyl nca:| 
olarak A|İBA müeneselerinde bn-
labilirefaıi». He» dilde kitap, meo-
muA aipariti kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kaKuI. abone 
kaydedilir. Undervodd yan ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
yeridir. Telefon: 3377. 

Bayanlara 

COŞKUN 
Manifatura mağazası 

(Beyoğlu îş Bankası karşiBinda) 

Yeni gelen yüksek 
kaliteli her cins 

kumaşdan 

C o Ş D U!l 
Ticaret odasının müsaadesile 

ve bir ay müddetle 
İNANILMIYACAK 

UGÜZ FİATLARU 
SATIŞ 

Acele ediniz. Fırsatı 
kaçırmayınız; 

ÇAĞUYANda 
IM[ua.llâ 

ya Mmrdan gelen rnefhıu rakkaaelK 

Amira Cemal 

SUDANL? ZEYNEP 
Seanslanna devam ediyorlar. 

Numaralar tam saat 21 1/2 da ba^I^ 
yacaktır. Yerlerinizi evvelden temin 

ediniz. Telefon: 40335 



21 Kânunusani 1938 A K Ş A M Sahife 9 

Fratflk Ahımet •H 
^ 

Ona adile, sanile «Pratik Ahmed» 
Jrahud «Otomatik Ahmed» derlerdi, 
fcsndisine bu ismi kim takmıştı? Kim
se bUmiyordu. Fakat herkes ondan 
»Pratik Ahmed» «Otomatik Ahmed» 
ttiye bahsederdi. Ahmed hakikaten 
her işin kolay tarafmı, pratik yaşa-
Buusım gayet iyi bilirdi. 

Meselâ bir gün âlim Edisonun ha-
fatına dair bir yazı okumuştu. Edi-
•onun gayet nadide çiçeklerle süslü, 
som derece güzel bir bahçesi varmış. 
Bu Bahçeyi görmek için her gün yüz-
terce kişi gelirmiş. Fakat Edison bu 
fevkalâde bahçenin önüne bir turnike 
jraptumış, herkes sıra sıra dizUir bu 
tamike de gayet ağır ve müşküâtla 
dönermiş. Bir gün büyük âlime sor
muşlar: 

— Aman efendim... Bu harikula
de bahçenizi görmek için her gün 
yüzlerce kişi geliyor. Halbuki bu gü-
va. bahçenin önüne pek müşküâtla 
geçUen bir turnike koymuşsunuz... 
Buna ne lüzum var?... 

Edison gülmüş ve şu cevabı ver
miş: 

— O turnike bahçenin su dolabı-
du-. Her gün turnikeden yüzlerce ki
şi geçiyor. Her turnikeden geçen ku-
jrumdan bir kova su çekiyor. Bu su
retle büyük bahçem sulanıyor. 

Pratik Ahmed okuyunca: 
— Aman, dedi, büyük âlim hayat

ta iken ne kadar pratik yaşamasını 
bilirmiş... 

Pratik Ahmedin de böyle bir bah
çesi vardı. Hemen bahçenin önüne 
bir turnike koydurttu. Turnike dön
dükçe kuyudan su çekilmesi için ter
tibat da yaptırdı. Artık Pratik Ah
med memnundu. Turnikeden kim geç
se kuyudan bir kova su çekmiş olu
yordu. 

Meselâ sokak kapışma elektrikli 
bir kilid koydurtmuştu. Sokak kapısı 
dışandan kilitlenince evdeki bütün 
elektrikler hep birden sönerdi. Bu su
retle sokağa gidilip de ev tamamile 
boş olımca içeride açık bırakümış bir 
elektrik kalmamasını temin etmişti. 
Amma bu elektrikli kilidi yaptırmak 
için ne kadar uğraşmış. Kaç elektrik-
0 ile, kaç elektrik mühendisile gö
rüşmüştü. 

Sonra bu elektrikli kilidin bir ma
rifeti daha vardı. Gece dışarıdan ge
linip de kilidle kapı açıldı mı?.. 
Koridordaki elektrik kendi kendine 
yanıyordu. 

Ahmedin bir yazı masası vardı. Bu 
masaiım üç düğmesi vardı. Düğme
lerin birisine bastmız nu? Bir yemek 
masası haline girerdi. İkinci düğme
ye mi bastmız? bir kenarından bir 
dolap kapağı açüır, bir tarafmdan 
bir raf uzanırdı. Rafm üstündeki iç-

,ki şişeleri, küçük küçük kadehlerle 
yazı masası bir kokteyl masası olur
du. Üçüncü düğmeye bastımz mı bu 
raf masanın altına girer, dolap ka
paklan kapanır, kokteyl masası tek
rar yazı masası olurdu. 

Ahmed düşündü, taşındı, bu üç 
düğmeye üç tane daha ilâve etti. 
Şimdi yazı masası altı şekle giriyordu. 

Bütün bımlardan başka Ahmed 
gayet tutumlu bir adamdı. Bu pratik 
hayatm kendisi için çok iktisadî ol
duğuna kaildi. Altı şekle giren ma-
sasmı göstererek: 

— İşte azizim, diyordu. 6 mobilye-
nin, 6 eşyanm yerine bir tek şey... 
Böyle zamanda insan pratik yaşama
sını bilmezse hali haraptır. 

Pratik Ahmed evin içinde her şey
den bir istifade yolunu anyor ve dü
şünüyordu. Meselâ evine gelen ziya
retçiler sokak kapısmı çalmak sure-
tile kendisine ne iş görebilirlerdi?. 
Kapmm çmgırağmı çekerlerken on
lara hiç farkında olmadan, ne iş yap-
tırtabilirdi? Bu meselenin etrafmda 
günlerce kafa patlatıyordu. Ahmed 
ara sıra evine gelen kedilere bile ken
disine yanyacak vazifeler gördürmek 
İstiyordu. 

Yatağına yattığı zaman daima dü
şünürdü. Karyolasmm somyasma bü
tün vücudüe bir tazyik yapıyordu. 
Acaba bu tazyikten istifade edemez 
ttdydi? Bu tazyik sayesinde bir iş gör
mek kabü olamaz mıydı? Ba"zan ar
kadaşları ona takılırlardı: 

— Ahmed... Sen sinekten yağ çı
karan adama benziyorson... Bırak 
•Jlahaşkma böyle mânâsız şeyleri.. 

Ahmed o zaman coşardı: 

— Manâsız mı?... Manasız mı? Bilâ
kis en manalı yaşamak, en manalı 
hayat benimkisi... Pratik hayattan 
daha . makulü var imdir? Baksanıza 
medenî dünyaya... En pis şeylerden 
en güzel lavantaları çıkarıyorlar. Bo
zuk «süt» ten ipekli çorap yapıyor
lar... Amerikalüar büyük şehirlerin 
en kalabalık caddelerinde kaldırım
lardan elektrik çıkarmağa çalışıyor
lar. Çünkü bu kaldırımlara her daki
ka' binlerce ayak temas ediyor. Bu 
ayaklarm kaldırımlara sürtünmesin
den elektrik çıkarmak için uğraşı
yorlar. Kaldırımlara elektriğe karşı 
gayet hassas bir madde döşüyorlar. 
Bu maddeye binlerce ayak sürtün
dükçe kendi kendine cabadan hafif 
bir elektrik çıkıyor. Şimdi bu elek
triği çoğaltmağa çalışıyorlar. Mede
niyet dünyası sokakta yürüyen ada-
mm ayak atmasmdan elektrik çıka
rırken ben ne diye durayım?... 

Herkes bir şey meselâ bir masayı, 
bir iskemleyi, bir sigara tablasını bir 
tek şekilde kullanır. Halbuki Ahmed 
msısayı yalmz masa olarak, iskemle
yi sadece iskemle olarak kullanmağı 
günah addeder. Masaya, iskemleye, 
sigara tablasına türlü türlü vazifeler 
yükler. Onları beş altı şekilde ve hiç 
ümid etmediğiniz yerlerde kullanır. 

Onun hayatta prensibi şu idi: Her 
şeyden imkânı olduğu kadar, âzsımî 
surette istifade etmek, bu suretle en 
ucuz tarzda yaşamak... 

Bir gün Ahmedi telâş içinde gör
düm: 

— Ne o Ahmed?.. diye sordum., 
cevab verdi: 

— Evleniyorum azizim. 
— Hayırlı olsun... Kiminle? 
— Evde benim işlerimi gören bir 

kadm vai-dı ya... Onunla... 
Benim şöyle bir durumsadığımı 

görünce izahat verdi: 
— Anlıyorum... Hizmetçile evlen

diğime şaştın değil mi?.. Azizim bun
da şaşacak ne var M?.. Hayatta bir 
tahta masa büe 6 şekle giriyor. O hal
de benim hizmetçim aynı zamanda 
lüçin karım olmasm?... Ben bilirsin az 
şey ile ço kiş yapmağı kendime prensip 
edinmiş bir adamım. Bu genç kadm 
benim senelerdenberi işlerimi görü
yor. Son derece nsımuslu bir kadm 
da... Halbuki benim de nihayet bir 
kadana, bir zevceye ihtiyacım var. 
Evlenmeğe çoktanberi karar vermiş
tim. Düşündüm. Eğer evlenirsem evir) 
içinde üç kişi olacağız. Ben, kaı-ım, 
hizmetçim... Hattâ belki o zaman bir 
tek hizmetçi de kâfi gelmiyecek... Öy
le ya şimdi ben yaimzım... İşlerim 
hafif., o zaman evde kanm da ola
cak... Hele öyle ev işlerine filân hiç 
alışmamış, nazlı, nazenin, sinema 
meraklısı bir kadma düşersem büs
bütün fena... Tabiî: 

— Ahçı tut, bir orta hizmetçisi 
tut... diye başlıyacak... Velhasıl bel
ki de bizim evin kadrosu iki kişiden 
7 - 8 kişiye çıkacak... Halbuki ben, 
bir masaya 6 hizmet gördüren ben, 
buna tahammül edemem. Şöyle dü
şündüm: Şayed hizmetçinü alırsam 
İşim iştir. Velhasıl eski hizmetçimi 
aym zamanda kanm yaparak istedi
ğim gibi yaşamağa karar verdim. Ne 
dersin? Bu bir masayı 6 şekle sok
maktan da makul bir fikir değil mi? 

Hani bana «Pratik Ahmed» derler 

ya... Hayatta yaptığım en güzel şey 
bu son evlenme işim olacak... dedi. 

Yanımdan telâşla uzaklaştı. Bir 
daha kendisini yedi ay görmedim. 
Yedi ay sonra evine gittim. Maksa
dım, bahçesinden geçmekti. Baktım 
turnike kalkmış, bahçenin bir kena-
nna atümış... Bahçede çifter çifter 
bahçıvanlar... Mutfak kapısının önün
de iki ahçı... Beni bir uşak karşıla
dı, bir hizmetçi yol gösterdi. 

Salonda Ahmedi görünce şaştun. 
— Ahmed bu ne hal? I 
O bitkin: 
— Bırak azizim bırak, dedi. Mah- ' 

voldum. Mahv... Ne pratik yaşamak 
kaldı, ne bir şey... 

— Ne oldu allahaşkma?.. 
— Ne olacak... Az insanla yaşıya-

yun. Karımdan başka evde üçüncü ' 
biri, bir hizmetçi bulunmasın diye 
nasıl evlendiğimi bilirsin.. Gülsumu 
aldıktan sonra bana dayatmaz mı: 

I 

— Yooooo... dedi, şimdiye kada:r 
çalıştım, çabaladım, şimdi bayan ol
dum. Sen de oldukça paralısın. Ko
cası zengin her bayan gibi ben de 
hizmetçi, uşak, ahçı, bahçıvan iste
rim. Benim de tizmetçilere, uşaklara 
iş göstermeğe hevesim var ... 

Ne dedimse dinletemedim. Serde 
kılıbıklık da var... Karım, eskiden 
mutfaktan çıkmıyan, süpürgeyi elin
den düşürmiyen o içküzar, hamarat 
Gülsüm bayan olduktan sonra elini 
sıcak sudan soğuk-suya' dokundur
maz oldu. Evi hizmetçilerle, uşaklaı'-
la, bahçıvanlarla doldurdu. Benim 
prensiplerimi altüst etti. 

— Ya kapıdaki turnike... 
— O da bir yürekler acısı karde

şim... Sen de bugün benim bütün 
derdimi deştin. Karım: «Böyle iş olur 
mu? Eve gelen misafirlere saka gibi 
su çektirmek reva mıdır?» Bahçıva
na bir yamak tutarız. O suları çeker. 
Bahçeyi sular... dedi, ben itiraz ettim. 
Bir gün eve gelince ne göreyim? Tur
nikeyi söktürüp attırmış. Yalnız ka
rımın gadrine uğrıyan turnike olsa 
gene iyi... 6 marifetli masa yok mu?.. 
Onu da boduruma attırdı. Onun ye
rine ayrı bir yemek masası, bir büfe, 
bir kokteyl masası, bir yazı masası al
dırttı... Sorma sorma', halim harap... 

(Bir yıldız) 

AK^AM 
Abone ücrctleril 

SENELtK 
C ATLIK 
S ATUK 
I ATLIK 

Türkiye Ecnebi 
1400 kııru9 2700 kuru) 
750 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 > — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelik 

8600, altı ayUgı 1900, flç 
aylımı 1000 kuruttur. 

Adres tebdUl İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek l&nmdır. 

Va. 

Zilkade 19 — Ruzukasım 75 
İBMİc CAMI 0 |U lki>dl Ak*» Ttt» 
12,27 2,08 7,14 9,46 12,00 1,36 
6,38 7,19 12,25 14,57 17,12 18,48 

İdarehane: Babıâli ciran 
Acunualuk So. 

No. 19 

MliiâlMlMâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritizm, Romat i zma 

HSEns 
Bas, diS) nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika Na 122 ^ . 

Rozita çıplak omuzlarını yasemin kokularile uyuşturur
ken, birdenbire haremağalarile cellâdı karşısında gördü! 

— Ne yaman bir kadınmış bu! 
Şimdi Sinana hak verdim. Onu ma
zur görüyorum. Seni ve beni alda
tan bir kadın Sinam da, başkaları-
m da çok çabuk iğfal edebilir. 

Üçüncü Murad, kapmm dışmda 
bekliyen Darüsaade ağasını çağı
rarak: 

—f Çırağan dairesine git, dedi, ze
min katında deımr parmakhklı bir 
oda a3ar. İçine bir ot minderden 
başka bir şey koyma. Bir de yorgan. 

Ve arkasından yumruklarmı sıka
rak: 

— Haydi çabuk ol! 
Diye bağırdı. 
Kıhç Ali p a ^ huzurdan çıktığı za

man, Rozita için korkunç bir âkibe-
tin hazırlandığını görüyordu. 

Rozitanın talih yıldızı 
sönüyor mu? 

— Haydi Ayşe, çabuk ol! Yarım 
saat sonra efendimizle birlikte ye
mek yiyeceğim. Omuzlanma «ıtırşahı» 
yerine yasemin kokusu sürmeyi 
ımutma! 

— Siz geldikten sonra, yasemin, 
kokuların şahı oldu. 

— Benden önce yasemin sevmez 
miydi? 

— Hayır. 
Rozita ince bir tüle bürünmüş, 

kuştüyü yatağmm kenanna uzan
mıştı. Ayşe, hammînm çıplak omuz
larım başdöndürücü kokularla uğuş-
tunfyordu. 

Rozita o akşam hünkârla birlikte 
yemek yiyip eğlenecekti. 

Ayşe, Venedik dilberinin vücudu
na lâtif kokular sürerken yavaş ya
vaş mırıldanıyordu: 

— Bütün harem yalkı size gıpta 
ediyor, sultamm! sizin için hem çok-
güzel, hem çok akıllı, hem de çok 
sehhar bir kadındır diyorlar! 

— Efendimiz beni çok seviyor da, 
ondan kıskanıyorlar. 

— Efendimiz bu güne kadar hiç 
bir kadım böyle sevmemişti 

— Ya Hoşeda?... 
— En çok ondan hoşlanırdı amma, 

sizin kadar değil. Onu Hasbahçede 
hiç bir zaman kucağma almamıştı. 
Halbuki sizi, ayağınıza bir gül dikeni 
battı diye kucakladı, haremkapısma 
kadar kollan arasında taşıdı. Bu saa
deti haremde hiç bir kadm tatma-
ımştır, sultamm! 

— Ayşe! Bunlar neye yarar? Ben 
hâlâ bir cariye gibi yaşamıyor mı
yım? 

— Aman sultanım! Böyle deme
yin! Kadm efendilerin hepsi böyle 
yetişmiştir. İlk önce göze girerler, 
sonra haseki olurlar... 

—, Demek ben de günün birinde 
padişah karısı olacağım, öyle mi? 

— Hiç şüphe yok. Bugünden oldu
nuz bile. Efendimiz haremde sizden 
başka kimin yüzüne bakıyor? Varsa 
siz, yoksa siz... Ah ne mutlu size! 

Kapmm önünde gürültülü ayak 
sesleri duyuldu. 

Rozita: 
— Geç kaldım galiba, dedi. Beni 

çağırmî^a geldiler. 
Odanın kapısı şiddetle vuruldu. 
O ne?! 
— Bu ne kadar sert kapı vuruş 

böyle? 
Ayşe kapıya koştu. Zenci hizmetçi 

birdenbire az kaldı küçük dilini yu
tacaktı. 

— Ahhhhhh... 
Diye bağırdı. Başka birşey söyliye-

medi. 
Darüssaade ağası odadan içeriye 

girdi. 
— Haydi örtün., ve hazırlan! 
Cafer ağa çok sert konuşuyordu. 
Rozita birdenbire birşey anlıya-

madı. 
— Hazırım işte., görmüyor musun? 
Dedi. Cafer ağa: 
— Bu elbise ile dışan çıkılmaz, 
piye söylendi ve yavaşça kulağına 

iğüdi: 
— Padişahımız fennan bujmrdu-

1ar, bundan sonra Çırağan dairesinde 
oturacaksın! 

Rozita şaşalamıştı. Neresi için ha

zırlanıyordu. Şimdi nereye gidecektil 
Venedik dilberi bu tekmenin nere

den geldiğini düşünürken, kapının 
önünde dolaşan Kara Halili gördü: 

— Cellâdı da beraber getirmişsi
niz! Başım vurulacaksa, boşuna el
bise değiştirmiyeyim? 

— Hayır., böyle birşey yok. O, seni 
muhafaza etmek için geldi. 

Rozita itidalini kaybetmemeğe, 
sendeleyip düşmemeğe çalışıyordu. 
Elbisesini değiştirdi. Sırtını ve başı-
m örttü. 

— Haydi, hazırım işte... 
Cafer ağaya cellâd Kara Halil Ue 

birlikte bir kaç haremağası daha re
fakat ediyordu. Harem dairesinde 
korkunç bir sessizlik vardı. Rozitayl 
kucakhyarak odasından çıkardılar 
ve Çırağan dairesine götürdüler. 
«Yerin kulağı var derler!..» 

İstanbulun en heyecanlı günleri... 
Rozita Çırağan dairesine atılmış... 

Ahmed reisin katli hadisesinin çıkar
dığı dedikodular tersanede gittikçe 
artan bir heyecan yaratıyor. Damad 
Bosnalı Halil paşa ile Ayşe sultanın 
arası açılmış. Kılıç Ali paşa ile veziri
azamın arası da gerginleştikçe ger
ginleşiyor. Papa on üçüncü Greguva-
nn İstanbuldaki tahrikatına nihayet 
vermek için şiddetli tedbirler'almıyor, 
Ahmed reisin karısı Hacer saraya 
ahnmış. Kuşcubaşı Kâmil bey bu ka
dının sarayda kalmasından memnun 
değil; fakat ne yapsın ki, Hacer kıv
rak rakıslarile az zamanda padişahı 
teshir etmiş bulunuyor... Yeniçeri 
ocağında için için kajmıyan bir fe-
sad ocağı var.. YeniçerUerin ne iste
dikleri belli değil., bir taraftan da 
Venedik elçisi sinyor Veneyronun el 
altından çevirmekte olduğu siyasî 
entrikalar meydana çıkıyor. Kılıç Ali 
paşa elçinin değiştirilmesine taraf
tar... Veziriazam korkaklık gösteri
yor ve siyasî bir hadisenin veya yeni 
bir harbin açılmasına meydan ver
mek istemiyor. Ahmed paşanın bir 
düşüncesi var: 

Vezarette kaldığı müddetçe kese
sini doldurmak. Veziriazamın idare
sizliği, cesaretsizliği her işte, her yer
de göze çarpıyor. Dillerde dolaşan bir 
şayia Ahmed paşamn canım sıkıyor: 

« — Kılıç Ali paşa gibi bir vezir no 
güne duruyor?» 

Ahmed paşa halkm ağzmı kapama
yı düşünüyor.. Kahvehanelere, kala
balık semtlere adamlanm gönderip, 
dedikodu yapanlara haddini bildir
mek istiyor ...Bu yüzden İstanbulun 
her semtinde gürültüler, kavgalar 
eksik değil. İstanbul halkı adetâ iki
ye ayrılmış: Bir taraf padişaha ve pa
dişahın itimad ettiği veziriazama hak 
veriyor; onlar ne derse, ne isterse o 
olur, diyor. Diğer taraf daha kuvvetli! 
Kılıç Ali paşa memleketi ne büyük 
fırtınalardan, felâketlerden kurtardı, 
devlet işleri onun elinde olsa, hiç 
kimsenin bumu kanamaz ve Avru
palılara çarçabuk haddini bildirir, 
diyorlar 

»* 
Kurban bayramının birinci günü 

öğleden sonra Üsküdardan Saray-
burnundaki Hünkâr iskelesine yana
şan saltanat kayığında bir kaç ha
rem ağası ile lıeı-aber Mihrimah sul
tan görünmüştü. 

Üçüncü Muradın halası, valide 
sultanı ziyarete ve bayram tebrikine 
geliyordu. Mihrimah sultan üç yıldır 
İstanbul taı-afına geçmemişti. Nur-
banu sultanm mühim bir hastalık 
geçirmesi, Mihrimah sultam bu ziya-
ı-ete sevketmişti. 

Mihrimah sultan kayıktan çıkar
ken, nöbetçiler saraya haber vermiş
lerdi. Üçüncü Murad pencereden de
nize bakıyordu. Halasımn geldiğini 
gördü. Yerinden kımıldamadı. Anne
sinin iyileştiğinden sonra da arayıp 
sormamasından gücenen padişah bu 
suretle halasına küskün olduğunu 
göstermek istemişti. Fakat, Mihri
mah sultan çok zeki ve bilhassa iyi
liği sever, sevimli bu* kadındı. Sara
ya gelince, doğruca valide sultama 
dairesine, gitti. (Arkası var) 
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Münevverlerden^ 

^ de C inin 
Parker l^cumatic 

mörekkebll kalemleri kullandıkJan sabit olmuştur. 

*İ 
Çünkü, arka arkaya sıralanan ^ mükemmeliyet ve gOzetUkler onun 

faUUyetine amil almuftur. 

PARKER kalemleriniıTeh aon 
aldığı «u-if şekil, telcemmûlan son 
^haddına.varmıştır., Bu şekil, mô  
dern olmakla^ beraber' uçlarının 
altın' lisbetİ fazlalaştırmak «uretil«, 
mukavemet, ve ^seyyaliyeti daha' 
kiyade temin ec^lmiştir. Dünyada^ 
PARKER in patenti olan mQrek< 
keb'alma makanizmaiıı fevkalâde 
pratik ve sağlam, şeffaf, sedefTı 
mOrekkebJ haznesi % 102rdaha^ 
Tazla mUrekkeb aldığı için^ 

MOrekkebii kalem kullanan •. 
larin onu bOyOk'̂  şevkle karşı-
ladıklan cok yerindedir.'̂ ^ 

Bizzat kullanmak veya hediye 
etmek için mOstesna güzellikleri 
olan ba efsiz.' kalemi intibab 
ediniz. 

Caab ok feklindeki klipsine 
ve PARKER VACUMATİK ke
limesine dikkat ediniz. Bunlar, 
mfirekkebli kalemcilikteki harika
ların alâmetidirler. 

aiORCKKKP 

Si, 

Parl 
Oört boyda olar^ bu kalenniar. 

Btanaard l o . — T c ~ Mal'or ı s . — T. t, . 
S«l«na»r. 18.OO T. i.. Maxlma SO. — T. k* 

Umumi Bcenta va satif yari :' 
BElUROeLUHtMDI,KlT*BlH«MIB*$M*ll I NltlTlTS CRBE» 

Vnl Postalını cadtfnl Nt H a>kc> kapa, «rfaeılar eaMtıl I3'IS 

* • hali* allı* tapaıt 
lıHdyamdır 

\\ 

M E R K E Z İ : ANKARA 

HER NEVİ BANKA MUAMELÂTI 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

Ş U B E L E R : 

ANKARA : 
Telefon: 2316 

Adapazarı 
Bandırma 
Bartın 
Bolu 

BozöyOk 
Bursa 
Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

İSTANBUL: 
Telefon: 22971 

Türkîyenîn her tarafında muhabirleri vardır. 

T E L G R A F A D R E S İ 

Umum Müdürlük: T Ü R K B A N K — Şubeler: T İ C A R E T 

HHiı Dr. A. Asım Onur^Bi 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı İyi. kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadın amellyatlarlle fı
tık, apandisit, basuı* ve diğer ameliye
ler İçin çok ucuz hususi fiaüer. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide ll/Şubat/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: 5 0 , 0 0 0 lî^adır... Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık M adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan-
fifoya iştirak ediniz... 

Kış geldi, havalar soğudu. 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkalrabillr. 

Bunun için derhal bir 

A L I N I Z 

'AÎ« 
t 

•'/ 

sEFALirr 
ÛFclckan sonra Öütün 

NEZLE-GRİP-BAŞ ve ROMATİZMA 
icabında gUnde 3 kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakmmız ve ısrarla SEFALİN isteyiniz, 
1 İlk ve 12 İlk ambalajı vardır. 

Dahi l iye Vekâ le t inden : 
Muğla içme suyu tesisatı ve inşaatı aksiltmesi 

Muğlaya, 4,5 kilometve mesafedeki Şemseddin menbaımn şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesir atı ile müteferri diğer işlerin yapılması kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

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

bilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 22/1/938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de Anka-

rada Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltmeye güebilmek için isteklilerin aşağıda yazıU teminat ve ve
saiki aym gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâ
zımdır. 

A — 2490 sayüı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5732 lira 29 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

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

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

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

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

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

Fen şefliğine müracaat etmeleri. (11) (55) 

Edirne Nafia Müdürlüğünden: 
Edime Lisesile Kız ve SrkeK Öğretmen okulları kalorifer tesisatları için ya

pılacak müşterek .santral binasjle haricî şebeke ve erkek öğretmen okulunun da-
hUÎ kalorifer tesisat işleri İkincikânunun 23 cü günü saat on altıda ihale edU-
mek üzere yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli yekûnu 36526 Ura 68 kur ustur. İsteklilere proje resimleri keşif 

kâğıtları, şartname, mukavelename suretleri, diğter fennî evrakı Ankarada Yapı 
İşleri Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve Edime Nafıa Müdürlüklerinde 180 ku
ruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat 2740 liradır. Eksütmeye gire
bilmek için en az yirmi bin liralık bir kalorifer tesisatım muvaffakiyetle yaptı-
ğma dair vesika Ue Nafıa vekâletinden 938 senesine mahsus ahnmış müteahhit
lik vesikası ve eksUtme şartnamesinde yazıh şartlan haiz bulunmak lâzım
dır. Müteahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırhyacaklan teklif mektuplan 
jmkarda yazılı günde saat on beşe kadar Edime Nafıa Müdürlüğü odasmdaki ek
sUtme komisyonu başkanhğma tevdi etmeleri lâzımdır. (243) 

Dahil iye Vekâ le t inden : 
Malatya vüâyetmde Adı Yaman kasabasmm Hali hazır haritalannm tan

zimi işi pazarhkla eksütmeye çıkanlmıştır. Muhammen keşif bedeli 4000 lira
dır. EksUtme 22/1/938 tarihinde cumartesi günü saat 11 de, Ankarada DahiUye 
Vekâleti binasmda Belediyeler İmar heyetinde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 300 liradır. Şartnameler Bfiâ bedel Belediyeler İmar Heyeti fen şefliğinden 
aünabUir. (10) (54). 

SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Balatta Kesmekayada Hamam! Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteym-
lerin Sirkecide Kızılay Hanmm ikinci katmda 8 numaraya müracaatları. 
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]DSKÜDAB İCRA MEMURLUĞUNDAN 
Hazineye borçlu Kartalda Çırçır ma

hallesinde Mülâzım Nazmlnln evinde 
faymakam Şükrü km Saadetin Kartal-
ttA Çarp boyunda (Üsküdar ve Baftd*d 
p o l Ankara caddesinde) 135, 186, 160 -
i n ve mahallen 102 104 No. larla murak-
kım aağı Olrltll Mustafa Dük solu em-
tadl metrûkeden arsa arkası denizden 
potana TTifthai Oaü Ankara caddesi ile 

dut tamamma t yeminli ehli vukuf 
dan bin ûçyûz doksan beş lira kıy-

takdir edilen evvelce üstünde oda
dan gazino halen üstünde odaları 
dOkkftnm açık erttırma ile satüma-

B » karar verUmigtlr. tçbu gayri menku-
ûn beden duvarlan kâglr içi ahşap olup 
ki katlıdır. 102 No. lu mahal dOkk&n 
lop lemlni çimento döşeli ön ve arka 
•bheye kapısı vardır. Pencerelert ahşap 
Dtpenkll arka cephedeki ıstor kepenkli-
Br. Arkasmda üstü açık zemini kübik 
»tasimen döşeli mahalde bir kuyu var-

fc I>ükk&nm ortasmda birinci kat dö-
eslnl tahkim için üç ahşap direk kon

ur. 104 No. Odaların kapısıdır. Ze
kat: Zemini çimento taşlık, çimento 

bir arahk merdiven altı taşlıkta 
Kömülû küp olup aralıktcuı matba-

Birlllr. Zemini çimento ve arka cephe-
I» kapısı vardır. Birinci Kat: Bu kata 
•İJŞap merdivenle çıküu: bir sofa üzerin
de dört oda ve sofadan ahşap bölme ile 
Wtılan zemini çimento ocak vardır. BU 
«»t» çıkan merdiven başmda üç basa-
inakla çıkılan alaturka bir helft vardır. 
fe^Iı^rik tesisatı mevcuttur. Binanm 
tçinde ve dışmda sıva tamiri olduğu gibi 
İttkkftnla methal arasındaki bölme şaku-
Itaden ayrılmıştır. 1 - îşbu gayri menku» 
^ arttırma şartnamesi 1/2/938 tarihln-
<ten itibaren 937/4833 No. ile Üsküdar Ic-
I* dairesinde muayyen No. sunda herke-
«In görebilmesi için açıktır. İlânda ya-
Blı olanlardan fazla malûmat almak istl-
yenler işbu şartnameye ve 937/4883 dosya 
No.su İle memuriyetimize müracaat et
melidirler. 2 - Gayri menkul 22/2/938 ta-
lUılnde Sah günü saat 16 da Üsküdarda I 
^hsaniyede Şerttbey çeşmesi sokagmda 
W No. lu Adliye binasmda Üsküdar İcra 
«aemurlugu odasmda üç defa batırıldık
tan sonra en çok arttırana İhale edilir. 
Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metinin % 75 ini bulmaz veya satışı istl-
yenln alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunlann bu 
fayrl menkul ile temin edilmiş alacakla-
'unn mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
(Ok arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha temdit edile
rek 9/3/938 Çarşamba günü saat 16 da 
üsküdarda İhsaniyede Şerefbey çeşmesi 
•okağında 16 No. lu Adliye binasmda Üs
küdar İcra memurluğu odasmda yapıla
cak arttırmada bedeli satış istiyenin ala-
oağma rüçhanı olan diğer alacakhlarm 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
lan mecmuımdan fazlaya çıkmaz ve ye
minli üç ehli vukuf tarafmdan takdir edU-
mlş olan kıymeti muhammlnenln % 75 
ini geçmek şartlle ihale edilecektir. Böy
le bir bedel elde edilmezse 2280 No. lu 
kanuna tevfikan satış geri bırakılacaktır. 
S - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya 
İştirak için yukarıda yazüı kıymetin % 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanm teminat mektubu tev
di edilecektir. 4 - Gayri menkul kendisi
ne ihale olunan kimse derhal veya veri
len müddet içinde parayı vermezse ihale 
karan fesholunarak kendisinden evvel 
«n yüksek teklifte bulunan kimse arzet-
miş olduğu bedelle almağa razı olursa, 
ena, razı olmazsa veya bulunmazsa he
men 15 gün.müddetle arttırmaya çıkan-
ür en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
»rasmdaki fark ve geçen günler için % 
ft dan hesap olımacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızm 
memuriyetlmizce alıcıdan tahsil olunur. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadar-
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarmı hususiyle 
'ala ve masrafa dahil olan iddlalarmı 
İşbu ilân tarihinden itibaren 2» gün için
de evrakı müsblteleriyle birlikte memu
riyetimize bildirmeleri İcap eder aksi hal
de tapusicilli ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. 
• - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak 
karar pullan, tapu ferağ harcı 20 sene
lik vakıf taviz bedelini vermeğe mecbur
dur. Gayri menkulün nefsinden doğan 
müterakim vergi tanzifat ve tenviriye ve 
deUâliye resmi ve vakıf icaresi borçluya 
aittir. 7 - Gösterilen günde arttırmaya iş-
tlnüc edenler arttırma şartnamesini oku-
İDınş ve lüzumlu malûmatı almış ve bun-

Doyçe Levante Linye 
HAMBURG 

L-*^ HMtarş i 
AOu Lniirt»4Jal« â.-t.. 

Hajnbnrg, Brem. Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz anunnda azimet ve 

evdet mımtazam postalar 
Adana vapuru 24 K. saniye doğru . 
İlse L V Russ vs^uru 25 K. saniye 
İ ln L 17 Russ vapuru 22 K. saniye 

doğru. 
Macedonla vapuru 3 Şubata doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
Umanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Adana vapuru 27 K. saniye doğru. 
İCaeedonla vapuru 6 Şubata doğru. 

mıkmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 
hareket edeck vapurlar 

tlee L V Russ vapuru 29 K. saniye 

Ited» tatsOât için Galata'da Ova-
ktmysn hamnda DOYÇE LEVANTE 
litNİB Tspnr aoentabğma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

İstanbul asliye 4 üncü hukuk mahke
mesinden: Pembe tarafmdan KaJamışta 
40 numaralı evde oturan Behiye aleyhine 
938/1065 numara ile açılan haczin fekki 
davasmdan dolayı müddaalçyh Behlyeye 
ll&nen tebligat yapıldığı halde mahkemeye 
gelmediğinden gıyabmda muhakemeye 
devam olunmuş ve davacı vekili bir tedbiri 
ihtiyati kararı sureti ibraz ile tedbirin kal-
dınlmasım istemiş olduğundan bahisle 
gıyab kararmm mûdaaleyhe llânen tebli
ğine ve kendisine 20 gün mühlet verilme
sine ve muhakemenin 21/2/938 günü saat 
15 e talikine karar verildiğinden bermuci-
bi karar yukanda adı ve adresi yazılı 
müddaleyhe İlândan itibaren yirmi gün 
zarfında mahkemeye müracaatle gıyab 
kararma itiraz etmediği ve yazılı gün ve 
saatte mahkemede bizzat hazır bulunma
dığı veya bir vekil göndermediği takdirde 
mahkemeye kabul olunmıyarak gıyabm
da hüküm verileceği ve bu babdaki gıyab 
kararmm mahkeme dlvanna tısılmış ol
duğu İlân olunur. M. 1437 

•ıııniHiıııııııııııııııııııiiiııııiiiıııııınıııtıııııtııııııııııııııtnııııuHiıiHiıiB 

lan tamamile kabul etmiş ad ve itibar 
olunur. Yukanda gösterilen gayri menkul 
işbu ilân ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilân olımur. 

M. 1438 

Saclarınizı Dökiilmekten Koruyunuz! 

I !flTRl 1 'A 
SAÇ 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

I 

il İTa-ifn 15 K U R U Ş T U R 

J 

'Her.ı^Ol^laranti 'markasına 
dikkat ediniz! 

ffiuka^aza 
Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram 0 bu ihtiyacını
zı tatmin^eder.» Asgarî istih-
dâkjemin ettiği cihfetledaha 
ıbol ışığın tedarikini teshil 
eder. Çözleriniz dahi muha> 

faza edilmiş olur. 

DeîcaJümen lambası î âsga^ bir istihlâk temin eder. 

http://No.su


Sahife 12 A K Ş ^ M 21 Ki.nunusanl 1938 

CLC^UÇ'J sahlfl tmnmnın bu M bOyOk k«sfinl hatırlatmak itin rmiaadllmi9 
bir abMaX9lta ğöklaMttnmanmn Mam VorlCun methur ..RCA BUİİOİMG'* 
İHlbûgOn bilmîjğanivokiur. 
Bu maa»Ma»aMltf baştnaa $u Oc ata9 hart t > 

R . C . A . 

^ / ? ; radyo tat^ikottnm tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en buyûk isim, 
iTelsiz telgrafi. bu"sihirli vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can-
lor kurtarılmıştıF. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmıştır. Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kilo"^^ 
metre kat'eder Mûkemmet olduğu kadar da fiatı uygun radyo aletler ile birh 
Jerce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatından İstifade eder, eğlenir 
¥e o sayede yorgunluğunu gideHfl 
ACA. radyo tmna^nnüvı an bOııOk nama malIkta» bunun hlkmaU ftCA'nıı^ 
bu endüstrinin har %aha»ıntia basta bulunmasıdır,' 
ACA'nm yeni keslfferf ve radyonun yayıfmatına s^tap 
olan yeni yeni tekcmmOfferi sayesinde bugOn rad^/odan 
hoşlanan her şahısın en bOyOk arzusu bir UCA radyosu 
saAJbl olmaktır. 

^yv 

o o o o_ 
® 9> 

JD Ö D — 5 Û . 

BOUPIA BfJ9ADFPlFP İ S T A N B U L - A N K A R A 
İ Z M İ R 

FENNİN BİR HARİKASI; K E S K İ N K A Ş E L E R İ yşütme, grip, nezleye ve ajjrılara bire birdir. 1 İlk ve 10 luk 
kutuları vardır. 

Soğuğa karşı 
tedbir alınız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kâfi değildir 
Cebinizde bir tüp 

kaşe 

GRİPİN 
de bulundurunuz! 

Üşütmekten mütevellit baş, diş adele, bel ağnlarile kınklığa ve emsaline 
karşı en seri, en kati tesirli ilâçtır, 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
raklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

.Araıdlaı b u y û k faırk vaıır^ 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafmdan taklid 

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

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

lannda ve koltuk altlannm pişiklerine karşı bundan daha müessir bir pud
ra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Tail( Pudra) lan ile lorıştırmayınız 

D E N İ Z Y O L L A R I K O O P E R A T İ F İ N İ N 

i l KOCATAŞ SUYU ve 6AZ0ZUNU û. 
HER YERDE ARAYINIZ 

Çünkü, Kocataş suyu İstanbulun en hafif ve şifaü sulanndan biridir. Mikyası ma' derecesi birdir. Hazım ve 
müdrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatma göre toplanmakta ve emaje borularla sahile getirilmekte
dir. Şişeler her defasmda sodaü kaynar su ile ve otomatik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el değmeden doldurul
maktadır. Şimdiye kadar Karakulak suları hakkmda gösterilen emniyet ve rağbetin Kocataş suyu ve gazozları 
hakkında dahi esirgenmemesini Kooperatif muhterem müşterilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sulanm gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 
Kooperatif 
Merkez Deposu 
Beyoğlu Ba3İliği 
İstanbul Bayiliği 
Kadıköy Bayiliği 
Galata Bayiliği 

Tophane, Telefon: 44893 ^ 
Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Taksim Aydede caddesi Talât İneli 
Sultanahmed, Akbıjnk. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
Muvakklthane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
17/1/938 pazartesi günü saat 15 de ya:pılacağı Uân edilen zımba maki

nesi açık eksiltmesine istekli zuhur etmediğinden açık eksiltmenin 28/1/ 
938 cuma günü saat 13 e bırakıldığı Uân olımur. (326) 

GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DİŞ AĞRİLARİ 
ARTRiTiZİVI 

ROİVIATiZIVlA 
ve bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALÎ MİNA 
M A M A 

Dr. H. ŞlnaSi 
Besler ve kuvvel̂ -
lendirir. Gtlrbüz, 
tombıü ve sıhhatli 
çocuk yetiştiren 
yegâne gıdadır. 

ZATİ — İstanbulda Hayriye lisesinden 
almış olduğum 13/9/931 tarih ve 20 nu
maralı tasdiknamemi zayi ettiğimden bü
kere yenisini alacağmı için eskisinin hük
mü olmadığını ilân ederim. 

Mustafa otlat Besim ŞCırh 

M M velıâleti içticaret umum miidüriiiğiinden 
Ürben Yangm sigorta şirketinin Türkiye umumî velcili bu kere müracaatla 

31/1/1937 tarihinden itibaren Ttlrklyedeki muamelâtım kat ve tasfiyeye karar 
verildiğini ve bilcümle poliçe muhtaılar ve haşaratı ve hazineye karşı tahak
kuk etmiş ve edecek borçlan İstanbul Umum Sigorta şirketine devredildiğini 
bildirmiş ve İstanbul Umum Sigorta şirketi de devir işini aynen kabul etmiştir. 
Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla Ürben Yangın Sigor
ta glrketile alâkası olanlarm îstanbulda Galata Sigorta Hanında İstanbul 
umum sigorta şirketine ve icabmda İktisat Vekâletine müracaat etmeleri ilân 
olunur. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
I 1 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 


