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"Elektrik şirketinin bütün tesisatı 
bozuk ve teiılikelidir,, 

Dün Ankaradan gelen Nafia Vekili 
muharririmize beyanatta bulundu 

Şirket 1940 da satın alınacaktır. Bütün tesîsaün yenilenmesi için 
bir komisyon kuruluyor, şirket bu işe 15 milyon lira sarfedecek 

Cumhuriyetin 
15 inci yılı 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya dün 
akşamki Ankara trenile saat 20 de 
şehrimize gelmiştir. Nafia Vekili 
Haydarpaşa gannda Nafia Vekâleti
ne bağlı şehrimlzdeki daireler 
müdürlerile dostlarmdan mürekkep 
kalabalık zevat tarafındsuı karşılan
mıştır. 20,30 vapurüe Istanbula gö
çen B. Ali Çetinkaya Harbiyedekl 
evine gitmiştir. Nafia Vekili dün ak
şam kedisile görüşen bir muharriri
mize muhtelif mevzular üzerinde şu 
beyanatta bulunmuştur: 

— Elektrik şirketile aramızda ya
pılan son karşılıklı muhabere netice
sinde şirket esas itibarile hükümetin 
tekliflerini kabul etmiştir. Bu teklif
lerin belli başlı noktası şunlardır: 
Hükümet 1926 munzam mukavelesi
nin feshini istemişti. Bu mukavele
nameye göre şirketin hükümetçe sa-
tm almma hakkı 1940 senesinden 1960 
senesine ve imtiyaz müddeti de 30 
sene ilerletilmek suretUe 1960 sene
sinden 1990 senesine kadar temdid 
edilmekte idi. Şirket bunlann kalk
ması esasını kabul etmiştir. Şirket 
bundan maada hükümetin arzu et-

Nafia VekDİ B. Ali Çetinkaya 

tiği zaman satın alma hakkını kuUar 
na bilmesine de muvafakat etmiştir. 

(Devam 10 uncu sahifede) 

istiklâl caddesi 10 metre 
genişletilecek 

Yeniden yapılacak veya tamir edilecek binalar 
beşer metre peri çekilecek 

Bu kısımlar piyade kaldınmı olacak, bugünkü 
piyade kaldınmlan caddeye ilâve edilecek 

burasım genişletmek için milyonlaıv 
ca lira sarfı lâzundır. Bdediye* 
nln elde edeceği yeni imar vari
datı nlsbeten mahdud olacağmdaa 
şehrin, istimlâki daha masrafsız olan, 
yerlerini tanzim etmek daha: yerinde 
bir hareket sayılmıştır. 

Ancak İstiklâl caddesinin bugün
kü vaziyette bırakılması da yersiz 
görülmüştür. Şehrin münakale vası-
talan gittikçe arttığmdan bu vesai
te bugün bUe dar gelen İstiklâl cad
desi şehrin yarınki inkişalfım hiç kar-
çılıyamıyacaktır. 

(Devam 10 uncu sahifede) 

»eş metre geri ahnacak olan eski 
Yunan konsolosluğu binası 

Şehircilik mütehassısı B. Proste 
Jtanbulda tedkikler yaparken Be-
yoğlu semtinin bugünkü vaziyetini 
C a m i l e değiştirmek kabil olamıya-
•^^hı görmüştü. Bugün ihtiyaca pek 
^ gelen İstiklâl caddesinin her iki 
**fafmdaki binaları istimlâk ederek 

Büyük merasim ve emsal
siz tenviratla kutlanacak 

Bu sene, Cumhuriyetin 15 inci yılı, 
yurdun her yerinde, büyük tezahü
rat, büyük merasim ve emsalsiz ten
viratla kutlanacaktır. 

Ankaranm tenviratı için Avrupar 
dan bir mütehassıs getirtilmiş ve har 
zırlıklara şimdiden başlanmıştır. 

İstanbul belediyesi fen heyeti de, 
on beşinci yüda İstaııbulun fevkalâ
de aydınlatılması için tedMkat yala
maktadır. Makine şubesi müdirlle be
lediyenin bir elektrik mühendisi, hü
kümetin Avrupadan getirttiği müte
hassısla temasa girecekler ve tstan-
bulun tenviri hakkındaki fikrini ö ^ 
röieçeklerdir. 

Bü sene takızaier kurulmıyacak v« 
şdür mümkün olduğu kadar, projek
törlerle aydınlatüacaktır. Süleyma-
niye, Yenlcami, Sultanahmed, Beyar 
zıd camileri ışıklattırüacak, büyük 
caddeler, boydan boya 15 rakamı ile 
tenvir edUecek, Saraybumu, Şemsipar 
şa, Kızkulesinde muazzam ve müte

nevvi renkli elektrik tesisatı yapılacak, 
Çamhca tepesinden de, volkan glM 
kızıl bir alev fışkıracaktır. 

Tenvirattan başka, 15 yılm ifadeli 
ve hareketli olması hususunun temi
ni için Cumhuriyet Halk Partisi ge
nel sekreterliği çalışmağa başlamış
tır. 

Pazartesi konuşmalan 

Şİ İRDE BUHRAN 
T a u n : Hasaa Âli Tücel 

Altmcı sahlfemizde okuyunuz. 

Hava kupasını 
Beşiktaş kazandı 

Final maçında G. Saraya 
3 - 2 galib geldi 

(Maçm tafsilâtı spor 
salıifemizdedİT.) 

Atatürk, Bursayı 
şereflendirecekler 

Halk, Büyük önderin teşrifini 
şenliklerle tesid edecek; Bursada 

hazırlıklar yapılıyor 
Bursa 31 (Akşam) — Büjrük ön

der Atatürkün bugünlerde Bursayı 
şereflendirecekleri cihetle, şehrimiz
de büyük istikbal hazırhklan yapü-
maktadır. 

İstikbal piK^amma göre 'Atatür
kün Butsa vilâyeti hududuna ayak 

bastığı şehir düdüğü tarafından hal
ka haber verUecektir. 

Bursa valisi, Büyük Şefi, şehir hu-
dudımda karşıhyacaktır. Atatürk as-
keıi kıtaları, mekteplileri teftiş et
tikten sonra Bursaya gireceklerdir. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

H A T A Y M E S E L E S İ 

Türkiye - Fransa arasında 
ihtilaflı nokta kalmadı 

Mesele bugfün konseyin toplantısından sonra 
mütehassısların tedldldne intikal edecek 
Cenevre 80 (A,A.) — Türkiye Hari

ciye Vekili B. Rüştü Araş ile Fransıa 
fitaıiciye Nazuı B. Ddbos, Hatay me-
•elesi hakkında tekrar görüşmüşler
dir. 

Bu mesele konseyin toplantısından 
sonra yarm mütdıassıslann tedkik 
sahasına intikal edecelctir. Türkiye 
İle Fransa arasmdaki siyasî nokta! 
naıar ihtUftb bertaraf edilmiştir. 
Fransız gazetelerinin yazıları 

Paris 30 (A.A.) — Anadolu ajan-
şınin hususi muhabiri bildiriyor: 

Hemen bütün gazeteler, Hatay intlr 
habatı ile meşgul komisyonım şubat 

(Devamı 2 nci sahifede) 0 . Deibos B. Rüştü Araş 

Amerikanın en büyük kütüphanesi olan 
Gongress kütüplıanesinde türkçe eserler 
Ferhad ile Şirinin yanında l̂ eyiâ 

iie l\/lecnun ve halk masalları 
^ k 

"mMHJ^MHfl 

A ^ ^ » r 

Vaşington paıUannda geceleyin fışkıran nnkli solar 
[Hikmet Feridun Esi'n mektubunu yedinci sahlfemizde okuyımuz] 

Hayat ucuzluğu ile beraber başlıyacak olan kazalardan bir kaçı: 

(Yirmi beş yaşında; bir kadın üst-
üste giydiği elbiselerin içinde havasız
lıktan boğulmuştur!,..) 

(İki yaşında bir çocuk içtiği sütün 
kalorisine dayanamıyarak ölmüş
tür!...). 

• İLUKI 
ANKARA 

(Bir genç kız giydiği iskarpinlerle 
yürümeğe çalışırken düşüp yaralan-

tu:!...) 

«1' 
Haleti ruhiye değişikliği 

Halk siyasetten bahsediyor. 
Hele bu son günlerde, Türkiyede 

bütün evlerde siyaset konuşuluyor. 
Fakat bu seferki, biribirinin gözü

nü oymak istiyen fırkalar zamanın
da olduğu gibi değil! Kimi İstanbu^ 
lun şu veya bu suretle imar edüme-
sinden, kimi Marmara havzasının 
alacağı şekilden, kimi banka faizleri 
indikten sonra anonim şirketler kur
mak icabettiğinden bahsediyor. 

— Adam, bana n£?! - Lâkayitliği 
zail olmuştur. 

Elbirliğile tanzim edilmek isteni
len bir aile evinin celbettiği bir alâ
ka tarzında alâka... Böyle bir haleti 
ruhiye değişikliği ne mazhariyettir! 

İli 
ılı m 

mı 
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r I Dûn Geceki ve Bu Sabahki Haberler "m 

J 
Amerikanın kararı Japonyada 

büyük akisler uyandırdı 
— — — ^ — ^ ^ — i — — — — — — — ^ — — M i — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ w ^ ^ ı.M • • 

Japonya buna mukabele ederek 
silâhlanma programını değiştirecek 
Bîr italyan gazetesine göre demokrat devletlerin silâh

lanması harbcûyane bir zihniyetin mahsulü imiş 
Tokyo 30 — Amerikanın yeni silâh

lanma programı ve B. Rooseveltin 
mesajı Japonyada büyük bir alâka 
uyandırmıştır. Gazeteler uzun maka
leler yazıyorlar. 

Nişi Nişi gazetesi diyor ki: 
«Japon amirallik dairesi Amerika

lım prograinma büyük ehemmiyet 
vermektedir. Amirallik dairesi buna 
karşı Japonyanm alacağı tedbirleri 
hazırlamaktadır.» 

Asahî gazetesi Amerikanın bahrî 
ihtiyaçlanndan istihza ile bahset
mektedir. Bu gazete diyor ki: «Ame
rika şüphe ve korkunun tesiri altm-
dadır. Bu iki ruhî haletin neticesi 
olarak bir takım kararlar veriyor. 
Japon hükümeti buna karşı lâzım 
gelen mukabelede bulunmalıdır.» 

Kokomin gazetesi de şu mütalâa
da bvüunuyor: «Amerika bir taraftan 
dünya sulhu namına silâhları bırak
ma esasmı müdafaa ederken diğer 
taraftan kongreye bir silâhlanma 

projesi vermektedir. Bu vaziyette bü
yük bir" mantıksızlık vardır.» 

Bir İtalyan gazetesinin 
mütaleası 

Roma 30 — İtalyan gazeteleri B. 
Rooseveltin mesajından uzvm uzadı-
ya bahsediyorlar. 

Giom'ale d'İtalia diyor ki: 
«Demokrat devletler emperyalist 

emeller taşıyor. Bunların silâhlan
ma programları harbcûyane bir zih
niyetin mahsulüdür. İtalya, Ameri
kanın silâhlanma hakkına itiraz et
mez. Yalnız Amerika Cumhurreisinin 
bu münasebetle totaliter devletler 
(Almanya, İtalya, Japonya) aleyhin
deki ittihamlannın yerinde olmadı-
ğma kanidir. 

B. Roosevelt bu üç devletin taar
ruzlara' girişmek istediklerinden şüp
he ediyor. Halbuki bu devletler ken
di ihtiyaçlarına göre sUâhlanıyorlar 
ve istedikleri halde silâh yarışma sü
rüklenmişlerdir.» 

Biigûk gemi 
yapmak yarışı 

Japonya istenilen 
teminatı vermedi 

k 

Londra 30 (A.A.) — İngiltere, Ame
rika ve Fransa arasında Japonyanm 
otuz beş bin ton hacme faik harb ge
mileri inşası tasavvurunda; bulundu
ğu muhakkak surette anlaşıldığı tak
dirde 1936 tarihli Londra deniz mua
hedesinin tatbiki için müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Bu haberi veren Sunday Times, 
ilâve ediyor: 

«Tokyodaki İngiliz sefirinin teşeb
büsleri üzerine Japonya; hükûmetüı-
d«ı Japonyanm 35 bin tondan daha 
yüksek hacimde zırhlılar inşa etmi-
yeceği hakkmda teminat almak ka-
bU olmamıştır. 

Bankajüdürlerl 
Dün akşam Parise 

hareket ettiler 
Paris ve Londraya gidecek olan İş 

bankası umum müdürü B. Muammer 
Eriş ile Eti Bank umum müdürü B. 
İlhami Nafiz Pamir dün akşamki eks
presle Parise müteveccihen şehrimiz
den hareket etmişlerdir. Umum mü
dürlere İş bankasmm malî tedkikler 
şubesi müdürü de refakat etmektedir. 

On gün kadar Pariste kalarak iki 
bankayı alâkadar eden işler üzerinde 
tedklk ve temaslarda bulunacak umum 
müdürlere 15 şubatta Merkez bankası 
umum müdürü B. Salâhaddin Çam 
İltihak edecek ve heyet Paristen Lon
draya gidecektir. 

B. Muammer Eriş hareket eder
ken şu beyanatta bulunmuştur: 

— Geçenlerde memeleketimize ge
len İngiliz heyetinin ziyaretini iade 
için Londraya gidiyoruz. Ziyaretimi
zin malî her hangi bir kombinezon
la alâka ve münasebeti yoktur. Pa
risten Londraya gideceğiz ve İş ban
kasmm Londra şubesini açacağız. 
Bir ay sonra döneceğimizi tahmin 
ediyorum. • 

Hariciyede terfiler 
Ankara 30 (A.A.) — İStihbannuzca 

nazaran Hariciye Vekâleti protokol 
umum müdürü Şevket Fuad Keçeci 
ile idare müdürü umumîlerinden 
Mehmed Cevad Açıkahn'm orta el
çilik payesine terfileri Yüksek tasdike 
iktiran etmiştir. 

Isviçrenin 
bitaraflığı 

isviçre bir muhtıra hazır
ladı, devletlere verecek 
Cenevre 30 (A.A.) — Federal kon-

se3rin, İsviçrenin bitaraflığı ve Mil
letler Cemiyeti statüsü ile olan mü-
nasebatı hakkmda bir muhtıra ha
zırladığı bildirilmektedir. Bu muhtıra 
Avrupa devletleri ile Amerikaya ve
rilecektir. 

Cenevrede bulunan İsviçre Harici
ye Nazın B. Motta dün B. Delbosla 
uzun bir görüşmtde bulunmuştur. 
Fı*ansız kaynaklan bu göıüşme neti
cesinin memnuniyeti mucip olduğu
nu büdiriyoıiar. 

B. Delbos Parise döndü 
Cenevre 30 (A.A.) — B. Delbos, 

saat 14,10 da Parise hareket etmiş
tir. 

Ikiisad Vekili 
Yalovadan geldikten sonra 

»tedkiklerde bulunacak 
Dün sabah Ankarada;n şehrimize 

gelen İktisad Vekili B. Şakir Kesebir 
saat 9,30 da köprüye çıkmış ve İstan-
bulda kalmıyarak 9,35 vapurile Ya-
lovaya; gitmiştir. İktisad Vekili Yalo-
vada Başvekil B. Celâl Bayarla te-
maslfiurda bulunduktan sonra şehrimi
ze dönecektir. 

B. Şakir Kesebirin şehrimize gelme
sinin beklendiğini bundan birkaç gün 
evvel haber'vermiştik. İktisad Vekili 
Yalovadan döndükten sonra burada 
bir müddet kalarak tedkiklerde bu
lunacaktır. Vekil bundan önceki ge
lişinde iktisadî dairelerde muhteUf 
ihtiyaçlar üzerinde meşgul olmuştu. 
B. Şakir Kesebir şehrimizde kaldığı 
müddetçe bu defa da iktisadî daire
lerde meşgul olacaktır. 

Fransa 5 -lâİcTka 3 
• 

Dünkü maçta Fransızlar 
Belçikalıları yendiler 

Paris 31 (Akşam) — Dün Colombes 
stadında Fransa ve Belçika takım
ları senelik maçlanm yaptılar. Bu 
maçta hâkim oynıyan Fransızlar 
Belçikedılan 5 - 3 yenmişlerdir. 
İsviçrede memnu cemiyetler 

Londra 31 (Akşam) — Vaud Kan
tonunda yapüan reyiâm neticesin
de komünist entemasyoline bağlı ve 
yahut huzuru umımıîye münafi ce
miyet ve teşekküllerin faaliyeti me-

(i nedilmiştlr. 

GÜNÜN HADİSELER! 
Yavuz Sultan Selimin 

bir sozu 
Faşist rejim ilk zuhurunda: 
— Ben ihracat mah değilim! - dedi. 
Fakat konukomşu tarafmdan taklid 

edilince memnuniyet duydu. Hattâ birbi
rine benziyen bu ahbaplar elele verdiler. 
Ba§kalannı da faşistliğe kışkırttılar; âde
ta bir enternasyonal vücude getirdiler. 

Şimdi daha ileri vardıklannı görüyoruz: 
— Bütün Avrupayı faşist yapacağız! -

diyorlar. 
Böyle diyorlar amma, bunu söyledikleri 

sırada, düştükleri tezadı düşünmüyorlar 
mı acaba?... 

Faşizm, yeni tarz bir emperyalizmdir; 
siyasette romantizmdir. Her faşist dev
letin gayesi, tarihin her hangi bir devre
sinde eriştiği ve sonra kaybettiği geniş 
hudutları kendisine anasının sütü gibi 
helâl saymaktır. Meselâ, İtalya, Roma 
İmparatorluğunım en haşmetli zamanını 
İdeal ittihaz ediyor. Almanlar, Cermen 
sıçramış olan her yeri istiyorlar. Memle
ketleri faşist olursa Fransızlar da Na-
polyon ordularının her gittiği yere göz 
dikecek. Tatarlar Timur, yahut Cengiz 
İmparatorluklarını diriltmeğe kalkacaklar. 
Sırplar öyle, Bulgarlar öyle. Arnavutlar 
ve Makedonyalılar, Büyük İskenderin hu
dutlarını talep edecek... Yunanlüar ona 
göre llh... 

Peki, müstakbel dünya, faşist ideali ta
hakkuk ettiği takdirde, bunca haris ara-
smda nasıl paylaşılacak?... 

Sultan Selimin şu sözleri meşhurdur; 
haritaya bakmış ta: 

— Dünya bir cihangire kâfi gelmiyecek 
derecede küçük! - demiş. 

Ya bu kadar cihangir?... Nasıl sığacak?.. 
F. Tanur 

Atatürk 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

O gece, bir fener alayı tertip edile
cek ve Büyük önderin oturduğu bi
nanın önünden geçilecektir. 

Meri.nos fabrikası ikinci gün açı
lacaktır. Atatürkün açıhş törenini 
şereflendirmeleri kuvvetle muhtemel-' 
dir. O gün Parti ve Halkevi tarafın
dan atlı köylüler geçid resmi tertip 
edilecektir. Atlt köylüler, Atatürkün 
oturduğu binanın önünden geçerek 
Büyük Önderi selânüıyacaklardır. 

Akşam Halkevi salonunda bir çay 
verilecek, sonra atlı köylülerin işti-
râkile bir fener alayı yapılacaktır. 

Son dakika 
Yahudi meselesinin 
tehiri ve Rumenler 

Rumen gazeteleri 
müstaceliyet kararının 
reddinden memnun 

Bükreş 31 (A.A.) —. Bütün gaze
teler, yahudi istidalarımn müstace
liyet kararile müzakerelerini Mil
letler Cemiyeti tarafından reddedil
miş olmasını derin bir menuniyetle 
kaydetmekte ve Romanya tezinin 
muvaffakiyetini uzun uzadıya izah 
eden Cenevre muhabirlerinin telgraf
larını neşretmektedirler. 

«Üniversul» diyor ki: 
«Romanya, Hariciye Nazın B. Mi-

cesco'nun faaliyeti sayesinde büyük 
bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, ekal
liyetler meselesinde Romanyanın 
hükümranlık hakkını teyid eylemek
tedir.» 

«Cuventul» gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

«Dünya yahudi teşkilâtı artık ma
zide olduğu gibi Fransanm ve İn-
gilterenin kayıtsız ve şartsız müza
heretine güvenemez.» 

Müstemlekeler için 
mlizal(ere başlamadı 
Londra 31 (Akşam) — Gazetele

rin neşriyatı hilâfına olarak Alman
ya, İngiltere ve Fransa arasında 
henüz müstemleker için müzakere
lere başlanmamıştır. 

Filistinde taramalar devam 
ediyor 

Londra 31 (Akşam) — Filistin köy
lerinde İngiliz askerleri ve tayyare
leri taramalanna devam ediyor. 
Kudüste yahudi mahallesine patla
mamış bir bomba atan bir arap ara
bacısı yakalanmıştır. 

Japonya Hongkonga 
taarruz etmiyecek 

Şanghaydaki Japon generali 
Fransayı tehdid ediyor 

Paris 30 (A.A'.) — Paıis Soir gaze
tesi, Şanghaydaki muhabiri B. Ber-
nard Bolery'nin amdral Hasegawa, 
general Matsui ve Fransanm Cindeki 
sefiri B. Naggiar ile yaptığı görüşme
leri neşretmektedir. 

Amiral Hasegawa, şöyle demiştir: 
«Ehemmiyetsiz bazı hadiseler olma-
sma rağmen Fransız mmtakasmdaki 
memurin ile iyi münasebetlerde bu
lunmaktayım. Hainan adasına, Çin-
lUerin asker ve gemi yığmaları takdi
rinde taarruz etmeği tasavvur edi
yoruz. Ben Hankeou'dan ziyade 
Kanton'a taarruz edilmesi taraftarı
yım. Fakat Hongkong'a hiç bir za
man taarruz etmiyeceğiz.» 

General Matsui ise büâkis şöyle 
demiştir: «Ben, Japon aleyhdan tah-
rikâtçılann kannca gibi kaynamak
ta ve tethiş faaliyetlerine serbesce de
vam etmekte oldukları Fransız rmn-
takası memurlanndan hiç de mem
nun değilim. Eğer Fransız memurla
rı bu faaliyetlere nihayet vermiyecek, 

mülteci askerleri silâhlarından tec-
rid etmiyecek olurlarsa Japon ma
kamları müsbet tedbirler almağa 
mecbur olacaklardır.» 

Fransız sefiri B. Maggiar şöyle de
miştir: «Fransız memurları, Fran-
samn Şanghayda malik olduğu hu
kuku muhafaza etmişlerdir ve bun
dan böyle de ihtimamla muhafaza 
edeceklerdir.» 
Akdenizde taarruz endişesi 

Paris 30 — Humanite gazetesi di
yor ki: «Fransız Başvekili B. Chau-
temps İtalyamn yakında Akdenizde 
bir taarruzda bulunmasından ve İs
panyada geniş mikyasta harekete 
geçmesinden korkuyor. Bunun için, 
demokrasilerin vaziyetini zaafa dü
şürmemek üzere Çin meselesinde 
mutedil hareket etmesini B. Deîbosa 
tavsiye etmiştir. Bu hareket, Fransa
nm İtalya tarafından İ.'̂ panyada bir 
harekette bulunulmasına müsama
ha etmemeğe karar verdiğini göste
riyor. 

Habeşte iktisadî 
vaziyet fena 

Ticaret ve istihsal durmuş 
Italyadan para çekiliyormuş 

Londra 30 — Sunday Times gaze
tesi yazıyor: 

İtalyanların Habeşistanda maruz 
kalmakta oldukları ciddî iktisadî müş-
kilâta aid tafsilât bize selâhiyettar bir 
menbadan gelmiştir. Bu tafsilât, gös
teriyor ki, Habeşistan, İtalyamn ma
mul maddeleri için bir piyasa teşkü 
etmeksizin onun parasını ve vesaitini 
kendine çeken fakirleşmiş bir mmta-
ka haline gelmiştir. 

Ticaret, durgundur. Yerliler, ancak 
kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar is
tihsalde bulunmaktadır. İtalyan me
murlarının müstemleke idaresindeki 
tecrübesizlikleri dolayısüe vaziyet bü
tün bütün vahimleşmiştir. 

Şurada burada esasen içtinabi ka
bil olmıyan münferid zayiat vuku bul
makta olmasına ve Somali ve Eritre 
askerlerinden bazılarının kaçmakta 
olmalanna rağmen işgalin herhangi 
bir surette tehlikeye maruz bulundu
ğunu gösterecek hiç bir alâmet yok
tur. 

Yeni 4 fabrika 
Yeni fabrikaların inşasına 

yakında başlanacak 
Ankara 31 (Telefonla) — Sümer 

Bank birinci beş senelik plâna ilâve 
olmak üzere yeniden dört fabrika ku
racaktır. Bunlar şunlardır: Çimen
to, Erzurum ipUk, hamızı azot, 
çelik ve boru fabrikalan. 

Bunlardan başka birinci beş se
nelik sanayi plânına girmiş olup ta 
henüz kurulmamış üç fabrikamız 
vardır. Bunlar da klor ve sut kostik, 
hamızı kibrit ve superfosfat, kire
mit fabrikalarıdır. Bunların inşası 
hazırlıkları bitmiştir, 

Otobüsjahkiltatı 
Müfettişler ikinci fezleke
lerini yazmağa başlıyorlar 

otobüs tâhkikatile bizzat meşgul olan 
B. Tevfik Talât, vaziyeti inceden ince
ye tedkik etmiş, otobüs işlerile gerek 
belediyede gerek hariçte meşgul olan
ların hepsini, bütün otobüs şoförleri-
le sahiplerini dinlemiş, cumartesi 
günü tahkikat safhasını kapamıştır. 
Bugünden itibaren ikinci fezlekenin 
yazılmasma başlanacaktır. Netice
nin gelecek hafta anlaşılması muh
temeldir. 

Taksim bahçesi 
I 

Bu sene kiraya verilmiye-
cek, dühuliyesiz halka 

açılacak 

Taksimden Harbiyeye kadar uza
nan geniş caddenin orta yerindeki 
röfüjlerin iki yanma taflan dikildi. 
Yazın taflanlar sıklaşıp ağaçlan yap
raklandıktan sonra, o yol Maçkaya 
giden binalara güzel bir gezinti yeri 
olacaktır. Belediye bu sene Taksim 
bahçesini de kiraya vermemek, yalnız 
kapalı kısmında kahve, çay limonata, 
sattırmak, sahnede yaz temsilleri ver
dirmek ve bahçenin diğer kısımlanm, 
dühuliyesiz halka açmak tasaArvurun-
dadır. 

Bu tasavvurun mevkii fiile konma
sını temermi ederken, yeni dikilen 
taflanlı yolun temiz tutulmasına da 
belediyenin nazarı dikkatini celbede-
riz. Taflanların dipleri, tramvay bi
letleri, paketler, kâğıdlatla mezbele 
halini almaktadır. Bu yolda sabah
tan akşama kadar iki temizlik ame
lesinin inkitasız çalışmacı lâzımdır. 

Hatay meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

sonlarında birer Türk ve Fransız mü-
tehassıslarmın da iştiraki ile toplana
rak intihap nizamnamesinde tadilât 
yapacağına dair haberi memnuniyet
le kaydediyorlar. 

Petit Parisien diyor ki: 
«Melese en iyi bir surette halledil

mek yolundadır.» 
Le Journal, Cenevrede Türk ve 

Fransız murahhaslannm beynatlann-
da iki memleket arasındaki dostluk 
bağlarma kıymet veren sözlerini te
barüz ettirmektedir. 

Emuvel, makalesinde, Başvekil Ce
lâl Bayarm beyanatında îSransadan 
bahsedilmediğini, general Huntizgere 
Ankarada gösterUen iyi kabulü ve 
Delbosun Ankarayı ziyaretine dair ha^ 
berlerin Türkiye matbuatmda nasıl 
iyi karşılandığım hatırlatarak diyor 
ki: 

Fransanm aldığı uzlaşıcı vaziyet, 
Türkiye - Fransa ve Türkiye - Suriye 
münasebatımn daha iyi inkişafına 
müsaid reyiâmı hazırlamıya yardım 
edecektir. 

Tan gazetesinin muhabiri, Cenevre-
den şunları yazıyor: 

Bazı ecnebi matbuatının mahsus 
vahim bir şekil aldığını haber verdik
leri mesele, dostane görüşmelerle ko-
laylaşan mükemmel bir istikamet al
mıştır. 

f 
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Bn. Elizabeth Monroe 

AKŞAMDAN AKŞAMAt 

Tedkikler peşinde... 
Şehrimizin misafiri bir 

ingilİE kızı 
Bu günlerde 

Sikkati oalib bir 
ingiliz bayanı ts-
tanbul'un mi-
Bafiridir: Mis Eli* 
zabeth Monroe 
pn beş aylık bir 
ilmî tedkik seya
hatinin son par-
çasmı ikmal et
mek üzere şeh
rimize gelmiş, 
buradan Anka* 
raya gidecektir. 

Meşhur Ameri-
kah milyarder 
Rockfeller'in bütün dünya münev
verlerine açık, bir yardım tesisatı ol
duğunu belki çok kimse işitmenüştir: 
Merkezi Amerikada olan bu teşelıkü-
le, hangi milletten olursa olsun, bir 
mütetebbü müracaat edebiür: «Fa
lanca mevzuu tedkik edeceğim, fakat 
bunun için şu vesaite ihtiyacım var!» 
der. Müessese, teklifi muvafık bulur
sa, müracaatçıya her icab edeni te
min eder. 

îşte misafirimiz olan genç ingiliz 
kızı da, ayni yoldan bir yardım iste
miştir. Demiştir ki: 

—i Akdenizde İngUiz, Fransız ve 
İtalyanların maddî, yani malî ve ik
tisadî nüfuzları nedir, bunları tedkik 
edeceğim. Fakat eserim kuru bir Uim 
kitabı olmıyacak. tçinde sütun sütun' 
istatistikler yerine, halkın da kolay-
hkla okuyup anlıyabileceği tasvirler, 
menkıbeler göreceksiniz. Gerçi böyle 
bir eser için bazı levazımı bir kütüpha
nede kapanarak da temin edebiUrim. 
Fakat her millete aid ferdî sermaye
nin neler olduğunu anlamak üzere, 
bizzat gezmem icab ediyor. 

«Rockfeller tesisatı» teklifi iki sene 
kadar tereddüdle karşılamış. Fakat, 
genç kızın yazacağı kitabı mühim bir 
tâbi enteresan bularak mukaveleyle 
deruhde edince, ikinci bir anlaşmayı 
da o imzalamış. Akdeniz sahUlerinde 
on beş ay müddetle seyahat da böy
lelikle temin olunmuş. 

Miss Elizabeth Monroe'nin gezdiği 
yerler, bütün şimalî Afrika sahilleri, 
Mısırdan itibaren Filistin, Suriye, 
İtalya, Yunanistan. Şimdi de Türkiye. 

— Nerede tahsU ettiniz? Şimdiye 
kadar ne yaptınız? - diye sordum. 

Zekâsı, tahsil ve terbiyesi her cüm
lesinde kendini göstererek konuşuyor: 

Oksford'da edebiyat tahsil etmiş. 
Fakat mektebi bitirdikten sonra mes
leği değiştirerek iktisadcı ve maliye
ci olmuş. Cenevrede Milletler Cemiye
tinde çalışması belki buna tesir et
miş. Portekizce müstesna olarak bü
tün lâtin menşei lisanları bUiyormuş. 
Almancayı da bilirmiş. Bu seyahatte 
az çok arabca da öğrenmiş. Rumca 
anlamağa da başlamış. Yazıh bazı 
adresler okuduğu sırada şaştım: Bir 
haftada dili türkçeye bile yatıyor 
maşallah! 

Her milletten münevverlerin ayni 
yardımım gördüğünü, yalnız arab 
memleketlerinde yerlüerden yardım 
görmediğini söylüyor. Bunun üzerine 
sordum: 

— Peki, Türkiyede? 
—< Sizin memleketinizden üç kişi 

Var: İktisad Vekâleti 4ş bürosunda 
^ y Kâzım Nebioğlu, tş bankası malî 
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Ekmek, su 
Belediye iki rapor 

hazırlamağa 
başladı 

Ekmek, su ve süt fiatlerini ucuzlat
mak için İktisad Vekâleti iç ticaret 
umum müdürü E. Mümtazm reisliği 
altmda bir heyetin tedMklere başla
dığım yazmıştık. 

Belediye, heyet tarafmdan tedkik 
edilmek üzere, İstanbulun ekmek va
ziyeti, fırınlar, değirmenler hakkm-
da uzun bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
porda ekmek meselesi etratmda ih-
saî malûmat mevcud bulunacağı gi
bi, İstanbulda ekmek meselesinin na
sıl halli münasip olacağı hakkmda 
da Belediyenin fikri bildirilecektir. 

Bundan başka Belediye, İstanbulda 
bulunan memba sularmm vaziyeti 
hakkmda da bir rapor hazırlıya:cak-
tır. Raporda şahıslar elindeld sularm 
tapudaki kıymetleri ve istimlâkleri 
için sarfedilecek paramn miktarı da 
bildirilecektir. 

Et fiati 
Belediyede bir komisyon 

tedkikler yapacak 
Etin 1 marttan itibaren 10 kuruş 

ucuzlıyacağı malûmdur. Bu hususta
ki kararm tatbiki için Belediyede bir 
komisyon teşekkül edecektir. Komis
yona iştirak edecek Şehir meclisi mü
messilleri meclisin ilk veyahut ildnci 
toplantısmda seçileceklerdir. Komis
yon şubatm onuna doğru faaliyete 
başlıyacaktır. 

Martın birinci gününden itibaren 
et fiüen 10 kuruş ucuza satılacağmdan 
komisyon aym sonuna kadar bütün 
tedbirleri alacaktır. 

Komisyonda et ticaretinde müessir 
ve âmil olan her smıf ticaret erbabı-
nm mümessilleri bulunacaktır. 

•ıııııııııııtııtııııııııııııııııııııiHiıııtıııııııııııııııııtııııınııııııııtıııiHiınmi 

tedkikat iş müdürü bay Hazım Atıf 
Kuyacak ve İzmirde diğer bir mü
nevveriniz ki, maalesef admı hatır
layamıyorum. «Mehmed Ali» gibi, 
«Abdullah» gibi, müslümanlar ara-
smda çok raslanan isimlerden... 

— tntibalaruıız, nelerdir? 
— Saymakla tükenmez. Her gü

nüm ajm bir intiba... Türkiyeyi göre
bilmek için, Mersinden itibaren, kü
çük bir vapurla her limana uğnya 
uğnya geldim: Memleketiniz hak
kmda intibaım, «ecnebi malî ve ikti
sadî nüfuzunun inhilâlUe onun ye
rine millî Devlet teşkilâtının kurul
ması» diye hülâsa edilir. Tabiî, ilk kı
sım olup bitmiş; ikicisi de kemalini 
bulacak... 

— Ankarayı ziyaret edince pek nik-
binane manzaralarla karşılaşacak
sınız! - dedim. İstanbul ise, yakmda 
imâr olunacak. - Tabiî duymuşsu
nuzdur.... 

Eskiden, böyle bir mazeret Ueri sü-
remiyorduk; bu canım şehrin bu hal
de kalmasından dolayı ecnebUa« 
karşı yüzümüz kızanyordu. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Ahaliye hitap edebilmek 

için şerait lâzımdır 
Umıuna hitap etmenin âdaBı var

dır. Bu cesareti kendinde bulan be-
hemeiıal teknikçe noksansız olma
lıdır. 

Meselâ kekeme, yalıut hımhım ha
tip olamaz. Böyle illetleri olan evvelâ 
kendini tashih ederek halkm huzu
runa öyle çıkmalıdır. Yunan tarilıin-
deki Demosten buna misaldir: Ke-
kemeymiş, kusunmu glderttikten son
ra hatip olmuş. 

Spikerliğin de en birinci şartı, 
tttrkçeyi doğru telâffuz etmek, bahu
sus, yüzünden güldür güldür okuya
bilmektir. İlkokulda denecek tarzda 
ibareyi sökemiyenler bu meslekten 
el çekmelidirler. Duralıya durahya, 
ıklaya pıklaya tıraat olur mu? 

Bir misal olarak, Haydarpaşa ga-
rmdakl spikeri göstereceğiz. Trenlere 
dair oparlörle halka sözde tafsilât 
veriliyor; fakat söylenenlerden - yan
lış kıraat sebebile - mâna çıkarıla
cak gibi değil. Meselâ gar spikeri 
muhtelif seferler ayni hatan yaptı: 
«Mımzam ücret» diyecek yerde emun-
tazam ücret» diye okudu. 

Diyeceksiniz ki, radyoda konuşan
larda da bazan buna taş çıkaran be
lagat ve fesahatlar (1) oluyor; o da 
başka.. 

Lâkin eskiden şöyle bir düstur 
vardı: 

Batıl makıysün aleyh olamaz! 
(K. E.) 

Yapı ve yollar 
kanunu 

Değişiklik yapılması esas 
itibarile kararlaştı 

Şehir plânı münasebetile Yapı ve 
Yollar kanununda yapılan tadilât et-
rafmda Ankarada alâkadar makam
lara izahat vermek üzere Ankaraya 
giden Belediye Hukuk işleri müdürü 
B. Muhlis ve İmar müdürü B. Ziya 
oradaki işlerini bitirmişlerdir. Bir iki 
güne kadar şehrimize geleceklerdir. 

Şehrimize gelen malûmata göre, 
şehir plânmm tatbikini kolaylaştır
mak için kanunda yapüması , şehir
cilik mütehassısı B. Proste Ue Bele-' 
diye tarafmdan teklif edüen değişik
lik esas itibarile muvafık görülmüş
tür. Kanunun tadili için bir lâyiha 
hazırlanarak Millet Meclisine verile
cektir. 

İki kadın arasında kavga 
Haydarpaşaüa Yeldeğirmemnde 

oturan Kadon, evvelki gün ayni ma
halde 103 numarada oturan Semya 
Ue bir meseleden dolayı kavgaya tu
tuşmuştur. Bu esnada Semyanm ko
cası Kemal ve komşusu Hurşid de 
kavgaya karışmışlardır. Neticede ka
rakola müracaat eden Kadon, yuka
rıda adlan geçen şahıslar tarafmdan 
döğüldüğünü iddia etmiş, tahkilcata 
başlanmıştır^ 

B i r y a n k e s i c i s u ç ü s t ü n d e 
y a k a l a n d ı 

Beykozda oturan bayan Remzlye 
evvelki gün Sirkecide Hamidiye cad
desinden geçerken sabıkalı yankesici
lerden Murad oğlu Şaban yanına so
kulmuş ve elini mantosunun cebine 
soka3-ak para cüzdanım aşırmak İs
temiştir. 

Kadmcağız, yabancı bir elin cebine 
girdiğini görünce feryada başlamış 
ve sabıkalı yankesici suç üstünde yar 
kalauımıştır. 

Çocuk bahçesi 
Tatil zamanına 

kadar 
hazırlanacak 

Cihangirde inşasına karar verilen 
çocuk bahçesinin projesi Belediye fen 
heyeti tarafmdan hazırlanmaktadır. 
Çocuk bahçesi mekteplerin senelik ta-
tU zamamna kadar bitecektir. 

Çocuk bahçesinde - Modadaki bah
çede olduğu gibi - eğlence vesaiti bu
lunacaktır. Bu vesait bir memurun 
nezareti altmda çocuklara tahsis edi
lecektir. Cihangir bahçesinden son
ra Halicin münasip bir yerinde bir 
bahçe daha yapılacaktır. 

V a l i d e hanı boşal t ı l ıyor 
Mercandaki Valide hanınm mesken 

halinden çıkanlması ve boşaltılması 
için Vilâyet Hıfzıssıhha meclisi tara
fmdan verüen kararm tatbikine bu
günlerde başlanacaktır. Meclisin ka
r a n Eminönü kaymakamlığma bildi
rilmiştir. Handa oturanlara bir müh
let verilecek, mühletten sonra hanı 
terketmiyenler tahliyeye mecbur edi
leceklerdir. , 

İki nişanlı 
Kız dayak yemiş amma 

davadan vazgeçti 
Evvelki gün iki nişanh arasmda ga

rip bir vaka olmuştur: Kumkapıda 
oturan Mosü, ayni semtte Virjüı is
minde bir kızla nişanlanmıştır. Fa
kat nişanlüar bir müddet sonra kav
gaya başlamışlar ve nihayet biribir-
leıine danlarak ayrılmışlardır. 

Mosü, Virjini sevdiği için bu iftl-
raka dayanamamış, vakit vakit ken
disine barışma teklif etmiştir. Virjin 
nişanlısına; yüz vermemekte inad et
miştir. 

Bunım üzerine artık daha fazlasına 
kendinde tahammül imkânı bulamı-
yan Mosü, evvelki gün sokakta ras-
İadığt nişanlısmı sorgusuz, sebepsiz 
doğmuştur. Virjin hemen karakola gi
derek nişanlısmı şikâyet etmiş ve Mo
sü yakalanmıştır. Fakat Virjhı eski 
nişanlısınm mahkemelere sürüklene
rek ceza görmesine bir türlü razı olar 
Tnamı.ş ve: 

— Beni döğdü amma'... l>en davam
dan vazgeçiyorum, demiştir. 

Bir çocuk ba l ta i le üç 
parmağın ı kest i 

Beykozda feci bir kaza olmuş, bir 
çocukcağız balta Ue kendi parmakla
rım kesmiştir. Hâdise şudur: Beykoz
da Şahinkaya caddesinde 80 numaralı 
evde oturan Arif isminde bir çocuk ev-
velld gün baltasım alarak her zamaü 
olduğu gibi, evin yakacak ihtiyacım 
temin maksadUe civardaki bir koru
ya gitmiştir. 

Arif baltasüe çalı kesmiş ve bun-
laü kolayca taşımak için küçük par
çalara ayırmak istemiştir. Bu esnada 
çocuk sağ elinin olanca kuvvetUe kal
dırdığı baltayı bir kaza eseri olaralc, 
sol eline indirmiş, keskin balta; Ari
fin üç parmağmı birden doğramıştır. 
Çocuğun feryadı üzerine etraftan ye
tişilmiş ve Arif imdadı sıhhî otomobi-
Ule Beykozdan Haydarpaşa Numune 
hastanesine kaldınlmıstır. 

İSTANBUL HAYATI 

Ses mütehassısı 
Salonda kadmh erkekli epice kala

balıktık. Ev sahibi radyoyu açtı. İstan
bul radyosunda bir keman taksimi baş
lamıştı. Misafirlerden, yaşhca bir bay 
keman sesine bir müddet kulak ka
barttıktan sonra içini çekti: 

— Dünya böyledir işte, dedi. Bu üs-
tad da ihtiyarlamış. 

Hayretle yüzüne baktık. Ev sahibi 
sordu: 

— Kemancıyı mı söylüyorsunuz? 
Demek kendisini tanırsınız?.. 

Bay dudak büktü: 
— Şahsen görmedim. Fakat çok iyi 

tanırım. Gramofon plâklarmda da ke
manını çok dinlemiştim. Fakat, zaval-
h artık ihtiyarlamış. Kemamn sesin
den belli. 

Kemanın sesinden, çalanın yaşım 
kestirecek kadar kuvvetli zekâ karşı-
smda herkes biribirlerine bakışırken 
ev sahibi bir Avrupa istasyonu açtı. 
Tiz bir sesin son nağmeleri duyuluyor
du. Ve, birkaç saniye sonra ses kesUdi. 
Ses mütehassısı bay gene yerinde doğ
ruldu: 

— Hay çapkm, hay. Haydıyorum bu 
san kızm sesine. 

Radyoda ince perdeden başhyan ses 
yavaş yavaş yükseliyordu. Mütehassu 
zat kulağını hopaıiöre yaklaştırarak 
devam etti: 

— Şu ağızm hareketine bakuuı. 
Sesine, tuvaleti kadar itina etmediği 
halde gene en yüksek perdeye kadar 
yükseUyor. Çünkü yaş müsaid. Beş se
ne sonra, yani yirmi beşi aşmca mutla
ka bozulacaktır bu ses. 

Adamcağız, dünyanın tâ bilmem ne
resinde kapalı salonun içinde şarkı söy-
liyen artisti sanki yanmda bulunu
yormuş gibi tarif ediyordu. 

— Affedersiniz bayım. Herhalde bu 
artisti f ilimlerde çok seyretmiş olacak
sınız... dedim. 

Güldü, gözlerini süze süze izah etti: 
— Hayır. Sinemaya hiç gitmem. Bn 

san kızı da hiç görmedim. Fakat se
sinden anhyonun. Bu bir zekâ mesele
sidir. İnsan bir sese dikltat ederse onua 
sahibinin ne şekilde bir adam olduğu
nu anhyabilir. Hattâ çalınan bir çal
gının sesi bUe onu çalam insana tam-
tabüir. 

Müstehzi ve mağrur bir tebessümle 
gözlerini tekrar süzdü ve ilâve etti: 

— Bunun için kuvvetli bir zekâ kft-
fidU-. 

El yazısına bakarak bir adanun ka
rakteri ve bazen de siması etoafmda 
kuvvetlice tahminlerde bulunanlardan 
gazeteler bahsetmişlerdi. Fakat bizim 
mütehassıs gibisini hiç duymamıştım. 
Radyoda muhtelif istasyonlar değiş
ti. Bizim mütelıassıs, her artistin se
sinden şahsım tanıdı. Bir aralık radyo 
kapatıldı. Başka bahisler açddı. Ko
nuşma arasmda dışandan boğuk bir 
ses duyuldu. Bizim mütehassıs hemen 
kulak kabartarak: 

— İşte, bizim zeytin gözlü kız başla
dı. 

DedL Fakat radyonun kapah oldu
ğunu görünce biraz kızarır gibi oldu. 
Nihayet çabukça kendini topladı: 

— Hay dedi. Komşunun radyosu du
yuluyor. Benim aldanmama imkân 
yoktur. Zeytin gözlü kızm sesini du
yar dujrmaz tanırım. 

Sesi biraz daha jrükseldi. Balkon pen
cerelinin önünde inceU kalınh kedi mı-
yavlamalan devam ediyordu. Eğer hay< 
yanlar acı acı bağıraşarak boğuşmaya 
başlamasalrdı, bizim mütehassıs, ke-
dUeri zeytin gözlü artist yapıp çıka
caktı. KedUerle beraber o da sesini 
kesti!.. 

Cemal Refik 

Bay Amcaya göre., 

İlli 

İN 

İlli 

tın 

Bir öğretmen çocuklara «Büjrü-
y^^ce ne olacaksınız?..» diye sormuş 
«ay Amca... 

... 170 kız talebeden 19 u doktor, 
14 ü tayyareci... miş... 

127 si öğretmen olacağus, ... Yalmz 1 taneciği ev kadım ol
mak hevesindeymişl... 

B. A. — Gene bravo!... 
— Neden?... 
B. A. — Büyükler arasmda galiba 

bu da yokl... 
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iktisadî ve malî hafta 
9gatf^e^t"Li-^,*awj.^»<<ı 

Dünya iktisadiyatı hakkında mühim bir 
rapor - Borsalarda vaziyet 

İngilterede beş büyük banka vardır 
ki âdeta bütün dünyanın clearing va
zifesini görürler. Şili Japonyaya, 
AIınan3ra, Afganistana mal gönderse, 
alacak verecekleri bu beş bankanın 
birisinde karşılaşır, nakden irsalât 
lüzumu hissedilmeksizin, hesaplar 
kapanır. Bımlara beş büyükler manası
na gelen Big fives ismi veriliyor. İn
gilizler bu bankalan ile pek haklı o-
larak iftihar ederler; çünkü maliye 
ve bankacılık âleminde tecrübe gör
müş büyük şahsiyetler tarafmdan i-
dare olunan bu müesseseler o kadar 
itimad kazanmışlardır ki bütün İn-
gUizler servetlerini hemen kamilen 
bunlara teslim ederler. 

Bu bankalar yalmz İngiliz serve
tinin değil a3rni zamanda kendi mem
leketlerinde tehlike hisseden yabancı 
sermayelerin de melceidir. İngiltere 
hükümeti - haricî siyasetin istilzam 
ettiği ahval müstesna, zira yabancı 
devletlere büyük ikrazatı da ekseri
ya onlar yaparlar - iendl , işlerine kat 
İyen müdahale etmez ve onlara di
rektif vermez; bilâkis devlet, banka 
ların icraat muamelâtmm verdiği 
neticelerden İstifade ve iktisadî ve 
malî siyasetini bu neticelere göre ta
yin etmeğe çalışır. Bu itibarla banka 
İdare meclisleri reislerinin beyanatı 
ve hele heyeti umumîyelerde oku-
Suklan raporlar, 3ralmz İngiltere 
malî mahafilinde değil, bütün dün
ya âleminde büyük bir alâka ile ta
kip olunur. 

Blg fiveslerden biri olan Barclay's 
bankın reisi B. Edwin Fisher tara
fından geçen hafta zarfında banka
nın heyeti umumîye toplantısında 
okunan raporu, hem İngiltere hem 
de dünya İktisadiyatmı takdh: et
mek dolayısile mühim gördüğümüz
den, münderecatmdan okuyuculan-
nuza hülâseten malûmat vermeği 
mlînasip görüyoruz. 

B. Fisher, gerek istihsal ve gerek 
kullanılan main - d'aeuvre itibarile 
olduğu kadar amele yevmiyelerinin 
tezyidi ve firketlerin temeddüünün 
çoğalması bakımmdan, 1937 senesi
nin îngUtere için yeni bir terakki ve 
İnkişaf senesi olduğımu hatırlatmak
la beraber, son beş sene zarfmda 
müsaid surette tevali dene bu ikti
sadî inkişaf ve umumî itlmadm, bey
nelmilel ıslahat ve Amerikadaki müş-
kllât yüzünden tezelzüle uğradığı
nı söylemiş ve fakat son aylar zar
fında iş hacminin tenakus etmesine 
ve bazı taraflardan, 1929 senesinde 
olduğu gibi bir buhran zuhuru hak-
kmda endişeler gösterilmesine rağ
men umumî vaziyetin 1929 senesin
den farklı bulunduğunu ve binaen
aleyh endişeye mahal ohnadığım be
yan etmigtir. 

İngütere hükûmetmin silâhlanma 
progranunda tevakkuf ederek, hu
nim, millete ağır bir yük teşkU et
tiğine ve müruru zamanla hayat 
seviyesinin düşmesine sebep olaca-
ğma işaret eyledikten sonra, milletler 
arasında yapüacak samimî bir an
laşma ile, bütçeleri kemiren bu 
masrafların tenkisi için bir çare bu
lunması şayanı arzu olduğunu, 
çünkü, silâhlanma keyfiyeti bir çok 
kimselere iş temin etmekle baraber 
nihayet yapılan masraflann gayri 
müessir masraflar olduğunu unut
mamak lâzım geldiğini ilâve etmiş-
ttr. 

Silâhlanma programınm beynel
milel mübadelât üzerine tesir ve 
neticelerini de B. Fisher şu suretle 
İzah ediyor: 

Şüphesiz ki bu masraflar İngilte-
reye hariçten ithalâtın tezayüdünü 
İstilzam edecektir; bu takdirde İngil
tere ithalâtı tahdid etmeğe kalkış
mamalı bilâkis ihracatı çoğaltmağa 
cayret etmelidir; çünkü diğer mem
leketlere gösterilecek kolaylıklar nis-
betmdedir ki onlar da bizim malla-
nmıza ahcı olurlar. 

1937 senesinin nukud ve kambiyo 
vaziyetini de tedkik eden B. Fisher, 
o sene zarfmda bazı memleketler-
ce kambiyo tahdidatmm tahsisini, 
gümrük tarifelerinin indirilmesi ve 
(contingintement) lerin kaldırılması 

^ 

gibi bazı icraatm hayırlı neticeler 
verdiğini ve fakat bu yolda daha 
yapılacak çok şey bulımduğvmu ve 
nihayet İngilterenin ecnebi devlet
lere yeniden ikrazat muamelelerine 
başlaması icab ettiğini, çünkü bu 
yolda ikrazattan çekildi çekUeli İn-
gUterede maliye makinesinin paslan
mağa yüz tuttuğımu, halbuki bu pası' 
izale etmenin yegâne çaresi ikrazat 
olduğunu ve bunun muhtelif memle
ketlerdeki paralan stabiliser etmeğe 
yarayacağmı söylemiştir. 

Şu sıralarda gazetelerde mevzuu 
bahis olan Belçika sabık Başvekili Van 
Zeelandta dünya İktisadiyatı hak
kındaki raporu henüz intişar etme
miştir. Fakat kuvvetle zannediyoruz 
ki Van Zeeland da aşağı yukarı ayni 
mütalâalarda bulunacaktır. 

** 
Piyasalar: Bütün dünyada hafta 

zarfında bir neşesizlik havası esmiş
tir. Milletler Cemiyetinin 100 üncü 
içtimainin meşkûk neticeleri iş âle-
roini düşündürmektedir. Information 
gazetesi Paris borsasından bahseder
ken: «Mabedin sütunları üzerinde 
Azrailin hayali görünüyor» gibi bir 
teşbih yapmıştır. Amerika Cumhur 
reisi Mister Roosevelt büyük kum
panyalara karşı açıktan açığa cep
he almıştır. Müşarünüeyh son irad 
eylediği nutka karşı, pek mühim bir 
müessese olan U. S. Steel kumpanya
sının reisi Mister Fairless: «Amele 
yevmiyeleri tenkis edilmedikçe ma-
mûlâtm flatini indirmeğe imkân 
yoktur» cevabım vermiştir. 

Londra piyasası ağır, Belçika mun-
sif, Amsterdam da gevşektir. 
İ s t a n b u l b o r s a s ı n d a v a z i y e t 

Borsamn Ankaraya nakli kara-
n üzerine peşin muamelât normal 
bir surette devam etmekte ve fakat 
vadeli muamelât gittikçe azalmakta
dır. Zaten evvelce de söylediğimiz 
veçhile 3rüzde yedi buçuk faizli Türk 
borcu tahvüleri üzerine vadeli mu
amelât yapmakta bir faide de melhuz 
değildir. Çünkü bunların fiati artık 
sabitth:. 

Cumartesi günü bu kâğıtlar 18,97 
lirada kaldı. 

DahUÎ istikraz kâğıtlarımızdan 
Eı^ani 98 kuruş, Sivas - Erzurum 95 
kuruş etmektedir. 

Merkez bankası 98 lirada geçen 
haftaki fiatini muhafaza etmekte-
dh:. 

Anadolu grupunda cüzî bir tereffü 
vardır: Son fiatler şunlardır: 

Hisse senedleri: 23,80 lira 
TahvUler 23,80 » 
Mümessiller 40* :> 

Endüstriyel kâğıtlarımızdan Aslan 
çimento 35 kuruş kadar kazanarak 
10,10 lirada kaldı. Malûmat kabilin
den diğer bazı fiatleri dercediyoruz: 

Tramvay 10,25 lira; Umum sigor
ta 11,75; Terkos 7,25; Bomonti 7,90 
lira; İttihad değirmenci 13 lira; Şark 
0,97 lira; Telefon 7,90 lira; Şirketi 
Hayriye 15 lira; Omnium 0,95 lira. 

B o r s a h a r i c i m u a m e l â t 
Altm fiati malûm değüdir. Yakm-

da Zirat, Emlâk, İş bankalan ile Os-
manh bankası al tm üzerine muame
lâta başhyacaklardır. 

Kredi fonsiye fiatlerinde yeniden 
beşer puan kadaı- tereffü vardır. 

1903 terUbi 109.50 lira 
1911 tertibi 102 lira etmektedir. 

K a d u ı h e k i m l e r i a y l ı k 
t o p l a n t ı s ı 

Türk Ginekologi kurumu bu ayın 
toplantısmı Dr. B. Orhan Tahsinin 
başkanlığmda y ^ t ı . Bu celsedej 
Prof. B. Kenan Tevfik Zezenel: Üç dış 
gebelik vakasından bahsederek, ame
liyatla çıkardığı piyesleri gösterdi. 
Dr. B. Ahmed Asım Onur: Hissi iptal 
eden muhtelif usullerin kullamldık-
lan mahaller hakkında tebligatta bu
lundu. Münakaşalara: B. Kenan Tev
fik Sezenel, B. Orhan Tahsin, B. Ah
med Asım Onur, B. Hadi İhsan, B. Na-
şid Erez, B. Şükrü ve B. Ali Esad işti
rak etmiştir. 

Cemiyet gelecek toplantısmı 10 şu
batta yapacaktır. 

S. - . ı . \ . 
\ 2o:yS2«:rfc^ci 

31 Kânunusani 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Ak§am neşriyatı: 18,30: Çocuklara 
masal: Bayan Nine tarafından, 19: Ba
yan İnci: Şan piyano ve keman refaka-
tile, 19,30: Memleket şarkıları: Malat
yalı Fahri tarafından, 19,55: Borsa -ha
berleri, 20: Rıfat ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arabca söylev, 20,45; Belma ve 
arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Fasıl 
saz heyeti: Okuyanlar: İbrahim Ali,- ka
nun Muammer, klârinet Hamdi, ut Cev
det Kozan, tanbur Salâhaddin, keman 
Cevdet, 21,50: Radyo fonik temsil: Stüd
yo orkestrası refekatile (Louise), 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçaları, 23,20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşrljratı, 18,35 - 19: İngilizce ders: Azi-
me İpek, 19 r 19,30: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule Çakar ve arka
daşları), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşlan), 20,15 - 2030; Musiki ko
nuşması: Halil Bedi, 20,30 - 21: Plâkla 
dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans haber
leri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkes
trası: 1 - Gounod: La Rein de Saba, 
2 - Cari Rabercht: Atlantis, 3 - Men-
delssohn: Mosaique, 4 - Moussorsky: Bo-
rls Godounow, 21,55 - 22: Yarınki prog
ram ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 19,55 de, Aida operası — Berlin 
20,10 da, salon muzikası — Münih 20,10 da, 
dans muzikası — Stuttgart 20,15 de, rad
yo orkestrası konseri — Brüksel 20,15 de, 
Beliçika muzikası — Strasburg 20^0 da, 
konser — Radio Toulouse 20 de, opera 
havalan, dans muzikası ve şarkılar — 
National 20,20 de, piyano konseri — Bük
reş 20,05 de, radyo orkestrası — Bero-
münster 20,55 de, akşam konseri. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de, operaya devam — Ber

lin 21 de, keman konseri — Kolonya 
21,10 da, çeşitli konser — Saarbrücken 
21 de, çeşitli konser — Strasburg 21,30 da, 
konser — Radio Toulouse 21,15 de, filim 
havaları ve orkestra konseri — Roma 
21,30 da, Varşova 21 de, çeşitli muzika — 
Bükreş 21,35 de, piyano konseri — 
Beromünster, kosere devam — Peşte 
21,10 da, orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Viyana 22 de, operaya devam — 

Deutschlandsender 22,20 de, orkestra kon
seri — Berlin 22,15 de, çeşitli konser — 
Frankfurt 22 de,' radyo orkestrası — 
Hamburg 22,15 de, çeşitli konser — 
Stuttgart 22,15 de, salon muzikası — 
Brüksel 22 de, radyo orkestrası — Lyon 
P T T 22,30 da, «Gosse de Riche» ope
reti — Paris P T T 22,30 da, Bouillon or
kestrası — Radio Paris 22,15 de, «Don 
Giovanni» operası — Toulouse P T T 
22,30 da, orkestra konseri — Londra 
22,30 da, radyo orkestrası — Roma 22 de, 
«Rheingold» operası — Milano 22 de, 
senfonik konser — Bükreş 22,45 de, Ru
men havaları. 

Saat 23 de 
Vly«na 23,30 da, dans — Alman İstas

yonları 23,30 da. Kolonyadan naklen dans 
muzikası — Nis P T T 23,45 de, orkestra-
konseri — Paris P T T 23 de, salon or
kestrası — Radio Paris 23 de, operaya 
devam — Strasburg 23,45 de, piyano kon
seri — Radio Toulouse 23,15 de, Akordeon 
konseri — National 23,35 de, radyo or
kestrası — Roma 23 de, operaya de
vam — Varşova 23 de, senfonik konser. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 24 de, dans muzi-

kasma devam •— Stuttgart ve Frankfurt 
1 den 2 ye kadar gece konseri — Paris 
P T T 24 de, Bouillon orkestrası — Radio 
Paris 24 de, operaya devam — Rario 
Toulouse 24,15 de, konser, 135 de gece 
muzikası — National ve Londra 1 de, 
dans muzikası — Roma 24,30 da, dans 
muzikası — Lüksembur 24,35 de, keman 
konseri — Peşte 24,05 de, salon muzikası. 

1 Şubat 938 Salı 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18: İstanbul konser-
vatuvarı talebesi konseri: Fransız Tiyat
rosundan naklen, 19: Ekonomi ve Arttır
ma kurumu namına konferans: İş Ban-
kasmdan Nejad, 19,30: Konferans: Bey
oğlu Halkevi namına Zingal Orman Şir
keti umumî müdürü Tevfik Ali (Ağaç 
Sevgisi), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klâ
sik Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, 
keman Reşad, kemence Kemal Niyazi, 
tanbur Dürrü Turan, kanun Vecihe, nıs-
fıye Salâhaddin Candan, ut Sedat, 2030: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm
dan arabca söylev, 20,45: Radife ve ar
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Bay 
Muzaffer llkar ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 21,50: 
ORKESTŞA: 1 - Rossini: Semiramis, 
Ouverture, 2 - Delibes: Lakme, fantasie, 
8 - Brahms: Prois danses hongroises, 4 -
Gllnka: Valse fantasie, 22,48: Ajans ha
berleri, 23: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçsdan, 23,20: Son haberler ve er
tesi günün programı, 23: SON. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

CAKŞAMD gazetesi ve cAKŞAM neş-
rlyatiı Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satümak-
tadır. cAKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahlbt Bay. Esada 
müracaat. 

2.000 Dansör ve dansöz... 
11 Caz Orkestrası.. 
150 nefis ve mükellef dekor... 

-> Lüks ve ihtişam çılgınlığı... 
Holivud'uu en güzel kadım 

D O R İ S N O L A N 
Yeni danslar filmi olan 

NEIDI.YORK DAMLARINDA 
Bu Sr""" SÜMER sinemasının akşamı 

Zaferi 
olacaktır. 

t Ze 
FAKİR TALEBE Fransızca 

Sözlü 
MUlocker'tn 
Meşhur opereti 

T^"^. TÜRK Sinemasındaki * ' °^ '^*" ' " istifade ediniz D 
^ ^ " H A R R T B A U R ^ " 
Bu hafta S A K A R Y A Sinemasının 

Emsalsiz mnvaHakıyetini teşkil eden 

VATAN HASRETİ 
de göründüğü kadar hiçbir tümde bu derece kuvvetli ve müessir görünme-

ml«tir. İUveten: P A R t S S E R G İ S İ 

1 Şubat salı günü akşamı TURAN tiyatro
cunda sanatkâr Naşid ve Ertuğrul Sadi Tek 
birlikte büyük müsamere lld oyun birden 

N A Ş I D R A D Y O takUtU komedi 3 perde 

Aynca: ARTtSTREVOSO ilerde 
Varyete, düet, solo, tafsilât el ilânlarında 

Meşhur Tenor NİNO MABTİNİ.nin en 
büyük filmi ve meşhur rejisör Rouben 

MamooUan'm en güsel şaheseri 

$EN 
Estrellita) 

Aynca: 

VİCDAN MÜCADELESİ 
(27 Rue de la Paix) 

Bu her iki büyük film 
Bugün matinelerden itibaren 

ŞIK 'da 
başhyor. 

R A M O N N O V A R R O , nun 

filmi 

Türkçe sözlü 

$EYH AHMED 
Şimdiye kadar görülmemiş 

emsalsiz muvaffakiyetle 

M İ L L Î Sinemada 
Bugün ve yarın son günlerdir. 
Görmiyenler ve görenlerin tekrar 

tekrar görmeleri için son üç 
günden istifade ediniz. 

Ayrıca: İKt CANLI ADAM 
RALPH BELLAMY hissi büyük film. 

P e k y a k ı n d a 
Beyoğlu İstiklâl caddesinde . 

Büyük 
METROPOL BAR 

açılıyor, 2 CAZ.. Gazino 
dö Paris'nin KÜBA OR
KESTRASI... ve büyük 

bir yıldız... 
Şehir Tiyatrosu operet kısmı 

Bu ak^m saat 20,30 da 
A Y N A R O Z K A D I S I 

Yazan; Celâl Müsahlpoğlu 

ŞEHZADEBASI TURAN TIYATROSU 
S&natkâr Na^id ve arka
daşlan, okuyucu Küçük 
Semiha ve Mlşel varyetesi 
Halk gecesi: Localar 100, 

her yer 20, paradi 10 
ARABACI HtîSMEN AĞA 

Operet 8 perde 
ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bu gece: 
" V H I I H M ^ (Kadıköy - Süreyya) 
^S^^S^r "̂ BĴ ^ Keçe: (Bakırköy) 

^M9W Çarşamba: (t^sküdar) 
^ U ^ F Slnemalarmda 
^ ^ O T E L L O 

^ ^ 4 perde 1 tablo 

Akba müesseseleri 
Ankaraıda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir, istanbul 
gazeteleri için il&n kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve be* 
aap makinelerinin Ankara acentesi. 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
aaUg yeridir. Telefon; 3377. 

T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 
i g _ Musikili büyük şark filmi ^ ^ 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

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

AK^AM 
Abone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
< AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuro) 2700 kuru) 
760 > 1450 > 
400 • 800 > 
150 > — > 

Posta İttihadına dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8800, altı aylığı İ900. ûc 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi be^ 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Eilkade 29 — Ruzukasım 85 
a İBiMk CfiMı Otu İkiaJl Akfm Y«ti< 

E. 12,09 1,48 7,04 9,45 UJOO 1,34 
Va. 5,32 7,11 12,28 15.08 17.25 18,58 

idarehane: Babı&li ciran 
Acıra usluk So. 

No. 1? 

Teşekkür 
Kendi aramızdan kaybettiği

miz aziz pederimiz Bay Dimitri 
Çiturinin tedfin merasimine iş
tirak suretile teessür ve elemli 
anlanmozda bizlere tükenmez 
teselli ve onur bağışlıyan bütün 
dostlarımıza karşı derin şükran 
ve minnetlerimizi sunmağı ölçü
süz bir borç tanırız. 

Bay Dimitri Çituris evlâtları 
ve bütün ailesi efradı 



StYASt tCMAtt 
Çin meselesi 

Milletler Cemiyeti meclisinin çoJc m»-
rakla beklenen yilzüncü içtimai başla-
^. İtalyamn hu müesseseden ayrürruf 
Olması, orta ve küçUk devletler üt»-
rinde yeis ve fütur hasıl etmişü. 
Bu tesirlerin altında meclisin topla-
mrak en nazik ve mühim meseleler 
ile uğraşması ve bunları kuvvetle 
halle kalkışması; orta ve küçük dev
letleri büsbütün Milletler Cemiyetin^ 
Hen soğutup ayırabilirdi. 
i Meselâ Çin hükümeti; memleketi
nin en zengin ve nUlhim yerlerinin . 
Japon kuvvetleri tarafından IstOA 
Ve idare edilmesine karşı âza devlet- İ 
lerden Japonyaya karşı Milletler C«- ' 
miyeti misaJamn on aliıncı maddesin 
vin tatbOel için. zecri tedbirler alm-
mastnı ve askeri harekât yapümasmt 
taleb eylemişti. Bu talebin iltizam 
edilmesi orta ve küçük devletleri, it
tifak halijıde bulunan Almanya, ttal-
ya ve Japonya He çarpışmamak için 
Milletler Cemiyetinden büsbûtitn 
ayırmağa sevkedebüir. 

Meclis açıldıktan sonra, İngütert 
ile Fransa, Mületler Cemiyetinin kü
çüldüğünü ve hafiflediğini kaydet
mişler ve müttefik üç büyük devleti 
igzab edecek ve küçük devletleri kuf-
kulandıracak söz ve hareketlerden 

dikkatle içtinab etmişlerdir. Sovyet
ler Birliği, Mületler Cemiyetinin müf-
terek emniyet esasma dayandığım 
üeri sürerek tecavüzlere karşı koy
masını isteTniştir. Lâkin Lehistan; 
devletler arasındaki hayati meseleU-
rin müşterek emniyet sistemi üe d»-
ğü, iki taraflı anlaşmalar üe hallin- \ 
den başka bir çare bulunmadığı mMr 
kabelesinde bulunmuştur. 

Küçük devletlerin hepsi de Mület
ler Cemiyetinin bugünkü haU, zama
nın icablojtna uymadığtnt üeri süre
rek, tslahtru istemişlerdir. Balkan an-
laşmcm devletleri, daha müdebbira-
ne davranarak, fikir ve kararlarım 
Ankarada toplanacak içtimaa btrah-
mışlardır. 

Çinin talebi yvkanda işaret edil
diği veçhüe Mületler Cemiyetini da
ğıtmağa vesüe oiacağtndan, îngütere, 
Fransa ve hattâ Çin davasmm en bür 
yük müdafU Sovyet Rusyası; Çin 
murahhasım talebinde İsrar etmek
ten va^eçirmeğe çalışmışlardır. Çin, 
Mületler Cemiyeti büyük meclisinin 
karan veçhüe devletlerden arzu eden^ 
lerin münferid yardımda bulunmal> 
ta serbes kalmaları gibi sudan btr 
tedbirden başka bir fayda temin ede
memiştir. Feyzullalı Kazan 

Su siyasetimiz durmadan 
tatbik ediliyor 

M. Kemalpaşa çajfi ile Abulgont 
golünün ıslahı işine başlandı 

M. Kemalpaşa kasabaanm umnm! gtJrfinflsü ve Batsa valial Ok kazmayı 
Tunnkea 

Bursa (Akşam) — Kirmasti (M. K»-
znalpaşa) çayı İle Âbuljront gölünün 
ıslahı İçin yapılacak olan su tesisatına 
başlanmıştır. Buısa ovasınm ıslahın
dan sonra, büyük su slyasetlmlrin 
bir devanu olan bu İş için yarım mllp 
y<»ı lira: ayrılmış ve tesisat, müteabr 
^ d bay Hayri Kayadeloıe verilmiş
tir. * 

İlk kazması vurulan Kiımastl top-
i'aklarmâaki tesisata, merasimle baf-
lannuşUr. Merasimde kazd erkânın
dan başka Bursa valisi, vilâyet su İç
leri müdürü ve Bursa gazetecileri 
davetli olarak hazır bulunmuşlardır. 

Kaza nammaC söz söyliyen M. "Kıe-
»lalpaşa Gençler birliği reisi B, Salih 
Güvenden sonra su İşleri müdûrU B, 
Şuayib înal, yapılacak iş hakkmda 
*2ahat vermiş ve bvmu valimlrfn nut-
^ taadb etmiştir. 

M. K^nalpaşa çayı ile Abulyont 
gölü civarmda başlanan bu iş, bunip 
lakını su baskınından kurtarmak TB 
başı boş akan sulan, toprak sulam»-

smda kullanmaktır. Çaym fazla kıv-
rmü yapan yerleri düzeltilecek v» 
kıyılan tahkim edilecektir. 

Derenin kenarUcnna sedler yapı
lacaktır. Bu sedlerln uzunluğu on al
tı kilometre olacaktır. 

Bu ve diğer sularla beslenen Abul-
yond gölünün kenanna da, Uluahad 
köprüsüne kadar uzanmak üzere on 
Ûg buçuk kilometrdik bir toprak bene) 
inşai edilecektir. 

Bu inşaat ve tesisat ild senede lEAr 
tecektir. Bu suretle M. Kemalpaşa, 
Karacabey ve Manyas ovalarmda su 
baskmlarma karşı, kuvvetli bir em
niyet tertibcrtı alınmış olacaktır. 

Bend ve kanal inşası, Susığırlık kar 
easmdan İtibaren Hanlfe deresi üze
rine kadar geniş bir arazl^ ihtiva et
mektedir. Sulama İşi İçin yirmi kfl»-
metrelik bir ana kanal vücude getir 
rllmörtedlr. Bu kanal, en büyük fe
yezanları bile karşılıyacak mahiyet
te olacaktır, 

Erzurumda Ur hırsız şebekesi yakalandı 

TakalanMdart S«Uan ttibazea Fanık, Fevsl, Cahid ve Tafalr 

^ u r u m (Akşam) — Polis bir hır-
JJ* şebekesi yakalamıştır. 3 aydanbe-
»̂  işlerine devam eden şebekenin bar 
^ a bekçi Tahlr vardır, Tahir çilln-
^ Kerime yaptırdığfı anahtaı- ve may-
P^cukla çarşımn Tebrizkapısı mmta-

ö^mdaki büyük mağazalara birçok 
alar girerek göze çarpmıyacak tarz-
kumaşlar, manifatura eşyası çal-

'Ş ve terzi Farukla Cahide satarak 
ine devam etmigtir. 

Bekçi Tahlrin arkadaşı diğer bek
çi Fevzinin hayatındaki değişik
lik ve birdenbire tesadüfen hırsızhğa 
vakıf olan ve eşyalarım araştıran tüc
car Boyacızade Muammerin zabıtaya 
müracaatı polisi harekete getii'miştir. 

Polis,geceli gündüzlü incelemelerle 
şebekeyi meydana çıkarmıştır. Bekçi
nin ijasılan evinde ve terzilerin dük-
kânlarmda çahnmış eşyadan bir kısmı 
meydana çıkmıştır. 

Japon sanayii ilerliyor, 
fakat memlekette maden 

hemen yok gibidir 
Ueak Şarkte baf-

hyan ve düny» 
sulbünü tehdid 
eden harbin, aiy»-
at, iktisadi ve a5-
keıl birçok sebeb-
led vardır. Bunla-
nn arasmda dün-
yuun en büyük sanayi memleketle-
ıjnden biri bulunan Japonyanm ağur 
ve harp sanayii için maddi ham 
maddelere şiddetle muhtaç bulun
ması başta geliyor. 

Japon adalannda bu maddeler pek 
azdır. Bu miktar gittikçe büyOkmek-
te olan Japon ağır sanayiinin umu
mi ihtiyacatımn ancak cüzi bir kıs-
mmı tanin etmektedir, Japonya sulh 
zamanmda! hariçte her zaman kendi 
kontrolü altmda bulımacak madeni 
cevherler menablini temin için para
ca büyük fedakârlıklarda bulunmuş
tu. Bu maksadla: Avustralyada ve dir 
ğer memleketlerde maden işletmek 
imtiyazlarım almıştı, 

İngUtereıün himayesi altmda ve 
yedi sultanm idaresi altmda bulunan 
Malaka 3ranm adasınm bütün demir 
madenlerinin işletilmesi hakknu Ja^ 
ponlar almışlardı. Fakat harp zama
nmda ne Avustralya, ne de Mfllnkn 
sultanlan Jıçonyaya madenlerin har 
süatmı tesUm edemiyeceklerdir. 

Bu vaziyet karşısında Japonya Mal» 
çuriyl tamamUe kendi eUne alarak 
buradaki kömür ve demir madenle
rini her zaman işletmeği düşünmüf-
tOr. Şu kaJdar var ki Mançurideki kö
mür ve demir madenleri ne kadar zen
gin olsa da, Japonyanm ağır sanayilr 
nl beslemeğe kâfi olmadığı sonradan 
anlaşılmıştır. 

• Bunun üzerine Jat>onya, Çin ülke
sinin maden cihetinden zengin ve 
mühim olan yerlerini dalma kendi 
kontrolü altında bulundurarak ağır 
sanayiinin anümon, wolfram ve ka
lay lhttya)çlannı Çin madenleri vası-
tasile temin etmeği düşünmüştür. 

Japonyanm madaı cevherlerine ne 
kadar muhtaç olduğu hakkmda bir 
fikir edinmds için, şimdiki ihtiyaca-
tım nasıl temin ettiğini kısaca öğrenr 
mek faydalı olacaktır: Alüminyum 
imalinde kullanılan Bauxit, Japonya-
da hiç olmadığmdan, Yunanistan ve 

Japonya şimdilik muhtaç olduğu madenleri hariçten 
tedarik ediyor. Fakat bir harp zamanmda maden 
bulamaması ihtimali çoktur. Japonya bu sebeble Cin
de maden havzalarını kontrolü altına almak istiyor. 

Hind Feiemengi adalanndan getir-
tilmektedir. Japon fabrikalan bunun 
yerine Korada çıkan alunite maddesi 
ile lılançuride çıkan bazı madenleri 
kullanmak istemişse de, tecrübe netlr 
oesi matlûba muvahk çıkmamıştır. 

Japonya! 1933 senesine kadar bü
tün alüminjrüm ihtiyacım Kanada, 
Norveç, İsviçre ve Fransadan temin 
ediyordu. Son senelerde Japonyada 
Formoz edasmda ve Mançuride alü
minyum tasisatı kurulmştur. 1934 
senesinde asıl Japonyanm alüminyum 
İstihsali 700 ton iken ertesi sene 7500 
ve 1936 senesinde 10,000 tonu bul
muştur. 

JaponyadaM bakır madenleri vak-
tile bu memleketin ihtiyacına kâfi 
geliyordu. Şimdi ise sanayiinin ge
nişlemesinden dolayı hariçten ithar 
İfttı gitikçe artıyor. 1932 senesinde 300 
ton ithal etmişken, ertesi sene 1334 
ve 193S senesinde 65300 ton ithal et
miştir. 1932 senesinde ham bakır mar 
den istihlâki 72,100 ton iken 1935 se
nesinde iki misline baliğ olarak 127 
bin 500 ton olmuştur. Son harp ihti
yacı hariçten bakır ithalini Ur kat 
daha yükseltmiştir. 

Kurşun istihsali cihetinden Japon
yanm vaziyeti çok fenadır. 1936 se
nesinde sarfettiği 103,900 ton kurşun
dan ancak BOOO tonu dahilden tedar 
rik edilmiştir. Binaenaleyh hariçten 
95,000 ton kurşun İthaline mecbur 
olmuştur. Japonya;, kurşun ihtiyacmı 
Meksika, Kanada ve İngiliz Hindin
den temin ediyor. Ancadc son seneler
de Mançuride ve Jeholda kurşun mü
esseseleri kurulmuştur. 

Japonyanm çinko ihtiyacı senevi 
78000 ton tutuyor. Dahilde 20000 tonu 
temin olunuyor. Hariçten celbettigi 
başlıca memleketi»: Kanada, Şimali 
Amerika müttehid hükümetleri ve 
Avustralyadır. 

Japonya, bütün kalay ihtiyacını har 
riçten teinin ediyor. Kalay aldığı baş

lıca memleket hir 
giliz Malakasıdır. 
1927 senesinde bu
radan 1948 ton Tsdf 
lay getirttiği halde 
1936 senesinde bu 
miktar 3230 tonu 
buhnuştur. İngilis 

Malakasmda harice kalay ihracı tah-
did edildikten sonra Japonlair Sİ3ram 
krallığmda kalay işletme tesisatı kur-

mu^ardır. Lâkin bunu vücude getirmek 
için Siyamm kalay tahdidine aid bey-
nelmil^ mukaveleye girmemesini şart 
koymuşlardır. Bu suretle Uzak Şar-
km iki yerli devleti biribirine iktisa
di cihetten sıkı bağlanmış bulunur 
yorlar. 

Japonya hafif madenlerin ve ba
husus mağnezyom imaline büjöik 
ehemmiyet vermektedir. Şimdi Japon
yada ve Mançuride yüz binlerce kilo 
mağnezyom imal edilmektedir. 1931 
senesinde 3219 kilo iken bir sene son
ra 241,000 ton, 1935 senesinde 350,000 
ton ve 1936 senesinde 650,000 ton ol
muştur. 

Japonya nikel ihtiyacım dahilden 
temine çalışıyor. Fakat bu kâfi gelme
diğinden, hariçten celbedlyor. İnglliı 
Kolümbiyası maden sahipleri ile mtk-
him mukaveleleri vardır. Cıva ihtiyar 
cınm CÜZİ bir kısmı dahilden tenün 
edUiyor. Hariçten ithal 1933 senesin
de 10,700 çişe iken 1936 senesindaı 
29,000 şişeye baliğ olmuştur. . 

Japonyada antimon azdır. İmiyar 
cınm büyük bir kısmım Cinden te
min ediyor. Bakır ihtiyacım temin için 
Şili madencileri ve demir cevheri İh
tiyacı için Malaka sultanlan ile bü
yük mukaveleleri vardır. 

WoIfram ihtiyacmm büyük kısmın» 
Cinden ve krom ihtiyacım Amerika-
ya aid Uzak Şarktaki Filipin adals^ 
rmdan tedarik ediyor. 

Hülâsa günden gfüne genişliyen ve 
bütün dünya sanajrl memleketleri ile 
rekabet eden Japon madeni imalât stf-
nayii gerek sulh, gerek harp zamanm
da her türlü ihtiyacım Japonya dev
letinin hüküm ve nüfuzu altmda bı^ 
lunan memleketlerden temine muh
taç olduğundain, bu ihtiyaç Japonyar 
nm genişleme politlLasmda mühim 
bir âmil bulunmaktadır. — F. 

Trahom miicadelesi 
Malatya, Urfa, Siirt, Mersin 

de mücadele mıntakası 
içine alındı 

Mardin (Hususi muhabirimiz
den) —• Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Bakanhğmca cenup nuntakasmda 
ihdas olunan trahomla mücadele teş
kilâtı genişletilmiştir. Evvelce yal
nız Adana, Gaziantep ve Maraşa in
hisar eden teşkUât bugün merkezi 
Gaziantep olmak üzere Malatya, Ur-
fa, Mardin ve Sürdi de mıntakası da
hiline almıştır. 

Mardin son senelere kadar bir 
pislik deryası halinde idi. Bu hal ta
bu olarak trahomu doğurmuş ve 
hastahğm nisbeti gittikçe artmıştır, 

i Vaziyetten haberdar olan Bakanlık 
tevdiatım buraya da teşmil ve ge
çen sene on yatakh bir hastane ile 
bir dispanser ihdas eylemiştir. Her 
iki tesisin gördüğü hizmet takdire 
şayandır. Vatandaşlar kör olma teh
likesinden korunmuş ve kurtulmuş
tur. Hızım muhafaza eyliyeceğinde 
şüphe olmıyan bu çalışmalar tra
homu behemehal kökünden yenecek, 
Mardini ve Mardinliyi bu zehirden 
kurtaracaktır. 

B i r b a h ç ı v a n k a l b s e k t e s i n d e n 
öldü 

Darphanede bahçıvan 56 yaşların
da HalU oğlu İbrahim dün sabah saat 
8 de bahçede çalışırken birdenbire İA.-
müştür. Yapüan muayenede bahçı-
vanm k&lb sektesinden öldüğü anl»-
şılmıştır. 

Erzurumda imar için bir 
banka kurulacak 

Şeiıirde büyük spor faaliyeti vardır. Faitat 
lıayat pahalılığından şikâyet ediliyor 

Erzurum (Akşam) — Doğunun ca 
büyük merkezi ve şehri olan Erzurum
da beher aksiyonu 40 lira olmak üzere 
şimdilik 250 bin Ura sermayeli Wr ban
ka kurulmasına teşebbüs edilmiştir. 
Genç ve değerli vali B. Işcan bu mevzu 
üzerine sürekli mesai sarfetmektedir. 
Banka şehrin bayındırlık işlerinde bil
hassa büyük elektrik ve su işlerinde 
mühim vazifeler alacaktır. Bankanm 
esasatı için görüşülmek üzere bugün
lerde büyük bir toplantı yapılacaktır. 
Büyük bir ticaret merkezi olan şehir
de bu kredi müessesenin muvaffak ola? 
cağı muhakkaktır. 

Toprak ve hayvan mahsulleri satı
şım idare e t m ^ ve çif çinin kredi işle-
rile uğraşmak üzere bu jû. merkezde 
ve kazalarda bir çok ziraî kredi ve satif 
kooperatifleri kurulmak için hazırlık
lar yapılmaktadır. 

H a y a t pahalıhğ^ı 
Erzurumda hayat pahalılığı devam 

etmektedir. Karaman etinin kilosu 
otuz kuruşa kadar jrükseltümiş ve ye
niden tevsi edilerek saate bağlanan be
lediye elektriğinin küovatı 30 kuru
şa çıkarılmıştır. Mahrukat da çok 
bahahdır. Ev kiralan ise nisbet kabul 

etmez derecede yüksektir. Zaururî ih-
tiyaçlarm pahahlaşması İşine beledir 
yemizin alâkasmı dileriz, 
yaçlann pahalılaşması işine belediye
mizin alâkasım dileriz. 

Spor faaliyeti 
Bugünlerde Avcılarm, kayakçılann 

ve Voleybolcularm, Kc^culann ça-
hşmalan çok canlıdır. Kar koşulan, at
letizm müsabakalan Avcılann sürek 
avları devam edi3ror. Ankaradan gel«& 
kayakçı öğretmen tlyıuan verdiği nar 
zari ve amelî kayı* derslerine ve her 
pazar yapılan dağ kasrak seyahatleri
ne ilâveten gündelik sokak kayışları 
yapıhyor. Kadm ve erkek, meraklın 
çok olan bu spor şubesinde faaliyet çok 
canlandınlnuştır. Başta vali Haşim 
İşcan olduğu halde ^por bölgesinin 
gösterdiği ilgfi gençliği çok sevlndlp-
mektedir. 

V i l â y e t u m u m î mec l i s i 
Vilâyet umumî meclisi 1 şubatta 

toplanacaktır, 938 malî yüı bütçeleri İl
gili dairelerce hazırlanmış ve daimi 
encümence tetkik edilmiştir. Yeni yıl 
bütçesinde ziraî kalkınma ve yol hasta
ne işleri için fazla tahsisat konmuş
tur. 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI I 

Şi irde bultraıü 
Bütün dünyada, seziyor ve farke-

diyoruz ki bir şiir buhranı var. Şu 
mânada: 

î İstihsal çok, müşteri az; onun için 
çiir para etmiyor. 

Zaten bu asırda, mevzuu ne olur
sa olsun, her hangi bir verimin kıy
metini iyi tayin edebilmek için 
onun sürümüne ve ftatine bakmak 
lâzım. Yüicsek ilim eserlerile her 
nevi şiir kitabım en ileri memleket
lerin, en zengin kütüphaneleri bile 
alıp basmaktan çekiniyorlar. Bu bir 
vakia. Bizde de durum aşağı yukan 
böyledir. 
Acaba bu müşteri azlığmm sebebi 

ne ola ki?... 
Bence birinci sebep, ilmin de, şiirin 

de güç anlaşüır şeyler olmasıdır. 
Meselâ fizikte Einstein nazariyesinin 
yüksek riyaziyeye muhtaç cihetleri 
gibi şiirde de ancak muayyen bir 
kültür düzeyine ermiş olanların sö
kebileceği kısmılar pek çoktur. Paul 
Valery'nin öyle eserleri vardır ki, an
latmak için nice nice şerhler, tefsirler 
yazılmıştır. Açmak istedikçe kapanan 
bir manzumesini, üniversite desle-
rinde uzun uzun izah zarureti du-
joıldu. 

Bizde de böyle şiirler az mıdır? 
Yalnız şekli ve lâfzı ile değil, mâ-
nasile de muamma olanları hayli 
boldur. 
Hâzır ol bezmi mükâfata eyâ mesti gurur 
Rahnei sengi siyeh penbei mînadandır. 

Yahut: 
Okumuş filler ki her birinin 
Nice bostan, gülistan ezberidir... 
gibi. 

Bir zamanlar şair Halil Nihad, 
(Şerhi mezamin) başlığile böyle çet
refil manzumeleri şerh ederdi. Dış
tan görünüşünde şakacı olan bu izah
lar bana çok ciddî görünürdü. Mese
lâ Ahmed Haşim merhumun: 
GüUerde^bu dem bir kamış olsam!... 
mısraırfl bu yolda ne kadar güzel 
izah etmiştir; daha doğrusu izah 
edilemez olduğunu ne güzel anlat
mıştır. 

Halbuki şür için başlıca vasıf ola
rak Ueri sürülen bu anlaşılamamak 
keyfiyeti, harp sonrası yıUanmn 
aceleci, belki biraz sathî, fakat amelî 
netice almıya düşkün ruhuna 
bir türlü uymadı, uyamadı. İki sahi-
felik, hattâ iki kıtalık bir şürin mâ
nasını söktüreceğim diye: 
El mâna fi batıugşair! 

Sözüne göre kailinin kanunda teh
likeli bir barsak ameliyatı yapmaya 
kimse cesaret gösteremez oldu. Bu 
kadar büyük tehlikeye ve bulduk
tan sonraki zevki temin için bu yük
sek lükse kaç adamın tahammülü 
kaldı? Onun içindir ki şairin fazla 
ibhamdan hoşlanan aristokrat, yük
seklerden bakan, çetrefil mizacı, 
müşterilerinin pek çoğunu kaçırma
ya sebep oldu. 

İkinci sebep; her sanatkâr gibi 
şair de (yeni) ve (benzersiz) olayım 
istiyordu. Halbuki (yeni) ye ve 

(benzersiz) e varmak için (eski) den 
ve (benzemek) ten yürümeye göğüs 
gerenleri pek az oldu. Son çeyrek 
asrın şiiri (hayran edici) olmaktan 
çok (hayret verici) ve (şaşırtıcı) dır. 

Halbuki gene bu asır, rasyonali-
zasyon ve kuvvetlerin tasarrufu ve 
iyi kullanılması asn olduğu için bü
yük kütle, az emekle zevkine vara
bileceği şeyleri aradı. Harpten sonra 
umumiyetle sinirler bozulmuştu. 
Çok gürültülü, fazla tahriş edici sa-
nate düşkünlük, bir hastalık gibi 
ortalığı sarmıştı. Caz dalgası, dans 
iptUâsı, kahve, sigara ve alkolden 
başka münebbihler bütün dünyayı 
kapladı. Fakat bu delişmen ve çügm 
hal çok sürmedi. Devam etseydi bü
tün cihanı âlem tımarhanelik olur
du. Bundan kurtulmak için insan
lık, tabiî olarak kendini fazla heye
can ve taharrüşten kurtarmaya ça
baladı. 

İşte bu çılgın havada çok muha
tap bulacağım zanneden şair, çıl-
dırtıcı şiirler verdi. Kütleyi şaşırttı, 
hayrete düştü. Fakat şair, tah
min etmedi ki bu bir sıcak hava 
dalgasıdır, geçer. Nitekim geçti. Fa
kat kendisi hâlâ etrafında seyircüe-
rini var farzeden bir akropat gibi 
kütleden uzakta ve ayn olarak çır
pınıp durmaktadır. Normal hudutla
rı yıkıp geçen şairin bu acaip hali, 
yenilik ve benzersizlik sevdasının 
şiir için pek elîm bir netice verme
sine sebep oldu. Şiirin müşterileri 
uslandığı halde şair, babası tutmuş
lar gibi bağmp çağırmakta devam 
ediyor. 

Kütle eskiden şairin uzun saçlan-
nı aksamak, onun dalgm gözleri için
deki mahzun mânayı bulmak, onun 
sürüden aynlmış, fakat yolunu büs
bütün sapıtmamış hayatına girmek 
için can atardı. Şimdi o istediği ka
dar başka türlü giyinsin, istediği ka
dar mübalâğacılık etsin, göze 
çarpmak için ne yaparsa yap
sın aldırmıyor. Maksad başkalık, 
tuhaflık, heyecan ve şaşırtmaca ise 
onu başka meslek adamlannda, baş
ka yerlerde ve muhitlerde bol bol 
buluyor. Şaire ihtiyacı hemen hemen 
kalmamış gibidir. 

Üçüncü sebebe gelince sanat, sev
gi veya nefretin ifadesidir. Bu duy
gulara gelince her ikisi de ancak iç
timaî bir derinin içerisinde cesedle-
nebilir. Hayattan gayri hiç bir şey 
kendi için olmadığına göre sanat ta 
sanat için olmamak lâzımgeltr. Fa^ 
kat sanatın gayesini içtimaî hayat
ta görüş presipini bütün tarih bo
yunca fena kullananlar oldu. Mese
lâ Oıi-açağda dinler, kendilerine faz
la müşteri bulmak için şiiri bir çı
ğırtkan haline sokmak istediler. Bu
na imkân görmedikleri zaman şiir
den korktular ve onu aforoz ettiler. 
Müslümanlıkta da şUr böyle telâkki 
edilmemiş miydi? Dinî hisleri sa-

51 top mu atılacak? 101 mi, 
152mi yoksa 202 mi? 

Bütün Hollanda halkı veliahdın doğur
duğu haberini sabırsızlıkla bekliyor 

Geçen sene evle
nen HoUanda ve-
lihatı prenses Ju-
llana bugünlerde 
doğuracaktır. Bü
tün Hollanda müj-
de haJberiıü sabır
sızlıkla: bekliyor. 

Prenses La Ha-
ye'deki saray yeri
ne, ötedenberi o-
turduğu Soestdyk 
şatosunda doğur
mağı tercih etmiş
tir. Bu şatonun 
yanmda küçük bir 
köy vardır. Bir ay-
dAnberi bu ' köy 
HoUandada en çok 
ziyaret edilen yer 
olmuştur. Pazai: 
günleri birçok kimaeler otomobille, 
bisikletle köye gelerek şato civanzu 
gezmekte ve birkaç saat burada kal
maktadır. 

Köyde kırk kadar gazeteci toplan
mıştır. Bunların içinde Hollanda ga
zetecilerinden başka İngiliz, Ameri
kan gazeteciler de pek çoktur. Oaze-
tecUer köyün bir otelini kamilen iş
gal etmişlerdir. Otele yeniden 14 tele
fon hattı uzatılmıştır. Gazeteciler bu 
hatlar vasıtasüe dünyanm dört 6ir 
tatafile konuşuyorlar. 

Gazeteciler müjdeyi beklerken her 
gün şatoya kimin gelip gittiğini yaz
makla vakit geçiriyorlar. Meselâ «Bu 
sabah veliahtin kocası açık bir oto
mobille şatodan çıktı. Otomobil ken
disi değil, şoför kullaiuyordu.» Yahut 
«Bu sabah iki doktor şatoya girdi, bir 
saat kaldı» kabUinden haberler veri
yorlar. 

Batarya zabitinin intizarı 
Şatonun önünde daima birçok me-

raklüar toplamp haber bekliyorlar. 
Fakat doğum haberini en büyük alâ-

Veliahd prenses Juliana ve kocası prens Bcrnbord 

ka ile bekliyen şato civarındaki top 
batarya£inm zabitidir. Bu zabit geo«ı 
gündüz telefonun bafmdan ayrılmı
yor ve ük hab«rde: «Ateşi» emrini 
vermeğe hazırlanıyor. 

Doğan kız ise 51, erkekse 101, ikiz 
kız ise 102. biri kız biri oğlan ikiz İse 
152, ikiz oğlan ise 202 top atüacaktur. 
Hamil saat 22 den sonra olursa top 
atılması ertesi sabaha bırakılacaktır. 

Hollandalüar doğacak çocuğun er
kek olmasmı istiyorlar. Çünkü bir 
asırdanberi memleket kral görmemiş
tir. Şimdiki kraliçenin annesi de, ye
gâne evlâd olduğundan tahta otur
muştu. Bugünkü veliaht te, başka 
kai-deşi olmadığmdan kızdır. 

Danzigte iki Leh gazetesi 
müsadere edildi 

Danzig 30 (A.A.) — Polis, Leh ga
zetelerinden Gazeta Polska ile Kur-
jer Boltyekiyi, Danzigde Lehlilere 
fena muamele yapıldığı hakkındaki 
tahrikâmiz neşriyatlanndan dolayı 
müsadere etmiştir. 
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KADIN KÖŞESt 

Krep saten elbise 

"te» ' i»' 

y 

mimî olarak söylemiyen şairlerin 
elinde dinî şiir kuru, yavan bir pro
paganda narası haline düştü. 

Ayni hal, bilhassa harpten sonra 
şiirin bazı memleketlerde sosyal aki
delerin yayıcısı olarak sahneye çık
masında görülür. Bir takım formül
leri, hattâ duvar ilâm şeklinde şiir
leştirmek modası ortalığı kaplamıştı. 
İçtimaî bir imamn samimi olarak 
söylettiği nağmeler, bir kuşun ötüşü 
kadar tabu ve samimî ise ihtiva ettiği 
fikri elbette okuyana ve dinleyene 
telkin eder. Buna diyecek hiç bir 
şey yoktur. Fakat her hangi bir fikri 
telkin etmek için onu beşerî yaratma 
kudretinin iptidaî unsurlanna kadar 
indirip çocuklara sulfato yutturur
ken yapılan basit hileler menzilesine 

düşürmek şürin aleyhine oldu. Küt
le, ona olan bağlılık ve emniyetini 
kaybetti. Sanattekl hasbüik duygu
suna muanz olan bu hal, şürin se
vimliliğini giderdi. 

Görülüyor ki şaiıin çok ketum, 
bilgiç, biraz da ukalâ hali; gene 
şairin Çügm, delişmen ve ekzantrik 
oluşu; Ve gene şairin çikolata, bon
bon içinden çıkan niyet kâğıdlann-
daki yazılar seviyesinde eserlerle 
alelade propagandacıhğa çıkışı hep 
şihin zaranna olmuştur. Elbet bun
lar da geçer. Geçhiceye kadar onu 
daima buhranda, daima hummalar 
içerisinde çırpmir görmekten başka 
bir şey beklememeliyiz. 

HASAN - ÂU Yücel 

SLjih üre krep satenden elbise. 
Bluzu hafifçe drape edilmiştir. Birisi 
göğüste, diğeri belde olmak üzere iki 
ortanca çiçeği parlak pvülarla işlen
miştir. 

rmmi[mııınımmırmiTnımmnıiTiTpn'|iI"rn"mTTnTfT'PrTnTnn[rm: 

Güzel bif teşebbüs 
Uludağda kış sporları 

filime çekiliyor 
Bursa (Akşam) — Bursa Dağ 

sporları klübü, bir filim hazırlamak
la meşguldür. Bu füim Uludağda kış 
sporlanna ve kayak eğlencelerine 
aittir. 

Aynlan bir komite füimin senar
yosunu hazırlamaktadır. Uludağı va 
buradaki spor faaliyetlerini tanıtıp 
göstermek için vücude getirilecek 
olan filim, sesU olacaktu*. Bunun için 
bir çok türküler, müzik parçalan da 
hazırlanmaktadır. Bunlarla Bursa 
Müzikevi direktörü, genç kompozi
törlerimizden bay Nuri Sami uğraş
maktadır. Şehir korosu da rol ala
caktır. 

Füimde Uludağm zirvesi, muhtelif 
güzel yerlerinin manzaraları, otel, 
kayak ve dağ evleri, kamp ımntaka-
lan, her türlü kayma eğlenceleri ile 
Bursamn tarihî ve estetik tarafları 
tesbit edUecektir. 

Bursa elektrik şirketi satın 
almıyor 

Bursa (Akşam) — Bursa elektrili 
şirketinin hükümetçe satm alınması 
katî surette kararlaştmlmıştır. Fev
kalâde bir toplantı yapan Bursa be
lediye encümeni, şehri temsilen avu
kat bay Kemal Ziyayı salâhiyeti! 
murahhas olarak seçmiştir. Haber, 
Bursada büyük bir sevinç uyandır-

I mıştır. 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant nt I Aile Dostu 

_ i _ L . , , , _ Tefrika No. 31 _ . 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Ertesi gün, gazetedeki mektub ku-
tusvmda bir zarf buldu. Zarfta bayan 
Walterin kartı vardı: 

Georges Duroya çok teşekkür eder 
ve her cumartesi günü evde bulun
duğunu püdirir. 

Cumartesi günü gitti. 
Bay Walter, Maleshubes bulvarm-

da iki taraflı bir evde oturuyor, muk-
tesid ve pratik her insan gibi, evin 
bir bölümünü kiraya veriyordu. İki 
kapınm arasmda oturan bir tek kapıcı, 
hem kiracüara, hem ev sahiplerine ka
pı açıyor ve her İM antreye, kaim bal-
dırU bacaklarma çektiği beyaz ço
rapla, kumm yakalı, san düğmeli 
ceketi, temiz kıyafetile, muhteşem 
bir konağa giriliyormuş hissini veri
yordu. 

Misafir salonlan alt akttaydı, 
salonlara, kapüan perdeli, duvarlan 
kumaş kaplı bir dinlenme odasmdan 
geçüip giriliyordu. İki uşak, oturduk-
lan yerde uyukluyorlardı. Biri Du-
royım pardösüsünü, öteki bastonımu 
aldı. Bir kapı açtı, bir iki adım ön
den yürüdü, sonra bir ses bir odaya 
«Bay Duroy» diye seslenip yol verdi. 

Duroy sersem sersem etrafma bar 
kınırken, bir aynadan, çok uzaklarda 

oturan birkaç kişi gördü. Evin ne tar 
rafma doğru yürüyeceğini şaşrrdı, 
ayna gözlerini aldatmıştı, sonra ikt 
boş salondan daha geçti, san benekli 
mavi ipek döşenmiş küçük bir oda

ya geldi. Yuvarlak bir çay masan baJ-
şmda dört bayan oturmuş sessiz ses^ 
siz konuşuyorlardı. 

Salon. ve gaizetecillk hayatmda 
Duroy birçok belli başU İnsanlarla 
temas ede ede hayli pişklnleşmişti 

amma, antrenin mizansenüe boş sa
lonlardan geçiş kendine olan güve
nini biraz sarsmıştı. 

Gözlerile ev sahibini aaıyarak mı-
nldandı: 

—. Bayan, cesaret edip... 
Bayan Walter elini uzattı. Duroy 

eğüip tuttu, kadm: 
— Safa gddiniz, dedi. 
Yer gösterdi. Duroy daha yüksek 

tahmin ettiğinden âdeta düşer gibi 
oturdu. 

Sustular. Kadınlardan biri gene 
konuştu. Soğuklarm arttığmdan 
bahsediyordu. Amma bu soğuklar da 
ne tifo salgım durduracak, ne de 
kayakla kayüacak kadar değUdi. Her
kes Parisin şiddetli ayazı hakkında
ki fikrini söyledi. Sonra apartıman-
larda bıüunaln tozlar gibi herkesin 
aklmdan geçen sözlerle hangi mev
simlerden hoşlandıklarım anlattüar. 

Bir kapı açüdığmı duyan Duroy 
başım çevirdi ve iki aynadan şlşmala 
bir kadınm geldiğini gördü. Küçük 
odanm eşiğine ayaSc basmca, bayan
lardan biri kalktı, el sıkıp gitti. 

Şahıs değişmesinin uyandırdığı 
kabüşıklık sakinleşince birdenbire, 
damdan düşer gibi Şark muharebe-
sUe Fas meselesinden, Afrikada Ame-
rikanm düştüğü müşkil vaziyetten 
bahsettiler. 

Bu bayanlar, bütün bunları, kırk 

bin kere tekrar ettikleri monden bir 
komediyi ezbere okur gibi, ezbere» 
münakaşa ediyorlardı. 

Kıvırcık saçlı, sarışm bir bayan da
ha gelince orta yaşlı bir bayan kal
kıp gitti. 

Bay linetnin, akademiye girip gir 
remlyeceğinden konuştular. Yeni ge
len bayaiı, sahne için yazüan Don 
Quichotte'u manzum fransızcaya 
nakleden bay Cabanon - Lebas'mn 
kazanacağma katiyen emin olduğunu 
söyledi. 

— Gelecek kış Odeon'da oynanacak. 
— Sahi mi? Bu edebi hâdiseyi mur 

hakkak gidip görürüm. 
Bayan Walter'in fikri evvelden ha

zırdı, söyUyeceğinl düşünmeden, lâ-
kayıd ve sakin, sevimli sevimli cevab 
veriyordu. 

Ortalığın karardığını gördü. Zile 
bastı, lâmbalan yakmalannı emretti; 
gelecek ziyafeti için davetnameleri 
ısmarlamadığım düşünerek, ırmaü 
gibi çağlıyan konuşmalara dinliyordu. 

Fazla şişman, hâlâ güzeldi, fakat 
izmihlalin yaklaşmak üzere olduğu 
tehlike çağmdaydı. 

Duroyım hiç konuşmadığmı onun
la hiç konuşmadıklarım, Duroyun da 
bunım için sıküdığını farketti; bar 
yanlar hâlâ akademi bahsinden çıkr 
madıklan için sordu: ]\ 

— Siz herkesten iyi bileceksiniz "Ş» 
Duroy, siz kimi tercih ediyorsunuz? 

Çekingisiz cevab verdi: 
.— Bu bahiste ben namzedleriıi, 

her zamain münakaşa edUebUeceHl 
değerlerini değU, yaşlarile sıhhatld* 
rini kale alırım. Onlann eserlerini^ 
değil, hastalıklarmı sorarım. Lope dş 
Vegadan manzum tercüme yapıp yap* 
madıklarmı araştırmam, Karaciğer
lerinin, kalblerinin, böbreklerinin n€i 
halde olduğunu araştmnm, 

(Arkası var) 



Vaşlngtonda gördüklerim: 3 
Amerikanın en büyük 

kütüphanesinde türkçe eserler 
Ferhad ile Şirinin yanında meşhur 
Leylâ ile Mecnun, halk masalları... 
İtina ile yazılmış bir mel<tubun önünde durduk: 
Amerikayı keşfeden Kristof Kolombun el yazısı 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 73 J m 

Vaşlngtona giderken bana sıkı sıkı 
tenbih etmişlerdi: 

— Vaşingtonda «Congress» gütüp-
hanesini görmezseniz çok yazık olur. 
Vaşingtona gidenlerin ilk ziyaret et
tikleri yer burasıdır. Bu, dünyanın en 
büyük kütüphanesidir. Burada birçok 
türkçe eserler de bulacaksınız. 

Hakikaten bu kütüphanenin şöhreti 
bütün Amerikada büjrüktür. Ben de 
Vaşingtona geldiğimin ikinci günü bu
raya koştum. Meşhur Capitolün tam 
karşısmdaki kütüphane binasına girin
ce kendinizi harikulade güzel bir mer
mer avluda buluyorsunuz. 

Dikkat ettim. Bu avlunun döşeme
sinde ve tavanmda renkli mermerler
den yapılmış bir takım işaretler var. 
Bazı genç kızlar ve delikanhlar bu işa^ 
retlerin üzerinde durmuşlar. Birbirle-
rüe konuşuyorlar: 

— Ben «Ay»a gidiyorum. 
— Ben «Neptun»dayım... 
— Ben «Zühal» den «Zühre» ye gide

ceğim... 
Bu garip konuşma üzerine dikkati

mi toplayıp yere ve tavana daha dik 
dik bakmağa başladım. Meğer bura^ 
daki bütün mermerlerin şekilleri «kâ-
inatni gösteriyormuş. Bütün yıldızla-
nn, dünyamn, «ay))in güneşin hare
ketleri, şekilleri mermerlerle gösteril
miş. Bu iş için mimarlar ve astronomi 
âlimleri aylarca uğraşmışlar... 

Bu salondan yukarıya çıktık. Bura
sı tarihte meşhur kimselerin, Ameri-
kanm büyük adamlarmm el yazılan 
koleksiyonu olarak a3nlmış... 

îşte başta Amerika cumhuriyetleri
ni birleştiren ilk reisicumhur Washing-
ton'un el yazısı... Amerika cumhuri
yetinin kuruluşıma dair olan ilk ka
rarname... Biraz Ueride Amerikayı 
keşfeden Kristof Kolombun el yazısı 
da gayet süslü ve itinah... 

îşte meşhur Benjamin Franklen'in 
mektupları, «Edgar Ailen Po»nun müs
veddeleri, Amerikada uzun müddet 
kalan Puşkin'in mektupları, kendi ell-
le yaptığı resimleri, meşhur musikişlr 
*ıas, Pranz Liszt'in Uk notalan, el ya-
osı.. 

«C!ongress» kütüphanesindeki bu sa
lon Amerikamn en kıymetli hatıralan 
Üe dolu... Biraz Ueride şimdi dünyaya 
^yre t veren büyük Amerika şehirle
rinin eski ressamlar tarafmdan yapıl-
^ ilk resimleri... Meselâ Nevyorkun 
^ halini gösteren bir resim... TabiJ 
tek bir gratsiyel yok.. Gratsiyel ne mü-
öesebet?,. Bir takım derme çatma kulü-
''®ler... Sokaklarda köpekler dolaşıyor... 
ÖJr bu resme baktım, bir de Nevyor-
^^^ şimdiki halini düşündüm. Gülüm
sedim. 

Türkçe eserler 
Bir salonda birdenbire dura kaldım, 

^ ^ k medeniyetinin eskiliğini göste
ren eserlerin bulunduğu yerdeyim... 

işte 1524 senesine aid türkçe el ya-
^81 bir kitap... «Kitabı TezkeretülevU-
y*»-.. Biraz Ueride, büyük bir Türk 
«anatkân tarafmdan minyatürlerle 
"üslenmiş bir kitap «Ferhad ile Şirin»... 
*^yatürlerden biri Şirinin kaçırılma-
*"" gösteriyor. 

Kenarda meşhur «Leylâ Ue Mec-
?^»... Altında ingilizce izahat ;;Şâr-
^ Romeo ve Jülyetİ.t... Burada bi-
^ bütün haUc masallarımızı, halk hi
kayelerimizi bulabilirsiniz. Doğrusu 
• ^ <iünyada, büyük bir kütüphanede 

yiâ Ue Mecnuna, Ferhadla Şirine 
'*^ gelmek pek hoşuma gitti. 

En nihayet Fuzulinm bir divanım da 
^ d ü k . Bu esnada gözlüklü bir zat bi-
^ alâka Ue bu eserleri seyrettiğimizi 

V.,v, . . 

Ametikanut ea büyük kütüpbanesi: Ck>ııgress kiitüpHanesi 

«örün, ce yanımıza yaklaştı. Türk oldu-

ğ'umuzu anlayınca büyük bir alâka gös
terdi. Bir müsteşrik türkçesUe: 

— Hoş geldiniz... dedi... Burada zan
nederim üç yüze yakm türkçe eserle
rimiz var... Ben de bunlarm üzerinde 
çalışıyorum. 

Kendisile konuşurken türkçeyi nere
de öğrendiğini sordum. Amerikada öğ
renmiş. Hiç Türkiyeye gelmemiş. 

— Eski Türk eserleri çok mühim... 
dedi. Şu salona bakınız... 

Gösterdiği salona geçtik. Bir göm
lek... Altmda ingilizce izahat: «Türk 
imparatorlanmn muharebede giydik
leri gömlek.».. Daha Ueride Moğol im-
paratorlarmdan birinin resmi.. Türki
yeye aid mozayikler... Bu mozajrikler-
den biri Kâğıdhanenin «Allbey» köyü
nü gösteriyor.. 

Okuma odaları 
Kütüphanenin bu çok kıymetü mü

ze dairesini gezdikten sonra okuma 
odalanna inmeğe karar verdUc. Evvelâ 
kubbeU, muazzam bir salona girdik... 
Kadm, erkek yüzlerce kişi masalara 
oturmuşlar... Önlerinde küçük birer 
telefon var... Bu telefonlarla fısUtı ha
linde istenUen eserler kitap deposuna 
bUdiriliyor. Bir müddet sonra kitaplar, 
yürürken ses çıkanmyan tekerlekleri 
lastikli el arabalarUe okuyucularm ön
lerine getiriUyor... 

Bu okuma salonundan çıktık. Bir 
koridoru döndük. Gözümüze bir levha 
çarptı: «Görmiyenlere mahsus oku
ma şubesi....... Burası körlerin kütüp
hanesi... Buradaki bütün eserler körler 
için hazırlanmış... 

Kütüphanedeki en mühim eserler 
körlerin istifade edebUecekleri bir şek
le sokulmuş... Bunlann salonuna gir-
dUc. Baştan aşağı hepsi siyah gözlüklü 
insanlar, öylece sessiz duruyorlar. 

Sesli kitap 
Bizimle buraya kadar gelen müsteş

rik AmerikaJı: 
— Şimdi, dedi, körlerin ilünden, fen

den istifadeleri içüı daha güzel bir 
usul tatbUt edilmeğe başladı. Fakat 
maalesef henüz bunu kütüphanelerde 
tatbik etmeğe imkân yok... Bu usul şu: 
Büyük eserleri bir takım gayet ince 
mikadan sahifeler üzerine plâk doldu
rur gibi dolduruyorlar. Gramofona ben-
ziyen küçük bir âlete bu sahifeler ko
nuluyor. Körler kulaklarına birer 
kulaklık geçiriyorlar. Gramofona ben-
ziyen âlet işle3rince mikadan sahife-
nin içindeki yaaUar ses halinde körle
rin kulağına geliyor. Şimdi birçok ki
tap tabUeri bastırdıkları eserleri bir 
de körlere mahsus şekUde ve münde-
recatı aynen olmak üzere çıkanyorlar. 
Bu körlere mahsus eserlerin ötekile
rinden farkı şu: ötekisini ı gözünüzle 
okuyorsunuz. Bunu kulağmızla dinli

yorsunuz. Bu kör eserleri âdeta birer 
«Sesli kitap»... 

Hattâ bu sesli kitaplara kör olmı-
yanlar da rağbet ediyorlar. Rahatını 
sevenler koltuklarına gömülüyorlar 

ve âletlerini kurarak okuyacakları kita
bı kulaktan dinliyorlar. Bilhassa kör
ler için bu tarzda çıkarılan şiir kitap-
lan kör olmıyanlar arasında pek faz
la rağbet görüyor. Çünkü bu kitaplar-
daki şiirler gayet güzel bir sesle, ga
yet nefis bir tarzda söyleniyor... 

Kütüphanenin körlere mahsus kıs-
mmdan çıktık. Gazetelere mahsus kıs
mı... Burada dünyamn aşağı yukan 
her köşesinden getirilmiş gazeteler, bü
tün Amerikada çıkan ve tayyare pos-
talarUe buraya günü gününe yetiştiri
len gazete ve mecmualar, en eski ga
zete koleksiyonlan var... 

Bundan sonra mesleklere, ihtisasla
ra göre ayrılmış küçük salonlan dolaş
tık. Milyonlarca eser arasından bir ki
tabı bulmak güç olacağı için kütüpha
ne ihtisaslara göre ayrılmış... Meselâ 
riyaziye salonu... Burada tekmU riyazi* 

yecUer, mühendisler, riyaziyeye meraJc-
h olanlar okuyorlar. Tıp salonu... Bu
rada doktorlar ve tıble alâkadar olan
lar oturmuşlar., böylece edebiyat, gü
zel sanatler, siyasî bUgiler, askerlik ve 
saire salonlan var. 

Congress kütüphanesinin bımdan 
başka sigara salonları, yemek yemeğe ^ 
mahsus salonlan, eserlerden kopye çı
karmağa mahsus odaları var... 

Kitap depoları 
Dünyamn bu en muazzam kütüp

hanesinin kitap depolanndan birine 
girdik. Bina dört beş katlı olduğu hal
de bu depolar yalnız bir katlı. Halbuki 
kitap depolan beş kath binamn mah
zeninden damma kadar yükseliyor. Ve 
bir depo mahzen katından beşinci kata 
kadar yekpare uzanıyor. Artık depola-
nn tavanlanmn ne derece yüksek ol
duğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Raflar o derece yüksek ki, kütüpha
ne memurlan istenilen bir eseri çıkar
mak için küçük asansörlere biniyorlar. 
Bu asansörler muhtelif kitap raflan 
önünde duruyor. Memurlar istenilen 
kitabı böyle ahyorlar. Bu başlıbaşma 
bir âlem olan Amerikan kütüphane
sinde birşey dikkatime çarptı. Okuyan-
larm çalışanların hepsinin, güzel ve 
şık genç kızlar olması... Ve hepsinin 
değtae sinema artistlerinden güzel ol
ması. Saatlerce kaim bir lâtince kita-
bm üzerinde çalıştıktan sonra biraz 
sonra koridora yahud sigara salonuna 
çıkıyorlar. İşte o zaman kırmızı dudak-
lan arasında bir sigara tüttürüp tek
rar içeriye, kalın lâtince kitabın ba
şına dönüyorlar.. 

Hikmet Feridun Es 

Mertonun Hasan beye dost olduğunu anlıyan 
Güldost, ona açılmağa karar verdi 

— Bu gidiş gelişlerin arkası kesil
mediğinden ve Bolşeviklere karşı açı
lan mücadele de tadsız bir şekil aldı-
gmdan ben büsbütün Enver paşa ta-
rafma geçtim. Bir müsademede baca
ğımdan yaralandım. Bir müddet ken
dimi tedavUe meşgul oldum. Yaram 
İyi oldu, fakat topal kaldım. Bu vazi
yette artık harbe iştirak edemezdim. 
Onun için başka bir vazifeye tayin 
edUdim. 

Güldost, karşısmdaki adamm En
ver paşamn ölümünden haberdar ol
madığım, çünkü o facianm Merton 
mevkuf iken cereyan etmiş olduğımu 
anladı. Onun için kendisine bunu aç
mağa karar verdi, dedi ki: 

— «Söylediklerinizin doğruluğuna 
İnandığım için size bir çey söyUye-
ceğlm. Enver pa^ , bundan bir iki 
ay evvel kızılordu Ue vukubulan bir 
müsademede vefat etti. Bımdan ta
bii malûmatımz yok, değU mi?> 

Merton bunu işitince olduğu yer
de donup kaldı. Güldostım ağzın
dan duyduğu haber o kadar elimdi 
ki teessüründen ne yapacağım, ne 
diyeceğini şaşırdı. Bir müddet başı-
m avuçlan içine alarak ve dirsekle
rini dizlerine dayayarak düşündü, 
durdu. Ondan sonra başım kaldırarak 
Oüldosta baktı ve yavaş yavaş dedi ki: 

— «Demek ki Enver pa^a bir mü
sademede öldü. Bu hadise hakkın
da daha ne biliyorsunuz?» 

— «Maatteessüf fazla malûmatım 
yok. Yalmz öldüğünü işittim.» 

— «Fakat, nasıl oluyor da siz bu 
işlere karşı alâka göı^riyorsunuz? 
Bir daha soruyorum, siz kimsiniz?» 

Güldost, karşısındaki adamm har 
llnden, tavnndan onım hakikaten 
Enver paşa harekâtına mensup ol
duğunu katiyetle anlamıştı. Onun 
İçin Mertonu daha fazla merak için
de bırakmak istemedi. Kendi vazi
yetini ve bu işlere nasıl karıştığım 
anlatmak için Mertona dedi ki: 

— «Biraz evvel Pamirden İnerken 
bir kervana katılmak istediğinizden 
bahsetmiştiniz. Bir de, maluliyetiniz 
üzerine yeni bir vazifeye tayin olun-
duğımuzu söylemiştiniz. Kasdetti-
ğiniz kervan muayyen bir kervan mı 
İdi? Yeni- vazifeniz ne idi? Bunlan 
da bana anlatacak olursanız ben da 
size kim olduğumu bUdlririm.» 

Merton eUerinl ceplerinden çıka
rarak hemen yerinden firladı. 

Güldostu bir imtihandan geçir
mek için ânî bir surette ona şunu 
sordu: 

— «Siz Lârsen namı altında hare
ket eden Hasan bey isminde birisini 
tanıyor musunuz?» 

— «Size kim olduğumu söylersem 
her şey anlaşılacıktır. Onun için ev
velâ siz biraz evvelki suallerime ce
vap veriniz.» 

Güldost, Hasan bey i.«îminiTi zikre-
düdiğini işitince gene ihtiyatiı bu
lunmaya ve Mertonu dinlemeden 
hiç bir şey söylememeğe karar verdi
ği için böyle bir cevapla îngUizi at
latmağa mecbur oldu. 

Merton, aylardanberi mevkufen 
geçirdiği hayattan bıkmış, usanmış 
ve bu vaziyetten kurtulmak ümldüe 
bütün bUdiklerlnl karşısmdakine an
latmağa karar vermiş olduğundan 
dikkatle Güldosta bakarak dedi ki: 

—«Pek âlâ, mademki bu kadar ıs
rar ediyorsunuz, şahsıma ait olan 
hikâyeye devam edeyim: Maluliye
tim üzerine başka bir vazifeye tayin 
edüdiğimi söylemiştim. Bu vazifem 
çok uzaklardan gelen ve geç kalan 
bir kervam arayıp bulmak ve onu 
idare eden adama yardım etmekti. 
Bu maksatla Ferganadan yola çık
tım. Çin hududunu gizlice aşıp Kâş-
gara gelecek ve burada bir Afganlı 
Ue buluşacaktım. Fakat yolda kızıl 
müfrezelerin takibatına uğradım. Tâ 
Pamir taraflanna kadar kaçmağa 
mecbur oldum. İşte oradan aşağıya 
inerken yakalandım. Kâşgara gel
dim amma ne vaziyette! Ve burada 
aylardanberi yalnız mevkuf kaUşı-

ma üzülmüyorum, arkadaşlardan hiç 
bir haber alamadığımdan ve bir iş 
göremediğimden dolayı da fena hal
de içim sıkıhyor. Şimdi sizin bana 
hiç olmazsa «on vaziyetler hakkm-
da malûmat vererek sıkmtılanmı 
kısmen olsun gidermeğe yardım ede
ceğinizi ümit ediyorum.» 

Güldost, Mertonun anlattıklanm 
dUtkatle dinledi. îngîlijön samimi
yetine inanmamak için ortada hiç 
bir sebep kalmadığına kanaat getir
di. Bununla beraber gene düşündü: 
Bu adam İngiliz, bh- İngilizin ya
bancı bir millet menfaati için feda-
kârane çalışması o kadar nadirat-
tıandır ki ona karşı her zaman ihti
yatı elden bırakmamak gerektir. 
Bundan b a ^ ikimizi de mevkufuz. 
Bu mevkufiyetin bizi ne vaziyetlere 
düşürebileceği beUi olamaz. 

Fakat, bunu düşünmekle beraber 
Mertonun gösterdiği samimiyeti mu-
kabelesiz bırakmamak için dedi ki: , 

— «Süâh taşıyan bir kervanın' 
yolda olduğımu biUyorum. Bu ker
van beUd iki üç haftaya kadar Kâş
gara vasıl olur. Siz de o zamana 
kadar kurtulabUirseniz Rus Türkis-
tamuda çalışan dostlarmıza kervan-
cüar vasıtaaUe haber gönderebilir-
siıüz.» 

Merton, Güldosttan m.ufassai ma
lûmat beklerken verdiği haberi kısa
ca Wldirmekle iktifa ettiğini görünce 
hayal tnkisorma uğradı. Tekrar 
Güldostun yanma oturdu. Ondan 
sonra evvelki müstehzi tavrını yeni
den takınarak dedi ki: j 

— «Evet, o kervanla dostlanma bir, 
haber göndermeğe çalışırım. Fakat 
Enver paşa öldükten sonra artık ora
larda hiç bir işim yok ki! Rus Tür-
kistamnda çalışan türkler içinde en 
«iyade sevdiğim adam kervanın ba-
çmda hareket eden Hasan beydi...» 

— «Hasan bey mi?» | 
— «Evet, kervam getirmeğe me

mur edilmeden evvel onmıla ayni 
namtakada çalışıyorduk. Çok sevimli» 
İyi kalbli, cesur ve azimkar bir za
bittir. KendlsUe çok iyi anlaştık.' 
Hasan beyden uzun zaman haber ala-
maymca onım dostu olduğumdan 
gidip kendisini aı-amayı arkadaşlara 
ben tekûf ettim. Teklifim kabul oIun< 
du. Fakat bu aramanm ne netice 
verdiğini işte burada görüyorsunuz.» j 

Merton Hasan beyle dost olduğu
nu söyleyince Güldost çok memnun' 
oldu. Her nedense Hasan . beyden 
bahsedilmesi kızın hoşuna gidiyor-' 
du. Bunun için Mertonun samimiye-' 
tine büsbütün inandı. Ona her şeyi' 
anlatmağa karar verdi. Fakat tam 
bu esnada bahçenin kapısı gıcırdıya-
rak açıldı. Bahçeye çıkan hademe 
doğru Güldosta gelerek önünde dur
du ve dedi ki: 

— «Taotay'm memurlan zatı âU-
nizi bekliyorlar. Kölenizi lütfen ta
kip ederek geliniz.» 

Güldost kendisinin soruya çekile
ceğini anladı. Bunu pek tabiî bulu
yordu. Kendisini de Merton gibi ay
larca hapsetmekten bir şey kaza
namazlardı. Tevkif ettikten sonra 
söyletmeğe de çalışacaklanna şüphe 
yoktu, Qüld08t, Kâ^ar taotay'ı 
Ma - çao - ru'nun İngilizlerden ziya
de Sovyetlere taraftar gibi göründü
ğünü bildiğinden geçireceği soru im-
tihammn pek sor olmıyacağmı ümit 
ediyordu. 

Onun için, çağınlmasma hiç hay
ret etmeden kalktı. Mertona: 

—, «AUaha ısmarladık, dedi. Bu 
sanatoryumda oturmak için bazı tah
kikat yapUmasına da boyun eğmek 
lâzımgellyor. Huzura çıkmağa da
vet edUdiğim İçin gidiyorum. Sonra 
gene görüşürüz.» 

Hademenin söylediği Çinceden hiç 
bir şey anlamamış olan Merton lâ-
kayd bir tavırla: 

-;- «Ya? Demek ki sizi soruya çe
kecekler! Şimdiye kadar bana bu-
kadannı da yapmadılar. Muvaffaki
yetler dilerim.» cevabını verdi. j 

(Arkası var) 
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Galatasaray kalecisinin üç hatası 
tatdnının mağlûbiyetine maloidu 

Beşiktaş - Galatasaray: 3-2 (2-1) 
Beşiktaş: Mehmad Ali - Fethi, FaıTuk -

Rlfat, Feyzi, Fuat - Hayati, Muzaffer, 
Hakkı, Şeref, E r̂ef. 

OaUtasaray: Sacid - Reşad, Adnaa -
Esfak. Salim. Fazıl - Necdet, Süleyman, 
Bülend, Ha«lm, Danyal. 

Dün Taksim stadında 7000 seyiıd 
önünde Galatasaray ve Beşiktaş ta-
kunlan arasmda Tayyare kupcusının 
final müsabakası oynandt 

Oyuna saat 15,30 da değerli har 
kemlerimizden B. Adnan Akmm idar 
resinde başlandı. Galatasaraylılar 
Takımlarma cezalarım dolduran Ra-
şad, EşfaJc ve Salimi alarak kuvvetli 
bir kadro İle çıkmışlardı. Buna mu
kabil Beşiktaş tatamında Enver ile 
Rıdvan yoktu. Rıdvanm yerine uzun 
müddettenberl sahada görmediğimiz 
Muzaffer oynıyordu. 

İlk akmlan yapan Beşiktaşlılar 
üçüncü ve beşinci dakikalarda birer 
korner kazaiıdılarsa da bundan İsti
fade edemediler. Güneş ve rüzgâr al
tında oynıyan Galatasarayhlann bu 
akınlara Necdet vasıtasüe mukabelo-
si Beşiktaş kalesi için tehlikeli olu
yordu. 7 .nci dakikada Necdetin bir 
akmm Beşiktaş müdafileri ancak kc»-
nerle kesebüdik. İlk mühim gol tehli
kesini 12 inci dakikada Oalatasaray-
lılaı- atlattılar. Hakkınm çok yakm-
dan çektiği şüt Sacidln ellerinde kal
dı. Oyım bundan sonra mütevazln 
bir hal aldı. İki tarafm neticesiz ve 
bozuk akmlan arasmda oyımcıüarm 
falsoları birbirini taMb ediyordu. 

Galatasaraym birinci golü 
30 uncu dakikada Süleyman de-

marke bir vaziyette olan Necdete gü
zel bir pas verdi Necdet topu biraa 
sürdükten sonra tekrar Süleymana 
geçirdi. Süleyman da aşırtma bir pas
la topu Bülendin önüne düşürdü. 
Bülend durdurmadan güzel bir vu
ruşla Galatasaraym ilk golünü yaptt 

Beşiktaşm birinci golü 
Hiç ümid etmedikleri bir sırada 

?ol yiyen Beşiktaşlılar bir müddet ken
dilerini tophyamaaüar. Nihayet 43 ün
cü dakikada Eşref, Şereften aldığı 
topu durdurtmadan ortaladı. Topu 
kapan Hakkı demarke bir vaziyette 
olan Muzaffere geçirdi. Muzalfferln 
plase sütü kalecinin geç plonjonu 
yüzünden Galatasaray ağlarma tar 
küdı. 

Beşiktaşm ikinci golü 
40 inci dakikada Hakkı yalnız baf-

şma üerllyerek topu Eşrefe geçirdi. 
Eşrefin ortaladığı topa Hakkı, Şeı^f 
ve Sami aym zamanda çıkış yaptı
lar. Safcid evvdft tuttuğu topu elin
den kaçırdı. Şeref de plfise bir vuru^ 
la Beşiktaşa ikinci golü kazandttdı. 

Golü müteaMb Galatasaraym çok 
canh bir hücumunda Bülende Beşik

taş müdafUeri 18 çizgisi içinde favul 
yaptüar. Fakat hakem penaltı çat 
madı. Biraz sonra birinci devre 2-1 
Beşiktaşm galibiyetile bitti. 

tkind devre 
İkinci devrenin bidayetinde Beşik

taşlıları hücumda görüyoruz. Blrlnd 
devrede muvaffaJc olamıyan Şeref bu 
devrede çok güzel paslarla Beşiktaş 
hücum hattmı yürütüyordu. 15 daki
ka kadar Galatasaray kalesi önünde 
oynıyan Beşiktaşlılar bu hâkimiyet
lerinden istifade edemedüer. Tedri

cen Galatasaraylüar oyunu hâkimiyet
lerine aldüarsa da hücum hattmm sol 
tarafımn çok bozuk oynaması yüzün
den netice alamadılar. 

23 üncü dakikada Süleymamn OT-
taladığı topu Mehmed Ali tuttu. Prt-
kat elinden kaçırdı, Galatasaray mur 
hacimleri uzakta olduğundan bu teh
like atlatüdı. 

Galatasaraym Udnd golü 
32 inci dakikalda Salime geçen to

pu Salim Feyziyi atlattıktan sonya 
Hâşime verdi. Hâşim biraz sürdükten 
sonra Bülende pas verdi, karşısındar 

'ü beki güzel bir vücud çalımı ile at
latan Bülend yakmdaH çektiği sütle 
takmılan berabere vaziyete getirdi. 

İki dakika sonra Galatasaraym ye
ni bir akınmda' Hâşimin zayıf bir sü
tünü Mehmed Ali güçlükle kornere 
attL 

Beşiktaşa kupayı kazandıran gol ' 
36 mcı dakikada İM bek arasmda 

bulunan Hakkı aldığı topu Şerefin 
önüne Uerl doğru verdL Sacid çıkif 
yaptıysa da topu elinden kaçırdı. Şe

ref de boş kaleye Beşiktaşm galibiyet 
golünü attı. 

Beşiktaşlılar tekrar elde ettikleri 
galibiyeti kaçırmamak İçin Hakkıyı 

geriye aldılar. Buna rağmen Galata-
sarayı sıkıştmyorlardı. 

41 inci dakikaldo hakem, Eşrefe fa
vul yapan Reşadı çıkardı. Maç da Ga
latasaraym son gayretleri arasmda 
Beşiktaşm 3-2 galibiyetile bitti. 

Nasıl oynadılar 
Beşiktaş takımı: Mehmed Ali kale

sini muvaffakiyetle korudu. Sa^ mü
dafi Fethi henüz Beşiktaş takmunda 
yer alacak bir oyuncu olmadığmdan 
Beşiktaş müdafaasmda bütün ağırlık 
Faruğa yüklendi. 

Beşiktaş takımınm aı iyi çahşaa 
hattı haf hattı oldu. Bilhassa Rifat 
çok güzel oynadı. Forvet hattmda Ha
yati fena idL Muzaffer, Eşref rasat 
derecede oynadılar. Bu hatta Şeref 
ve bilhassa Hakkı çok muvaffak olar 
rak takımlarım kalzandırdüar. Beşik-
taşlüar tam mânasile bir kupa taia-
mı olduklarını bir kere daha göster
diler. Bugün için tek maçlarda Be-
şlktaştan fazla! muvaffak olacak ta
kımımız yoktur. 

Galatasaray takum: Kaleci Sadd 
mağlûbiyetin en büyük âmilidir. Ye
diği her üç golde de çok hatalı İdL 
Cezasmı yeni bitiren Reşad bazı 
fena vuruşları müstesna iyi çar 
lıştL Fakat en sonunda: Eşrefe 
yaptığı kasdl hareketi bir daha 
tekrarlamamasmı tavsİ3re ederiz. Sol 
bek Adnan henüz takıma a.iıgTTiB!mı<| 
olmakla beraber nazik anlarda vazi
fesini muvaffakiyetle başardı. Oalar 
taisaray haf hatti mağlûbiyetin ikin
ci âmilidir. Bir kere takım teşkilinde 
Eşfakı santrhafa almamak sureü-
le Galatasaray idarecileri büyük bir 
hata yapmışlardı. Bu hat Fazıl ba^ 
ta olmak üzere muvaffak olamadı. 
Forvet hattmda Necdet ve Bülend tar 
kımm Mİ iyi oyuncuları idi. Süleyman 
da birinci devrenin ortalarmdan son
ra! iyi oynamağa başladı. Bu hattm 
sol tarafı olan Hâşim, Danyal kısmi 
da hiç muvaffak olamadı. 

Hakem 
Maçm hakemi B. Adnan Akını 

dünkü güzâ idaresinden dolayı teb
rik ederiz. Sertliğe hiç müsamahd 
etmiyerek oyunu büyük bir Lsabetie 
idare etti. Yalnız en sonda Beşadı 
oyundan çıkardıktan sonra Eşrefe 
favul vermesi lâzımken Galatasaray 
aleyhine faVul vererek ufak bir ymı-
lışlık yaptı. 

ikinci küme lî r maçları 
ikinci küme takımlan arasmda lig 

maçlanna dün Beşiktaş ve Fener 
stadlannda devam edilmiştir. Beşik
taş stadmda yapüan maçlarda Ana-
doluhisar tdmanyurdu, Ortaköyü 1-S, 
Altmordu, Galatagençleri 2-1 yendi
ler. Beylerbeyi - Davudpaşa 1-1 be
rabere kaldılar. Fenerbahçe stadında 
Karagümrük - Doğanspor araaındakt 
maça Doğansporlular gelmediğinden 
Karagümrük hükmen galip gelmiştir. 

Sabah maçları 
Dün sabah Taksim stadmda gayri 

federe klüpler arasında yapılan mü
sabakalarda Galatagençler ŞÜşUyi 
3-1 yenmiş, Amavutköy Ue Kurtuluş 
da 0-0 berabere kalmışlardır. 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Fenerbahçe ikinci 
devrede açıidı 

Fenerbahçe - Sûleymaniye 
6 - 1 (2-1) 

Dün Fenerbahçe stadmda Sülejr* 
maniye ve Fenerbahçe takımlan artr 
smda yapılan şild maçlan saa lâTİ> 
vetlUerin 6 - 1 galibiyetUe bltmlfttr. 

Fenerbahçeliler Ali Rlzayı bek Of̂  
natarak: 

Necdet - Ali Riza, Leb^ - Neodat, Ap> 
tan. M. Reşad - Nuri, Niyazi, Btkle&d, flaad 
Fikret. 

Şeklindeki kadro Ue çıktılar. Bi
rinci devrede Esad ve Niyazi vantft-
sUe iki gol yapan Fenerbahgdiler 
müdafaalarmm hatası yüzünden bir 
de gol yiyerek devreyi 2-1 galip Idtir» 
mislerdir. İkinci devrede san lâctveıt-
İller açüarak oyun üzerinde tam bir 
lıâkimiyet tesis etmişler ve 4 gol d*-
ha atarak 6 - 1 kazanmıştır. 

TAKSİM STADINDA: 

Feneryılmaz istanbui 
şampiyonu Itarşısında 

iyi dayandı 
Güneş - Fener yılmaz: 2-0 

(1-0) 
Dün Taksim stadmda Hava kupa

sı finalinden evvel yapılan FeneiP-
yılmaz - Güneş şild maçmda Fener* 
yılmazlılar çok enerjik bir oyun Ç̂  
kararak kuvvetli rakiplerine ancak 
iki sayı f arkile mağlûp oldular. OO-
neşUler gollerini birinci devrede Nec
det, ikinci devrede Selâhaddln vaar 
tasile yaptılar. Bu maçta bilhassa 
Foıeryılmaz kalecisi ile sağbekl çok 
muvaffak oldular. GüneşlUer şu TEBIA-
ro İle çıkmışlardır: 

Cihat - Yıuuf, Reşad - İbrahim, Rı» , 
Ömer - Sel&haddln, Necdet, Melih, M^rsd,. 
RebU. 

BEŞİKTAŞ STADINDA! 

Vefa k sefer itazandı 
Vefa - Kasımpaşa: 4 - 2 

Oeçen hafta berabere kalan Vete 
Kasımpaşa takmüan hakem B. 1 1 1 
Apak'm idaresinde tekrar karşılat
tılar. Birinci devre |kl gol kazanan 
Vefalılar Ikind devrede gollerini dOp> 
de çıkardılar. 

4 - O mağlûp vaziyete düşen Kar 
sımpaşalüar Vefamn 'gevşemeelndjea 
istifade ederek iki gol kazandılar ye 
maç da 4 - 2 Vefanm gallblyetfld 
bitti. 

Dünkü kır koşulan 
Beyoğlu Halkevi tarafmdan tertip 

edilen kır koşusu iki kategori fizerlı>-
den olmak üzere Topkapı - Maltepe 
arasmda yapılmıştır. 

3000 metre üzerinden yapılan Uk 
koşuda Beyoğlu Halkevinden Sergls 
kazanmıştır. Takımlar arasmda Be
yoğlu spor 13 puanla birinoi olmuş
tur. 7000 metre üzerinden yapılan 
ikinci koşuda Galatasaraylı İbrahim 
bu mesafeyi 23 daJdka 43 saniyede 
koşarak kazanmıştır. Takımlar arar 
smda 7 puanla Galatasaray birinci 
gelmiştir. 

Barutgücü sahasında 
Dün Barutgücü sahasında Sirkeci 

tdmanyurdu ile Bakuköy Barutgücü 
A takımlan artasmda yapılan maçı 
7-2 Barutgûclüler kazanmışlardır. 
Ayni klüplerin B takımlan atasında 
yapılan maçı 2-0 Barutgücü, Genç 
takımlar maçım da 3-2 Barutgücü 
kazanmıştır. 

öğleden evvel Bakırköy Rum ta
kımı ile Yeni Pera arasındaki maçı da 
4 - 2 Bakuköy Rum takımı kazaxir 
znıştır. 

Tokandan s i n Ilat 
Be«lkta( ı̂]Ar maçtan lonr» kanadıUari kapa O» beraber. 
Oalatasarayblar maçtan « m L 
Be9İkta«m Uünd gtM. Kaleel Saoid topa elinden kaçırdıktan sonra plonjon yaporoft 

Fakat çok roç> Şerefin vnnifa fle top çoktan kaleofaı yolona tutmuş. 
Saoid topa nairfcınm ayıMarmdan abyor. 

İzmir otomatik telefonun 
teslimine gelecek hafta 

başlanacak 
izmir (Akşam) — Hükümetçe satm 

alman İzmir otomatik telefon şirketi 
tesisatınm teslim ve tesellüm muar 
melesine önümüzdeki lıafta başlana
caktır. Tesisati tedkik ederek devr 
alacak kranisyona reis tayin edilen İs
tanbul telefon müdürü B. Niyazi, bu
günlerde İzmlre gelecek, İzmir posta 
ve telgraf müdürü B. Naim Güleç ve 
nafia müesseseleri komiseri B. Halid 
Altanla birlikte tesisati tedkike baş-
hyacaktır. İzmir otomatik telefon te
sisati şubattan itibaren hükümet na-
mma işletilecektir. 

Alman meclisi 
toplanıyor 

Beriin 30 (AJL) -^ Alman siyasi 
mahafill, ecnebi gazetelerinde inti
şar eden ve nasyonal sosyalizmin ik
tidar mevkiine gelmesinin beşinci yıl 
dönümü münasebetlle Raylştağ'm 
30 k&nunusanide mukarrer olan iç
timaa davetinin geri l»rakılacağına 
dair bulunan Imberleri tekzib etmek
tedir. Bu mahafU, Rayiştağ'm içti
maa davet edUmemiş olduğımu ve iç
timaa davet edilmesi halinde de bazı 
hazırlıklaıla meşgul olmakla iktifa 
edeceğini tasrih etmektedirler. 
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Bayan i k t i s a t yapıyor J 
Ferhunde kocasına: 

— Yusuf... dedi, ben düşündüm, ta
şındım. Biz hiç iktisad yapmıyoruz. 
Elimize geçen parayı har vurup har
man savuruyoruz. Bu, böyle olamaz. 
Biraz iktisad etmeliyiz. Bunun İçin ben 
bir program yaptım. Bvmdan sonra 
iktisad yapacağız, öyle ya insanm 
hastalığı var, ihtiyarhğı var. Bir ke
narımıza bir parça para atmazsak böy
le zamanlarda halimiz ne olur?.. Biraz 
değil, epice iktisad yapmalıyız... De
ğil mi?.. Yusuf karısımn bu sözlerin
den pek memnun oldu: 

— Aferin karıcığım... dedi, çok doğ
ru düşünüyorsun... Muhakkak ki, bi
zim iktisad yapmamız lâzım... Bımım 
İçin evin idaresini, bizim idaremizi ta-
mamile sana bırakıyorum. Ne yapar
san yap... 

Perhunde bir masamn başına otur
du. Kendi kendine bir takım hesaplar 
yaptı. Bundan sonra Yusuf a döndü: 

— ÎUc olarak senin sigarandan işe 
başladım... Günde bir paket sigara iç
men hem israf, hem de sıhhatine mu
zu*... Günde sana azamî beş cigara ve
receğim. Bununla idare edeceksin... Ne 
yapalım?. İktisad edeceğiz.. Yusuf bu
na itiraz edecek oldu. Lâkin Ferhun-
denin iktisad yapmak için uğraştığı 
şu sıralarda, daha ilk adımda onun 
şevkini kırmak istemedi. Günde beş ci-
garaya razı oldu.' 

Ertesi günü beş cigai'a ile akşamı 
eden Yusuf eve dönünce karısmı mü
him bir iş yapmış bir insan vaziyetin
de buldu. Ferhunde: 

— Kocacığım... dedi, ben kendime 
bir kürk ısmarladım... 

Yusuf şaşırmıştı: 
— Ne?.. Kürk mü ısmarladın?.. 
— öyle ya., tasarruf yapmıyacal? mı-

3^?.. Bımun için ben de bir kürk ıs-
naarladım... 

Yusuf hayretler içinde Ferhımdeye 
bakıyordu: 

— Peki amma... Anlamadım... Ta
sarrufla kürk ısmarlamanın alâkası 
ne?.. 

Ferhunde kaşlarmı yukanya kal
dırdı: 

— Aman Yusuf... dedi, çok saf in-
sansm vaUahi... Bımu anlanuyacak 
lıe var sanM?.. Tasarruf olsım, iktisad 
olsım diye kürk ısmarladım. Düşün bir 
kere ben her sene bir kışbk manto yap-
brmıyor mısın?.. Her sene kışlık monto 
için avuç dolusu para gidiyor. Düşün
düm. İyisi mi bir kürk mantoya bir 
kere 500 lira veririz. Bu kürkü dört beş 
•ene giyemem mi?.. 500 lira üe birkaç 
«enelik manto masrafımı hallettim. 
Bak seni, senin param ne kadar dü
şünüyorum. Ne hesapU kadınım değil 
nü?.. Hem bu 50Ö lirayı da taksitle öde
yeceğiz. Ben ilk taksiti 50 lirayı ver-
ölm... 

• , Ytısuf bojmvmu büktü. Artık olan 
öhnuştu. Bımdan sonra Ferhımdeye 
De denirdi: 

— Peki kancığım... diye mırıldandı. 
Ferhımde büyük bir ehemmiyetle 

Oöa sordu: 
— Sen beş cigaradan fazla içmedin 

y*... Btüc ben İktisad olsun diye kafa-
ou bu kadar yorar, yeni yeni çareler 
<*Û5ünürken sen müsriflik edersen gü-
'O^ttır... Kaç cigara içtin bugün?.. 

— S cigara İçtim karıcığım... 
— Aferin... îyi etmişsin... 
Ertesi akşam eve döndüğü zaman 

^''isufu ikinci bir sürpriz karşıladı. Fer-
bnnde: 

— Kocaağım... dedi. Bugün mühim 
Wr iktisad hamlesi yaptım... 

^^ısuf merak içinde sordu: 
— Ne yaptm kancığım?.. 
S'erhımde gayet mühim bir iş yap-

*0J9 gibi izahat verdi: 
— Kendime en pahalısmdan üç çift 

*"karpin ısmarladım. Her çifti 25 şer 
^*'a<ian... üç çift yetmiş beş lira etti... 

Yusuf aptailaşmıştı: 
— Ne... Üç çift iskarpine 75 lira mı 

•erdin?. 
— öyle ya... Tasarruf yapmıyor 

**Myi2?.. Ucuz ucuz iskarpinler alıyo-
J ^ . Bir haftada eskiyor. Meşhur söz-
'«r. «Ucuz etin yahnisi yavan olur.», 
tuctııdur vardır bir illeti, pahahdır 
' • ^ ^ bir hikmeti..» derler. Ucuz lakar-
JJûler giyip her on beş günde bir yenl-
•*Qİ almadansa böyle en pahalısmdan 
S9 Ç^ alınm. Bunlan hiç değilse 6 ay 
^ «öl giyemem... Düşün bir kere Ik-
^^'^ yapmak için zihnimi ne kadar 
^°^yorum. Böyle yeni yeni çareler 
ouimak içm ne kadar didiniyorum... 

Sen söyle bakalım... Bugün beş ciga
radan fazla içmedin ya... Evde kancı-
ğm «İktisad yapacağım» diye çırpımr-
ken sen müsriflik edersen vallahi gü
nahtır... Kaç cigara içtin bugün?.. 

— 5 cigara karıcığım... 
— Aferin iyi etmişsin!.. 
Fakat iktisad uğrunda yeni yeni ça

reler bulmak için zavallı Ferhundecik 
başım çok yoruyordu. Hergün de yeni 
bir iktisad çaresi buluyordu. İktisadla 
yaşamağa başladıklarının beşinci gü
nü Yusuf eve gelince karısını düzüne-
lerle ipekli çoraplarm, kutu kutu pud
raların, çeşid çeşid duran boyalarm, 
kutu kutu rimellerin arasında buldu. 

Ferhımde gülümsüyordu: 
— Kocacığım... Bugün öyle bir ikti

sad hamlesi yaptım ki, hiç sorma... 
Yusuf gözleri ipekli çoraplarda, ku

tu kutu pudralarda, rimellerde, dudak 
boyalannda endişe ile sordu: 

— Ne yaptın Ferhundeciğim?,.. 
Ferhunde gayet mühim bir tavırla: 
— Müthiş, müthiş... dedi, yaptığımı 

çok beğeneceksin... 
Genç kadın bir cigara yakarak ilâve 

etti: 
— Amma çok yoruldum... Bütün 

Beyoğlımu altüst ettim... Malûm ya 
bir malı perakende alırsan pahalıya çı
kar. Amma toptan alırsan çok ucuz 
gelir. Ben de iktisad olsun diye bütün 
tuvalet eşyamı ve çoraplarımı toptan 
aldım. İki düzüne çorap aldım. Düşün 
düzünesi 60 liraya... En güzel ipekli ço
raplar... Bana çifti peş liraya geldi. İki 
düzüne çoraba 120 lira verdim. Hazır 
aklımda iken sorayım... Sen bugün kaç 
cigara içtin?.. 

— Beş cigara kancığım... 
— Aferin iyi etmişsin... Bak ben ik

tisad yapacağım diye ne kadar çaba< 
hyorum. Sonra çoraplardan başka 12 
kutu pudra aldım. Adam 12 kutudan 
bana her zamanki fiatten bir lira İk
ram etti. Yani 1 lira iktisad ettik. Son
ra 12 tüp dudak boyası aldım. Bunda 
da adam bana yanm lira ikram etti. 
10 rimel aldım. Bu rimellerden de 25 
kuruş İndirttim. Görüyorsun ya kan-
cığm az para ile geçinmek için ne ka
dar cabahyor. Bak gene unttum... Sen 
bugün kaç cigara İçtin? 

— Beş kancığım... Demin söylemiş
tim ya... Beş cigara!... 

— Aferin... İşte böyle olmalı... Sen 
bir taraftan, ben bir taraftan iktisad 
edersek o zaman İki yakamız bir araya 
gelebilir. Yoksa başka türlü imkânı 
yoktur. 

Ferhunde iktisadla yaşamak için her 
gün yeni ve akla gelmedik çarelere 
baş vuruyordu. 

Bir gün kocasına: 
— Yusuf... dedi. Ben düşündüm. 

Tramvaya, taksi otomobillerine avuç 
dolusu para veriyoruz. Hazır benzin 
flatleri de biraz indi. Gel taksitle bir 
otomobil alalım. Taksi, tramvay para-
smdan kurtuluruz. Adamakılü iktisad 
etmiş oluruz. Hem altımızda bir oto
mobil olursa ucuz ucuz pazarlara gi
dip öteberi alırız. Evimize getiririz. Ol
maz mı?. 

Yusuf: , 
— Aman karıcığım... dedi, bu fikri

ni sonraya bırakalım... Evvelâ senin 
kürkünün taksitlerini ödiyelim de on
dan sonra... 

Aradan bir ay geçmişti. Yusuf gene 
bir akşam evine dönünce kansmı ay
nalı dolabm yansı kadar büyük bir 
radyonım başmda buldu. 

Perhunde: 

— Kocacığım... dedi. Yaptığım ikti
sad hamlesini pek beğeneceksin... Dü
şündüm biraz musiki dinlemek İçin 
her hafta çalgıh bir yere gidip avuç do
lusu para veriyoruz. İyisi mi 450 liraya 
bir radyo aldım... Hem de taksitle ödi-
yeceğiz... Bundan sonra çalgılı yerlere 
para vermekten de kurtulduk... Düşün 
bir kere... Ne iktisad değil mi?.. Haaa... 
Sen bugün kaç cigara içtin bakahm?. 

— Beş kancığım... Beş ama kuzum 
Ferhunde artık biz bu iktisaddan vaz 
geçelim... İktisad yapacağım diye ken
dini çok harap ediyorsun. Yoruluyor 
didiniyorsun... Bu ölümlü dünyada İn
san bu derece çırpınmamah... Biz ge
ne eski müsrif hayatımıza dönelim!.. 

(Bir yıldız) 

ilay 
Son toplantısmda mühim 

kararlar verdi 
Yeşilay merkez kurumu 27/1/938 da 

toplanarak aşaj ı̂daki kararları vermiştir: 
1 — Yeşüaya âza olmak Istiyen ve hâ

len meyhanecilik gibi bir sanatı mecbu
ren yaptıgmı yazan biı- zatm mektubu 
okundu. Kendisinin iyi duygularına te
şekkür edilmesine, fakat sanatı dolayısi-
le cemiyete üye olamıyacagı bildirildi. 

2 — 18 yaşından aşağı gençlerin içkili 
yerlere girememesi hakkmdaki umumi 
hıfzıssıhha kanunu ahkâmının şiddetle 
tatbiki hususunun Dahiliye Vekâletinden 
temennisine. 

3 — Sıhhat Vekâletinin getireceği sağ
lık propaganda füimleri arasında Alko
lizm İptllâsı ve uyuşturucu zehirler teh
likesini gösteren filimlerin de getirilme
sinin Sıhhat Vekâletinden rica edilme
sine. 

4 — Halkevleri ve mekteplerde kış kon-
feranslarma başlanmasma. 

5 — Ç!ocuk esirgeme kurumu ile birlik
te gençler İçin bir okuma salonu açılma
sı hususunda esirgeme kurumuna müra
caat edilmesine. 

6 — Ayda bir fikir toplantıları yapıl
masına. 

7 — Kurban bayramınm üçüncü günü 
ülkü arkadaşları için bir çay verilmesine. 

8 — Yeşilay mecmuasmm köy odala-
nna, İşçi lokallerine meccanen gönderil
mesine. 

9 — İki ay içerisinde alkolizm ve uyuş
turucu maddelere karşı gençliği aydınla
tacak renkli fişlerin hazırlanmasına. 

10 — Mart ayı içerisinde çocuk baba-
lanna meccanen bir müsamere verilme
sine. 

11 — Herkesin anlıyacagı dilde alko
lizm ve uyuşturucu maddelerin fenalık
larını gösteren bir sağlık kitabı hazırlan-
masma. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldırımda Vinkopulo, Oala-
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Beşir Kemal, Heybeliada: 
Tomadls, Büyükada: Merkez, Fatih: 
lanail Hakkı, Karagümrük: Ali Ke
mal, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yenlköy, Emlrgân, Ru-
mellhiaarmdaki eczaneler, Aksaray: 
Etem Pertev, Beşiktaş: Süleyman Re
cep, rener: Balatta Hüsameddin, 
Beyazıd: Asadoryan, Kadıköy: Sö-
ğiitlüçeşmede Hulusi Osman, İskele 
caddesinde Saadet, Üsküdar: İmra-
bor, Küçükpazar: Necati, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: Çem-
berlltaşta Sim Rasim, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 

tsmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kooaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
yerL Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Namnan dilüş ve yau makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levannu 

saire balanar. 

Bas, dİ9> nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlannızı derhal keser. îcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artrltlzm, Romat izma 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: iskender F. g*"**"* Tefrika No. 132 — . 

Küçük Sinan uzun zamandanberi (Kavaklar çifliği)nde 
oturuyordu. Bir gün Rozitanm adını duyunca... 
Kavaklar çifliği Çatalcaya varma

dan, büyük bir erazi içinde ormanı, 
yaylası, ağıUarile çok zengin, çok 
şirin bir yerdi. 

ÇSflik sahibi Abdullah efendi zen
gin bir adamdı. Uzun yıUardanberi 
toprakla uğraşmaktan zevk duyar
dı. Sinan Istanbuldan uzaklaşırken, 
Abdullah efendinin çifliği hatınna 
gelmiş, doğruca oraya giderek vazi
yetini çiflik sahibine anlatmıştı. 

Abdullah efendi cahil bir adam 
değUdi. Sinam çocukluğundanberi 
tamrdı. Onu görünce: 

— Vay oğul, dedi, dünya tersine 
mi dönmeğe başladı? Senin gibi bir 
deniz kartalını buralarda çürütmek 
doğru mudur** 

Sinan müthiş bir iftiraya uğradı
ğım ve nihayet şehirden uzak kal
mak şartile ölüm cezasından affedil-
dlğüıi anlatınca, Abdullah efendi Bi
nana daha çok acımış ve çifliğinin 
kapılarım kendisine açmıştı. 

Abdullah efendi çifçi olarak doğ
mamıştı. O da uzun müddet devlet 
işlerinde bulunmuş, büyük mansıp
lar almış., fakat günün birinde 
Lala Mustafa paşa ile bozuşarak her
kese küsmüş ve Kavaklar çifliğine 
çekilmişti. 

Abdullah efendi halden anladığı, 
için, Sinana: 

— İki dertli arkadaş gibi burada 
yaşanz. Sakın üzülme! 

Diyerek, ölümden kurtulan bu de-
likanhjn teselli etmişti. 

Aradan yıllar geçtikçe, Sinan, çif
lik hayatına ısınıyor, kuzular, inek
ler, av kuşlarile uğraşmaktan zevk 
ahyordu. 

Sinamn çiflikte en çok sevdiği 
kırmızı bir atı vardı. Sinan açık ha
valarda atma biner, ormanda okla 
kuş avına giderdi. 

Sinan idam cezasından kurtulduk
tan sonra, ölümden korkmaz olmuş
tu. O, zaten donanmada cesaret ve 
atılganlığUe meşhurdu. Şimdi - ölüm
le karşılaştıktan sonra - cesaret ve 
atılganlığı büsbütün artmıştı. Fa
kat, ne yapsın ki, üçüncü Murad 
tahtta kaldıkça - İstanbula gide-
memek mecburiyeti - onun belini bü
küyordu. 

Bir yıl, kış mevsimiydi. Sinan ge
ne böyle, atma binerek ormana açıl
mıştı. O gün hava sertçe idi. Çiflik 
sahibi Abdullah efendi: 

— oğul, bugün tipi var... Orman
dan yaban domuzlarının inmesi 
muhtemeldir. Bunlar bazan sürtt 
halinde dolaşır. Kaı-şma çıkarlarsa, 
camnı koruyamazsın! dedi. 

Sinan aldınş etmedi: 
— Ben, Kara Halilin elinden iki 

kere kurtuldum. Yaban domuzlan 
bana bir şey yapmaz... 

Diyerek çıkıp gitti. 
Sinan o akşam güneş battığı hal

de ormandan dönmemişti. 
Abdullah efendi merakından çat-

hyordu. Ormana adamlanm gön
derdi.. Sinanı arattı. 

Çiflik koruculaıı geç vakit eli boş 
döndüler. 

Oysa ki, Sinan o gün orman ke
narında bir küçük kulübe görmüş
tü. Bu kulübede bir orman bekçisi 
oturuyordu. Bu İ!)ekçi de Abdullah 
efendinin adamlarındandı. 

Sinan çok üşümüştü. Atını kapı
ya bağladı. Orman bekçisi kulübe
de ateş 3rakmıştı. Sinan selâm verdi: 

— Çok üşüdüm, baba! dedi. Biraz 
ısma3nm.. 

îhtiyar orman bekçisi çok cana 
yakm bir adamdı. Sinanı, Abdullah 
efendinin yarımda bir kere görmüş
tü: 

— Buyurun aslanım! 
Diyerrik, yerini ona veröi.. kapıyı 

kapadı. 
Dışanda tipi artnuştı. 
Kulübede yavaş yavaş konuşuyor

lardı: 
—^ Çoktanberi burada mısm? 
•—. uç ay oldu buraya geleli... 
— Ondan önce nerede idin? 
— Istanbulda ... 
— Ya... Demek sen Istanbuldan 

geldin buraya, öyle mi? 
— Evet... 
— Orasım neden bıraktm da böy

le dağ başına çekildin? 
îhtiyar bekçi içini çekti: 
— Kalıç Ali paşamn köşkünde çar 

hşıyordum. Rahatım çok İyi idi.. 
Sormayın başıma gelenleri... 

— Hele anlat bakalım... Ben de 
senin gibi dertliyim. Tipi bastırdı. 
Ateş başında dertleşelim biraz... 

Orman bekçisi anlatmağa baş
ladı: . 

— Kaptan paşamn köşkünde bir rum 
karısı vardı. Demir Recep bu kadını, 
sefere çıkarken, kaptan paşanın kâh
yasına teslim, etmiş. Dönüşte ksulı-
m ölmüş bulmuş. Aradan yıllar 
geçti. Günün birinde paşanm cari
yelerinden birisi bana bir İftira attı. 
(Demir Recebin kansmı sen öldür
dün!) dedi. Bu lâf kaptan paşanın 
kulağına kadar gidince, tehlikeye 
düştüğümü, anladım., köşkten kaç
tım, buraya geldim. 

— Abdullah efendiyi eskiden tanır 
mıydm? 

— Tanımasam gelir miydim bu
raya?! Alah razı olsun ondan. Bana 
bir iş verdi. Hele şu kışı atlatalım 
da... 

— Ondan sonra ne yapacaksın? 
— O fettan kadından öcümü al

madan, Allah camım almasın. 
— Hangi kaduı o? 
— Bana iftira atan kadm ... 
— Mademki Demir Recebin kan

smı sen öldünnedin: Neden korku-
yordun? Paşaya hakikati anlatsay-
dm da kaçmasaydm, daha iyi ol
maz mıydı? 

— Bu cariyenin köşkte bonısu 
öter, yavrum! Paşa benim sözlerime 
inanmaz ve onun dediğini doğru sa
narak beni cellâda verirdi. Kellemi 
kurtarmak için kaçmaktan, başka 
çare bulamadım... 

— Yazık... Sen de talihsiz bir 
adammışsın benim gibi! 

— Vay, siz de talihsiz misiniz? 
— Öyle ya... İstanbulun hasreti

ni çekerek, buralarda sürünmek ta
lihsizlik değil de nedir? 

— İstanbulun neden hasretini çe
kiyorsun? İstanbul yolunu bilmiyor 
musun? 

— Biliyormn amma, padişah beni 
İstanbuldan uzaklaştırdı. 

— Ha... Demek Kara Halilin elin
den km'tulan Sinan reis sizsiniz, öy
le mi? 

Sinan başım salladı. 
Orman bekçisi merakla sordu: 
— Herkes seni öldü biliyordu... 

Rozita padişahm gözünden düştüğü 
zaman. Tersanede seni sevenler: 
cAh, şimdi sağ olsaydı da Rozita]?! 
alsaydı. Padişah onu her halde Si» 
nana verirdi!» diyorlardı. 

Sinan hayretle gözlerini açarak 
bağırdı: 

— Ne diyorsun, baba? Rozita sul
tan Muradın gözünden düştü mü? 

— Öyle diyorlar, aslanım! Hem bu 
yeni bir iş değil. Ben İstanbulda ge
çen yıl duydum bunu. 

— O halde Rozita ne oldu? 
— Efendimiz onu Çırağan dairesi

ne attırmış. Rozita orada mahpus-
muş! 

* 
S i n a n , o r m a n d a n ç i f l iğe 

d ö n ü n c e . . 
Sinan o gece ormandan çifliğe 

döndüğü zaman çok düşünceliydi. 
Abdullah efendi: 
— C^ul! Seni çifliğin dört köşe

sinde arattık., bulduramadık. Me
raktan çıldınyorum.. neredeydin bu 
vakte kadar? 

Sinan Rozitayı düşünüyordu.. 
—>Av peşinde koştum, amca! Me

rak edilecek bir şey yok... 
Dedi. Sırtındaki karlan silkerek 

içeri gü'di. 
Sinarun kulağında orman be' - * 

nin sözleri çınlıyordu: 
«Rozita, padişahın gözünden 

düştü. O şimdi Çırağan dairesinde 
mahpustur!» 

(Arkası var) 

' JUl'" 
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Sahife 10 

Turgutlu imar ediliyor 
Asrî bir stad ve yeni bir meydan yapıiacalttır. 

Su tesisatı da bitirilmeli üzeredir 

!. . . . . » ' * • • • ^ > , 7m^aüTut KAZAA». 

.* 

'^^J^^ 

Turgutlu belediyesinin eski mezarlık yerinde yaptıracağı stadyomım projesi 
Turgutlu (Akşam) — Genç belediye 

reisi bay Cevdet Ölttem çalışmalarına 
büyük bir hızla devam etmektedir. 

Şehrimizde kuvvetli bir gençlik var
dır. Gençlikle yakından alâkadar olan 
şehir meclisi evvelki toplamşmda stad-
yoma tahsis ettiği Alankuyu mezarhgı 
yeri için bir stadyom projesi yap
tırmıştır. Bu stadyom senelere 
taksim edilmek suretile yapılacaktır. 

Şehrimizde nüfus kesafeti vardır. 
Mevcud mzearlık halkımızı her daki
ka muztarip ediyordu, belediyemiz ka-
sabamn haricinde çok güzel bir yeri 
asrî mezarlık ittihazına karar vermiş 
ve beş senelik programa ithal etmiştir. 
Asrî mezarlığm plânlan bu defa ikmal 
edilerek gelmi.ştir. 

On beş senelik yeni bir memleket 
olan Turgutlu merkezi 24 bin nüfuslu 
bir şehirdir. Şehir meclisinin kabul 
ettiği programda vâsi salonlan yirmi 
iki odalı modern bir belediye sarayı 
yaptmlması tahtı karara alınmış ve 
bu iş genç ve muktedir mimarlarımız

dan B. Ferruha verilmiştir. Bu bina 
yeni usul tarzı mimarînin bir semboli 
olacaktır. 

Cumhuriyet meydanı; merasim ve 
ihtifallerde memleket halkım istiap 
edemiyor. Belediyemiz bu noksanı ber
taraf etmek için münasip bir yerde bir 
meydan açmağa ve meydamn ortası
na da Atatürkün muazzam heykelini 
dikmeğe karar vermiştir. 

Çocuklar için de bir bahçe yaptırıl
maktadır. Bütün bu plânlar yakmda 
ikmal edilerek bu bahar faaliyete ge
çilecektir. 

Belediye meclisimizin kabul ettiği 
progfraımn başında su tesisatımn ik
mali gelmektedir. 140 bin lira sarfUe 
vücude getirilen fennî su tesisatımn 
ufak defek noksanlan vardır. Bunlan 
tamamlamak için Almanyadan beş ki
lometrelik boru ve teferruatı gelmiş 
ve geçeceği sokaklar tesbit edillerek 
vesaiti hazırlanmıştır. Havalar düze
lince bu îuneliyeye derhal başlanarak 
iki ay içinde ikmal edilecektir. 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide l l / Ş u b a t / 9 3 8 dedir. 

[Büyük İkramiye: j.OOOO 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12,000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

Muktedir bir mütercim arfinıyor 
İstanbulda çalışan mühim bir şirket, Türkçeden Fransızcaya ve 

Fransızcadan Türkçeye yek iyi tercüme yapmağa muktedir bir memur 
anyor. Yüksek maaş verilecektiı-. 

Kendilerinde iktidar görenlerin, istidalarım ve ehliyet vesikaları su
retlerini «Umum Yazı îşleri Müdürü posta kutusu Beyoğlu 2248» adre
sine yollamaları temenni olunur. 

Talipler kırk yaşım tecavüz etmemiş ve hiç olmazsa Lise tahsilini 
ikmal etmiş olmahdırlar. 

İcabeden vasıflan haiz olmayanların liizumsuı yere müracaat et
memeleri bilhassa rica edilmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 — Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine uy
gun (150,000) metre yazlık kumaş kapalı zarfla pazarlıgft tahvUen 16/2/938 
çarşamba günü saat onda satın alınacaktır. 

2 — Buna ait şartname (450) kuruş karşılığmda komisyondan ahnabUir. 
3 — Pazarhğa karışmak isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat ve şartna

mede yazılı vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 
i;i90) (454) 

istiklâl caddesi 
genişletilecei( 
(Baş tarafı birinci sahibede) 

Bu düşünce üezrine B. Proste 15 
metre genişliğinde bulunan İstiklâl 
caddesini 25 metreye çıkarabilmek 
üzere yeni bir çare düşünmüştür. Fa
kat bu tedbir, derhal ve kısa bir za
manda tatbik edilemiyecektir. Müte-
hassısm bulduğu tedbhre göre İstik
lâl caddesinde yeniden inşa veyalıud 
tamir edilecek olan bütün binalar 
beşer metre geriye çekileceklerdir. 
Her binanın önünde kalacak olan bu 
beş metre, yaya kaJdırunma terkedi-
lecektir. Binasmı beş metre geriye 
çekmiyenlere inşaat veyahud tamirat 
için ruhsatiye verilmiyecektir. 

Şehir plânı usıüen kanunî yollar
dan geçerek resmen tasdik edildik
ten sonra İstiklâl caddesindeki bina-
lann beşer metre geriye çekilmesi 
kaydlni de ihtiva edeceğinden müte-
hassısm aldığı bu tedbir de plânın 
tasdikile kanunî mahiyeti haiz ola-
calktır. 

Plân kabul ve tasdik edüince, İstik
lâl caddesindeki bütün binalann der
hal beşer metre geriye çekilmesi için 
bir mecburiyet konulmıyacaktır. Bu 
mecburiyet, - yukarıda kaydettiğimia 
gibi - ancak yeni inşaat ve tamirat 
sıraSmda ve tedricî surette tatbik edi
lecektir. 

Maamafih belediye, mütehassısın 
bu kararmı şimdiden tatbik etmeğe 
başlamıştır: Hatırlardadır ki İstiklâl 
caddesinde Bekâr sokağımn başmda 
bulunan eski Yunan konsolosluğu bl-
nasmda yapılan tamir yüzünden ge
çenlerde bir hâdise olmuş ve amele
den bazıları enkaz altmda kalmış-
lardL 

Belediye, binanm yeniden tamiri 
için yapılan müracaat üzerine bina
nm beş metre geriye ç^Umesi kaydi-
le ruhsatiye vereceğini bina! sahibine 
bildirmiştir. Bina, bu kayde tabi ola
rak tadil ve tamir edildikten sonra 
önündeki beş metrelik kısım yajra 
kaldırımına bırakılacaktır. 

Eski Yıman konsoloshanesinin tal-
miri için konulan bu kayıd, İstiklâl 
caddesinde bundan sonra yapılacak 
tamir ve tadillere de teşmil edilecek
tir. Caddenin 25 metre genişliğe çı
karılması bu suretle temin edilecek
tir. 

F r a n s a d a k i i n f i l âk k u r b a n l a -
n n u ı c e n a z e m e r a s i m i 

y a p ı l d ı 
Paris 30 (A.A.) — Dün Vülejuif 

infilâkı kurbanlanmn cenaze mera
simi münasebetUe B. Sarruat, bir nu
tuk söylemiştir. Mumaileyh felâketin' 
mesuliyeti kendUerine terettüp eden 
gizli ihtilâcı cemiyetini takbih et
miş ve bunlarm merhametsizce c©-
zalandınlmalan lâzım gelmekte ol
duğunu söylemiştir. 

arınızı 
derhal 

'Elektrik şirketinin bütün tesisatı 
bozuk ve tehlikelidir,, 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Tesisat yenilenecek 

ikinci mülıim nokta şirket serma
yesinin yeniden tesbitinden sonra 
İsviçre frankından Türk lirası esa-
sma irca edilerek sermayesinin bu 
esas üzerinden kıymetlendirümesidir. 
Bımlarla beraber bütün tesisatm ıs
lahı da şirketçe kabul edümiştir. Bu
nun için teknik bir komisyon teşkil 
edilecek ve tesisatın ıslahile alâkalı 
olan işleri bu komisyon ehemmiyeti 
derecesine göre sıraya koyacaktır. 

Şirketin sağlam tesisatı yok. Bü
tün tesisat mukaveleye ve şartname
ye muhalif olarak yapılmıştır ve bo
zuktur. Elektrik şebekesinin bir çok 
yerlerinde de tehlike vardır. 

Islâh işi ne kadar sürecek 
Tesisatın ıslahı için şirket evvelâ 

üç milyon lira fazla parayı bankaya 
koymakla işe başlıyacak ve her sene 
işletmeden fazla kalacak nisbette iki-' 
şer milyon lira koymak suretile ıslah 
işine beş, altı sene müddetle devam 
edecektir. Şirket bu vaziyete göre 
altı senede on beş milyon lira toplıya-
cağmı düşünmektedir. 

Yalmz şebeke ve tesisatın ıslahma 
sarfedllecek olan bu paranm serma
yeye zammedilip edilmemesi mesele
si de vardır ki, bu cihet de işin en 
mühim taraflanndan biridir. Fakat 
henüz aramızda bir karara bağlanmış 
değildh-. 

Bütün tesisatı sağlam ve her suret
le emin bir vaziyette olması mukave
le ve şartname icabatından olduğuna 
göre sarfedllecek paramn şimdiye ka
dar yapmadığı ıslahatı yapmağa mün
hasır olacağı için bu paradan serma
yeye zammedilmemesi lâzım gelmek
tedir. 

Hülâsa tesisatm ıslahı üzerinde nok-
tai nazarımıza ve mukavele ve şart

namelere uygun olmıyan şirket tek
liflerinin bazı notalan hakkmda 
bu günlerde bir cevab vereceği& 
Bu arada şirket murahhaslanmn mi^-
zakereye gelmelerini teklif etmek de 
vardır. Bahsettiğim cevabımız bugün, 
yann kendUerine tebliğ edilecektir. 

Halktan fazla alman para 
«istanbul halkmdan elektrik şirke

tinin fazla olarak aldığı paranm iar 
desi üzerinde şirket kısmen müsbet, 
kısmen de menfî cevab vermiştir. 
Halktan alman fazla par£uım yekûnu 
üç buçuk milyon lirayı bulmaktadır. 
Bunun üzerinde de madde madde ko
nuşulacaktır.» 

öğrendiğimize göre elektrik şirketi 
1940 senesinde yani iki sene sonra sar 
tm alınacaktır. 

İ s t i m l â k i ş l e r i 
B. Ali Çetinkaya Eminönü meydar 

mmn açılması için yapılacak istimlâk 
işleri üzerinde de muharririmize şu 
i)beyanatta bulunmuştur: 

— Eminönü meydanınm açılması 
*için hemen faaliyete geçilecektir. İSr 

timlâke derhal başlaması belediyeye 
tebliğ edUmiş ve bu hususta bir tali
matname hazırlanarak gönderilmiştir. 
İstimlâk işleri İstimlâk kanununa gö
re yapüacaktır. 

Bu iş için şimdilik belediyeye avans 
olarak tramvay şirketinden alman 
1,700,000 liradan iM, üç yüz bin lira 
verilmiştik. İleride ihtiyaç nisbetinde 
avanslara devam edilecektir. Kontrol 
işleri tarafımızdan yapılacaktır, 

1 numaraU plânda Yenicami mer
divenlerinin sağ ve sol taraflarınm is
timlâk edUeceği gösterilmiştir. İşe bu 
plândan başlanacak ve karşılıklı bi
nalar Valde Ham dahil olduğu halde 
Köprübaşma kadar istimlâk edilecek
tir. İstimlâke bugünlerde başlanacak
tır.» 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I 'JLİMH 'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhi evsafmm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatını 
kazanmış olmakla isbat etmiştir,] 

VDPHJt DAfCA njftM Gündüz için yağsız, gece için yağh ve 
KKLM İSALoAMln hjjis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
^Dirn/r D AT c A HJIİKÎ ötedenberi tanınmış hususî vazola-
KREM BALSAMIN rm^a satıldığı gibi son defa sureti 

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

vorn^r D AF c AtutAT ^^P^^^ bütün nevilerile tanınmış, ecza 
KREM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

D İ K K A T : 

I De Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Gazetecilere mahsus tenzllli iki aylık halk ticaret bUeti ile sürat trenlerin
de seyahat edecek gazetecilere bu trenlere mahsus munzam bUet ücretlerin
den •% 60 tenzUât yapılacaktu:. (241) (532) 

İstanbul Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Cağaloğlunda kâin Nafıa Müdürlüğü dairesinde mevcut Nafıa vekâletine 

ait 618 lira 78 kuruş muhammen bedeUi 149 kalem alâtı hendesiyye ve edevatı 
tersimiye ile dolap, masa vesaire eşya açık arttırma suretiyle satılacaktır. İstek
lilerin şartnamesini ve eşyayı görmek üzere her gün Nafıa dairesine ve arttır
maya işthuk etmek üzere de 16/2/938 çarşamba günü saat 15 de % 7,5 pey ak-
çeleriyle Nafıa müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatlan. (490) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 
25 ci tertip piyango bUetleri için 140.000 Türkçe ve 10.000 Fransızca el 

plâm ile 10.000 duvar plâm ve 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. 31/1/938 pa
zartesi günü saat 15 de münakaşası yapılacağmdan istekli olanlarm şartna
mesini görmek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatlan. (541), 

( 
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GRBP-Nez le 

RoımıatDsınraa 
ve 

bütün ağrıları 
derhal 

MAKAS GİBİ 

eczanelerde 
1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını 

arayınız 

Talditlerinden 

c*/vwai 
isnnine dikkat 

ediniz 

Nafıa Vekâletinden: 
Aşağıda cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 256439 adet norraal 

ve «140)) takımlık «5460» adet basit makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan 
fennî şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü sa
at 10,30 dan itibaren ayrı ayn eksiltmesi yapılacak surette kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuijtur. Eksiltme Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı cet
velde hizalannda ya?ıU bedel mukabilinde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
cetvelde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre 
vekâletten almmış malzem.e müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 Şubat 938 
cuıua günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne ver
meleri lâzımdır. 

Üler 

I 

II 

Mlktan 
Normal ı Basit 

aded makaslık 
aded 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

30835 

24003 

III 41524 

IV 61901 

70920.50 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

Şartname 
bedeU 

Lira Kr. 

Traverslerin kesileceği 
devlet ormanları 

4796.03 

55206.90 4010.35 

95505.20 6025.26 

3.55 

2.76 

4.78 

"yrr 

"nrrt 
"VüTî! 

20622 

9289 

55265 

13000 

216653.50 112082.68 10.83 

69083.70 

27867.00 

175190.05 

5460 67730.00 

4704.19 

2090.03 

3.45 

1.39 

10009.50 8.76 

4636.50 

Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı - At-
başı ormamndan 
Kocaeli vilâyeti Karasu ka
zasındaki MoUahasan pı
narı ormanından. 
Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki KeremaJi Ha-
raklı tistü ormanından. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Oirişkuzu orma
nından. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Kelkaya ormanın
dan 
Bolu vilâyeti Düzce kaza-
smdaki Kokurdan orma
mndan. 
Bolu vilâyeti Akçakoca ka
zasındaki Orhandağl or
mamndan. 

3.39 Bolu vüâyeti Düzce kaza
sındaki Keçidere - Dikmen-
altı ormamndan. 

Eksiltmelere hususî orman sahipleri de girebilirler. (145) (329) 

Î  * T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
I — İdare ihtiyacı içüı 50,000 adet İki No. h porselen fincan kapalı zarfla 

•kdltmeğe konmuştur. 
î — Muhammen bedel «12500)) muvakkat teminat «937,50)) lira olup ek-

JÛtmesi 7 mart 933 pazartesi günü saat 18 de Ankarada P. T. T. U. Müdür-
"^ binasındaki satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

t - - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu Tica-
*•* Odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
P^ tev i kapalı zarflannı o gün saat 14 de kadar mezkûr komisyona verecek-

4 — Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazun, İstanbulda Beyoğlu P. T. T. 
^yûlyet şube müdürlüğünden parasız verilir. «132» «328,. 

Bir hastabakıcı; 

Bu-Biocel-li 
Ciid unsuru 
Bir mucize gibi 

teni gOzelleştirdi 
dedi 

Tesiri âdeta sihirli ddu. Bir kaç 
gün zarfmda yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklann kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmlş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Blocel)) cevheri bir Vi
yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul-
lanımz. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz. İki kremin tesiri üe en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bû 
tün buruşukluklardan kurtanr. 

İZTIRAP 
Sonra; Şayanı 

Hayret Tedavi t 
Kelimeler, bunu ifadeden 

âcizdirler 
Bayan M. A. " Zevcimin ne yapti-

gını bilmiyorum " diye anlatıyor : 
Yakılarınız olmadan sırt ağnsındao 

•on dereoe iztırap çekiyordu. Bir çok 
tesirsiz ve ucuz ilâçlara baş vnrduk. 
Vakit ve para kaybetmekten başka bir 
netice Termedi. Nihayet ağrıyan yere bir 
ALLCOCK yakısını koyda. Yaptiği ani 
tetiri ve temin ettiği şayanı hayret 
tadaviyi sözle ifade etmek gayri kabildir.,. 

Neden sırt ağrısının tevlid ettiği 
•oddı darl)elerine, veya siyatik ve ü-
tfiıabi &sabın sonsuz sancılarına ta
hammül etmeli ? Hemen bir delikli 
ALLCOCK yakiBİle bütün bu iztıraplara 
nihayet veriniz. Siz de bu yakılarm 
•»yanı hayret tesirini tecrübe ediniz. 
Saçtığı sıhhî sıcaklık, OTOMATİK BÎR 
İCAiSAJ gibi hemen ağrıyan yeri kaplıy-
•rak bütün ağnlari defeder. Delikli 
ALLCOCK yakısı, kanın cereyanını 
tâlııik, ağri3'an mafsallar kanın terakü
münü men ve tam bir sükûn temin eder. 

ALLCOCK yakısının terkibinde 
Capsioum, Frankinsense, Myrrhe vesaire 
gibi kıymetli maddeler vardır. 

Hakiki ALLCOCK yakılarındaki 
kırmızı daire ve kartal markasına dikkat 
ediniz. Bütün eczanelerde 29,5 kuruşa 
satılır. / 

• Annelere müjde •« 
S. M. A. geldi 

Fazla istek kaı-şısında piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A 
Amerikadan geldi. 

Sayın çocuk doktor
larımız ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yi annelere ehemmiyetle 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

Tafsilât iğin : 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralarını 
karıştırmaymız. 

Mevva tuzu 
I 

EN HOŞ VE TAZE MEtVALARIN USARELERİNDEN tSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİ! BİR METVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklld edilebilmesi 
mümkün değüdir. Hazımsızlığı, mide yanmalarım eksiliklerini ve muannit 
Jnkibazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatm intizamsız
lıklarım en emin surette Islâh ve İnsana hayat ve canlüüc bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÖLU — İSTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I— Toptaçı Tütün Bakımevinde keşifnamesi mucibince yaptmlacak tami

rat I5İ pazarlık usuliyle eksUtmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli «2335» lira «27» kuruş ve muvakkat teminatı «175.15.. li

radır. 
m — Eksütme 16/11/938 tarihine rasUıyan çarşamba günü saat «16» da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacı*tır. 
IV — Keşifnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
V — tsteklllertn pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birUkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (581) 
•k 

I — Kabata§ta Şarap imalâthanesiyle yamndaki ambar aısasımn kapatıl
ması ve ambar zemininin grobeton üzerine saplanması işi şartname ve projesi 
mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 3294 lira 52 kııruş ve muvakkat teminatı 247 liradır. 
m — Eksütme 15/11/938 tarihine rastüyan salı günü saat 13,5 Kabataşta 

Levazun ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartoame ve projeler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar İnşaat 

Şubesinden almabilir. 
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenmç pa

ralariyle birUkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (579) 

1 — Cibali Tütün fabrikası tavhane salonımda şartname ve keşfi mucibin
ce yaptmlacak ahşap döşeme işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Kejif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat teminatı 132 liradır. 
3 — Eksütme 16/2/938 tarihine rastüyan çarşamba günü saat 14 de Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnameler 4 kuruş mukabUinde İnhisarlar inşaat şubesinden alma

bilir. 
5 — Isteklüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralarüe birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (580) 
• 

1 — Şartnamesi mucibince 95000 kilo motorin «ağır dizel yağı» pazarlıkla 
satm almacaktır. 

2 — Pazarlık 7/II/938 tarüüne rastüyan pazartesi günü saat 14,30 da Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aUnabilir. 
4 — İstekUlerm pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle bûrlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur (406) 
• 

I — Şartnamesi mucibince çift renkte kabartma etiket basan bir adet oto
matik tabı makinesi açık eksiltme usuliyle satm alınacaktır. 

II — Muhammen bedeli 3225 lira ve muvakkat teminatı 241.88 liradır, 
m — Eksütme 9/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat r5 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komL^onunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — EksUtmeye iştürak etmek istlyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata-

lOGİarmı, makinenin yaptığı etiket örneklerini tetkik edilmek üzere münaka
şa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika 
almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksütme İçin tayüı edUen gün ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri Uân olunur «8614» 

1 — Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişUUc az müstamel 1 adet moto-
sU l̂et pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 -— Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
3 — PazarUk 1/n/938 tarihine raatlıyan SaU günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y^ılacaktır. 
4 — Şartnameler paıasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 — İsteklilerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,8 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üftn olunur. (B.) 
(303) 

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

İjataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 — İsteklilerin pazarlüc için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle bulıkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (393) 

% 
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İS İ,T„ 15 KURUŞTUR. 
Bütün Türkiye abone olnnak İstiyor I 

Ne Ye ?... 
Modern T Ü R K İ Y E Mecmuasına 

Niçin ?.... 
Çünki Türkiye mecmuası memleketimizin en yüksek, en zengin bir 

salon mecmuası olacaktır. 
Kadınlık, spor, tarih, edebiyat, fen, tıp, her istediğiniz bahsi 

. en değerli kalemler yazacaktır. 
15 ŞUBAT TARİH İN İ S A B I R S I Z L I K L A BEKLEYİN 

Adres: Basiret Han No. 28. Telefon 23125 

Arada büyük fark var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklit edil
memiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cütleri için ha

zırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır. 

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

lannda ve koltuk altlanmn pişiklerine karşı bundan daha mü
essir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diger adi (Talk Pudra) larllı karışlırmaymız, 

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

73 numarah kısmen kagir iki ev elverişli fiyatla satıhktır. Almak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hnnmm ikinci katmda 8 numaraya müracaatları. 

SAÇ BAKIMI 
GüzeIliS:iıı en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir ilâçtır. 

NslHHilıııııııııifiıııııııııııııııııııııııınıınıııııııııııııııııııııtiMiuıtmıiMani 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

HASAN RUJ 
ve A L L I K L A R I 

Kadmlann güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Paris ruj ve allıklan 
ayarmda olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandann, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

H A S A N TIRNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmel cüâlandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasüe şişesi 

Küçük J L ^ ^ kuruş, büyük 2 S ^ 9 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasmı isteyiniz. 

Gripinin Mucizesi 

Kolay, en çabuk ve en ucuz geçirmenin ıstırabm ve ağnıun en şiddetlisini, en 
çaresi bir kaşe GRİPİN almaktır. Mideyi bozmaz böbrekleri ve kalbi yormas. 

UCUZ— TESİRLİ — ZARARSIZ 

Talditlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla ORİPİN isteyiniz. 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannm kaşmtüar, doluna, meme İltiha
bı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

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

Şark İspençiyari lâboratuvarı T, A. Ş. 


