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Sf-, 

Hatay meselesinde Türk hakları 
etraflı bir surette anlaşılmalıdır 
Cumhuriyet hükümeti, tefsiri bir 

nizamname ile anlaşma esaslarmm 
gelişi güzel tatbikini kabul edemez 
intihap nizamnamesi hakkında Milletler Cemiyeti 
nezdinde yaptığımız protestonun aslını neşrediyoruz 

• Ankara 5 (Telefonla) — Hatay inti
habat nizamnamesi hakkmda Harici
ye Vekâletimiz tarafından Milletler 
Cemiyeti nezdinde yapılmış olan pro
testo ve talep üzerine bu meskenin 17 
iMncikânuıi konseyi nıznamesine ko
nulmuş olduğu malûmdur. Meselenin 
ehemmiyeti hasebile pek meydanda 
olan Türk haklanmn etraflı bir su
rette anlaşılmasım temin için aşağı-
<iaki vesaiki aynen neşrediyoruz. Bu 
vesikalar- Türkiye Hariciye Vekâleti 
tarafmdan gönderilmiş olan notalarla 

Milletler Cemiyeti lunum! kâtipliği
nin cevaplanndEm mürekkeptir. 

Vesika "1„ 
Milletler cemiyeti umumî 

kâtipliğine (Cenevre) 
10/12/937 

Milletler Cemiyeti nezdindeki Tür
kiye daimi delegesi bana bUdiriyor ki, 
15 nisan 1938 tarihinden evvel San
cakta yapılması lâzım gelen teşriî se
çimlerin icrası suretlerini hazırlamak 

üzere oraya gönderilmiş olan komis
yon'yakmda vuku bulacak olan umu
mî reylere müracaatın şekülerini tes-
blte mahsus 87 maddelik bir nizam
name projesini konseyin şimdiki re
isine tevdi eylemiştir. Bundan maada 
delegemiz bu nizamnamenin icab 
eden tedbirler almmak üzere Fransa 
hükümetine mandater devlet sıfatUe 
resmen tebliğ olunacağım bana bUdir-
mektedir. 

(Devamı yedinci sahifede) 

36 saatten beri şiddetli 
fırtına hüküm sürüyor 

Termometre sıfırdan aşağıya düştü 
hava çok soğudu 

Bir teselli: Rasathane müdürü "Bu sene 
İlkbahar da, yaz da İyi geçecek,, diyor 

Fırtınada tstenlral sokaHanndan bir kaç enstantane 

Evvelki akşaındaıU>eri İstanbulda 
şiddetli bir fırtına hüküm sürmekte
dir. Puima dün şiddetini artırmış, bu 
yüzden Marmara ve Karadenizde va
pur seferleri durmuştur. Karadeniz
de bulunan birçok vapurlar liman
lara sığmmışlardır. Birçok vapurlar 
da ICaradenize açılamayarak Boğa
zın yukan taraflarında demirlemiş-
lerdü:. 
. Dün barometre 751,8 di. Termo

metre bir dereceden yukan çıkama
mış, akşam üzeri sıfırdan aşağı iki 
deı-eceye düşmüştür. Rüzgâr şimal is
tikametinden saniyede 15 metre sü
ratle esmiştir. İstanbulda sabahtan 
akşama kadar yağmur yağmıştır. 

Akşam saat yediden sonra kar 
yağmağa başlamış ve kısa fasılarla 
sabaha kadw devam etmiştir. Mem
leketin diğer taraflarında da ha

va kapaUdır. Eskişehir ve Çsuıakka-
leye ve Trakyanm bazı yerlerine kar 
yağmıştır. 

Dün fulana ve yağmur yüzünden 
sokaklarda yürümek güçleşmişti. Sık 
sık şapkalar uçuyor, şemsiyeler ters 
dönüyordu. Rüzgâr bilhassa Köprü 
üzerinde tesirini yaptığından birçok 
kimseler Köprüyü tramvayla, yahut 
otobüsle geçmişlerdir. 
Rasadhane müdürü ne diyor? 

Bu sene İstanbula kış erken geldi. 
Teşrinievvelin on beşindenberi hava
lar yağmurlUj fırtınalı ve soğuk ge
çiyor. Ekseri günler hava birkaç defa 
değişiyor. Sabah lodos iken akşam 
poyraza, karayele çeviriyor. Bu mü
nasebetle Rasadhane müdürü B. Far 
tinin mütalâasmı sorduk. B. Fatin 
bize dedi ki: 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Ticaret Odası meclisi 
dün toplandı 

Vali ve Belediye reisi bir 
nutuk söyledi - idare 

heyeti seçildi 
Ticaret odası 

meclisi dün saat 
15 de merasimle 
açümış ve yeni 
senenin ilk top
lantısını yapmış
tır. Merasimde 
tktisad Vekâleti
ne bağU şehri-
mizdeki resmî ve 
hususî müesse
se müdürlerile 
mümessilleri bu
lunmuşlardır. Va 
U ve Belediye Re
isi B. Muhiddin 
Üstündağ bir a-
çış nutku söyle
miş ve ezcümle demiştir ki: 

— Kanımi icaplara uyarak geçen 
ay içinde yapüan seçim neticesinde 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odası 
meclisine yeniden intihap olunan 
âzfilar bugün ilk içtimalarım yapmak 
üzere burada toplanmış bulunuyor
lar. 

İstanbul gibi iktisadî faaliyetimizin 
ön safmda yer alan, sinesinde topla
dığı iş ve sermaye kuvveti sayesinde 
mülî randımammızm arttınlmasm-
de en üeri bulıman bir şehirde o da
vaya terettüp eden vazifelerin ehem
miyet ve şümulü üzerinde ajmca du
racak değilim. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

VaU B. Muhiddin 
Üstündağ açış 

nutkunu veriyor 

>Alclcn«l 
Yeril radyo 

Bulgar gazetelerinde Yılbaşı mfl-
nasebetüe şu Hânlar çıktı: 

tiüç lâmbah yerli radyolar... Bütün 
Avrupa istasyoTüannt dinler... Fiati 
İ600 Leva. 

Yarîi bizim paramızla takriben 20 
Ifra. 

Ankara'da yeni istasyon yapütyor. 
Radyodan bir kültür faydası umuyo
ruz. Halkta da heves fevkalâde. 

Varsın paMlı cins ecnebi marka
lan zenginler almakta devam etsin. 
Bulgaristanda yerli radyo yapıldığı
na göre i bizde de bu olamaz mtf 20. 
Uravaf... Kim almaz?. 

"Atatürk Avrupanm en 
muktedir ve şüphesiz en 
cesur devlet adamıdır „ 

Bunları soy üyen İngiliz muharrir Türk - ingiliz 
dostluğunun sağlamlığından bahsediyor 

Geçenlerde Türkiyeyi ziyaret etmiş 
olan ve Sunday Times'in diploma
sı muharriri, «Bir milleti yeniden ya
ratma, Tüıldyenin yeniden hayat 
bulm&suun tarihi, Atatürkün takip 
ettiği sulh politikası» başlıklarile 
ikinci makalesini neşretmiştir. Mu
harrir bu makalesini Atatürlcün şah
sına ve l^yük icraatına tahsis et
miştir. İngiliz muharriri Büyük Ön
derimiz hakkmda: 

«Atatürk bugün Avrupanın en 
muktedir, ajrnl zamanda şüphesis 
m cesur devlet adaımdu*.» 

Dedikten sonra Türkiyeyi ihya 
eden fevkalâde icraatma geçiyor, An-
İtarayı hükümet merkezi intihap et
mesindeki g ö ı ^ isabetinden, mem
leketi ecnebi sermayesinden kurtar
mak için şimdiye kadar hiç bir ecne
bi istikrazı akdetmeyip buna mu-
kabü Türkiyenin tabiî servetlerin
den istifade etmesinden ve bu ta
bu membalardan memleketi müste
fit kılmasmdaki büyük faydalardan 
bahsediyor, Atatürkün tam bir de
mokrat olduğunu, sık sık halkın eğ
lencelerine iştirak ettiğini yazıyor. 
Sonra Türk - İngiliz dostluğunu 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

«Umumî harpte ve ondan sonra 

Loyd Corcun hükümeti esnasmda 
Türkiyenin en büyük düşmam, şim
di onım en samimi dostu oldu. Bi
zim biribitlle çarpışan mefaatleri-
miz yoktur; bir çok noktalarda men
faatlerimiz birbirine benzer. Fakat 
on dokuzuncu asırda hükümetler 
arasmda oynamlan oyunlar da bir 
hesap meselesi alarak kabul edUen 
bir dostluk, şimdi siyasî samimeyete. 
müstenit sağlam bir esasa bağlan
mış oldu 

Türkiye bizden bir himmet bek
lemiyor, bize de himmet etmek niye
tinde değUdir. Fakat, demokrat ve 
terakkiperver bir memleket olmak 
itibarile yalnız resmî İngüterenin 
değU, ayni zamanda İngiliz milleti
nin de sempatisini istiyor ve İngiliz 
milletine siyasî hocası nazarile ba
kıyor. 

Türkiye Cumhurreisi icraatında 
muvaffak olmak için £ulh siyasetini 
şart koşmuştur. Türkiyede yapüacak 
işler için kırk senelik, hattâ daha 
fazla bir sulh devri arzu edUiyor. 

Şarki Akdenizde bizim dostluğu
muzun ve bahri kuvvetimizin temin 
edeceği sulh gerek bizim için, gerek
se Türkiye için büyük bir şeydir.» 

Hikmet Feridunun 
'Seyahat mektupları 

Romanya, Lehistan, Almanya'yolUe Amerlkaya giden 
Hikmet Feridun Es'in seyahat yazılarım 

8 ikinci lıânun cumartesi 
Gününden itibaren neşretmeğe başUyoruz. Şimdi Hollivutta bulunan 
muharririmiz Amerikayı bir baştan bir başa katederken çok merakh 
şeyler görmüştür. 

Tafsilfltı sekizinci sahifemizde 

— Dün gece öyle eğlendik, öyle eğlendik ki!.. 
~ "S1L^£^==% ""* Ağabeyin Karagöz mü oynattı?., 

g ^ ' ^ ^ j p m l f t j l — Hayır, babam anneme son moda bir şapka getirdll^ 
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Dun Creceki ve Bu Sabahki Haberler 
Japon Dahiliye nazırının beyanatından 

çıl(an lıâdise Icapanmış sayılıyor 
ingiliz mahafili bu hususta 
protestoya lüzum görmüyor 

Londra 5 (A.A.) — Londranm iyi 
haber alan mahfilleri, Amiral Suet-
sugu'nun beyanatını teessüfle karşıla^ 
makla beraber bu beyanatm Amiral 
Dahiliye Nazırlığma getirilmeden 
evvel yapılmış olduğımu kaydetmek
tedirler. Bu mahfiller, bu beyanatın 
İngiliz - Japon münasebetlerinin iyi
leşmesine bir engel mahiyetinde te
lâkki edilmemesi lâzım geleceği ve 
diplomatik bir teşebbüsü intaç etmi-
yeceği kanaatindedirler. 

Zannedildiğine göre, resmî İngiliz . 
mahfillerinde görülen kayıtsızlık, 
Amlralm beyanatı neşredildiği gün 
Japon makamlarının Londraya temi
nat vermiş olmalarmdan ileri gel
mektedir. 

Japonlar Amiral Suetsugu tara-
fmdan Japon mecmuasma yapılan 
beyanatm Amiralm şahsî kanaatin
den ibaret olduğunu ve Japon hükü
metinin kanaatine uymadığmı Lon-
^•aya bildirmiştir. Hâdise bu suretle 

bımdan birkaç gün evvel kapanmış 
addedilmiştir. 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington 5 (A.A.) — Resmî mah

filler Suetsugu'nun bayanatı hakm-
da pek ketum devranmaktadırlar. 
Bımunla beraber Beyaz saraym Tok-
3rodan bu hususta izahat istemesi 
mümkündür. 

İyi haber alan mahfiller, bu beya
natı Amerika ile İngilterenin arasım 
açmağa matuf diplomatik bir ma-
nevranm başlangıcı addeylemektedir, 

İngiltere ile teşriki mesaî etmek 
ihtimaline karşı Amerikanm hattı 
hareketi değişmemiştir. Vaşington 
hâdiselere tabi olarak haber teatisi 
ve muvazi hareket siyasetine devam 
edecektir. 

Panay hadisesi esnasında Ruzvelt 
tarafından ihdas edilen millî birliğin 
hâlâ devam ettiği ve Uzak şark siya
seti dolayısile Ruzvelt'in hemen her
kesin itimadını kazandığı söyleniyor. 

ingiltere Portekize bir 
askerî heyet gönderiyor 

iki hükümetin askerî ihtiyaçları hak
kında mühim müzakereler yapılacak 

Londra 5 (A.A.) — İyi haber alan 
mahfiller, İngiliz askerî heyeti azala-
rile Portekiz erkânıharbiyesi arasın
da şubat sonımda Lizbonda yapüa-
cak olan görüşmelere büyük bir ehem
miyet atfetmektedirler. Bu mahfiller 
İspanya harbinin tesirlerine rağmen 
İngiltere ile Portekiz arasmda ittifa-
km bütün kuvvetini muhafaza ettiği
ni söylemektedir. İspanyol ihtilâfm-
dan İstifade eden bazı ecnebi memle
ketlerin Portekiz üzerinde nüfuz icra 

etmeğe teşebbüs ettikleri şu sırada bu 
müzakerelerin elzem olduğlı söyleniyor. 

Burada hasıl olan kanaate göre, Al
manya, İtalya ve Portekiz arasındaki 
zahirî yakınlık, İspanyol meselesinin 
çerçevesini aşmamakta ve İngiliz -
Portekiz askreî menfaatleri ideolojik 
mülâhazalara takaddüm etmektedir. 

İngUiz askerî eksperlerinden mürek
kep bir heyet İngiltere ile Portekizin 
mütekabil ihtiyaçlarını tesbit etmek 
üzere şubatta Lizbona gidecektir. 

Türk - Rumen 
ticaret anlaşması 

imzalandı 
Bükreşteki heyetimiz 

tstanbula dönüyor 
Bükreş 5 (A.A.) — Hususî muhabi

rimiz bildiriyor: Türkiye - Romanya 
arasmdaki yeni ticaret ve kliring an
laşmaları ve merbutatı bugün saat 
13 de sanayi ve ticaret nezaretinde 
Türkiye namına Hamdullah Suphi 
Tannöver ve iktisad vekâleti müste
şarı Faik Kurdoğlu, Romanya namı
na nazır Juguto tarafından merasim
le imzalanmıştır. 

Anlaşmalar bu aym 13 ünden iti
baren meriyete girecektir. Eski ala
caklar gene esasta malen olmak üzere 
hususî tediye şartına bağlanarak ayn 
bir hesaba ahnmıştır. Yeniden başh-
yacak olan kliring hesaplarında Türk 
lirası primsiz olarak 82 leyden hesap
lanacaktır. Karşılıksız tediyat yalnız 
millî bankalar yolile olacaktır. Anlaş-
marun müddeti bir senedir. Anlaşma
ya bağlı müteakip prtokoUar vardır. 

Kurdoğlu'nun reisliğindeki heyet 
bugün Bükreşten hareket etmiştir. 

Londraya bir malî 
heyetimiz gidecek 

Ankara 5 — Londranm malî ve ik
tisadî mahafili ile temaslarda bulım-
mak üzere millî bankalarımız erkâ-
jımdan mürekkeb bir heyet, bir aya 
kadar Londraya gidecektir. Cumhu
riyet Merkez bankası umum müdürü 
B. Salâhaddin Çam bu heyete dahil
dir. Heyetin hareket günü henüz tes
bit edilmemiştir. 

Filistinin taksiminden 
vazgeçilmiyor 

Ingilt ere hazırhklarla 
uğraşmak üzere yeni 
bir heyet gönderecek 
Londra 5 (A.A.) — Filistine gidecek 

olan yeni hükümet komisyonunun 
salâhiyetlerini tarif eden bir beyaz ki
tap, bugün neşredilecektir. 

Bu komisyon Lord Peel'in raporun
da tavsiye edilen iki teşekkülün vazi
fesini görecektir. Lord Peel raporun
da, Filistine malî bir komisyonla tak
sim plâmna göre mmtakalan ayır
mak üzere bir hususî komisyon gön
derilmesini teklif etmişti. 

İngütere hükümetinin Filistini tak
sim projesine kabul edilmiş nazarile 
baktığını hatırlatmak lâzımdır. Millet
ler ^cemiyetinin temmuz içtimamda 
ingilterenin taksim plânını hararetle 
müdafaa ettiği ve cemiyet konseyince 
kendisinden mufassal bir taksim plâ-
m tevdi etmesi istendiği malûmdur. 

Daily Herald gazetesine göre «Be
yaz kitap» kabine erkânı arasında bir 
ihtilâf mevcut olduğunu göstermek
tedir. Kabine azasının bir kısmı Filis
tinin süratle taksim, edilmesine taraf
tardır, diğer bir kısmı ise bu tak
simden vazgeçilmesini arzu etmek
tedir. 

Bir ifçi elektrik cereyanına 
kapıldı 

Dün Kadıköyde feci bir kaza oljnuş-
tur. Kadıköyde Aynalıçeşme mahalle
sinin Fınn sokağında bir odun depo
sunda elektrik motörilfe odun kesen 
Zühtü, bir artdık elektrik kordon pri
zini düye sokmakta iken cereyana ka
pılarak ölmüştür. 

GÜNÜN HADISELERÎ 
Toprağın büyük 
evlâda intikali 

Atatürk, yeni Toprak kanununa daîr 
direktif verirlerken, bir çifçl aUeslne ald 
topralm her na sebeple olursa olsun böl-
lünmemeslnl İşaret bujrurmuslardı. 

Buna Istlnad eden yeni kanundaki esa
sın, mirası ailenin büyük oğluna intikal 
ettirmeği İstihdaf edeceği anlaşılıyor. 

Böylelikle, kol kol İntikaller yüzünden 
toprak iki üç batmda bölünüp parçalan-
mıyacak, iktisadî bir vahdet olmak husu
siyetini ebediyen kaybetmiyecektir. 

Bu usulün bizde aile mülkiyetini kuv
vetlendireceği meydandadır. Bu kanun 
yeni mevzuatımızm en ehemmlyetlllerln-
dendir. 

*** 

Balık furyası ve 
Istanbulun istikbali 

Meşhur bir ziraatçi bana demişti ki: 
—̂ Geniş manada «ziraat» deyince, ta-

biatten İstihsal edilen bütün mahsuller 
anlaşılır. Tavukçuluk, hayvancılık, ancı-
hk, hattâ - gülmeyiniz - balıkçılık bıma 
dahildir. Hamsinin Karadenizde gübre 
vazifesini gördüğünü düşünürseniz, bu id
dianın aykın bir şey olmadığmı tasdik 
edersiniz. 

Ve ilâve etmişti: 
— Nakliyat vasıtaları inkişaf edip te İz

mir ve Adana mmtakalarından sebze ve 
meyva getirilmeğe başlayınca, İstanbulda 
bostancılık ve bahçecilik sönmüştür, sön
meğe de mahkûmdur. Şehrimiz ve hava
lisi hayvancılığa, tavukçuluğa, ancılıga 
ve salreye de yaramaz. Bımiarm hepsin
de ebediyen yaya kalmağa mahkûmdur. 
Fakat balık... İşte istikbal bundadır... İs
tanbul sırf balıkçılığile hem kendini, hem 
civarını geçindirir. Bütün Türkiye mikya
sında da büyük bir iktisadî ehemmiyet 
arzeder. 

İşte, Lstavridin kilosu on paraya... Ko
vasını daldıran denizden çıkarıyor. Boğa-
zm orta yanını büyük balık sürüleri kap
ladığı için bu küçükler yan taraflara ken
dilerini atıyorlar... Ve topluyoruz. 

Fakat ne yazık ki hiçbir tesisat olma
dığı için istifade edemiyoruz. İstanbulda 
zaman zaman böyle balık furyaları olur. 
Fakat soğuk muhafaza depolarının bu
lunmaması yüzünden bu millî servetimizi 
İstihlâkimiz ve ticaretimiz cihetinden he
ba ederiz. 

Bu, acmacak bir haldir. Amma, acınıp 
ta geçmiyelim... İstanbul'a bir asrî balık
çı karakter vermeği ciddiyetle düşünme
liyiz. 

F. Tanur 

yıl dönüınü 
Dün Halkevinde bir top

lantı yapıldı, nutuklar 
söylendi 

Adananm düşman işgalinden kur 
tuluşunun 16 ncı yıldönümü müna-
sebetile Toros gençler birliği tarafm-
dan dün Eminönü Halkevinde bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıya İstUdâl 
marşı ile başlanmış ve birlik reisi B. 
Rahim, toplantıdaki maksadı anlatan 
kısa bir nutuk söyledikten sonra sözü 
hatiplere bırakmıştır. 

Bundan sonra Adananın kurtuluşun
da büyük roller oynıyan ve o zaman 
kendisine (Sinan paşa) denilen ölçü 
ve ayar müfettişlerinden B. Fethi, o 
zamanki savaş hatıralarını, Kilikyadan 
ne suretle kalkıp Adanaya geldiğini ve 
Adanada Fransızlarla nasıl çarpışıldı-
ğım, Adananın bir hafta içinde tahli
yesi için Fransızlara verilen notanm 
nasıl tesir yaptığım anlatmış, Adana
nm kurtuluş günü hatıralarmı can
landırmıştır. 

Bundan sonra Tıp fakültesinde Ada
nalı B. Kemal da kurtuluş savaşmda-
ki vakalardan bahsetmiştir. 

Hatiplerin alkışlanan hitabelerinden 
sonra Adananın kurtuluşuna dair bir 
şiir okımmuş ve hazır bulunanlara Ada
na ve havalisi mahsulünden portakal
lar dağıtılmış, halk sarkılan söylen
miş ve bir konser verilmiştir. 

Yunan Veliahtının 
d a « ^ • • • • 

uğunu 
Atina 6 (Akşam) — Yunan veliah-

dinin nişanlısı prenses Frederikanm, 
bu sabah hususî trenle Atinaya mu
vasalatı bekleniyor. Atina baştan 
başa donanmıştır. Yunan gazeteleri 
prenses hakkında çok hararetli ma
kaleler neşrediyorlar. 

B. Yusuf hatemi 
Ankara 5 (Telefonla) — Tunceli 

müddeiumumisi B. Yusuf Hatemi'nin 
birinci sınıf adliye müfettişliğine ta
yini yüksek tiasöike iktiran eW 

Rumen Veliahtı denizde 
mühim bir tehlike geçirdi 
Prensi Atinaya götürmekte olan muhribin 

imdadma bir torpido muhribi gitti 
Berlin 6 (Akşam) — Pazar günü 

Atinada Yunan veliahdinin düğünün
de hazır bulunmak için Romanya ve
liahdı prens Miseli Pireye götürmekte 
olan Romanya muhribi Regina 
Maria karadenizde müthiş bir fırtı
naya tutulmuş, tehlikeye düşmüş, 
telsizile etraftan S. O. S. işaretlerüe 
imdad istemeğe başlamış ve bir tor-
pito muhribi Köstenceden son sürat

le imdadına koşmuş, müteakiben Ru
men muhribinin imdad talebleri ve 
telsizle muhaberesi kesildiği cihetle, 
battığı zannedilmiştir. 

Üç saat süren ıztırablı bir intizar
dan sonra Regina Maria muhribin
den bir telsiz alınmış ve bunda fırtı
na üe mücadele edilmekte bulunduğu 
ve vaziyetinin biraz iyileşmiş olduğu 
bildirilmiştir. 

Mülkîye müfettişlerine 
yeni bir müracaat yapıldı 
Eski hamal başı hamal işlerindeki 

yolsuzluktan bahsediyor 
Belediye otobüs işletme hakkınr 9 3 9 

senesi haziranından sonra kullanacak 
Dahüiye Vekâleti teftiş heyeti reisi 

B. Tevfik Talâtm reisliği altmdaki 
müfettişler, dün de vilâyette çalışmış
lardır. Otobüs işlerinin tedkikatile 
meşgul olan müfettiş B. Ali Seyfi, dün 
belediyeye uğramamış, vilâyette çah-
şan arkadaşlarile beraber akşama ka
dar meşgul olmuştur. 

Dün de şikâyetçilerden bir otobüs
çü, müfettişlere müracaat etmiştir. 
Şikâyetçi evvelce Yenimahalle ile 
Taksim arasında otobüs işlettiği sıra
da ruhsatiyesinin istirdad edildiğin
den şikâyet etmiş, kendi müracaatı-
mn reddedilmesine rağmen diğer bir 
müracaatçıya ruhsatiye verildiğini 
iddia etmiştir. 

Otobüsçünün bu müracaatından 
sonra eski hamal başlarından biri de 
bir istida Ue mülkiye müfettişlerine 
müracaatla müfettişlerin şimdiye ka
dar temas etmedikleri bir mevzua te
mas etmiştir. Eski hamalbaşı bu isti
dasında belediyedeki yolsuzluğun yal
nız otobüs işlerhıe inhisar etmediğini, 
hamal, işlerine vesair iktisadî mua
melelere dair bazı iddilar üeri sürmüş
tür. 

Mülkiye müfettişleri, şimdiye kadar 
münhasiren otobüs yolsuzlukları id-
dialan üzerine-tedkikat ve tahkikat 
ile meşgul olmuşlar, bu husustaki neş
riyat ile şikâyetçilerin şikâyetlerini 
dinlememişlerdir. Dün hamalbaşla-
rmdan birinin müracaatı ile müfet
tişlerin meşgul olacaklan işlerin yal
nız otobüs işlerine inhisar etmiyece-

ği anlaşılmaktadır. 
Belediyenin otobüs işletme 

hakkı 
Belediye kendi vesaiti ile bizzat o-

tobüs işletmeğte karar vemüş ve bu 
maksadla getirilecek otobüslerin 
gümrük resminden affedilmesini hü
kümetten rica etmişti. 

Evvelce yazdığımış gibi hükümet, 
otobüsleri gümrük resminden affet
meği prensip itibarile doğru bulma
mış, ancak gelecek otobüslere aid 
gümrük resimlerinin Maliye Vekâleti 
tarafmdan ödenmek şartile belediye
nin gümrük resmini ödemek külfetin
den kurtulmasına karar vermiştir. 
Belediye 1938 bütçesinde hazırlıklar 
yaparak otobüs işletme hakkını 939 
senesinde kullanmak niyetindedir. 

Bir dav daha açıldı 
Müddeiumumîlik, Tan gazetesi 

aleyhine açmış olduğlı devlet memur-
lanna hakaret davasmın tatiline dair 
olan mahkeme karannı temyiz etmiş
tir. 

Müddeiumumîlik Tan gazetesinin 
17 kânunuevvel tarihli nüshasından 
sonra 24 kânunuevvel tarihine kadar 
intişar eden nüshalarda çıkan maka
lelerden bir kısmımn bazı noktalan-
m gene matbuat kanununun otuzun
cu maddesine aykın neşriyat idda e-
derek B. Ahmed Emin Yalman aley
hine ikinci bir hukuku âmme davası 
daha açmıştır. Bu davaya aid evrak 
asliye birinciceza mahkemesine veril
miştir. 

Türk dili kullanmıyanlar 
Bu gibilerin cezalandırılma
ları hakkında kanun teklif 

e d i l d i 
Ankara 5 (Telefonla) — Manisa me

busu B. Sabri Toprak Millî Türk Diü 
yerine yabancı dil kullananlann ce-
zalandınlmalan hakkmda bir kanun 
teklifi yapmıştır. Bu teklif Büyük Mil
let Meclisi Dahiliye ve Adliye encü
menlerine havale edilmşitir. 

Ankarada yakalanan hırsız 
çetesi 10 senedir faaliyette 

* * I 
ımı$! 

Ankara 5 (Telefonla) — Şehrimiz
de bir hırsız çetesimn yakalandığmı 
ve elebaşlanmn da tutulduğunu büdir-
miştim. Bu çete hakkmdaki tahkikat 
bitmiştir. Bu çetenin 10 senedenberi 
hırsızlık yapmakta olduğu anlaşümış-
tır. Soydukları apatıman ve ev sayısı 
25 i geçmiştir. 

B. Numan Menemencioğlu 
Geçenlerde Cerrahpaşa hastanesin

de kendisine cerrahî bir ameliye ya
pılmış olan Hariciye Vekâleti umumî 
kâtibi B. Numan Menemencioğlu ta-
mamile iktisabı afiyet ederek dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Romanya yaiıudiieri 
ingiltere Museviler lehinde 

bir teşebbüste bulundu 
Bükreş 5 (A.A.) — Bütün Depart-

tnan ve Belediye meclislerinin feshine 
müteallik bir kararname isdar edil
miştir. 

Bükreş 5 (A.A.) — Bükreş polis 
müdürü ve Kralın mutemetlerinden 
general Gabriel Marinesco'ya bir da
hüiye müsteşarmm haiz olduğu .selâ-
hlyetlere müşabih salâhiyetler veril
miştir. 

Londra 5 (Akşam) — Bükreşteki 
İngiliz sefiri, hükümeti metbuasmdan 
aldığı talimat üzerine Rumen başve
kili nezdinde ekalliyetler ve yahudl-
1er lehinde bir teşebbüste bulunmuş
tur, B. Goga, Romanyamn ekalliyet
ler hakkındaki hükümlere riayet ed©« 
ceğini vaadetmiştir. 

Vekiller Heyeti dün de 
Meclis binasında toplandı 
Ankara 5 (Telefonla) .— Vekiller 

Heyeti bugün Büyük Millet Meclisi Iç-
tlmamdan sonra Meclis binasında 
Başvekil B. Celâl Bayann riyasetin
de tonlanmış ve geç vakte kadar müz»» 
kere cereyan etmiştir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA, 

N*ai-je pas raison? 
Ulus gazetesinde, üstad Yakup 

Kadri'nin «Sürgün» isinüi bir roma-
m çıkmaktadır. Bu büyük edibin ya^ 
zdaıjma ötedenberi bayıldığım için 
tefrikaları biriktiriyorunı. Bitince 
toptan okuyacağım inşallah... Pek 
fazla zevk duyacağımdan da eminim. 

Fakat kesip dururken, dikkatime, 
beş on satırda bir, çarpık dizilmiş 
cümleler ilişti Nedir diye bakbm: 
A... Fransızca! 

Türkçe muhavere devam ederken, 
araya yabancı dilden sözler karışıyor. 
İşte birkaç tanesi: 

§ Nasıl çahşayım? DedL Bir kur
şun kalemim bile yok. On me donne 
â peine â, manger, juste de quoi pour 
ne pas crever. 

§LâIdn sizin'hesabınız ödenmiş; de
di. Cette petite dame a bien voulu 
r^gler la note, vous n'avez rien â nous 
payer. 

*** 
Misaller bir değil, beş değil, on de-

gU... Boyuna devam edip duruyor. 
Bundan birkaç hafta evvel, başka bir 
istanbul gazetecisinin de dikkatini 
celbetmiş, şu tarzda itiraza kalkı
yordu: 

«— Eskiden türkçeye tektük fran-
sizca kelimeler kanştınlırdı. Şimdi 
koca koca cümleler... Nedir bu?» 

Fikrimce, Yakup Kadrinin maksa
dın anhyamamış arkadaşımız! 

öyle değil mi ya, bugüne kadar 
edebiyattan birçok faydalar beklenir-
^: Hissi inceltmek, düşünce nefhct-
mek, bilgi ilâve eylemek, tehzibi ah-
âk, lih... 

Bundan sonra işte bir yeni hedef 
Jaha: Ecnebi dU belletmek! 

Zaten matbuatımızda bu mejdl ba-
'tt şekUde gözüküyordu: Bazı gaze
telerimiz tiç üsam birden karilerine 
öğrettUer; şimdide, edipler bu faali
yetin mabadine devam edecekler de
nmek: O kari talebeye pratik yaptırı
yorlar... «Ecnebi dU bUmiyoruz!» te
essüfleri de böylelikle ortadan kalka
cak... Bütün mcmleltetin fanfin fan
fin başhyacağma emm olabUiriz. 

Yakup Kadri, birçok kalem erbar 
bmca taklid edilegelen kudretli bir 
üstad olduğu için, tabiî bu yolda tU-
»üzleri zuhur edecektir. Bakm elde 
edeceğimiz istifadelere: Evvelâ ecne
biler, daha bugünden, bizim eserleri 
yan yanya olsım anhyacaklar de
rnektir. Kitabm diğer yansına, yani 
"'ir'kçe olan cümlelerine gelince, an
lamasınlar o kadarcığını da varsınlar, 
^una mukabU, fransızca bihnedikleri 
*Çin yukanki cümlderden mana çı-
j'̂ '̂ ^nuyan karilerimiz bir fedakâr-
^ ^ göstermdi, hamiyeten şikâyet 
etmtttt^dirlgj^ 

^̂ *"an cesaret kmhnasm... Devam., 
îakmda milletçe sökeriz... Ve o «a-
***f*̂  üransızca cümleler de eserleri-
***̂ *̂  arttıkça artar... Günün birin
ce birdenbire hop... Bir de bakarsı-
**̂ - Bütün kitap Cranazca... Istan-
" ^ tzmir, Ankara, gürül gürül oloı-
y^P anlıyor maşallah... 

Böylelikle bizim edipler, garplılar-
^ iyice intikam abmş olurlar... 
Çuxıtü şu kıskanç Fransızlar, eserle-
*"̂ *'*» bir türlü tercüme etmiyor ken-
^ dillerine... Bizim Ankarada en 
**ieşiıur mütercinüere yaptırdığımız 
tercümelerin de yanhşhğı meydana 
çıktıydı akhmda kaldığına göre... öy-
*®yse edipler doğrudan doğruya fran-
^'^a. yaaar... Dayansınlar Faristeki 
'̂̂ **n» erbabı rekabetimize!... Zatoı 

*ŞU kadar senedir tek türkçe kitÎ > 
^^^^dnn!» diyen galiba yine Yakup 

f J 
Adliye sarayı 
için hazırlık 

Daha on evin bahçesi 
istimlâk edilecek 

Yeni adliye sarayının yapılacağı ha
pishane binasının arkasındaki bina
lardan bir kısmının da istimlâk edil
mesi kararlaştırılmıştı. Bunları tesbit 
etmek üzere şehir meclisi daimî en
cümeninden seçilen üç kişilik komis
yon binalara kıymet koymuş ve hapis
hane arkasındaki 10 evin bahçeleri
nin istimlâkine lüzum göstermiştir. 

Evvelce kıymet konduğu halde sa
hipleri tarafından itiraz edilen diğer 
dört binanın kıymetleri arttınlmıştır. 
İstimlâk muamelâtına aid evrak yakm-
da Adliye vekâletine bildirilecektir. 

iki gencimiz in-
giltereye gidiyor 
Ağır sanayi mühendisliği 

tahsil edecekler 
Karabükteki 

demir ve ağır 
sanayi fabrika
larının kurulma
sı münasebetile 
İngiliz hükümeti 
Ankaradaki se
fareti vasıtasile 
Hariciye vekâle
tine müracaat 
etmiş, tahsilleri
ni İngiliz hükü
meti hesabına 
yapmak ve ağır 
sanayi mühendi
si yetişmek üze- B. Nafan Karaoanan 
re iki Türk gencinin îngiltereye gön
derilmesini istemiştir. 

İngiliz hükümetinin bu müracaatı 
memnuniyetle karşılanmış ve keyfiyet 
Nafıa vekâletine bildirilmiştir. Nafıa 
vekâleti, bu maksadla Yüksek mühen
dis mektebinin dördüncü sımf talebe
sinden ve Robert Kolej mezunların
dan B. Naim Karaosman ile Nafıa ve
kâleti memurlarmdan B. Adnan Bo-
rah intihap etmiştir. 

Bu Ud genç, önümüzdeki cumartesi 
günü Romanya vapurile ve Kösten
ce yoUle İngiltereye gideceklerdir. Dört 
sene müddetle Southampton şehrin
deki yülcsek mühendis mektebinde 
elektrik ve ağır sanayi üzermde ihti
saslarım yapacak olan bu iki kıymetli 
gencimiz, tahsülerini tamamladıktan 
sonra İngüterenin maruf bütün sana
yi müesseselerini gezecekler, nazarî 
müktesabatlarmı amelî surette de in
kişaf ettireceklerdir. Gençlerimiz, ya-
pacaklan tedkikat safhalarını Nafıa 
vekâletine muntazam raporlaria bU-
direceklerdir. 

Mühendis mektebinde çahşkanhğı, 
zekâsı ve bir çok meziyetlerUe temayüz 
etmiş B. Naim Karaosman üe arkadaşı 
B. Adnana muvaffakiyetler diler, ken
dilerinin memlekete hayırlı ve faidell 
bir uzuv olmalarım temenni ederiz. 

•••Hiıııııııııı*"">ıuıııııı*""i"""""""**i"'**"'*'""""'*"*"""'"""*' 

Kadri idi.. Bir edebî ankette böyle 
bir söz geçmişti. İyisi mi fransızca 
yazar, fransızca olmruz... Böyle bir 
gayeye varmak için de en mükemmel 
yol, bu tutulandır! 

N'est-ce pas? N'ai-je pas raison? 
Mais dites done, voyons! 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Nöbetçi eczahaneler 

gibi nöbetçi doktorlar 
usulünü ihdas etmeli 
Afağıki tarzda mektuplar aldijtımıı 

sık sık vakidir. Fakat bizim (***) 
işaretlerini koydufumnz yerlerde sa
rih isimler yazılmış olarak... Yine dün 
bunlardan bir tane celdi: 

a41 derece hararetle hasta olan ço
cuğumun tedavisi için akşam saat 
18 de otomobille doktor (*••) a git
tim. (*••) klûbünde oldu&unu söyle
diler. Oraya başvurdum. Doktor sa
londa oyun oynuyormuş. Haber gön
derdim, geldL Dürüst bir tavıria ne 
istedi|;imi sordu. Çocuğumun 41 dere
ceye 3rakm hararetle yattığmı, ken
disini otomobille beraber almak üze
re geldiğimi söyledim. Oyun esnasm-
da kendisini rahatsız ettiğimden kı
zan doktor «Bugün pazardır! Ben ça
lışmam. İşim var!» dedi ve yine oyun 
masasının başına döndü. Salonun 
kapısmdan baktım. Doktor kâğıt oy
namakla meşguldü, 
^ i r ferdin, bilhassa bir yavrunun 

belki ölümünü intaç edecek bir ateş 
içinde kavrulduğu bir anda acaba 
doktor oyımu nasıl terviç edebilir? 
Çocuğuna sıhhat ve hayat ariyan bir 
babayı karşısından nasıl kovar? 

Buna hangi vicdan, hangi kanun 
İzin verir? Alâkadar makamın nazarı 
dikkatini celbederim. 

Galata Türk Filips Şirketinde 
Edgar Kılınçyan 

AKŞAM: 
Böyle bir vaziyette kalan bir baba-

nm teessürüne hak vermemek riden 
KeUnez. Fakat d^er cihetten, doktor
lar da şöyle diyebilirler: 

— Biz de insanız! Bizim için bir 
hürriyet dakilıası yok mudur? Eğer 
bütün müracaatîere müsbet cevap ve
rirsek, bazan da haftalarca yemek ye
memek, uyku uyumamak icap eder. 
Yorgunluk sebebile de yanlışlddar ya
pabileceğimiz düşünülmelidir. 

Bilhassa meşhur hekimlere teha
cüm ell>ette daha fazladır. 

Öyleyse ne yapmalı? Düşüncemizce 
bu müşkülün çaresi vardır, o da şu
dur: 

Muayyen semtlerde nasıl nöbetçi 
eczaneler varsa, nöbetçi doktorlar da 
ohnahdır. Bunlarmı yerlerini bilip 
soranlara cedvel mucibince haber ver
mek, zabıtanm yeni vazifeleri arası
na girmelidir. Birçok doktoru olan 
büyük şehirlerimizde böyle bir usul 
ihdas edilirse sıkmtmm önüne geçi
lir. Doktorlar da hürriyetlerinden is
tifade edebilirler. 

Gerçi her Belediye şubesinde bir 
nöbetçi Belediye hekimi vardır. Fakat 
bu doktorun vazifeleri o kadar çok
tur ki, mevcudiyeti kâfi değildh-. Me
selâ bütün Beyoğlu kazasmda bir tek 
nöbetçi Belediye doktoru mevcuddur! 
Nereye yetişsin? NöbetçUik usulünü 
•eıbes hekimler arasmda İhdas et
mek lâzım gelir. Onlar da buna na ı -
dırUr kanaatindeyiz. Bunun İçin icap 
ederse bir de kanun çıkarmalıdır. 

Türkkuşu 
Yazılacaklar ayın onuna 

kadar müracaat 
• etmelidirler 

Türklnışuna Ü3re Isaydma devam 
edilmektedir. Ancak her mektspteo 
kayıt edilenlerin adetlerine göre ter
tibat almacağmdan kayıt muamele
sinin bir an evvel sonu alınmak zaru
reti vairdır. Taliplerin, mektepten alar 
caklan fotoğraflı vesika, altı fotoğraf 
ve nüfus cüzdanlarile birlikte 10/1/ 
938 tarihine kadar Türk Hava Kuru
mu İstanbul şubesine müracaat et
meleri lâzımdır. 

Gayrımiibadil 
bonoları 

Dün 19 kuruşa 
kadar yükseldi 

Uzun zamandanberi laymetinden 
ehemiyetli mikdarda kaybetmiş olan 
gayrimübadil bonoları dün birden
bire yükselmeğe başlamıştır. Yüz lira 
kıymetindeki bir gayrimübadU bonosu 
14 liraya kadar düşmüştü. Dün 19 
liraya kadar kıymet almıştır. 

Gayrimübadil bonolanmn uzun 
zamandanberi düşük kıymette kal
ması gayrimübadilleri müşkül vaziye
te düşürmüştü. Maliye Vekâletine 
yapılan müracaatlerden sonra gayri-
mübadiller için hükümetin yeni bazı 
kararlar verdiği duyulmuş, bu me-
yanda bonolar için de tedbirler alm-
dığı şayi olmuştur. Bunun üzerine 
gayrimübadil Jjonolan yükselmeye 
başlamıştır. Dujoılan şayiaların en 
ehemmiyetlisi hükümetin gayrimü
badil bonolarını iki aded hazine tah-
vilile değiştireceği haberidir. ÎM ha
zine tahvilinin kıymeti 40 liradır. 

İnkâr ediyor 
Plâjlardaki hırsızlık 

suçlusunun tevkifine 
karar verildi 

Muhtelif yerlerden ve plajlardan 54 
hırsızlık yapmaktan maznunen yaka
lanan Burhan admdaki genç dün ad
liyeye teslim edilmiş ve Sultanahmed 
birinci ceza mahkemesinde sorgusu ya
pılmıştır. Mahkemede, 330 doğtoüu 
olduğunu, bir komisyoncımun ya:-
mnda lark beş lira ücretle çalıştığım 
söyliyen Burhan kendisine isnad olu
nan suçlarm hepsini inkâr etmiş ve: 

— Bu hırsızhldarla benim alâkam 
yoktur. Zabıtada zaptı okumadan im
zaladım. Hırsızhklan ben yapmadım. 
Vaktile Nişantaşmda bir kahvede Meh-
med Ali adında bir gençle tanıştım. 
Mehmed Ali bana, babasının saatçüik 
yaptığmı ve babasile aralan açık oldu
ğu için arasıra evden gizlice öteberi 
aldığım söyliyerek eşya getirdi. Ben 
de bu eşyayı rehine kojrup para alır
dım. Buna mukabil arasıra bana üç 
beş lira verirdi. İki aydanberi Mehmed 
Ali ortadan kayboldu. Zabıtadaki ifa
demde bunu söyledim, fakat Mehmed 
Aliyi orada bulamamışlar. Benim An
kara mahkemesince verilmiş ve tecil 
edilmiş üç aylık bir mahkûmiyetim 
vardır. Hırsızhk suçlan iftiradır. 

Demiştir. Hâkim B. Reşid, Burhan 
hakkında tevkif karan vererek tevkif
haneye göndermiştir. 

t k i k i ş i s o k a k t a d ü ş ü p ö l d ü 
Kadıköyünde Moda caddesinde otu

ran 55 jraşlannda Mustafa yolda gi
derken ansızm fenalaşarak düşüp öl
müştür. Zabıta memurlan Üsküdar 
müddeiumumîliği üe Tıbbı adlisini ha
berdar etmişler, lâzımgelen muayene 
ve tahkikat yapılmış cesedin gömül
mesine izin verilmşitir. 

Tophanede oturan 80 yaşlannda Fa
ik de cadde üzerinde ânl surette düşüp 
ölmüştür, thtiyarm lâzım gelen mua
yenesi yapılmış, cesedi belediye tara
fından gömdürülmüştür. 

İSTANBUL HAYATI 

Yeraltı köşkü 
Vapurun ortakat salonunda kö> 

şedeM boş kanapenin önünde dur» 
dular. Paltolannı, ipek boyun atkı-
laruu çıkarıp yerleştirdikteki sonra 
oturdular. Kır saçlan purosunun 
halka halka dumanlarım savıuarak: 

— Bugün bir saat kadar arsa işüe 
uğraştun. Otomobilden çıfcmoa fena 
halde üşüdüm. 

DedL öteki merakla sordu: 
—• Hangi semtte ahyorsunuz7 
— Şehidlikte belediyenin sattığı 

yerlerden on kişiUk bir arsa alacam 
ğnn. 

— Ne ŞehidUği bayuu? Orda da 
yazhk köşk mü yapturacaksuuz?. 

Purosunu bir daha çekti ve güldül 
— Evet, yerin üstündekiler artık 

kâfidir. Bu sefer de yeraltı köşkfl 
yaptıracağun. Biraz da yannı dür 
şünnıek zamıuu geldL 

Arkadaşı hayretle tekrar sordu: 
— Anlamadım yahu. Gene garip 

garip konuşmağa başladın. Yeraltı 
köşkü de ne imiş? Zehirli gaz sığına
ğı mı yaptırıyorsun yolisa? 

Kaşlan hafifçe çatıldı. Gözlerini 
tavana doğru halkalanan dumanla
ra dikerek hareketsiz kaldı. Duman 
kümeleri arasında bir şeyler görü* 
yormuş gibi kendi kendine bir müd» 
det mırüdandıktan sonra arkadaşı^ 
na döndü: 

— Azizim, öyle bir köşk yaptıra
cağım ki, içine kimse girmek iste
mez. Girenin de artık bombadan, 
gazdan korkusu kalmaz. Senin me-
dooiyetin, zehirli gaz değU ya, gök
lerden yıldınmlar yağdırsa köşkü» 
mün içinde benim kılım bile kıpır
damaz. AnlatabUdim mi? 

— Vallahi bir tek kelime bile an
lamadım. Bu köşke aklım ermedi 
vesselam. 

Hıçkınğı andıran bir gülüşle biraı 
daha izah etti: 

— Öyle bir k ö ^ ki; daracık, ka
ranlık bir tek odası ve yontulmuş, 
süslü bir kaya parçasından tavam 
var. İçinde hareket yok. 

— Mezar gibi bir yer desene... 
— Gibisi yo]£. Ta kendisi 
— Hay Allah iyiliğini versin. Bu 

da nereden akhna geldi? 
— Gazetede Uân gördüm. Beledi

ye mezarlık arsaları satıyormuş. 
Doğrusunu istersen, ölünce bir ça
mur çukurunun içine atılmaktan 
tüylerim ürperiyor. Şimdi bir arsa 
alacağım. Ortaya kendim için be
tondan, güzel bir yer hazırlatacağım. 
Etrafına da küçük bir parkcağıa 
yaptırdım nu mükemmel bir yer 
olur. İstersen bir arsa da sana ala* 
hm. 

Arkadaşı tdâşla yerinden sıçradı: 
— Aman azizim. Böyle bir ^ey ia* 

temeğe değil, d ü ş ü n m ^ bile niye* 
tim yok. Daha ben yerin iistündi 
bile kira kapılannda dolaşmaktan 
kttrtulamadım ki, altmda temelHtl* 
ni hazırlayım. Ben gözümü kap»* 
diktan sonra çamuıiu çukura değ^ 
nereye götürseler itiraz etmem. 

Cemal Refik 
niMHI MIHlUllllinH 

Y e n i l â m b a l a r n e r e l e r e 
k o n a c a k ? 

Yeniden konacak elektrik lâmbal»* 
rmm çoğu, şimdiye kadar hiç lâmbft 
olmıyan kenar ve karanlık sokaklara 
konacaktır. Belediye hesabına yanan 
lâmbalardan bir kısmı gece saat 12 ya, 
bir lasmı da sabaha kadar yanmakta
dır. Yeni lâmbalardan çoğunun saba
ha kadar yanması kararlaştınlmıştnr. 

Bay* Amcaya, göre 

— Reşad Nuri bir eserini yeniden 
yazmakla ortaya bir edebiyat modar 
a çıkarmış oidu bay " 

Tamir edebiyatı!. ... Bu, telif lathğmdan şikâyet 
edenlere tsun bir cevap olmamakla 
beraber.^ 

... Ban muharrirleri de gayrete 
getirdiği için gene bir haretet sar 
füsrl... 

... Peki amma edehiyat bundan 
ne lotsaaaeak?... 

B. A. — Bir kaç edebiyat (Voro-
nof) ul--. 
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Silo ve ambarların İdaresi İçin bir 
teşekkül vücude getirilecek 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu Atatürkün 
Meclisi açış nutuklannda işaret 

buyurdukları esaslar dahilinde çalışacak 
Ankara 5 (Telefon) — Silo ve am

barların İdaresi için hükmi şahsiyeti 
haiz bir teşekkül vücude getirilmesi 
kararlıfiştıninuştır. Bunun için alâka
darlar taraündan tedkikler yapılmak
tadır. Bu teşekkül Devlet Demiryolla
rı, Ziraat bankası ve teşkili mukarrer 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumunun 
Iştirakile vücude getirilecektir. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
hakkmdaki lâyiha Büyük Millet Mec
lisi rvıznamesine almmıştır. Atatürk, 
Meclisi açış nutuklarmda ziraatin, sa
nayi, ticaret ve nafia ile bir kül oldu
ğunu işai-et buyurmuşlardı. Büyük Şet 
memlekete teberru buyurdukları çif-
llklerini ötedenberi bu yüksek esaslar 
dahilinde idare ettirmişlerdir. Atja-
türkün yine o günkü nutuklarmda 
İşaret buyurduklan veçhile memleke
timiz iklim, su ve topralk verimi bakı-
mmdan ziraat mıntakalaxma ayrıla
cak ve bu rmntakalarda bu esaslara 
göre çflikler kurulacaktıt. 

Memleketimizde yetişen nebatî ve 
hayvani mahsullerin iç ve dış piyasa
lar isteklerini karşüıyacak mahiyette 
olması, istihsalin arttırılması, mali
yet fiatlerinin indirilmesi, iptidaî mail 
delerimizin ziraat sanatları ile kıymet
lendirilmesi ve satışlannm bir düze
ne konulması ziraat işlerindeki kal-
kmmaiım esaslarmı teşkil etmekte
dir. 

İşte yeni teşkü olunacak Devlet Zi
raat işletmeleri kurumu İçin bu esas
lardan ilham ahnmaktadır. Kurumun 
sermayesi 15 milyon Türk lirası ola
cak ve bu sermaye icabmda bir misil 

arttınlataktur. Bundan başka kurum 
îcra Vekilleri Heyeti kararUe itibari 
sermayesinin yansma kadar faizli ve
ya faizsiz istikraz tahvilâtı çıkarabi
lecek ve 15 seneye kaidar vadeli istik
razlar yapabilecektir, 

Kurumvm heyeti umumiyesi Baş
vekilin riyasetinde Maliye, İktisad ve 
Ziraat VekiUeri ile Büyük Millet Mec
lisi bütçe, divanı muhasebat, ktisad 
ve maliye encümenlerince her -lefa-
smda' kendi azalan aralarından inti
hap edilecek üç azadan ve Devlet Şû
rası ile Divanı muhasebat reislerin
den terekküp edecektir. 

Kurumun safi kânndan yüzde onu 
ihtiyat akçesi plarak aynlacak ve safi 
kârm yüzde ellisine kadarı idare mec
lisine, yüzde yedisi de rflzamnamei 
mahsusta gösterilecek esaslar dahi
linde memur ve müstahdemlerine ik
ramiye ola:rak verilecektir. 

Atatürkün memlekete teberru et
tiği bütün mfenkul ve gayn menkul 
mallarla bunlara aid hak ve vecibeler 
devlet veya devlet müesseselerine aid 
olan menkul ve gayn menkul maller-
den Ziraat Vekâletince tesbit ve ten-
sib olunacaklar kuruma devredilecek
tir. Bu müesseselerde çalışan memur
lardan hizmet müddetleri üç seneyi 
geçenlere hizmet müddetlerinin her 
senesi için son ücretleri miktarmca 
bir aylığı ikramiye olarak verilecek
tir. Bu memur ve müstahdemlerden 
açıkta kalanlann ikramiyeleri hemen 
verilecektir. Hizmete devain edecek
lerin ikramiyeleri de kurulacak yar
dım sandığına yatırılacaktır. 

halya - Romanya 
B. Mussolini Romaya 
giden Rumenlerden bir 

heyeti kabul etti 
Rama 5 (A.A.) — Ağusta sergisini 

gezmek için Romaya gelen 1500 Ro
manyalı meçhul askerin mezarma! çe
lenk koyduktan sonra bunlarm bir he
yeti Venedik saraymda Mussolini ta-
rafmdan kabul olunmuştur. 

Mussolini, Romanya âyamndan 
ManoUescunun nutkıma; verdiği ce
vapta Romanyalılar ile İtalyanlar ara-
smdaki tarihî bağlardan bahsetmiş, 
İlk defa olarak bu kadar kalabalık bir 
Rumen kafUesinin İtalyayı ziyaret 
etmekte olduğımu kaydeylemiş ve 
bu ziyaretin bilhassa bugünkü çok 
mühim bir siyasî anda vuku bulduğu
nu tebarüz ettirmiştir. 

Mutbak tuzlarının f iat i 
indirildi 

Ankara 5 (Telefonla) — İnhisarlar 
umum müdürlüğü mutfak tuzlarının 
flatini yüzde 30 nlsbetinde üıdirmiştir. 
Tuzım kilosu İstanbulda 3 kuruş 80 
santime, Ankarada 4 lıuruş 93 santi
me satüacaktır. 

Teruelde harp 
devam ediyor 
Frankocularm bütün 
hücumları tardedildi 

Barcelona 5 (A.A.) — Resmî tebliğ': 
AsUerin Teruel mmtakasmdaki hü-
cumlan, akamete uğramıştır. Teruel 
cephesinde hararet derecesi, sıfırdan 
aşağı 15 tir. Asilerin bir tayyaresini 
düşürdük. 

Frankocularm tebliği 
Salamanka 5 (A.A.) — Resmi teb

liğ: Teruel etrafında muharebeler de
vam etmektedir. Düşmanın 11 tayya
resini düşürdük. 

Sis ve şiddetli soğuk harekâtı güç
leştirmektedir. 

Bir kadın m e r d i v e n d e n dü§tü, 
birçok yer ler inden y a r a l a n d ı 

Beşiktaşta oturan Bn. Meryem, dün 
Üsküdarda akrabasından bay İsmai-
1in evine gitmiş, bir aralık on beş ba-
samakh bir merdivenin üst başmdan 
muvazenesini kaybederek aşağıya ka
dar yuvarlanmıştır. Bu düşme netice-

smde Meryem muhtelif yerlerinden teh
likeli beraler almış ve zabıta tarafm-
dan Numune hastanesine kaldırılmış
tır. 

Kitap sergisi açıldı 

Beyoğlu Ealkevlndfi dün sabah saat ondan itibaren bir kitap sergisi açıl-
puştır. Teşhir edilen kitaplann adedi beş yüzdür. Sergide, edebî, ilmî, içtimaî 
Ve terblyevl eserler teşhir edilmektedir. Sergi bir hafta devam edecektir. Ta
kandaki resim sergiden bir köşedir. 

Halkevinde 
konferanslar 

Beş aylık bir program 
hazırlandı 

istanbul Halkeviıün îstaiibulu 
halka sevdirmek için konferanslar 
tertip ettiğini yazmıştık. Bu konfe
ranslar bugünden itibaren başlıyarak 
her hafta Perşembe günleri verilmek 
suretile beş ay devam edecektir. 

Bugünkü Ük konferans Hekim ve 
Halk mevzuu üzerinde doktor B. Os
man Şerafeddin tarafından verilecek 
•e ondan sonra sıra Ue B. Sabri Esad 
Çocuk ruhiyatı ve terbiye, B. Selâmi 
Sesed Darülbedayi nasıl kuruldu, ne
ler yaptı? Ertuğrul Muhsin İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun on senelik ta
rihçesi, B. Ragıb Hulusi Dillerin ses 
cephesi, B. Peyalıü Safa Okumak, B. 
Celâl Tahsin Boran Türk temaşası
nın inkişafı. Doktor B. Ahmed Asım 
Onur Fennî doğumun nüfus çoğal-
masmdaki ehemmiyeti B. Ziyaeddin. 
Fahri liselerde Felsefe derslerinden; 
ne istiyoruz, B. Kâzım İsıriail Kanser i 
nedir, B. Gdlib Bingöl Hapsin cenii-: 
yet ve aile üzerinde tesirleri, B. En-i 
ver Ziya Yeni zamanlar tarihine dâ&rj 
B. Şükrü Hazım Irk hıfzıssıhhası, B. 
Yusuf Ziya Yurdda teknik tedrisata 
rağbet, B. Süheyl Ünver Tıp folkloru, 
B. Selâmi Sedes Garp bestekârlannm 
aşk ilhamları, en güzel parçalarını 
nasü bestelediler (Bu besteler konfe
rans arasmda çalmacaktır), B. Mi
mar Kemal Klâsikten sonraki sanat 
eserleri, B. Hâmid Nafiz İstanbul Bo
ğazının sureti teşekkülü, B. Suad İs
mail Diş hıfzıssıhhası ve B. Sami 
Karayel Halkevi Spor teşkUâtı mev
zuları üzerinde konferanslar verecek
lerdir. 

Türk borcu tahvi l ler i 
Sriikseliyor 

Türk borcu tahvilleri yeniden yük
selmeğe başlamıştır. Ünitürk bilhassa 
Pariste yükselmiş 279 franktan 299 
franga çıkmıştır. Burada da sabahle
yin 18,45 liradan açılmış, 18,70 liraya-
kadar yükselerek bu fiatten kapanmış-
tu-. 

Borsada Türk borcu üzerine hara
retli muameleler kaydedilmiştir, öğle
den sonra satıcıdan çok alıcı olduğu 
görülmüştür. 

Esnaf cemiyet l er i u m u m î 
heye t i bugün t o p l a n a c a k 
Birleşik esnaf cemiyetleri umumî 

heyeti bugün senelüc toplantısmı ya
pacak, 937 faaliyetini gözden geçire
cektir. Toplantıda yeni reis ve kâtip
ler seçilecek, 937 deki reis bir söylev 
verecektir. Bundan sonra sağlık işleri, 
yardım teşkilâtı ve damşma bürolan-
lun çalışmaları hakkmda a3rn ayn iza
hat verilecek, münakaşalar yapılacak-
tu-. 

Bir otobüs bir otomobile 
çarptı 

Şoför Sadullahm idaresindeki oto
büs, Karaköyde şoför Şevküıin taksi 
otomobiline çarparak hasara uğrat
mıştır. Şoför Sadullah hakkmda ka
nunî takibat yapılmaktadu*. 

Pariste bomba 
Lyon istasyonunda 

bir cehennem 
makinesi patladı 

Paris 5 (A.A.) — Gare de Lyon'da 
emanetler dairesinde bir infilâk vu
kua gelerek bir yangın çıkmasına 
sebebiyet vermiş ise de yangın çabuk 
bastırılmıştu'. İnfilâk, meçhul bir şa
hıs tarafından sabahleyin emanet da
iresine tevdi edilmiş bir valizdeki bir 
cehennem makinesi yüzünden vukua 
gelmiştir. 

Birl ikler hakk ında m a h k e 
m e n i n k a r a n 

Paris 5 (A.A.) — Totaliter temayül
lere sahib siyasî bir teşekkül olan 
Rassemblement Français meselesi 
hakkında mahkeme tarafından bir 
karar verilmi.ştir. 

Mahkeme, bu teşkilâtın ihtilâlci 
birlikler hakkmdaki kararnamesinin 
tatbiki neticesi olarak feshedilmiş 
olan ((Fransız tesanüdü» teşkilâtından 
başka birşey olmadığı mütaleasmda 
bulunmuştur. 

Mahkeme, teşkilât reisi binbaşı Je-
an Renaud'yu üç bin frank para ceza
sına ve diğer zimamdarlardan her ' 
birin de biner franga mahkûm etmiş
tir. 

İ c r a d a i r e l e r i n e ş i f a h e n y a 
p ı l a n t a k i b t a l e p l e r i n d e n 

r e s i m v e h a r ç a h n m ı y a c a k 
Ankara 5 (Telefonla) — Bazı icra 

dairelerinde şifahen yapılan takip ta
lepleri için damga resmi ve hare alm-
makta' olduğu Adliye Vekâletine ya
pılan müracaatten anlaşümaktadır 
Vekâlet bu münasebetle alâkadarlara 
yaptığt bir tamimde şifahen yapıla
cak taleplerin arzuhal mahiyetinde 
olmadığı için, resim ve harca tabi tu-
tulmıyacağmı bildirmiştir. 

B i r o t e l d e b o ğ a d ö ğ ü ş l e r i 
Bugün Tokathyan otelinin yemek salo

nunda bir gala dinesi tertip edilmiştir. 
«Sevil gecesi» ismi verilen bu gece İçin 
birçok masalar evvelden tutulmuştur. 

Suare esnasmda, dans meydanı, boğa 
döğüşlerine mahsus bir meydan haline 
getirilmiş, hakikî bir sahnedir. Orkestra 
şefi meşhur ve yorulmak bilmiyen Gre-
gor, arkadaşlarile birlikte toreador kıya
fetinde oldukları halde Polonya neslin
den 10 aylık genç bir boğa İle karşılaşa
caktır. 

tik defa, bir lokanta salonu böyle garip 
bir sahne hazırlamıştır. Müteşebbisi olan 
Gregor'un bu defa çok alkış toplıyacağı-
na şüphe yoktur. 

Fransız Tiyatrosunda 
11 ikincikânun Salı akşamı saat 

21 de SUVARE ve 15 ikincikânun 
Cumartesi gündüz saat 17 buçukta 
MATINE olarak Paris Millî musikisi 
konservatuarı profesörü: 

meşhur ve dâhi Piyanist 

L A Z A R E L E V Y 
tarafından 

2 konser 
Programlar tiyatro gişelerine asıl

mıştır, ve biletler şimdiden 
satılmaktadır. 

M HALK İSTEDİ 
^ BİZ PROGRAMI DEĞİŞTİRDİK 

L Â B O H E M N 
MARTHA EGGERTH - JEAN 

KİEPURA 
eserini BİR HAFTA DAHA 

Temdid et t ik 
Aynca: KOCAMIN İŞİ ÇOK 
WİLLİAM POWEL-MYKNA LOY 
Dedikodu yapan emsalsiz vodvil 

1 ALEMDARMa | 
Tepebaşı Şehir tiyatrosu dram 
kısmı, saat 20,30 da ERKEK 
YE HAYALETLERİ piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
riotmand. Türkçesi: t. Galip 

Arcan ,,,^ 
Operet kısmı: Saat 20,30 da (SATltlK 

KİRALIK) komedi 3 perde. Yazan 
Andre Birabeau. Türkçesi: M. Feridun. 

ĴbiHZADEBÂŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece sa.ıt 20,30 da 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları Hakkı Ru;şen 
birlikte, okuyucu Küçük 
Semlha ve Mlşel varyetes. 
KURT AĞZINDA KUZU 

Komedi 3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

T
Pazartesi akşamı 

K A D I K Ö Y 
SÜREYYA sinemasında 

İTAAT İLÂMI 
Yeni vodvil 3 perde. Ya
zan : Müsahipzade Celâl 

YENt NEŞRİYAT 
ÇOCUK DUYGUSU 

Çak faydalı yazılar ve resimlerle inti
şar etmekte olan Haftalık Çocuk Duygu
su gazetesinin 15 ci sayısı çıkmıştır. 

Çoculclanmıza bilgi veren ve yurdumuz
da en çok okunan bu güzel mecmuayı 
bütün çocuklara tavsiye ederiz. Fiati her 
yerde 5 kuruştur. ' ' 

SİNEMA OBJEKTİFİ 
Amerikada çıkan en son şaplca model-

lerile haftanın filpı mevzu ve kritik
lerini yüklü olan bu salon mecmuasının 
da 13 cü sayısı çıkmıştır. 

DÜĞÜM 
Hâmid Salih Asyalı isimli bir genç 

«Düğüm» başlığı altmda bir şiir kitabı 
neşretmiştir. Genç şairin bu eseri küçük 
küçük şiir parçalarmdan mürekkeptir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ Tolstoy ve Bethoven'in zaferi • • • • • • • • • B 

KREUTZER SONAT 
(Fransızca) LİL DAGOVER — PETER PETERSON 

Mevsimin en güzel filmi, görenleri hayran ediyor 
İlâveten: EKLER JURNAL T Ü R K sinemada 

» SAKARYA sinemasında 
DANİELLE DARRİEUK' nün şaheseri 

Suiistimal Davası 
ikinci muvaffakıycc haftasıdır. Bu harikayı görmek için birkaç gününüz 
kaldı. Acele ediniz. Yeni Paramoıuıt Jumal'de: Moda (Yeni şapka modelleri) 

BU AKŞAM 

SARA Y sineması 
G A R Y C O O P E R ' i n 
G E O R G E R A F T 

ile beraber çevirdiği EN BÜYÜK fihnl 

FRANSIZCA SÖZLÜ ESERİNİ Takdim ediyor. 
Aşk... Heyecan... İhtirash maceralarla dolu muhteşem bir eser. 

İlâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri 

YARIN AKŞAM 

İ P E K 
Sinemasında 

Dünyamn birinci artisti, meşhur 

EMİL YANİNGS 
tarafmdan harikulade bir surette yaratılan 

GÜNEŞ BATARKEN 
Hiss! ve muazzam film takdim edilecektir. 

^ 

I 
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'Almanya ile İtalyamn Orta Avru-
pada Fransanm nüfuz ve alâkasını 
ve Sovyetlerin tesirini tamamüe 
Jjertaraf etmek için elbirliği üe çalış
makta olduklaı Romanyadaki son 
hadiseler ile birkat daha sai>it ol
muştur. Zaten müşterek emniyet sis
temi yıkılıp Milletler cemiyeti mün
hasıran İngiltere ile Fransaya daya-

'' Tian bir müessese haline geldiğindenr 
beri Orta Avrupa devletleri kendi 
başlanmn çaresine bakmakta idiler. 

Bu devletler hangi tarafın silâh 
t ve kuvvetçe tefevvuk edeceğini göz 
\ önünde bulundurarak politikalarına 
' İstikamet vermekte ve hangi tarafın 
; daha sağlam teminat vereceğini 

V ve iktisadî büyük menfaatler bahş
edeceğini hesaba katmaktadırlar. 
İtalya; bu defa Dr. Stoyadinoviç'in 
Roma seyahati ile teyid olunan Bel-

- grad anlaşması üe Yugoslavyaya hu-
'^ûudlannın emniyetini ve Macarista-

fıtn tadil politikasının bu devlete bir 
ziyan getirmiyeceğîni temin etmişti. 

Yugoslavyaya Almanya da büyük 
iktisadî menfaatler temin etmiştir. 
Bu vaziyet karşısında Fransa Hari
ciye Nazın Belgradı ziyarette Yugos-
lavyayt Fransanın tarafına, arada 

askerî ittifak bulunduğu halde celbe-
dememişti. 

Almanya da Romanya kralına MOr 
caristanın tadü politikasından bu 
memlekete ziyan gelmiyeceğini ve 
İngütere ile Fransanın gösteremiye-
cekleri büyük iktisadî menfaatler gös
tereceğini temin etmiştir. Bu temi
nat üzerine Romanya Fransa üe 
bağlanmamış ve Delbos'un avdetini 
müteakib memleketin idaresini Al-
manyadaki rejimin Romanyada tat
bikine ötedenberi taraftar bulunan 
Millî Hristiyan Partisini iş başına 
getirmiştir. 

Romanyanın Almanya ve İtalya 
tarafına temayül göstermesini Ro-
manya üe Fransa arasında bir itti
fak muahedesi bulunmaması çok 
kolaylaştırmıştır. Aradaki münase-
bat münhasıran 1926 senesinde ak
dedilen dostluk muahedesi ile tan
zim edümiş bulunuyor. Bunun için 
yeni vaziyet karşısında Fransa Umu
mî Erkânı Harbiye Reisi tarafından 
Bükreşi ziyaretinde vadedilen tay
yare ve mühimmat fabrikalarım 
Fransız sermayesi ve mütehassısları 
vasıtasile Romanyada kurmaktan 
vazgeçmeğe bir mani görmemiştir. 

Feyzullah Kazan 

^ D A 
İnsan nelere kadir değil L 

tnsan kendine öyle bir yardımcı 
buldu ki, kadir olmadığı, olmıyacağı 
biç bir şey kalmadı. İnsanın bu yar
dımcısı fendir. Fennin yardımile her 
an yeni bir şey icad ediyor, yeni şey
ler keşfediyor, her şeyde yeni bir te
kâmül gösteriyor, her şeyi ekmelleş-
tiriyor. 

Bunlara dair bir kaç misal gös
terelim: 

Lancashire'de bir sütçü var. Bu 
Adam günlerden bir gün ineklerinin 
SU içtiği yalakları elektrikle biraz ısı
tıyor... Suyu çok soğuk bulmıyan 
inekler daha çok su içiyorlar ve da
ha çok süt veriyorlar. Sütçü, yalak
tan ısıttığındanberi 17 inekten 150 
litre fazla süt almağa başlamış. 

Mademki sütten konuştuk, bari 
sütten ipek çorap yapılmağa başlan
dığını da haber verelim. İtalyan bil
gini Antonio Ferreti, sütten ipek 
yapmağa muvaffak oldu. 

gül-nnızla okuyacaksmız! derlerse 
meyin. 

Doktor Tourmier d'Alba bir âlet 
icad etti; profesör Barr bu âleti mü
kemmel bir şekle soktu. Bu âlet, gö
zünüzün önüne konan satırlara ses 
veriyor. 

* ** 
Günlerden bir gün size: Kulakla-

Evinize topla patiska alırsınız; 
amma bir gün bir top cam alacağı
nız aklınıza gelir mi? 

Top top sarılan, kâğıd gibi ince, 
lâstik gibi bir cam icad edildi. Bu 
cam makasla kesiliyor. 

* 

Profesör Lucien Daniel ayni ağaç
ta iki cins zerzavat yetiştirdi. Ağa
cın dallarında domates, kökünde pa
tates çıktı... 

Büyük babalarunızdan biri meza-
nndan başım kaldıracak olsa, dün
yamızın, terk edip gittikleri dünya 
olduğuna kabil değil inanmazlar. 

Bir A m e r i k a n k l ü b ü d a h a 
Bugünlerde Amerikada meşhur aş

çı Escoffier dostlarının klübü açıl
mıştır. Mütevaffa Escoffier Amerika
nın en meşhur aşçısı idi. Klüp azası 
yüzden fazladır, bunun yarısmı lokan
tacılar ve aşçılar teşkil etmektedir. 
Mütebakisi ise Amerikanın şikemper
verlerinden ibarettir. 

Klübün riyasetine bir aşçı seçil
miştir. Bu aşçı ayni zamanda muhar
rirdir ve arada sırada Amerikan gaze
telerine makaleler yazar. İkinci reis de 
keza, aşçıdır, Amerikan milyarderle
rinin birinin hoşıma gidecek yemek
leri hazırlamak vazifesile mükellef 
plan bu aşçıbaişı beğendirdiği yemek
ler içi ne kadar bol bahşiş ahr ki, 
Icendisi de hemen hemen milyoner ol
mak üzeredir. Escoffier dostlarınm 
klübü bir program çizmiştir. Bu prog-
ramm gayesi yemek kültürünü ince-
leştirmektir. Klüp tarafmdan seAede 
iki gala ziyafeti tertip olunacak ve 
gerek Escoffier tarafmdan vaktile icad 
edilmiş, gerekse klüp azası tarafmdan 
tertip olunup jüri heyeti tarafmdan 

' takdir edUen yemekler İkram oluna
caktır. Bu gala ziyafetleri esnasmda 
davetlüer, mütevaffa Escoffier'ye bir 
hürmet olmak üzere, peçeteleri dizleri 
üstüne koymağa değil, boyunlarına 
bağlamağa mecbur tutulacaklardır, 

Necib Fazıl îş bankası mü
fettişi oldu 

(Ulus) refikimizde dokuduğumuza 
göre, eski bir bankacı olan kıymetli 
çair Necip Fazıl Kısakürek son gün
lerde Türkiye İş bankası müfettişi 
derecesine yükseltilmiştir. Güzide şa
ire muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Zorlu bir hac yolu 
Her sene olduğu gibi bu sene dahi 

Yain kabilesine mensup 3000 kadar 
Hindli kendilerince mukaddes sayüan 
Yunagadh ve'Palitana'ya kadat hacı
lık yapmak üzere Bombay'da toplan
mıştır. Yain kabilesinin bu hac yolu 
pek zorlu bir yoldur, Hacılar bu müd
det zarfında tariki dünya gibi yaşama
ğa, seyahat esnasmda en ehemmiyet
siz görünen bir kolaylıktan bUe isti
fade etmemeğe mecburdurlar. Erkek
ler yolda geceleri toprak üzerinde ya
tarlar, ancak kuvvetten düşmiyecek 
ka;dar gıda alırlar. Kafile beraberinde 
bir de seyyar mabed taşır, rahipler bu 
mabedin içinde mutad olan duaları 
okurlar ve dinî merasimi yaparlar. 
Bundan başka bir takım mabud hey
kellerini de el arabaları İçinde yan
larında sürükleyip götürürler. Hacılı
ğa iştirak ederüerin bu kadar kanaat
kar yaşamalarına rağmen her hac se^ 
feri gene 20 bin İngiliz lirasma mal 
olur. Bu sene bu para Bombayü bü
yük bir tacir tarafmdan tedarik olun
muştur. Hac kafüesi günde beş mil 
katetmek suretüe o mukaddes yerlere 
üç ay zarfmda vasıl olur. 

Fareler Paris sergisinin 
938 senesinde tekrar 

açılmasına mani oldular! 

Şubatta birçok yerlere ağaç 
dikilecek 

Şubat, yeni ağaç dikUmesi mevsimi
dir. Belediye geçen sene Floryada ge
niş bir sahaya ağaç dikmişti. Bu sene 
şubatta bu iş tamamlanacak, ayni za
manda şehrin diğer mıntakalanna 
da ağaçlar konacaktır. 

Bir müddetten-
beri, Paris sergi
sinin önümüzden 
ki yaz mevsimin
de tekrai- açüması 
ihtimîûinden bah
sediliyordu. Fran
sız kabinesi, me-
busan meclisi bu
nu muvafık bul
muşlardı. Halbu
ki son gelen tel
graflar serginin 9^8 de de açılması 
fikrinin suya düştüğünü bildirmek
tedir. Buna sebeb ayan meclisinin 
serginin açılmacınm aleyhinde bu
lunması ve farelerin sergide yaptık
ları müthiş zararlardır. 

Fransız ayan meclisinin serginin 
tekrar açılmasını kabıü etmemesi bu 
işin tahmin edildiğinden çok fazla! 
paraya mal olacağını hesab etmesin
den ileri gelmiştir. 937 sergisi 450 
milyon frank, yani aşağı yukan 20 
milyon lira açıkla kapanmıştır. Ayan 
meclisi, sergi yeniden açılırsa bu de-
faki açığın bir misli fazla yani bir 
milyar frank derecesinde olacağım 
tahmin etmektedir. Ayan maliye en
cümeni diyor ki. 

«Sergi hrteır olduğu için bu defa 
masrafm daha az olacağı akla gelir. 
Halbuki bu hesab doğru değüdir. Ser
ginin bütün kış ve ilkbaharda muha
fazası kurulmasmdan fazlaya mal 
olacaktır. Yapılan paviyonlar pek ha
fif şeylerdir. İçlerindeki eşyayı soğuk
tan, rutubetten korumak güçtür. 
Eşyayı muhafaza için acele kalorifer 
tesisatı yapmak, her tarafı ısıtmak 
lâzımdır M bu iş büyük bir masraf 
kapısıdır. 

Elektrik tesisatını muhafaza! etmek 
kabil değildir. Binaenaleyh bunu ka
milen sökmek ve sonra yeniden yap
mak lâzımdır ki, bu suretle iki mas
rafa ihtiyaç vardır. Sergiyi muhsrfaza 
için birçok memurlar ve bekçiler kul
lanmak, hasıü bütün kış ve ilkbahar 
pek çok para sarfetmek lâzımdır. Bü-

Paris sergisinin, önümüzdeki yaz mevsiminde 
tekrar açılmıyacağı tahakkuk etmiştir. Buna sebeb 
serginin yeniden açılmasının büyük masraflara 
lüzum göstermesi, bilhassa sergi mıntakasıhda 
çoğalan farelerin müthiş zararlar yağmış olması
dır. Fareler şimdiden yağlı boya tablolai-dan bir 

kısmını kemir mislerdir. 
• / 

tün bunlara rağmen sergidrfü birçok 
eşyanın harap olmasının önüne geçi-
lemiyecektir.» 

Fransız, ayan meclisi Maliye en
cümeni reisi, eski başvekillerden B. 
CaUlaux bu münasebetle söylediği nu
tukta serginin yeniden açılmîisımn bir 
mUyar franga mal olacağı noktasmda 
israa- ederek demiştir ki: «Bu parayı 
nereden bulacağız. Halktan yeni bir 
vergi istemek kabil değildir. Elde faz
la va:ridat da yoktur. Şu halde bu bir 
milyar frangı temin için en kabarık 
bütçe olan Millî Müdafaa bütçesinden 
bir miktar indirmek mecburiyeti ha
sıl olacaktır. Serginin tekrar açüması 
için Millî Müdafaanm zayıflamasmı 
kabul eder misiniz?» 

B. Caillaux'nun bu sözleri üzerine 
akan sular durmuş, ayan 78 reye kar
şı 224 reyle serginin tekrar açılması 
lâyihasmı reddetmiştir. 

Farelerin zararlanna; gelince, bu 
muzır hayvanlar sergi için bir felâket 
halini almağa başlamışlfu-dır. Paris 
sergisi, açık bulunduğu üç buçuk ay 
zarfında, hergün yüzblnlerce insain 
tarafmdan geziimiştlr. Bunlann yan-
smdan fazlası sergi içindeM lokantar 
larda, paviyonlarda, bahçelerde ye
mek yemişler, ortada' birçok kınntı, 
yiyecek parçası bırakmışlardır. Bunun 
üzerine fareler sergiye dadanmışlar-
dır. 

Sergi kapandıktan sonra fareler ce
saretlerini bir kat daha arttırmışlar, 
bütün paviyonlîuı istUâ etmişlerdir. 

Fare hayvanlav 
içinde en cüretkârı 
ve en ziyankân-
dır. Kendisine bir 
tehlike gelmiyece

ğini hissedince günr 
düzün bUe ortalık
ta' dolaşmaktan çe
kinmez. Hele bir
kaçı bir sıraya geldi 
mi cesaretleri bir 
kat daha artar. Fa

relerin kemirmiyecekleri, tahrip etmi< 
yecekleri şey yoktur. Madenî eşya bi
le farelerin dişlerine uzun müddet 
mukavemet edemez. 

Bu ziyankâr mahlûklar şimdi sergi 
paviyonlannda, bahçelerde sürüler ha
linde geziyorlar. Ortalıkta 3riyeceğ8 
dair ne kalmışsa hepsini sUip süpür-
dükten sonra paviyonlardaki eşyaya 
saldırmağa başlamışlardır. Kıymetli 
yağh boya tablolardan bir kısım şim
diden harap olmuştur. Yünler, kumaş
lar didiklenmiş, kapüarda büyük de
likler açılmış, birçok eşya altüst 
İ^lmiştir. 

Sergideki fareler içinde kedi kadar 
olanlanna sık sık tesadüf edilmekte
dir. Bazı İşçUer bunlan sopa Ue kovar 
lamağa mecbur oluyorlar. 

1928 de Pariste bir fare kongresi 
toplanmıştı. Bu kongrede farelerle mü
cadele çareleri görüşülmüş, birçok ka
rarlar verilmişti. Bu münasebetle fa
relerin Fransada senede yanm mil
yar altm frank yani 250 mUycm lira 
zarara sebep olduklan hesap edil
mişti. 937 de farelerin sebep olduk
lan zarar herhalde bundan çok fas
ladır. 

Sergi münasbetile bol yiyecek bu
larak çoğalan fareler bütün o mmta* 
kayı işgal etmişlerdir. Sergiye yakın 
mahallelerdeki evler, apartımanlar 
farelerie dolmuştur. Şimdi bunlara 
karşı mücadele açılmasınac lüzum gö
rülüyor. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Son zamanlarda kömür 
navlunları arttı 

Bu yüzden birçok şeylerin pahahlanması 
ihtimali vardır. Acele tedbir almak lâzımdır 

Son zamanlarda, Zonguldak - İstan-1 
bul arasında kömür navlunları art-
ımştır. Evvelce 130 kuruşa nakledi
len bir ton kömür şimdi 290-300 ku
ruşa nakledilmektedir. Bu sahada ted-
kikat yapan Ticaret odası kömür nak
liye fiatini 250 kuruş olarak kabul 
etmektedir. Maamafüı kömür nav
lunları 250 kuruştan daha yüksektir. 

Kömür nakliye fiati artarsa, neler 
olur? Bunu bilmiyen yoktur. Herşey-
den evvel sobalarımızda yakacağımız 
kömürün de fiati artar. Nitekim bir 
kaç gün evvel havadis sütunlarımız
da bu artıştan bahsetmiştik. Şehirde
ki nakil vasıtalannm ekserisi de kö
müre bağhdır. Vapurlar, trenler gibi 
kömür pahalılaşırsa, elektrik tarifele
ri artar. Bu yüzden elektriğe bağlı 
birçok şeyler de pahalüamr, kömürün 
medenî bir memlekette iktisadî bir te
mel vazifesi gördüğüne göre, bu mad
denin ucuzlamasından ve pahaüla^ 
masmdan zincir gibi biribirine bağlı 
birçok meselelerle karşüaşınz. Bunla
rı uzun uzadıya tekrar etmeğe lüzum 
görmüyoruz. Kısaca diyebiliriz ki, kö
mür hayatın ucuzlamasmda veya par 
halüaşmasında en büyük rolü ifa eden 
bir maddedir. 

Kömürün, hayatmızda en büyük ro
lü olduğu halde, son fiat artışına kar
şı lâkayıd duruyoruz. Fiat neden art
mıştır? Buna sebep olarak yukanya 
yazdığımız gibi navlunlar ileri sürül

mektedir. Navlunlann neden arttığı 
hakkında alâkadarlar nezdinde tahki
kat yaptık, ilk verilen cevaplar şun
lardır: 

— Arz ve talep kaidesi, ne yapalım? 
— Fırtına yüzünden nakliyat müş

külât içinde cereyan ediyor, kazalar 
bUe oluyor. 

— Son kazalarda, bir iki vapur bat
tı, kömür nakliye tonajmda bir nok
sanlık oldu, bu da fiate tesir yapıyor. 

Bunlara ilâve olarak bir cevap da
ha var. Bu da şudur: 

— Beynelmilel navlun piyasası art
mıştır, tabiî bize tesir ediyor. 

Bütün bunlar umumî mahiyette ve
rilen cevaplardır. İnşam tatmin ede-
mijror. Belki yukanya yazdığımız me
sellerin de kömür artışmda bir te
siri vardır. Fakat sebep yalnız bun
lardan ibaret değildir. 

Zonguldak - İstanbul attısmda k&-
mür nakliye işi, aşağı yukan bir va
pur kumpanyasma İnhisar etmekte
dir. Tek vapuru olan küçük armatör
ler, taahhüdlerinl ifa edemedikleri 
için büyük müesseseler, yalmz bir 
kumpanya ile kömür işine bağlanmak
tadırlar. Hattâ küçük armatörler bi
le, kömür işi yapmak için bu kum
panyaya baş vurmaktadırlar. Demek 
oluyor M, kömür nakliye İşinde, orta
da bir rekabet yoktur. Zonguldak - İs
tanbul kömür nakliye işi, mutlak bir 
irüüsar altma girmiştir. BUhassa son 

Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden 
Şirketimiz, bu kere Galatada, 

Voyvoda caddesinde Hezaren ha-
mmn birinci katmda Galata Hu
susî müdürlüğü namile bir şube 
açtığım ve müdürlüğüne de müs
takil müdür sıfatUe: 

Abdi Vehbi Durarı 
tayin eylediğiıü sajnn müşterile
rinin ıttıla nazanna arzederken 
şimdiye kadar şirketimiz hakkın
da gösterilen itimad ve teveccü
hün işbu Hususî müdiriyet hak-
kmda dahi esirgenmiyeceğini 
kuvvetle ümid eder. 

Kahire ceza hukuku kongre
sine gidecek murahhaslarımız 

Kahirede toplanacak ceza hukuku 
kongresine hükümetimiz namma işti
rak edecek Hukuk fakültesi profesör
lerinden B. Tabirle İstanbul müddei 
umumî muavinlerinden B. Sadreddin 
bu akşam Ânkaraya gidecekler, oradan 
Mısıra hareket edeceklerdir. 

zamanlarda küçük armatörier, kömüfl 
nakliye işlerinden aynlmışlardır. Pek 
tabiîdir İd, bu hâdise kömür navlun
larım arttırmağa sebep teşkU ede
cektir. 

Yukanda kömürün ehemmiyetin
den bahsetmiştik. Madem ki. kömür 
hayatımızda büyük bir rol oymyor vş 
kömürün pahalüaşmasmda da, nav
lunlann büyük bir tesri vardır, o ha t 
de navlunlann sabit bir vaziyet alma
sı ve ucuzlaması için Zonguldak -
İstanbul kömür hattının devlet ellU 
yapdmasmdan başka bir çare görmür 
yoruz. — H. A, 



19 sene evvel 
Sekiz Amerikalı zabit Kayseri 

kaçırmağa kalkışmıştı 
Kayserin iltica ettiği şatoya kadar girmeğe mu
vaffak olan zabitlerin teşebbüsü nasıl akim kaldı 

Büyük harbin en büyük mesulü ad
dedilen Kayser Udnci Vilhelm, yirmi 
fenedenberl, Hollandada Dom şato
sunda bir menfa hayatı sürmektedir. 
Söylendiğine göre yılbaşı gecesi B. Hlt-
ler ihtiyar Kayserin Sileayada bir şa
toda son günlerini geçirmek için Al* 
manyaya dönmesine müsaade etmeğe 
karar vermiş. Fakat bu haber henüa 
teeyyüd etmemiştir. 

Bundan on dokuz yıl evvel, böyle bir 
yılbaşı gecesi henüz Felemenge yeni 
iltica etmiş olan Kayser Vilhelm az 
kaldı Dom şatosundan kaçmhyordu. 

Hatırlardadır ki, büyük harbi kaza
nan itilâf devletleri, umumî harpten 
dolayı Kayser VUhelmi mesul tutu
yorlar, muhakeme edilmek İçin kendi
lerine teslimini istiyorlar, Loyd Corc-
1ar, Vllsonlar, Klemansolar, her gün 
Kayser aleyhine ateşli nutuklar Irad 
ediyorlardı. Bütün dünya, harbin vo 
harb fecayiinln en belli başlı mesulü 
aıfatile Kayser aleyhine cephe almıştı. 

P a r l a k b i r t ek l i f 
1919 senesimn jnlbaşı gecesi idi. 

Lüksemburgda Tuntange şehrinde 
"bulunan sekiz Amerikan zabiti, yıl
başı sofrası etrafında toplanmışlardı. 
Bu sekiz zabitin en yaşlısı ancak 35 
yaşında bulunan albay Lea idi. Ame-
rikaU zabitler, viskiler ve şampanya
lar ile kafaları tütsüledikten sonra 
miralay Lea ayağa kalkarak arkadaş
larına şu teklifte bulunmuş: 

— Çocuklar, dinleyin size parlak bir 
teklifim var. 

Viskiden ve şampanyadan gözleri 
mahmurlaşmış olan teğmen Peters 
gülerek cevap verdi: 

— Bu melun şehirde ne bulunabi
lir ki, parlak bir teklifte bulunabile-
siniz. 

Albay istifini bozmıyarak devam 
etti: 

— Size teklifim şudur: «Kayser Vil-
hehni kaçıralım ve Vilsona yeni yü 
hediyesi olarak verellm.> 

— Fakat Kayser HoUandadadır. 
Kendisini nasıl yakalarız? 

— Yakalamak ve kaçırmak için 
Hollandaya gideceğiz. 

Albay Leanın arkadaşları, bu tekli
fi alkışlarla tasvib ettiler. Bu karan 
verdikten sonra sekiz Amerikan zabi
ti beylik büyük bir otomobile atladık
ları gibi Belçika hududu yolunu tut
tular ve yolda bir otomobil kazası ge
çirdikten sonra Brüksele vardılar. O 
zaman Brükselde Amerika sefiri olan 

Kayıerin eski bir resmi 
Whitlock, albay Leanın eski dostu 
İdi. İkisi de bir aralık ayan âzalığın-
da bulunmuşlardı. Sefir, Leanm mü
racaatı üzerine kendilerine müşterek 
bir pasaport verdi ve tetkikat icrası-
m da seyahat sebebi olarak gösterdi. 
Albay Leamn mesleği pasaporta ayan 
âzası olarak yazılmıştı. 

Brükseldeki Felemenk sefarethane
si müşterek pîisaportun sahibi, ayan 
âzası olduğımu görünce müşkülât 
çıkarmadan derhal vize ettiği gibi, 
kendUerine âzami kolaylıklar göste
rilmesi hakkında altına da bir şerh 
yazdı. 

F e l e m e n g e ^[ i r iyor lar 
1919 kânunusanisinin beşinde, se

kiz Amerikan zabiti, Felemenge girdi
ler ve o günün akşamı saat sekizde 
Kayser Vilhelmin oturduğu Dorn şa
tosunun kapısı önüne vardılar. Şato
da derin bir sükûnet hüküm sürüyor
du. Dışarıdan hiç bir ışık görünmü
yordu. Teğmen Peters kapının çan 
tokmağını bir kaç defa çekti, aradan 
bir iki dakika geçtikten sonra şato-
nım pencereleri aydınlandı. Bir Fele
menk nöbetçi neferi, şatonun kapısı-
m açtı, karşısında üniformalı Ameri
kan zabitlerini görünce hayrete düş
tü. 

Teğmen Peters sert bir sesle nöbet
çiye emretti: 

— Bizi derhal emir zabitinin yam-
na götür. 

Peters o kadar âmirane söz söylü
yordu ki Felemenkli neferde itiraza 
mecal kalmadı. Zabitler kendilerini. 
İçinde büyük bir soba yanan, büyük 
kütüphane salonunda buldular. Ame
rikalı zabitler, koltuklara gömüldü
ler ve slgaralanm yaktılar. 
« K a y s e r i g ö r m e k i s t i y o r u z ! » 

Biraz sonra Kayserin kurenasmdan 
Kont Bentink yanlarına geldi ve: 

— Emriniz nedir? diye sordu. 
Albay Lea tok bir sesle cevap verdi: 
— Ziyaretimizin sebebini ancak 

Kaysere söyliyebiliriz. 
Kont Bentink bir şey söylemeden 

çıktı, ve bitişik odaya girdi. Aradan 
beş dakika geçmişti ki bir uşak elin
de bir şişe su ve puro kutuları oldu
ğu halde salona girdi. Albay Lea uşa
ğın getirdiklerini görünce arkadaşla-
rma dönerek: 

— Avrupalılar, Amerikalıların zevk
leri hakkında çok yanlış fikirler bes
liyorlar, ne yazık! diye söylendi. 

Uşak bir şey söylemeden biraz son
ra elinde şampanya şişeleri bulundu
ğu halde tekrar salona girdi, şişeleri 
birer birer açtı ve zabitlere ikram 
etti. 

Amerikalı zabitler, şampanya ka
dehlerini birer birer boşaltırlarken 
Kont Bentink gene yanlarına "geldi 
ve kendilerine dedi ki: 

— Haşmetmeab! Sebebi ziyaretini
zi vazıh bir surette söylemeden sizi 
kabulde mazurdur. 

Albay Lea ilk sözlerini tekrarladı: 
— Ziyaretimizin sebebini ancak biz

zat haşmetmeaba söyliyebiliriz. dedi 
ve pasaportlarını da gösterdi. 

Salondan çekilen Kont Bentink bir 
kaç dakika sonra yamnda Amerongen 
nahiye müdürü olduğu halde ziyaret
çilerin yanına dönerek şu tebliğde bu
lundu: 

— Kayser, Vilson ve yahut general 
Perşing namına geldiğinize dair na
musunuz üzerine söz verdiğiniz tak
dirde, sizi kabul edebilir. 

Miralay Lea, bu tarzda söz verme
ği reddetti ve koltuğunda gömülü ol
duğu halde: 

— Haşmetmeabı görmek isteriz, di
ye ayak diredi. Arkadaşları da salo
nun döşemelerinde mahmuzlarını şa
kırdatarak bu talebi teyid ettiler ve: 

(Devamı 9 uncu sahifede) 

I Haftalık piyasa | 
Yılbaşı faaliyetinden sonra piyasada 

lıafil bir durgunlul( var 
Piyasada geçen haftaya nisbetle 

biraz durgunluk vardır. Bu durgun
luk, her sene yılbaşından sonra gö
rülen bir manzaradır. Bu yübaşmdan 
bir hafta evvel, piyasada daha fazla 
bir canlılık vardı. Herkes senebaşı 
hesabını kapatmak için gece yarıla-
rma kadar çalışırdı. Bu işlerde en zi
yade yorulanlar, en büyük zahmeti 
çekenler, ticarethanelerin muhasebe
cileri olmuştur. Denilebilir ki, yılba-
şmdan evvelki haftalar bir sene için
de muhasebecilerin en çok çalışacağı 
haftalardır. 

Şimdi de yılbaşı yorgunlukların
dan sonra, yeni sene hesabı açılmış
tır. 938 senesinin ilk haftası tabiî ola
rak bir durgunluk içinde geçecektir. 
Fakat bunun arkasında çok canlı iş
lerin başlıyacağma dair alâmetler 
vardır. Bu alâmetleri, her hafta yaz
dığımız gibi, her madde üzerinde ay
rı ayrı aşağıya yazıyoruz: 

İ h r a c a t m a d d e l e r i m i z i n 
v a z i y e t i 

Hububat maddeleri — Buğday sa
tışları geçen haftaya nisbetle daha 
fazladır. Yalnız iki gün evvel Ana-
doludan 99 vagon buğday gelmiş 
Hepsi de piyasada satılmıştır. Yılba-
şmdanberi piyasaya bu kadar bol mal 
gelmemişti. İhracat vaziyetine gelin
ce, son günlerde Avrupa piyasaların
dan gene talepler artmıştır. Bilhassa 
Mersin limanından Almanyaya ihra
cat devam etmektedir. 

Yulaf üzerine, İngiltereden pek az 
mikdarda talepler başlamıştır. Çav
dar ihracatı için istekler artmakta
dır. Fakat piyasada çavdar üzerine 
pek az mal kalmıştır. Geçen hafta 
da yazdığımız gibi çavdara karşı bü-
kadar talep olacağını buseydik daha 
çok çavdar ekecektik. Maamafih zür
ra gelecek sene için daha çok çavdar 
ekecektir. 

Mısır fiatleri gene yüksektir. Ka;-
radeniz iskelelerinde mısır ihtikârm-
dan bahsedilmektedir. Yunan firma
ları da Türkiyeden mısır istemekte
dirler. Fakat ihracat yapmak imkân-
lan pek azdır. Yunanistana fazla mik
darda mısır sevkedilecek olursa, da
hilde fiatler pahalılaşacaktır. 

Ketentohumu için İtalyadan pek 
az talep vardır. 

Bu seneki arpa ihracatı diğer se
nelere nazaran pek fazladır. İtalya
dan başka Belçika, Almanya, Çekos
lovakya! arpalanmıza karşı büyük 
taleplerde bulunmuşlardır. 

D o k u m a h a m m a d d e l e r i 
Tiftik ve yapağı için- piyasa dur-

gımdur. Maamafih mevsim başından-
beri tiftik ticareti pek hararetli bir 

devre geçirmişti. Bu itibarla ara sır* 
tiftik piyasasına arız olan durgun
luklar, göze pek ehemmiyetsia görü
nüyor. Maamafih son birkaç gün için
de İngiliz firmalan tarafmdan tif
tiklerimize karşı gene talepler başla
mıştır. Sovyet ticaret mümessilliği 
henüz piyasa ile alâkadar değildir. 
Yapağıya gelince. Alman firmalan 
tarafından yapılan teklifler tedklk 
edümektedir. 

Pamuk satışları hakkında Mersin 
ve Adanadan ijâ haberler gelmektedir. 

A v d e r i l e r i 
Birkaç gün sonra av derileri piya

sası açılacaktır. Pragdan, Lâyipzig-
den, Cenevreden mektuplarla malû
mat sorulmaktadır. Bu mektuplar, 
yeni sene av derisi plyasasınm açıl
masından evvel, başlıyan İlk faaliyet
lerdir. Cenevrede kürk tüccan olan 
rausevilerin bu sene av derisi piya-
sasile daha yakından alâkadar olar 
cağmdan bahsedilmektedir. Cenevre-
yi kürk ticaretinin merkezi yapmak 
istiyen musevi sermayedarları av dfr-
risi istihsal eden memleketlere ajan
lar göndermektedir. Bımlann mak
sadı Lâyipzig kürk piyasasma darbe 
vurmaktır. Fakat Lâyipzig kürk ti
caret evleri, Cenevredeki kürk tacir-
lerile şiddetli bir surette rekabet et
mektedirler. 

Bu rekabetler arasında, av derisi 
tacirlerimizin iyi bir satış ya'pacak-
ları ümid edilmektedir. Kış pek sert 
geçmediği için av derisi Istihsalâtı 
azdır. Maamafih geçen seneden kal
ma stoklar, dış piyasalardan yapıla
cak siparişlere kifayet edecek dere
cededir. 

lutun 
istanbul mmtakasmda henüz pi

yasa açılmamıştır. Izmirin satış dev
resi geçmiştir. Elde 11 milyon kUo 
kadar tütün kaldığmı söyliyenler 
vardı. Ege tütün satışları hakkında
ki bültenlerde verilen malûmata gö
re, vaziyet hiç böyle değildir. İstatis
tik umum müdürlüğü tarafından 
neşredilen istatistiklere göre, bu se
nenin 11 ayında 936 senesine nisbet
le daha çok tütün sattığımızı görü
yoruz. 

İstanbul mmtakasmda, yeni sene 
tütünlerinin demet yapmak İşi he
nüz bitmemiştir. Piyasa' yakında açı
lacaktır. Fiat hakkında şimdilik bir 
fikir yoktur. Fakat Ege mmtakasm
da fazla mikdarda mal alan Ameri-
kalılann İstanbul tütün piyasasUe 
de daha fazla alâkadar olacaklanna 
dair ümidler vardır, 

H. A 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. € 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Uerledi.. 

— Bay Forestier? 
— Üçüncü kat, soldaki kapı. 
Kapıcımn güler yüzle cevap veri-

janden kiracısını saydığı anlaşılıyor
du. Georges Duroy merdivenleri çık
tı. 

Biraz yadırganhğı, tedirginliği var
dı, içi rahat değîldl. Hayatında İlk 
defa frak giyiyor, bu kıyafet de onu 
işkillendiriyordu. Ayaklan biçimli ol
duğundan iskarpinleri zarifti ama 

veml değUdi; gömleğini bu sabah dört 
frank elliye Louvredan almaştı, göğüs 
kısmı o kadar inceydi ki şimdiden kı
rılmağa başlamıştı, her gün giydiği 
gömlekler pek eski püskü olduğundan 
«1 yenisini bile giyemedi, büttln bım
lann içinde kendini berbad hissedi
yordu. 

Pantalonu lüzumundan fazla ge
nişti, baldırlanna dolanarak bacağını 
blçimslzleştirlyor, tesadüfen gijrilen 
her takma elbise gibi göze çok yıp
ranmış görünüyordu. Yalnız ceketi 
fena değildi, vücudüne aşağı ynkan 
uymuştu. 

Çarpmtılı, kunmtulu, hele gülünç 
olmak kayguaUe perişan, basamakla-
n yavaş yavaş çıkarken, birdenbire 
karşısmda, yüzüne bakan kerll ferli 
birini gördü. Biribirlerine o kadar 
yakınlaşmışlardı ki, Duroy geriledi, 
sonra hayretten donakaldı: Gördüğü, 
birinci katm sahanlığinda uzım bir 
koridor prespektivi kuran bir endam 
aynasında kendi aksiydi. Kendini tah
min ettiğinden bin kat daha iyi bul» 
duğundan sevinçle ürperdi. 

Odasındaki tıraş olduğu el aynasını» 
da, kıyafetini tepeden tırnağa göre
mediğinden, kılığınm muhtelif par
çalarım da ancak görebUdiğinden, 

potları mübalâğalandmyor, gülünç 
olmak ihtimalini düşünerek çıldın-
yordu. 

Ama işte aynada kendini görünce 
tamyamamıştı; kendini başka biri, 
bir bakışta çok zarif, çok kibar bul
duğu monden bir erkek sanmıştı 

Ayna karşısmda.. 

Ve şimdi, aynaya daha dikkatli ba^ 
karak, kıyafetinin, baştan aşağı hiç| 
te fena olmadığmı kabul ediyordu. 

Ayna karşısmda, rollerlıü ezberle
mek İçin nasıl aktörler kendilerüü 
İncelerlerse o da kendini tetkike ko

yuldu. Gülümsedi, elini uzattı, bir ta
kım hareketlerle hissiyatım anlattı: 
Şaştı, sevindi, tasvib etti; kadınlara 
zarif çapkın görünmek, onlan arzu
ladığını, çok beğendiğini anlatmak 
için, gülümseyiş derecesile bakış İfa
delerini kıvımladı. 

Bir kapı açıldı. Bu halde görülmek
ten korktu, ayna karşısında kınttığı-
m arkadaşının misafirlerinden biri 
ya gördise diye endişelenerek merdi
venleri hızlı hızh çıkmağa başladı. 

İkinci kata geUrken başka bir ayna 
daha gördü, geçişine bakmak için 
adımlanm seyrekleştirdi. Kıyafeti 
gözüne cidden şık göründü. Yürüyüşü 
iyi idi. İçine lüzumundan fazla bir 
emniyet girdi. Son kata tırmamrken 
koşmak, sıçramak İstiyordu. Üçüncü 
aynamn karşısmda durdu, kendine 
mahsus bir hareketle bıyıklannı bük
tü, saçlanm düzeltmek İçin şapkası-
m çıkardı, sonra elini aile uzattı, çal
dı. 

Kapı derhal açüdı, Duroy kendini 
siyah elbiseli, tıraşh, çatık yüzlü bir 
uşağm karşısında buldu; adam o ka
dar iyi giyimliydi ki, Duroy, sebebini 
anhyamadığı bir heyecanla yeniden 
allak bullak oldu: Belki de bu heye-
cam doğuran, uşakla kendi elbisesi-
arasmdaki biçki farkıydı. Veml 
Iskarplnll uşak, Dur oyun lekeleri gö-
rtlnür korkusüe kolunda tuttuğu par-
dösüyü alırken sorduı 

— Kim geldi diyeyim? 
Ve adı, girUmesi gereken bir salo

nun kalkık perdesi ardmdan fırlattı. 
Fakat güvenini birdenbire kay

beden Duroy korkudan çarpıntıya 
yakalandı. Tahayyül ettiği, beklediği 
hayata ilk adımını atacaktı. Her şe
ye rağmen ilerledi. Bol ışıklı vö 
bir ser kadar bol ağaçh, büyük bir 
odada, kumral bir kadın, ayakta, telç 
başına onu bekliyordu. i 

Duroy puslayı tamamile şaşıraraK 
olduğu yerde durdu. Bu gülümsiyen 
kadm kimdi? Forestiernin evli olduf 
ğ\mu hatırladı ve bu şık kumral ka«» 
dmm, arkadaşımn karısı olduğımu 
düşününce aklı başından gitti. 

Kekeledi: — Bayan, ben... 
Kadm elini uzattı: — Biliyorum bâ yı 

Charles dün akşamki tesadüfü an
lattı. Size bu gece yemeğe bize gei. 
menizi rica ettiği için çok memnud 
oldum. 

Kulaklaıma kadar kızardı. Cevap 
verecek kelime bulamıyordu; ve ince
lendiğini, tepeden tırnağa kadar gö»» 
den geçirildiğini, miheke vurulduğur 
nu hissediyordu. 

Kıhğmın pek yerinde olmamasına! 
bir mazeret uydurup özür dUemek i»" 
tlyordu; fakat bir şey bulamayınca İM| 
güç mevzua dokunmağa cesaret ede» 
medi. *,| 

(Arkası var)] j 

i 
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A K Ş A M flaidle ^ 

Hatay meselesinde Türk haklan 
etraflı bir surette anlaşılmahaır 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Diğer taraftan bu nizamname pro-

lesinin bir suretini Türkiye Cumhu
riyeti hükümetine surf bilgi olarak re 
ga3Ti. resmî surette tevdi ettirdinia. 
Mündericatı bence henüz meçhul olan 
bu projeye karşı hiçbir vaziyet almar 
makla beı-aher Türkiyeyl bir teşekkü
lün emri vakii karşısmda bulundur
mak ister gibi görünen Milliler Ce-
toiyeti uzuvlarmca ittihaz olunan ha
reket tarzmdan mütevellid hayretl-
tnizi izhar etmeğe ehemmiyet veririm. 
Bu hareket tarzma karşı hükümeti
min en katî ihtiraz kayıdlarmı derme-
yaiı ettiğini size beyana mecburiyet 
hissediyorum. Milletler Cemiyeti ko
misyonu Sancakta mandater devletin 
fiilî iştiraMle etüdler yapmıştır. Bu 
çalışma birliği neticesi olan nizamna
me projesi bu işde en ziyade UgUi 
Üevlet olan Türkiye hükümetine (sar 
dece bilgi için ve gajm resmî surette) 
tebliğ olunmuştur. Demek ki proje bu 
gibi ahvalde takip edilen usule göre, 
Mületler Cemiyeti konseyi reisi tarar 
fmdan sırf şeklen kabul edilmesi su-
retile katî mahiyetini iktisap eyliye-
cektir. 

Bay umumî kâtip, elbette teslim 
edersiniz ki konseyin 29 mayıs tanhll 
î^ararlarmın icrası bu yüzden hükü
metimin mürakabesindeı^ tamamllö 
kaçtığı halde diğer zamin devlet icra 
lîeyfiyetine en sıkı bir şekilde kanştı-
nlmıştır. Halbuki konseyin yukarıda 
anüan karanndanberi manda organ-
lan Sancakta hayırhah ve bitaraf bir 
hânü otorite gibi değil, belki Sancak
ta faik olan Türk unsuru zararma olar 
)fak intihaplar neticesi üzerine geniş 
" ^ a s t a tesir hasü edecek mahiyet
te daimî müdahalelerde bulunan, işte 
ügili bir taraf gibi hareket etmişler
dir. 

Cumhuriyet hükümeti Sancakta 
Turkiyenin lâkayıd kahnıyacağı bir 
Somürgeleme harketi takip eden man
da, mümessillerinin icraatı üzerine 
Fraiısız hükümetinin ciddî dikkat nar 
zarmı çekmekten geri durmamıştır. 

Aşikârdır ki MUletler Cemiyetinin 
bu münazaaU işte rolü, manda otori-
telermin hareketlerini örtmek gayo-
smi değil, bUâkis alâkadar taraflar 
araSmda bu havaliye aid itilâfı tevsik 
ve böylece matlûp sükûneti temin et-
»lek maksadüe ittüıaz edümiş olan 
Jje hakiîmtte bir kombromi teşkil eden 
Milletler Cemiyeti kararlamun methi 
' ^ luhuna tamamile ujrarak mevzu-
^bahis işin tesrii içuı Fransa ve Türkl-
yenin fevkine çıkmak suretUe bir bi-
araflık hareketi icra etmesi maksar 

^ a matuf olmah idi. 
Sancak seçimlerine müteallik ni-

^amname projesinin tanzim ve tatbi-
^nde Mületler Cemiyeti organların
ızın kararlaştırdıkları usulün MiUet-
er Cemiyetine en halisane bir suret

te sadık memleketlerin şimdiye ka
dar bil Cemiyete ve en müşkül ahval
de Cenevrenin milletlerarası orgarJz-
™ine karşı gösterdikleri bağlüığı kuv
vetlendirecek mahiyette olduğunu bu-
^ada tasdik etmek bence mümkün de-
ğüdir. 

Binaenaleyh bu tarzda harekete 
™ ı şiddetle kıyam etmeğe ve MU-
»etler Cemiyeti komisyonunun intihar 
"ata müteallik olan 29 mayıs kararla-
J ^ konseyce hakemüği yapüaiı ihti-
^fta ilgili taraflardan biri ile işbüü-
Bi yaparak hazırlanmış olan şartlar 
dairesinde tatbik mevkiüıe konması-
f̂  kai-şı Cumhuriyet hükûmetin'u 
^ t î ihtirazî kayıdlar serdettiğüıl si-
*e büdirmeğe müsaraat eylerim. 

Dr. T. R. Araş 
Türkiye Hariciye V^dlI 

Vesika "2„ 
Doktor T. R. Araş Türkiye 
t Hariciye Vekili (Ankara) 

16/12/937 
15 kânunuevvel tarihli telgrafna-

*î̂ enizi aldığımı bildirmekle şereflenl-

' intihap komisyonu, konseyin İnti
hap nizamnamesi hakkındaki karar-
lannm neticesini tesbit etmiş oldu
ğundan kâtipliği aşağıdaki hususla-

nn ifasına davet etmiştir: 
1 — İntihap nizamnamesinin meri

yete konulması için tertibat alınması 
talebile Fransa hükümetine tebliği. 

2 — Konsey kararma göre intihaba-
tm İcrasi tarihi ile, memurlann tar 
yinleri hususunda intihap nizamna
mesine müstenidMi konsey reisine te
rettüp eden kararlan ittihaz etmesi 
için komisyon tekliflerinin konsey re-
isüğine bildirilmesi. 

Telgrafnamenizi konsey reisine, in
tihap komisyonu reisine ve Fransa 
hükümetine tebliğ ediyorum. 

Avenol 
Umumî kâtip 

Vesika "3„ 
Milltler cemiyeti konseyi 

reisliğine (Cenevre) 
24/12/1937 

Cumhuriyet hükümetinin Sancak
ta intihaplarm tanzimine mütedair 
olan nizamnamenin tahriri ve tatbik 
mevkiine vazı hakkında katî ihtiraz 
kayıdlan dermeyan etmiş olduğunu 
konseye bildirmekle şereflenirim. Bu 
ihtiraz kayıdlannm iptina ettikl-^ri 
mülâhazalardan bazüan şekil ve usu
le ve diğerleri esasa taallûk etmekte
dir. Cumhuriyet hükümetinin fi&in-
ce Milletler Cemiyeti komisyonu tarar 
fmdan hazırlanan nizamname proje
sinin ihzar şekilleri ve nizamndme-
nin tatbik mevkiine vazı hususunda 
tutulan usul 29 mayıs 937 kararlan 
metin ve müddeasma aykındır. Filha
kika Sancak intihaplannm tan^ımi 
Türkiye ile Fransa arasmda Millet
ler Cemiyetinin sahabeti altmda hu
sule gelen anlaşma tarzma bir engel 
teşkil etmektedir. Bu anlaşmanın mü-
dekkikane hazırhğı eksperler komite
since yapılmış, hassaten mevzuuna en 
iyi elveren formülleri araştırmak için 
sarfedilen gayretlere Türk âzası faal 
bir surette iştirak etmiştir. 

Türkiye hükümeti fikrince nezaret 
komisyonundan ayn olan ihzar komis
yonunda kendisinin de birlikte çalıs-
masma lüzum görüleceği mütalâasın
da bulunmuştu. Halbuki Türk - Fran
sız iştirakinin hariç bıraküdığı bu ne
zaret komisyonu hakkındaki konsey 
karan katî olsa da beş delegeden mü
rekkep ihzar komisyonunun kaleme 
aJacağı metinlerin 29 mayıs uzlaşma-
sımn ruhundan ayrümaması ve ihtl-
lâfm yeniden baş göstermemesi için 
Türk ve Fransız delegelerinin yardı-
ımna müracaat etm^i lâzimeden idi. 

Hükümetim tarafından bu husus
ta dermeyan edilen talepler Fransa 
hükümetince kabul edUmedi ve me
tinlerin bu takyidi tefsiri karşısmda 
biz, heyeti umıuniyesi Ue bu: yanlış 
anlama teşkil eden komisyon metni
nin esasmda mevcud hatayı kaydet
mekten başka bir şey yapmadık. 

Milletler Cemiyeti komisyonunun 
henüz başlangıçta sürüklendiği selâ-
hiyeti iltibası ilk tesirlerini, şüphe yok 
ki bu komisyonun Cenevre âlî mües
sesesine ayni sıfatla tabi iki heyet ara
smda işbirliği olmasından daha man
tıkî bir şey olamıyacağmı zannede
rek Sancakta manda makamları ile 
tesisine lüzum gördüğü mezkûr işbir
liğinde gösterilmiştir. 

Sancaktaki ilk tahkikatı esnasmda 
geçen zaman zarfmda komisyona hep 
manda makamları delil olmuştur. Ko-
misyonım bu suretle çerçevelenen hüs
nü niyeti, doğru müşahede şe âdilâne 
ve bitarafane bir karar şeklinde te
celli etmeğe imkân bulamazdı. 

Bu veçhile hazırlanan nizamname 
projesi Türkiyeye gayn resmî ve sırf 
malûmat olarak bildirilmiştir. Komis
yon manda makamlan tarafmdaı 
kendisine hiçbir telkin, hiçbir mülâ
haza ve ne de bir tashih talebi vaki 
olmadığım ve projenin kaleme alm-
masmda hiçbir eleman verilmediğiıü 
komisyonu gönderen konseyi huzu
runda söyliyemez. 

Fakat komisyon uzlaşmada iki alâ
kalı devlete 29 mayıs kararmm kal»-
me almdığı sırada konseyde yapıldığı 
gibi sadece ferî bir nokta üzerinde da
hi olsa, verebüeceği malûmata müra

caat etmiş olduğunu da size söyhye-
mez. • 

Cumhuriyet hükümetinin ihzar 
komitesi Ue beraber çahşması hak
kındaki talebine komisyonun mesa
isinde Türk konsoloslarınm yardımı
na müracaatte kusur etmiyeceği ce
vabı verilmiş ohnasma göre komis
yonun bu içtinabı bir kat daha an
laşılmaz olur. Bu konsoloslar komis
yon tarafmdan Wr gûna malûmat 
itasma veya reylerini beyana da
vet edilmedikten başka komisyon 
onlan mücanebete de lüzum görmüş
tür. 

Bu halde Cumhuriyet hükümeti 
anlaşma aslmm mahiyetini tama
men değiştirebilecek tefsirî bir ni
zamname ile anlaşma esaslarınm ge
lişi güzel tatbik olunmasını kabul 
edemez. 

Bu sebeblerden dolayıdır ki hükü
metim, metni tarafınıza bUidirilen 
telgrafnameyi genel sekretere gön
dermiştir. Meselenin esasma gelince 
komisyonca kaelme almıp şimdiki 
konsey reisi tarafmdan tasdik olu
nan projenin tedkikini hükümeti
min endişesini ve Prosedüre hak
kında sureti mahsusada dermeyan 
ettiği ihtirazî kaydı tamamüe hakh 
göstermiştir. 

Sncak intihaplarını idare ve tan
zim edecek nizanmame M. de Kain 
ve hâlâ Sancağın MaUye direktörü 
bulunan muavini H. Cebbare tara
fından eksperler komitesinde der
meyan olunup Türk eksprei tarafm
dan verilen izahat üzerine komitede 
rey birliği reddolunem tekliflerin bir 
çoğunu tekrar ele almaktadır. 

Nizamname demokratik memle
ketlerde elbette geçmiyen ve ürküt
meye ziyadesile elverişli ve seçim 
serbestîsine münafi bir yılgmlığm 
Sancakta hüküm sürmesine badi o-
lacak mahiyette bir takım cezaî hü
kümleri ihtiva etmektedir. Kabulü 
mümkünsüz olan bu nizamnsımeyi 
teşliil eden 87 maddeden her büinin 
gerçek mânası hakkmda konseyi 
mufassalen tenvir etmeğe Türkiye 
daimî delegesi hazırdır. 

Delillerimizi tebarüz ettirmek için 
birkaç belU başlı misal ziljredeceğim. 
Eminim ki konsey bunları hakikî 
kıymetleri ile takdir eyhyecektir. 

Hakikati halde millet idaresinin 
ilk tecelli merhalesini teşkil eden 
kıymetli listelerinin kayıtlan nizam
namede tahrif olunmuş ve âdeta bir 
nüfus sayısı almıştır ki eksperler ko
mitesi bu fikri açıktan açığa reddet
miştir. : 

Konsey kararlarmm eksperler ko-
•mitesi zabıtnameleri ile müeyyld, 
müeddasmca: İntihaplann bu iki 
safhasmda icra edilecek yegâne mu
rakabe, bir kimsenin dileğini serbes-
çe izhar etmesi üzerine bilvasıta te
sir icra etmek değil, belki o kimseni ı 
mükerreren tescUlerine mani olmak 
gayesini istihdaf etmeli idi. Bu ka
yıtların bidayeten teemmül olun
duğu gibi, gizli olmayıp alenî olma-
smm sebebi, evvelki sajamlara bakü-
mıyarak her cemaatin listelerine yer
lerini vermiş olan kıjmıetleri bu sis
tem sayesinde tadad etmektedirr. 

Komisyon ırk mürakabasi yapmak 
hakkmı takmıyor ve hayret vere
cek derecede kaygm olan bu sahada 
aldığı tedbirler mlUÎ idarenin teza
hürünü mezhep ihtilâflan sevM Ue 
yanhş yola saptırmağa müncer 
oluyor. (Nizamnamenin 15-20 ncl 
maddelerine bak). 

Başka bir nüsal: Komitede birçok 
münakaşadan sonra intilıap etmek 
ve edilmek haklanna ehliyetsizlUc 
halleri anayasamn yedinci maddesile 
tesbit olunmuştur. Bu maddede yar 
pılan tadad takyididir. Taa3ryün ma
hiyetinde değildir. 

Halbuki nizamname bu tadadı tek
rar ele alarak ona derpiş olunması 
eksperler komitesince açıktan açığa 
reddedilmiş olan maddeleri eklemiş
tir. Bu zenginleştirmenin ancak ek
seriyet ımsuru olan Türk unsurunu 
istüıdaf edebileceği Sancağı tanı-
3ranlarca aşikârdır. 

Mevcud otoritelerin nizamname 
mucibince hakh olarak yanlış adde

debilecekleri beyannamelere karşı 
kullanılan cezalar eksperler komite
since derpiş olunan muamele hilâfı
na olarak her cemaatten bir mü
messil bulunmasına imkân bırakıl
maması ihtimaU ikinci derecede mtkn-
tahipler Ue mebuslan taksim etmek 
için lâzım gelen en sağlam unsur bir 
kaç küsura yakm olarak kaydedUen 
müntehiplerin adedinde mevcud iken 
bu mukasemenin bUâ temyiz üç inti
hap diaresi arasmda yapılması hu
susunda komisyona verüen mutlak 
salâhiyet hgp Türk unsuruna karşı 
müteveccih ve diğer unsurların itti
fakını ve iktidar mevkiine geçmesi
ni kolaylaştırmağa matuf hüküm
lerdir. Bundan daha fazla olarak 
mandater otoritenin hizmetindeki mü
dür ve muhtarlann iştirakUe inti
hap bürolan teşkil ve reylerini ser-
besçe kullanmalan lâzım gelen mün
tehiplerin ifadelerine müdür ile 
muhtann itiraz etmek hakkı veril
mesi intihaplann encamım manda 
otoritesine tekrar terketmek olur. 

Halbuki intihaplann serbestisi
ni temin etmek için konsey, intihap
larm heyeti jımumiyesinî ihzar ve 
nezaret komisyonlarına tevdi etmeğe 
karar yermişti. Hükümetim emindir 
ki bu bariz tarafgirlik Milletler cö-
miyeti komisyonunun işi değU, ko
misyon Ue manda otoriteleri arasın
da ve bu otoritelerle manda hizme
tinde bulunan yerli unsurlar beynin
deki sıkı iş birliğinin marifetidir. 

Sancakta tatbik edUecek olan ni
zamname Ma3ns a3anda kabul etti
ğiniz telif şekline aykm bir nizam
namedir. Bundan doğacak rejim, an-
laşmamn istihdaf ettiği rejim değü-
dir. 

Kararınızla ve Fransa Ue yapılan 
uzlaşma Ue bağh bulunan hüküme
tim, metinlerin bu surette tahrif 
olunması hususunun kabul edilmi-
yeceğini beyan eder ve 1937 Majns 
celsesi sonunda gösterdiği muvafa
katin bazı nazarî formülleri istihdaf 
etmeyip belki uzlaşma heyeti umu-
miyesinin fiüen tahakkuku istihdaf 
eylediğinin sened ittihaz olunmasım 
rica eder. Binaenaleyh hükümetim 
zaten hata ile lekeli olan bu nizam
name hakkmda sureti mahsusada 
ihtiraz ka3ndlan dermeyan eder ve 
ve bu nizamnamenin konsey huzu
runda zaten alâkalı taraflar olan iki 
devletin beraber çalışması ile yeni
den tedkik olunmadıkça tatbik mev
kiine konulmasmı protesto eder. 

Doktor T. R. Araş Türkiye 
Hariciye Vekiü 

Vesika "4„ 
T. R. Araş Türkiye Hariciye 

Vekili (Ankara) 
24/12/1937 

24 Kânunuevcel tarihU telgrafımzı 
aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
Arzunuz veçhile telgrafı konsey reisi
ne tebliğ ettim. Konsey reisinin tali
matına tevfikan adı geçen telgrafın 
konsey âzalarma bildirUmesi için 
lâzım gelen tedbirleri aldım. Bu 
telgrafı konseyin gelecek içtima dev
resinde meslelenin rüznameye ithal 
edilmesi için bir müracaat olarak te
lâkki etmem lâzım geUp gelmediği
nin işarım rica ederim. 

Avenol umumî kâtip 

Vesika "5„ 
Milletler cemiyeti umumî 

kâtipliğine (Cenevre) 
25/12/19S7 

24 kânunuevvel tarihli telgrafmm 
aldığum bUdirmekle şeref dU3ranm. 
24 kânımuevvel tarihli telgrafımla 
konsey reisine bUdirmekle şerefyab 
olduğum veçhile Türkiye hükümeti 
Sancakta yapüacak intüıabatm tan
zimine müteallik talimatnamenin ih-
zan ve tatbike vazı hususu hakkında 
katî İhtirazî kayıdlar dermeyan et
mektedir. Adı geçen telgrafınım muh-
teviyatmdan konsey âzalannı haber
dar etmesiıü konsey reisinden rica et
miş olduğ^ımdan reisin meseleyi kon
seyin gelecek içtima devresinde ruz-

Japonyaya lıoykot 
Einsteîn ve diğer birçok 

âlimler bir beyanname 
neşrettiler 

Londra 5 (A.A.) — Çine yardım 
komitesi, bir beyanname neşretmiştlr. 
Bu beyanname, bilhassa profesör 
Albert Einstein tal-afmdan imza edU-
miştir. Beyannamede Japon emtiası
na karşı be3ntıelmUel bir boykotaj ya-
püması tavsiye edilmektedir. 

Beyannamede bUhassa şöyle denil
mektedir: 

İnsaniyet, sulh ve demokrasi namı
na bütün meleketlere Japon mallan-, 
na bütün memleketlere Japon mallan-
taj üân etmelerini, Japonya Ue onun 
taaruz siyasetini teshU edecek olan 
her türlü mesai birliğinde bulunmak
tan fariğ olmalanm ve Japonya Cin
deki müsellâh kuvvetlerini tamamen 
geri almadıkça ve fütuhat siyasetini 
bırakmadıkça Çine yardımda bıüun-
malarım teldif ediyorlar. 

Avusturya başvekili ve harici
ye nazır Budapeşteye gittiler 

Viyana 5 (A.A.) — Başvekil Şuşnlg 
üe Hariciye nazın B. Guido Schmidt, 
pazar günü Budapeşteye hareket et
mişlerdir. 

Askerî hizmetlerde kullanıla
cak köpeklerin istihkakları 

Ankara 5 (Telefonla) — Askeri hiz
metlerde kuUamlacak köpek ve köpek 
yavrulanna verilecek istihkak için 
askerî tayinat ve yem kanununa bir 
madde eklenmesi hakkmdaki kanun 
lâymasmm Meclis encümenlerince 
müzakeresi bitirilmiş ve lâyiha heye
ti umumiyeye verilmiştir. 

Bu lâyihaya göre ordu hizmetlerin
de kullarulan köpeklerle bunlardan 
yetişecek yavrulara aşağıda gösterilen 
tayinat gündelik olarak verUecektir: 

Günde 350 gram et, 450 gram ek
mek, 5 gram tuz, 10 gram sabun (su 
ve yemek kaplanmn ve kendUerinin 
temizUği için), 600 gram odun (ica-
bmda mübadele suretUe verilec^ gı-
dalann pişirilmesi), 30 gram gaz (ica-
bmda haşarat ve tufeylâttan korun
maları için). 

Bu gıda maddelerinin aynen verü-
mesi kabü olımyan yerlerde ve za
manlarda esas istüıkak tutanmn mü
badelesi ve mübadele şekilleri mUlî 
müdafaa vekâletince tesbit olunacak
ta. 

Palamut ihracmm murakabe
si hakkındaki nizamname 

değişti 
Ankara 5 (Telefonla) — Palamut 

ihracatmm murakabesi hakkmdaki 
nizamnamenin bazı maddelerini de-
ğişth-en nizamname Vekiller Heyeti
nin tasdikine iktiran etmiştir. 15 gün 
sonra meriyete girecek bu nizamna
menin muvakkat maddesine göre, bir 
sene içinde Rüfüz namı altmda ihrag 
edilecek palamutlar da (Herbiri kon-
trola arzedüen palamut tanelerinden 
büyük olmamak şartile) nihayet yüz
de biri geçmemek üzere taş bulunabi
lecektir. 

İTİZAR 
Münderecatmuzın çokluğu do-

layısUe (Esrarengiz Kervan) tef-
rlkanuz bugün dercedüemedL 
Okuyuculanmndan özür dflerâ. 

ırtıııııınııınıııııtınıııııiHiHiıııııtıiK 
nameye kaydettireceğini kuvvetle ü-
mid ederim. 

Dr. T. R. Araş 
TüıMye Hariciye VekUi 

Vesika "6„ 
T. R. Araş Türkiye Hariciye 

Vekili (Ankara) 
28/12/1937 

İskenderun intihabatı meselesinin 
17 kânunusanide açUacak olan kon
seyin yüzüncü içtima devresinin mı;-
vakkat ruznamesine kaydedildiğini 27 
kânunuevvel tarihli telgrafıma zeylen 
bUdirmekle kesbi şeref eylerim. 

Avenol 
Uummi kâUp 



isikhife 8 AKŞAM 6 Kânunusani 1938 

Atlantîkten Büyük Okyanusa ... 
Hikmet Feridun Es, Amerikayı bir baştan 

bir başa katederken neler gördü ? 
Amerikada yataklı otobüste hayat nasıl geçer ? 
Yolcular arasında briç partileri - Gece hayatı 

Amerikada Zencilerin, Çinlilerin, Kırmızı derililerin hayatı - Washington nasıl bir yerdir? 
Amerika hükümet daireleri, müzeler - Sinema artistlerine aid dedikodular 

1 

IDkmet Feridun Esin büyük seyahatinde uğradığı başhca şehirlerden bir kısmı 

AKŞAM, şimdiye İcadar hlg bir 
Türk gazetesinin yapamadığı bir te
şebbüse girişti, muharriri Hikmet 
Feridun Es'i büyük bir dünya seya
hatine çüîardı. Arkadaşımız Avrupa
lım bir çok memleketlerini gezdikten 
sonra Amerikaya geçti. Amerikayı bir 
baştan bir başa katetti. Başlıca Ame
rikan şehirlerine uğradı. Her tarafta 
uzun müddet kalarak tetkiklerde bu
lundu. 

Hikmet Feridun şimdi 
Kollivuttadır 

Arkadaşımız gezdiği yer
lerde gördüklerine dair me
rakla ve zevkle okunacak ya
zılar gönderdiği gibi bir çok 

tanınmış şahsiyetlerle de ma-
lâkatlar yapmıştır, Hollivut 
hayatini anlatan güzel bir 
yazı serisi hazırlamış, sine
ma yıldızlarile uzun uzan 
görüşmüştür, 

Amerika cumhurreisi B, 
RooseveWle ve bir çok ta-
nınmış şahsiyetlerle yaptı
ğı mülakatlardan sonra yıl
dızlarla yaptığı mülakatlar 
büyük bir alâka uyandıra
caktır. 

Hikmet Feridun Es, Atlantikten Büyük 
Okyanusa giderken neler gördü ? 

•Ar Meşhur Beyazevin kapısı açıldı, Mister Roosevelt 
dışan çıktı, Bahriye Nezaretine doğru ilerilemeğe baş
ladı. 

if Bü3rük parkta mayolu genç kızlar sıra sıra dizil
mişler, yaylarım gerip oklannı atıyorlar. 

-Ar Amerikamn en büyük kütüphanesinde «Leylâ ile 
Mecnım» u ve öteki türkçe kitapları nasıl buldum? 

if İtina üe yazılmış bir mektubun önünde durduk: 
Amerikayı keşfeden Krlstof Kolomb'un el yazısı... 

ite Amerikamn ilk cumhurreisi George\ Washing-
ton'un evinde bir buçuk saat nasü dolaştım? 

if Washingtonda azüı canilere, gangsterlere «N 
adliye müzesinde neler gördüm? 

if Masaların kenarmdaki yazılara göz attım: «Zeı> 
çilere mahsustur» cümlesi vardı. 

if Koca trenleri durduran çekirgeler... İnsanlardan 
büyük tavşanlar, tarlada biten çocuk ağfecı! 

if Bu sene Amerikada yapüan büyük mübalâğ* 
müsabakasında 1938 mübalâğacılar krah nasıl seçUdi? 

if Kovboyların en azgın atmı meydana getirdiler. 
Genç kadın bir sıçrayışta üstüne atladı! \ 

•^ Çöle gelmiştik. Kadınlar hemen mayolannı giy
diler. Otobüste mayo ile oturuyorlar! 

Bu meraklı seyahat mektuplarını 8 ikincikânun 938 
cumartesi gününden itibaren neşre başlıyoruz. 



6 Kânunusani 1938 A K Ş A ^ Sahife 9 

Yılbaşı gecesi saat tam 12 yi 4 geçe 

[ Perşembe musahabeleri"^ 
Türk genci kendine güverj 

Yazan: Selim Sırn 

— Daha boyanalı beş dakika olmadı!. 
— Tani geçen sene değfl mi?.. 

Aınraaıni.a St@lkS kaDdonnnıa g[^^< Um D D D 

Bay — Çabuk... öteki kaldırıma 
geçelim... Beni gördü... 

Bayan — Kim? 
Bay — Terzim. 
Bayan — Öyleyse seni şapkacımın 

önünde beklerim; hesab kavgalaH 
İŞinıe gelmez. 

Bay — Teessüf ederim. 
Terzi — Günaydm bay!. (Yaka-

smdan tutarak) bu benim yaptığım 
elbise değil mi? 

Bay — Evet, evet... 
Terzi —• Parayı verecek misiniz? 
Bay — Böyle bir şey söylemedim. 

Pek yakmda bu elbise künsenin ma
li olmıyacak, eskidi. 

Terzi — Daha eskimesin mi?... İki 
senedir giyiyorsunuz. 

Bay — Yenisini ısmarlıyacağun. 
Terzi — Bana mı? 
Bay — Tabiî, müşterin değil miyim? 
Terzi — Demek ömrünüz oldukça 

borçlum kalmak istiyorsunuz? 
Bay — Siz alacaklım olmak iste

diğiniz takdirde evet. 
Terzi — Şakayı bırakınız, ne za-

^"^^^ borcunuzu vereceksiniz? 
Bay — Bu akşam. 
Terzi — Sahi mi? 
Bay — Elbette sahi. Sonra da bir 

elbise ile bir palto ısmarlıyacağım. 
Terzi — Miras mı yediniz ? 
Bay — Hayır, amma hayatta kim

seye yapmadığımı, hattâ kanma; bi
le yapmadığımı yapacağım, kesenin 
ağzını açacağım., işte batanız, bir, 
iki, üçyüz lira var. 

I 

Terzi — Buyrunuz da gidelim, öl
çünüzü yeniden alaymı, iki seneden-
beri zayıflamışsuuz. 

Bay — Akşama doğru gelirim, şim
di acele işim var... Bir para işi, bire 
yirmi beş kazanacağun bir iş... 

Terzi — Sağlam bir iş mi?.. 
Bay — Yüzde yüz kazanç muhak

kak... 

Terzi ~ Beni de ortak alır mısı-
mz?. 

Bay — Sermayen var mı?.. 
Terzi — Sizde yüz hra alacağım 

var ya... 
Bay — Hele bir düşüneyim.. 
Terzi — Ne olur, iki senedir borcu

nuzu vermediniz, şu işte beni de or
tak yapmız. 

Bay — Kabul... 
Terzi — Teşekkür ederim. Akşama 

bekliyorum. 
Bay — Geleceğim, smokine de ih

tiyacım var. 
Terzi uzaklaşır, bay bayanı şapka-

cmm önünde bulur: 
Bay — Kancığım sana bir şapka 

alayım. 
Bayan — Teşekkür ederim. Terzi 

ne oldu? 
Bay — Verdim.. 
Bayan — Ne verdin? 
Bay — Akşam için randevu!.. 
— Memnun mu? 

Fevkalâde memnun... Fakat 
biürim, o alacaklı olmaktan kurtul
mak istemez, bana gene birkaç kat 
elbise yapacak, gene ben borçlu kar 
lacağım!... 

*- Çayı nereden ahyorsımuz? 
~- Neye sordunuz? 
~- Kanma tembih edeceğim, çayı 

sizin aldığımz yerden ahnasm!.. 

Bula bula bulduğu 
Bir ilkbahar gecesi. Bay banyosu

nu yaptı, giyindi, süslendi, kolonya-
^ süründü. Bayan kocasmm bu ih
timamından biraz şüphelendi: 

-— Nereye gidiyorsun kocacığım? 
Bay yüzünü ekşitti: 
— Umumî bir içtima var; rahat ça

lışmak için geceye bıraktılar... Bu iç-
**̂ ûada mühim bir alâkam olmasa 
^tlyyen gitmezdim... Erken dönme
ğe gayret edeceğim!.. 

Çıkıp gitti. On iki oldu, bir oldu, iki 
oldu. Bay meydanda yok. Saat üçte 
geldi. Soyunmağa başladı. Bayan 
yattığı yerde kocasını seyrediyordu, 
^ y yeleğini çıkannca bayan sordu: 

— Kocacığım askın nerede?.. 
• Bay şaşaladı ve biraz düşündükten 
«onra kekeledi: 

— Yankesiciye çarptırdım!.. 

birine 
Karşılıklı 

Meşhur avukatlanmızdan 
bir kadın geldi: 

— Üstad dedi, yaramaz bir çocuk 
kapı camım kırdı, ne yapayun? 

— Basit: Babası cam parasım öde
sin. 

— Şu halde bana iki buçuk lira ve-
recek^niz, camı oğlunuz kırdı. 

— Öyleyse siz bana iki buçuk lira 
daha veriniz, müşavere ücreti beş 
lira alınml.. 

DalfiTin 
— Bir kitapta okudum, köpek ba-

hklan burunlarmm ucunu görmez
ler, ne olsa yutarlarmış!.. 

— Ne ideal koca!.. 

Dünya değişti 

— Sağır mısmız? 
— Biraz. 
— Bir parça daha çahp söyliyece-

ğim. 
— Bir parça daha yiyelim, şarkı ye 

çalgı dinlemektense yemeği tercih 
ederim... 

Eskiden: Derdinden ifne ipliğe döndü! 
derlerdi, şimdi ise: 

Hizmetçi — Tam dört kilo şişman-
lanuşsınız. 

Bayan — Ne yapayım, derdimden 
kendime bakamıyorum kL.. 

S e b e b i n e i m i ş ? 
Konuşuyorlardı: 
— Şu Ahmedle kansı biribirlerile 

geçinemiyorlar. Ahmed karısına ta
hammül edemiyor. 

— Kadın da kocasından nefret edi
yor. 

— Neden ayrılmıyorlar? 
— Ne Ahmed aynlmak istiyor, ne 

de kansı; çüıücü bhi ayrılmak isterse 
ötekini sevindirmiş olacak!.. 

Seyyah 
Yüksek bir dağm tepesindeki çok 

eski bir şatoyu geziyorlardı. Tercü
man izahat veriyordu: 

— Bu şato bundan sekiz yüz sene 
evvel yapümıştır. 

Seyyahlardan biri: 
— İnsan istasyondan bu kadar 

uzak yere bina yapar mı? dedi. 

Ankara emniyet âbidesinin altında 
Atatürkün §u kıymetli sözleri var: 
Güven, çahş, övün! 

Mirabeau diyor ki: «Her yerde ve 
her şeyde muvaffak olanuyacak isek 
kendi kendimize acaba biz adamız 
diyebilir miyiz?» 

Gençler! Büyük iğler görebilmek 
için kendi kuvvet ve İktidanmza ve 
yalnız onlara güvenmeniz lâzımdır. 
Kendi hakkımzda besllyeceğiniz bu 
hüsnü zanm, bu itimadı İhlâl edecek
lere düşman nazarile bakuuz. Çünkü 
bu iman sarsıhnca kudretiniz de 
onunla beraber ortadan kalkar. Mu
vaffakiyetleriniz, nefsinize olan iti-
madımza bağlıdır. 

Medeniyet âleminde gördüğümüz 
mucizeler hep kendine güvenen, nef
sine itimadı olanlarm eseridir. Onla-
nn sabrı, sebatı, cehdl ve tükenmez 
enerjisi olmasaydı dünya daha bir 
çok asırlar fennin bugünkü terakki-
yatma şahid olamazdı. 

Eğer kendinize güvenmezseniz, 
eğer azim ve sebat üe gayenize jrürü-
meyi bilmezseniz hiç bir kanun size 
muvaffakiyet temin edemez: Aldığı
nız terbiye ne kadar mtikemmel olur
sa olsun muvaffakıyetlnla hiç bir va
kit nefsinize İtimadınızdan daha yük
sek olamaz. 

Yapabileceğinden emin olan insan, 
yapar. Ve ben bu işi yapamam diyen 
insan başlamadan evvel davajrı kay
betmiş demektir. Başkalannm sizin 
için nasıl düşündüklerine kulak as-
maym. Projeleriniz, teşebbüsleriniz 
için ne dediklerine ehemmiyet verme
yin. Varsın sizin için hayalperest, fik
ri sabit sahibi, hattâ isterlerse aklı 
bir karış havada desinler. Elverir ki 
siz kaf amzda yaşattığına şeye inanın 
ve kendinize güvenin. Kendi hakkı-
mzdaki bu hüsnü zanm kimsenin ih
lâl etmesine müsaade etme3rin. Serve
tinizi, şöhretinizi, sıhhatinizi hattâ., 
hattâ başkalarınm size olan İtimadı-
m kaybetmekten korkma3rmız, kendi
nize güvendikçe nefsinize karşı iti-
madmız bakı kaldıkça daima muvaf-
fatayet sizin yolunuzu bekliyecektir. 

Napol6on Bonapart muharebede ça-
dınnda otururken bir süvari, düşman 
harekâtı hakkmda Ueri hatlarda bu
lunan bir kumandanm raporunu do
lu dizgin getirir, fakat hayvanmı o ka
dar sürmüş ki at çadırm önünde çat-
lai*. Napoleon askere cevabmı yazıp 
verirken: 

— Ba mektubumu da kumandanı
na ayni süratle götürmelisin. İleride
ki çadırda benim atun var; ona bine
bilirsin, demiş. 

Bir çok kimselerin kendileri hak
kında suizanları vardır. Büyük ma-
kamlai'a, yüksek teşebbüslere kendi
lerini lâyık görmezler. Adam sende 
bana mı kaldı, ben kim oluyorum ki 
öyle büyük işe girişeyim! derler. Ken
disini böyle hakir gören insanlar dai
ma ikinci safta kalmağa mahkûm
durlar. 

Bazı kimseler hakkmda duyarsmız: 
Her teşebbüste muvaffak oluyor, taşı 
tutsa altm oluyor. Şansı var efendim! 
Hayır baylar, şans kendine güvenen
lerle beraber gider. Kuvvetli karak
teri var, kendine güveniyor. Kendine 
olan itimadı başkalannm da itimadı
nı celbediyor, demek daha doğrudur. 

Bir yarış beygiri bile kendine olan 
itimadını kaybederse birinci gelemez. 
Cesaret nefse itimaddan doğar. Ken
dine güvenen korkak olamaz. 

Biliniz ki dünyada vuku bulan bü
yük inkılâblar kendine güvenen kim
selerin yüreğinde evvelâ bir arzu, bir 
rüya, bir emel, bir ümid şeklinde ya
şamıştır. Yürekte beslenen bu emel 
nihayet günün birinde haHkat şekli
ni almıştır. 

Bugünkü medenî insanlarm fânk 
vasfı kendine güvenmektir. Ameri
kalıların, İngilizlerin her teşebbüsle
rinde muvaffak olmalai-ı hep kendi
lerine güvenen birer insan oldukla-
nndandır. 

Acaba iıen bu işi becerebilir miyim-
dlyen insanla, taş çatlasa ben bunu 
yaparım! diyen insan arasında dağ
lar kadar fark vardır. Kendi iktida
rından şüphe eden insan yan yarıya 
savaşı kaybetmiş demektir. Nitekim 
yapanm diyen cidale girişmeden va-

n yarıya kazanmış sayıhr. 
Yapabileceğimi ümid ediyorurr.l 

Zannederim ben bu işi becerebilirini! 
Bakayım bir defa tecrübe edeyiır! 
Acaba yapabilir miyim? Hajrır, hayır! 
Türk genci böyle düşünmemeli. Ya
parım! Yapmamaklığıma imkân yok
tur. Aznün elinden bir şey kurtulmaz, 
demeli ve derhal kararını verip teşeb
büse geçmeli. 

İman dağlarm şahikasında dolaşır, 
yüksekten bakar, ovada gezenlerin 
gözlerine görünmiyen şeyleri görür. 

Harikalar hep itimad mahsulüdür. 
Atatürkün cihanı hayretlere düşüren 
muvaffakiyetleri hep nefsine itima-
dmdan doğmuştur. Mucidler, kâşif
ler, muvaffak olmuş kumandanlar 
hep kendine güvenen kimselerdir. 

Unutma3nmz ki kendine güvenen 
bir kimse çalışır, didinir, uğraşır, mü
cadeleden yılmaz, bıkmaz, yorulmaz. 
O bilir ki iki el bir baş içindir. Çiğne
meden ekmek yutulmaz. O bilir ki 
beşer makinesi işlemek için halkedil-
miştir. Onu jrolile işletmek yormadan 
İşletmek ve ondan azamî bir randı
man alabilmek için bilgi lâzımdır. 
Fikirle beden beraber yürür. İşlek bir 
zekâ sağlam bir vücud, yüksek bir ka
rakter azim ile elde edilir ve bu evsa
fı nefsinizde toplarsanız ve kendinize, 
yalmz kendinize gövenirseniz her 
müşkülü kolayhkla halledersiniz. 

Türk genci göreyim seni! Kendi 
sâyine, kendi sıhhatine, kendi karak
terine güven! O zaman ne kadar 
övünsen yeri var. Selim Sun 
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— Şayed haşmetmeab buraya gel
mezse, biz gidip kendisini bulacağız 
dediler. Salonda asabî bir hava esi
yordu. 

Ş a t o y u a s k e r i h a t a e d i y o r 
Bu sırada şatonun bahçesinde de

mir çivili kunduralarm patırdılan 
duyulmağa başladı. Kont Bentink ile 
Felemenkli nahiye müdürü, istenilen 
teminat verilmezse Kayser tarafından 
kabul edilmiyeceklerim Amerikalı za
bitlere nazikâne tekrarladılar, uşak
lar yeni şampanyalar getirdiler, böyle
ce bir saat daha geçti. Bir ai'alık Ame
rikalı zabitler, bulundukları salonun 
pencerelerinden dışanya baktıkları 
zaman şatonun Felemenk askerleri 
tarafından İhata edUmiş ve bir kaç 
mitralyözün de şatonun kapılarına 
doğru çevrilmiş olduğunu gördüler. 
Bu manzara, Amerika zabitlerini, dal
dıkları rüjradan uyandırdı ve hakika
te irca etti. Kayseri kaçırmak için Fe-
lemenge gelmiş olan Amerikan zabit
leri partiyi kaybettiklerini anlamış
lardı. Kont Bentink, ziyaretçilerin 
halinde vuku bulan değişikliği görün
ce alayh bir eda ile sordu: 

— Gecenin geç vakitlerinde ziya
retlere gitmek Amerlkada âdet midir? 

Albay Lea hiddetinden dudaklarım 
kısarak: 

— Amerikada gecenin, gündüzden 
farkı yoktur, cevabını verdi ve arkar 
daşlannı önüne katarak şatodan çı
kıp gitti. 

Bu teşebbüs, büyük bir siyasi reza
lete sebebiyet termişti. Amerika ordu-
lan başkumanda^m general Perşing, 
bu hareketi haber ahnca miralay Lea 
ile arkadaşlarım divanıharbe verme
ğe kalkıştı. Fakat hiddeti geçince, ar
kadaşlarına: 

— HoUandaya yaptıkları seyahat
te bu çocuklara refakat etmek için 
bir senelik aylığımı memnımiyetle fe
da ederdim demekten kendisini mene-
demedi. 

Akba müesseseleri 
Ankaradk her düden kitap, ga

zete, mocnMia ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec-
mua sipariçi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
sati!} yeridir. Telefon: 3377. 
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Gol aver̂ û nedir, nasıl bulunur? 
Takımların tasnifinde kullanılan bu beynelmilel 

ölçü, gol vasatisi demektir 
İstanbul lig maçları, geçm hafta 

şiddetli yağmur yüzünden yanda tatil 
edilen Güneş - Vefa maçı müstesna, 
bitti. Milli kümeye aynlan dört ta
kım esasen bir lıafta «vvel bdli oi-
duğuna göre lig ma^armın sona er-
dirilmesinin mânamı, taSomiann tas
nifinden başka blrşey ifade etmess. 

Bu tasnif münasebetüe bir gazeta 
bazıhatalara düştü. Bu hatalann bir 
kısmı tertip hatası olsa bile bir tane
sinin beynelmiM tasnif kaidesine bil
gisizlikten ileri geldiği anlaşılmakta^ 
dır. Bu gazete, geçen Parzartd maçlar 
oynandıktan sonra, Beşiktaşın şam
piyon olduğunu büyük puntolaria 
yazaisma başlık yaptı ve tasnif cedv©-
linde de Beşaktaşm 45 ged attığını, 
12 gol yediğini yazdı. 

İlk hata şudur: Beşlktaşm attığı 
goller 45 değil 44 dür. Be ı^a ş F&-
nerbahçeye bir. Güneşe üç, Galasa-
raya dört, Eyübe onbir, Beykoza bir 
Süleymaniyeye beş, Topkapıya dokuz. 
Vefaya dört, İstanbulspora altı gol 
yapmıştır ki yekûnu kırk dört eder. 

İkinci ve asıl büyük hata Beşiktar 
şm birinci olduğunu yakmaktır. Spor 
muharriri bu kabil tasniflerde kullar 
nılan beynelmilel ölçüyü bilmediği 
için kulaktan dolma biz «Gol farkı» 
tabirine kapüarîîk bu hataya düş
müş olacaktır. Muharir, Beşlktaşm 
44 golla en fazla gol atan takım ol
masına kapılmıştır. Halbuki bu hu
sustaki beynelmilel ölçüyü bilmese 
bile muharririn mantıki bir hesapla, 
yüz gol atıp yüz gol yiyen bir takı
nım vaziyetinin, beş gol atıp hiç gd 
yemiyen bir takımın vaziyetindan da-

renerbahça 
Beşiktaş 
Güneş 
Galatasary 
Beykoz 
Vefa 
t Spor 
^üleymanlye 
Topkapı 
Eyüp 

4.— 
8.66 
8.75 
1.80 
0.81 
1.17 
0.58 
0.30 
0.23 
0.18 

Görülüyor ki son vaziyette, birlnd 
olan Beşiktaş değU Fenerabhçedir va 
bu tasnif eksik maç oymyan Güneşlo 
Vefanm son maçlarım yaptıktan son
ra tahakkuk edecek vaziyetleri nazan 
itibara alınmaıyarak bugünkü puan-
lanna göre yapılmıştu:. Halbuki Gü
neşin bugünidl «Gol vasatisi 3.73, Be
şlktaşm ise 3.66 dır. Eğer Güneş Ve
fayı yoıerse ne netice İle yenerse yen
sin asgari İkincidir. 

Hatt& Vefayı, Fenerbahçenln 4 va-

Şampfyon olmak üırtmaH bu IıaftaM Vefa - Güneş maçuım neticeane bağh 
olan Güneş futbolcûleri Galatasaraylılar ile bir arada 

ha iyi olaimyacağmı anlaması lâzım
dı. 

Bu noktayı tebarüz etiriricen, dün-
yanm her tarafmda bühassa puan 
usulüe yapılan maçlarda puan puar 
na gelmiş takımlarm sırası tesbit 
edilen «Gol averaj> m ne olduğunu 
ve nasü bulunduğımu, bilmjrien spor 
muharriri akdaşalara da bir hizmet 
olmak üzere şurada izah ediverelim. 

«Gol average — Gol averaj» bir 
çok futbol tabirleri gibi tngilizcedir 
ve mânası «sayı vasatisi» dir. 

Sa;dece bu tabirden dahi anlaşüa-
cağı üzere «Sayı vasatisi», yalmz atı
lan veya yalmz yenen gol olamaz. 
Atüan golün yenen gole nisbetidir ki 
«Gol averaj» yani sayı vasatisini mey
dana çıkarabilir. 

Bu vasatiyi meydana çıkarmak 
için atüan gol adedini yenen gol ade
dine taksim etmek lâzımdır. 

Bu takdirde son tasnif cedvelini 
gözden geçirelim: 

F. Bahçe 
Beşiktaş 
Güneş 
Galatasaray 
Beykoz 
Vefa 
1. Spor 
Süleymaniye 
Topkapı 
Eyüp 

Attığı 
40 
44 
30 
36 
13 
20 
13 
9 
9 

10 

Yediği 
10 
12 
e 

20 
16 
17 
22 
30 
36 
53 

Puan 
24 
24 
21 
21 
18 
17 
15 
12 
12 
12 

Beynelmilel usulü tatbik edince yu-
kandaki cedv< 
«Sayı vasatisi 

5le göre her 
» şöyle çıkar;. 

klübün 
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Gel averaj Ue şampiyon vaziyetinde olan Fenerbahçe 
dan son üç taknn için de aynen mev-
zuubahstir. «Gol vasatisi» 0.30 olan 
Süleymaniye sekizinci, 0.25 olan Top
kapı dokuzuncu, 0.18 olan Eyüp de 
sonımcudur. 

*** 
İyi hatırhyoruz: Altı yedi sene ev

vel bir kupa etrafmda yapılan müsa
bakalar neticesinde İki takım puan 
puana gelmiş ve o zaman Türkiye 
Futbol federasyonu vaziyeti anlata
rak kupamn hangi takıma verilmesi 
lâzım geleceğini beynelmilel Futbol 
federasyonundan sormuştu. 

BejmelmUel Federasyon, beynelmi
lel sahada usıü itihaz edilmiş olan 
Gol averaj kaidesini anlatarak kupa-
nm, yukarıda tarif etiğimiz şekUde 
«8a3a vasatisi» yüksek olan takuna 
verilmesi lâzım geleceğini bUdirmiş 
ve o yolda hareket dilmişti. Eğer dos
yalan muntazamsa ve eski mektup
lar saklanıyorsa beynelmilel Federas
yonun bu mektupları Futbol Fede
rasyonumuzun dosyalannda mev-
cuddur. il. Bahtiyar. 

Sevindik! 
Münakaşada söylenen 
sözler de geri alınsa 
daha çok seviniriz 

Galatasaray klübünün pazar gvmr 
kü murakabe hayeti toplantısmda B. 
Suad Hayrinin bir takrir verdiğini ve 
bu takrir üzerine idare Iıeyetinin is
tifa ettiğini yazmıştık. B. Suad Hay
li bize gönderdiği bir mektupta, ha
berimizi tekzip etmemiş, ancak tak
ririnin mealini tavzih etmiştir.'Dün 
Galatasaray klübünden aldığımız bir 
mektupta da, idare heyetinin istifa 
etmediği söyleniyor. Şu halde mura
kabe heyeti toplantısında istifa edm 
idare heyeti azalan istifalarını geri 
almış oluyorlar. Buna sevindik. Eğer 
o toplantı esnasında B. MusUh ile B. 
Nihad da biribirlerine söyledikleri 
sözleri geri alırlarsa daha çok sevini
riz. Galatasaray klübünden aldığı
mız mektubu neşrederken, MusUhle 
Nihaddan da, İHribirierine söyledik
leri sözleri geri aldüdanna dair bir 
mektup beklediğimizi İlâve ederiz: 

Bayın gazetenizin 3 tklncikânım 938 ta
rihli ve 8 inci sahlfesinin 3 üncü sütunun
da <Vax nu, yok mu?» başlığı altında bir 
yazı çıkmıştır. 

Hakikate uymıyan bu yazmm bir bamı 
yazıda adı geçen bay Suad Hayri tarafm-
dan tekzip edildiği cihetle o kuma temaa 
etmlyerek İdare Heyetimizin istila ettiği 
hakkmdaki kısmm da tamamen alsdos 
olduğunu bildiririz. 

Oal&tasaracr Spor Uttbû umumi k&tlbl 

satîsini geçecek büyük bir farkla ye
nerse başa geçmesi bile vardır. 

Şu halde Güneş - Vefa maçırun ne
ticesine göre Fenerbahçe ya birinci 
veya ikinci; Beşiktaş ya ikinci veya 
üçüncü, Güneş de ya birinci, ya ikin
ci ve yahud da üçüncü olacaktır. 
GaJatasaraym dördüncülük vaziyeti
nin değişmesi mevzuubahs degUdlr. 

Milli küme takımlanndan aşağı
sına gelince, Beykozun beşincilikte 
kalması için çok zaif bir ihtimal var
dır. O da Vefanın Güneşe 8-0 mağlûp 
olmasıdır. Buna mukabU Vefanm be-
şinciliği çok kuvvetlidir. Çünkü Gü
neşe 7-0 yenilse bile Beykozla puan 
puana gelecek, fakat «Sayı vasatisi» 
le Beykozun üstüne geçecektir. Mağ
lûbiyette de böyle olunca gUiblyet ve 
beraberliği muhakkak beşincüik de-
meketir. 

Başta gelen takımla:r için kullanı
lan bu beynemüel ölçü puan puana 

Avrupa futbol âleminde 
Neler oldu, neler oluyor, neler olacak? 

R o m a k l ü p l e r i n i n s u l h u 
Romanm iki meşhur futbol klübü 

vaıtlır. Sazio ve Roma 36 senedir bu 
iki klüp daimi mücadele halindedir. 

Geçenlerde bir maçtan evvel bu Ud 
klübün oyunculan kavka etmemeğe 
icarar v«ni§lerdir ve haikm hayretleri 
tırasmda sahaya kolkola çıkmışlardır. 
Fakat Sazio 1-0 galip vaziyete gelin
ce gene sulh bozulmak tehlikesi gös
termiştir. Maamafih son dakikalarda 
Romadan Frisoninin berabereyi te
min etmesi işi düzeltmiştir, tşte bu 
maça aid binbir tafsUât: Frisoni bir 
akında şüt çektikten sonra yere düş
müş ve arkadaşları golün sevincin
den derhal üzerine hücum etmişler
dir. Fakat herkes hayretle Frisoninin 
arkadaşlarının altmdan kurtulmağa 
çalıştığım görmüştür. Neden sonra 
mesele anlaşılmıştır. Sütü attıktan 
sonra yere düşen Frisoni gol olup ol
madığım görememiş ve arkadaşlan 
da üzerine birdenbire hücum edince 
son berabere fırsatım kaçırdı diye 
dövmeğe geliyorlar sanmış. 

R a m a z a n v e d ü n y a k u p a s ı 
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kupası için yapılaıcak Mısır - Roman
ya karşüanşamsı neden geri kaldı bi
liyor musımuz? Ramazan dolayısile. 
Mısır federasyonu oyımculannm 
oruç tuttuğımu ileri sürerek maçı 
tehir ettirdi. 

O j r u n c u l a r ı n h e p s i h a s t a n e d e 
Geçenlerde Romanya futbol fede

rasyonu Universitate klübünden aşar 
ğıdaki telgrafı alıyor: «önümüzdeki 
hafta oymyacağımız ojmnun tehirini 
rica ederiz. Zira bütün oyuncularuma 
hastahanededir.» 

Federasyon bunun üzerine tahkir 
kat yapıyor ve öğreniyor ki üniversi-
tatenin bir hafta evvel yaptığı maçta 
altı oyuncusu hastaneye kalkacak 
şekUde yaralanmış. Bunun üzerine 
federasyon maçı tehir ediyor. 

Bizde de son Galatasar - Güneş 
maçmda Gneşliler böyle bir tehlike 
geçirdiler. 

U ^ r l u k u p a 
Geçen sene tngüterenln üçüncü 

küme takımlarmdan MUwall; Chelsea, 
Fulham, Mancester, Derby gibi İngi
lizlerin en iyi takımlarmı yenerek Kıal 
kupasında dömi finale kalmıştı. O güOr» 
denberi MillwaUm maçlanna gelen 
sejdrci adedi çoğalmıştır. Bu sene 
Millwall klübü bütün borçlarım öde
miş ve hissedarlarma da % 22 kftr 
bırakmıştır. Bu işten en çok istifada 
eden de kendisine bir otomobil hediye 
edilen klübün menajeri Hewit olmuş
tur. 

P r a t i k b i r u su l 
Geçenlerde Pariste yapılan bir Ug 

maçı o kadar kalabalık bir seyirci 
kütlesi toplamıştır ki stadm bir çok 
yerlerinde halk maçı se3rretmekte 
müşkülâta uğramışlardır. Bımım üze
rine bazı açık gözler ceplerinden çı
kardıkları aynaları uzun çubuklann 
üstüne tesbit etmek suretUe iptidai 
periskoplar yaparak maçı seyretmiş
lerdir. Bu usul kalabaük maçlarda 
bizde de tatbik ediliyor mu dersiniz? 

O s r u n c u l u k t a n s o n r a 
a n t r e n ö r l ü k 

İtalyanların meşhur bekleri ve eski 
milli takım kaptanı Calligoris geçen 
sene hastalanmıştL Bu sene tamar 
mile iyüeşen Calliorgis yakmda gene 
futbol sahalannda görülecektir. Fa
kat bu sefer Calligoris antrenör olar 
rak iş görecektir. 

Avustursra - Macaristan 
maçları 

Geçenlerde oynanan Avusturya -
Macaristan maçı iki federasyonun 
82 nci maçıdır. Bu müsabakalardan 
36 smı Macaristan, 26 sim Avusturya 
kazanmış ve 15 tanesi berabere bit
miştir. Bu maçlarda Macaristan 183, 
Avusturya 174 gol yapmıştır. Avus
turyalılar 31 Majns 1934 den beri bin 
tek maç kazanamamışlardır. Bu ta
rihten itibaren yapüan 7 maçtan 
5 ini Macarlar İcazanmış ve ikisi be
rabere bitmiştir. 

yenibneden bitiren Besiktajf takına 1 

Millî kümeye hangi 
takımlar girecek 

Bu sene deplasman mas
rafları geçen seneye 

nazaran yüz lira noksandır 
Ankara 5 (Telefonla) — Futbol fe-

raSyonu tarafmdan hazırlanan milU 
küme talimatnamesi alâkadarlara 
gönderilmiştir. Bvma nazaran milli 
kümeye İstanbuldan Galatasaray, 
Fenerbahçe, Güneş ve Beşiktaş, İzmir-
den Üçok ve Alsancak takunlan işti
rak edeceklerdir. An karadan iştirak 
edecek takımlar bu hafta Haribiye 
gücü, Muhafız gücü ve Ankaraspor 
takımları arasmda yapüacak maçlar
dan sonra belli olacaktır. 

İstanbul - Ankara arasmda maç yar 
pacak klüplerin deplasman masraf-
lan Ue İzmir - Istanbıü - Ankara ara
sında maç yapacak klüplerin deplas
man masrafları geçen seneye nazaran 
100 lira noksandır. Deplasman yap-
mıyan klüpler 150 şer Ura, sahayı 
terkeden klüpler de 250 şer lira ceza 
verecekler ve hükmen nıağlûp addedi
leceklerdir. 

Hakem tayinleri 
Hakemler doğrudan doğruya Fut

bol federasyonu tarafmdan tajrin olu-
nsu^aktır. Yalnız ayni bölge dahilinde 
yapüacak maçlarda bölgeye mensup 
klüpler arasmdan hakem ta.y\n oluna-
büecektir. Mülî küme haricinde kalan 
takımlar arasmda da bölgeler arası 
futbol şampiyonluğu maçian yapüa-
caktu:. Bölgeler arası şampiyonluğu
nu iki sene arka arkaya kazanacak 
klüpler doğrudan doğruya mülî kü
meye girmek hakkını kazanacaklar
dır. 

Atina muhteliti 
davet ediliyor 

Kurban bayrammda izmir, 
istanbul ve Ankarada 

maçlar yapılacak 
Ankara 5 (Telefonla) — İstanbul 

ve Ankara lig maçlarmın gelecek haf
ta biteceğini nazan dikkate alan fe
derasyon hem millî küme maçlannu 
hazırlanmak ve hem de bölgeler ara
smda futbolcvüan daha yakmdan ta
nıttırmak maksadüe 22 martta An
kara stadyomunda Ankara - İstanbul 
muhtelitlerinin karşüaştınlmalanna 
karar vermiştir. 

Federasyon, Bükreş muhteUtinden 
sonra Atina muhtelitini de davet et
meğe karar vermiştir. Kurban \3SLJ-
rammda gelecek olan Atina muhteliti 
11 şubatta îzmirde, 14 şubatta Ankar 
rada, 17 şubatta da îstanbulda resmi 
ve temsilî maçlar yapacaktır. 

Avusturyadan getirtilecek 
antrenörler 

Ankara 5 (Telefonla) — Ankarada 
açılacağı yasılan antrenör kursu için 
Avusturyadan Linder'in baş antrenöu 
ve muallim olarak getirilmesi karar
laştırılmıştır. Yine Avusturyadan 
Frank admda biri Ankara bölgesi İçla* 
antrenör olarak getirilecektir. 

İ h t i y a r l a r d a fu tbo l oynuyoı* 
İngüterede Yorkshire'de Slngdala 

şehrinde «Büyük babalar klübü» is
minde yeni bir futbol klübü kuru" 
muştur. Bu klübün her faali âzasuuu 

muhakkak bir büyük baba olması şart-
tır. Diğer taraftan başka İngiliz şe
hirlerinde de bu gibi klüpler kurul
mağa başlanmıştır. İhtiyarlann ma^ 
lan çok eğlenceli olmaktadır. 
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O gece, İstanbul'un en mükellef 
balolarından biri vardı. Müzik, 

Hans, kotiyonlar, kıyamet... 
Orta yerde muazzam bir masa ku

rulmuştu. Şeref mevkiini, eski devic 
Tezlrlerinden Bahri paşanın zevcesi 
Sama hanımefendi işgal ediyordu. Ai
lenin diğer efradı da öbür koltuklara 
oturmuşlardı: Oğlu Mehmed Ali, ge
lini Mazlume, damadı Ramiz, kızı Ru-
kîye ve torunu Fettah Ramiz... 

Garsonlar, en itinaU servisi bu müş
terilere yapıyorlardı. Şampanyaların 
iki üç şişesi birden kalkıyor, diğer iki 
ûç şişesi birden geliyordu. Hayır, ken
dilerinin sarhoşluk ettiği yoktu. Fakat 
pek çok kimse bu zengin aileye arzı 
hürmet için yaklaşmağı şeref biliyor, 
içkiler de onlara ikram ediliyordu. 

Bir aralık, Rukiye, - herkesin dan-
«a kalkmasından istifade ederek -
Esma hanımefendinin gözlerine, yal-
•varan nazarlarmı çevirdi: 

— Anneciğim, ah, anneciğim... Ne 
olursım?.. Söylediğimi yap!. 

İhtiyar kadın, dudaklarmdaki dai
mi tebessümü âleme karşı bozmamak 
istemekle beraber, alçak, kısık ve hid
detli bir sesle: 

— Vallahi de vermem, billahi de 
vermem! - dedi. - Bu herif seni kül kö-
Baür etti... Ne zaaftır bu seninkisi, ca
nım... Jigolo huylu bir kocan olmasın
dan utanmıyor musun?.. Ondan da
ha gençsin, güzelsin de... Boyunuzca 
oğlunuz var... Buna rağmen Ramiz, 
^ kadeh içki içmiye görsün... Hemen 
para diye tutturuyor... Haydi baka-
hm kumara... AUahtan ki baban bü
tün servetim benim üzerime yapmış
tı... Yoksa vallahi, dırazın düdüğü 
gibi ortada kalacaktınız... Âlemin da-
nıadı bir baltaya sap olur, bizimkisi, 
Allah verme, Yarabbi... Farkmda-
V^^- Mazlume'ye bUe borçlanmışsı
nız- Utanın... Eğer bu haliniz böyle 
devam ederse reddederim seni mira-
«ttdan iki gözüm çıksm ki... 

Bu son cümleyi biraz hızh söyledi. 
Kızı daha yalvararak: 

— Bâsım işim yavaş... İşitecekler. 
Dans bitmemişti. Buna rağmen, 

ortada dönenler arasından bir çift ay-
nldı. Kavalye, damı: 

— Affedersiniz! - diye selâmlayıp 
"ıa«asma yakın bir yerde bıraktıktan 
•oııra, Esma hanımefendinin yamna 
döndü. 

İhtiyar kadın ona döndü: 
— Nen var?.. Gene ne oldun Meh-

*»ed Ali?.. Evlâdım! 
"7 Hiç... Bilmem... Mide şişkinliği 

8^ha... Elbette: İştüıam yok; zorla 
yediriyorsunuz... Böyle olur... 

•~~ Bir yerin mi ağnyor? - diye. Ru
hiye de, kendinden küçük olan bira
derine doğru iğildi. 

Damad Ramiz, sütunlardan birinin 
kasında kansile kaynanasmm mu-

•havere neticesini sabırsızlıkla bekli-
j™^u. Başka mevzua geçildiğirü an-
T^^-^ ı̂ o da belirdi. Şampanya ka-
*'®hlerinden birini kayınbiraderine 
^ızatarak: 

İÇ şunu... İç... Bir şeyciğin kal-
»laz! - dedi. 

Mehmed Ali, bir İki yudumda kup'u 
"halttı. Sonra, hafifçe yüzünü bu-
*^tımıp midesini tuttu. 

O 
sırada, Mehmed Ali'nin karısı 

~^lume, sarışın, güzel bir gençle 
**strot yapıyordu. Bu delikanlı, Bah-
^Pö^amn gelinine baş döndürücü 
•021er söyledi. Bir taraftan da şam
panyanın tesiri, müzik ve bütün bir 
*alonun kendisine hayran hayran, 
PPta İle bakışı... Fakat bütün bunla-
** rağmen, Mazlume: 

—- Hayır... - diye cevap verdi. - Ko-
®*m ve yalnız kocam... Biz, onunla, 
Jaektepte beraber okuduk... Sonra 
^niversite kimya fakültesine beraber 
^vam ettik... Siz yalnız ahbabım ka
kabilirsiniz... Bu güzel imtizacımızı 
»bozmak istemeyiniz, beni seviyorsa-
İÛİ2... 

Ve için için şöyle düşündü: 
« — Ah şu oğlan ah... Dünyanın en 

geveze insamdır. Ufacık bir münase-
"«tl olan kadınları bile bekâr arka-
^ l a n n m meclisinde defe koyar... Di-
*e düşürür... Allah esirgesin... Yazdise 
Bozsun!» 

Hakikaten de, dans bittikten sonra, 
şan oğlan, arkadaşlanmn yamna dön
dü, dudaklanm kulaklarına kadar 
yayarak: 

I— Randevuyu aldım! • dedi. 
DeUkanlüar, ellerUe «traş» işareti 

yaptüar. Sanşm genç de, yalanm er-
geç meydana çıkacağmı anlıyarak, 
hoppa bir tavırla omuz sUkti: 

— Ah bu Mazlume... İstanbul'un en 
müşkül kadimi. 

BM, üâve etti: 
— Yalnız en müşkül değil, en faz

la arzu uyandıran kadmı.. Eminim ki, 
şu baloda kendisini beğenmiyen yok
tur!. 

H akikaten de, bütün masalarda 
Esma hanımefendinin gelinine 

dair muhavereler oluyordu. 
Bir arahk, Ramiz'le Rukiye'nin oğlu 

Fettah, bile yengesine dair fevkalâde 
bir alâka;ya şahid oldu. Kendisi, ted
risatı mgUizce olan büjrük bir mekte
bin son sımfmdaydı. Kenardaki ma
salardan birinde, gözüne hocaları iliş
tiği için, yanlanna gitmişti: İki ka-
dm ve üç erkekten mürekkep bu grup-
ta, bir de Rabindranat Benci isimli 
bir Hmdli öğretmen vardı ki, kendile
rine fizik dersi verirdi. Kırk beş yaş-
larmda kadar olan bu esmer adam 
ona sordu: 

— Masasmda oturduğunuz genç ba
yan kimdir?.. Yengenizmiş, öyle mi?.. 
Hani şu yeşil gözlü kadın... Saçları 
araşma da gözlerinin rengine pek 
uyan bir büyük zümrüd takmış... 
Herhalde, böyle kalabalık bir yere bu 
derece kıymetli sahici bir mücevherle 
gelmemiştir... Ekseriya Avrupa'da, 
Amerika'da bu kabil zikıymet taşlar» 
olanlar, bir aded de taklidini yapıp 
takarlar... Herhangi bir sirkat ihtima
line karşı... Siz de de öyle midir âdet?.. 

Fettah güldü: 
— Hayır... Bizde gangster usulleri 

füân yok çok şükür... O meşhur züm
rüd, büyük babaina hediye edilmişti... 
Kendisi eski devir paşalardandı, işit-
mişsinizdir... Büâhare feci surette 
öldürülmüştü... 

— Demek taklid değil... Sahici züm
rüd... 

Bu esnada, Mazlume, sanşm genç
le dansmı yapıyordu. E>öne döne Fet-
tah'm hocala^mm bulunduğu masa
ya yaklaşmışlardı. Yengesi, genç, ço
cuğa, parmaklarının ucu ile, zarif bir 
işaret çaktı. 

Fettah, Hindli ile muhaveresine de
vam için, bajşını çevirdiği vakit, onu 
âdeta huşu içinde buldu: Gözleri, mu-
taddan fazla büyümüş ve garip bir ışü-
tı ile parhyor... Dudakları, anîaşü-
maz bir şeyler mırüdanıyor. 

Delikanlı bu garabete şaşırdı ve ho-
casmm tabiî haline gelmesi için bir 
müddet bekledi. 

Hindli, neden sonra kendini top-
hyarak «neredejrim? Bu etrafımdald-
ler kim?> gibi bakmdı. Masadaki diğer 
şahıslar dansa kalkmışlardı. Fettah, 
hocasma: 

— Fenalık mı geçirdiniz? - diye sor
du. 

— Yok, hayır... Bir nevi ibadet... 
Ah, affedersiniz, neler saçmalıyorum... 
Fakat siz benim kusuruma bakma
yın... Gördüğüm şey... Bizim mukad
desatımız... Fakat nasıl yapacağım 
bu işi?... Yapamazsam da... 

Genç, bu sözlerden birşey anlamı-
yordu. Rabindranat Benci'yi teskin 
içm koluna girdi. Büfeye doğru sü
rükledi. Ayak üstü iki viski çektiler. 
Sonra, duman çıksın diye büfenin 
arkasmda bir kapının aralık bırakıldı-
ğmı gördüler. Fettah onu itti... Şim
di, hocasüe, tenha bir küçük bahçe
deydi. Havanın soğuk olmasına aldır-
mıyarak, bir yana bırakılmış hasır 
koltuklara oturdular. 

Hindlinin buhranı artık geçmişti: 
— O mücevher sahibinin başına fe

lâket gelecek... Yengeniz mukaddes 
zümrüdü takmasın... - dedi. - Aileniz 
bu uğursuzlık getirici taştan her ne 
bahasma olursa olsun kurtulmalı-
du-... 

— Neler söylüyorsun? Hiç birşey 
anlamıyorum. 

— Büyük babanızın öldürüldüğünü 
anlatan siz değil miydiniz? I.şte bir mi

sal... Ondan sonra mücevher kimin 
oldu? 

— Annemin... Fakat taksm diye ö-
loı teyzeme vermişti. 

— Gördünüz mü?.. Onun da öldü
ğünden bahsediyorsunuz... Fakat da
ha evvellerini sorarsanız vaziyet da
ha fecidir. Bu mücevher, aahiperine 
daima felâket getirmiştir. 

— Nereden bUiyorsunuz?. 
— Nereden mi?.. Bu, uzun bir hi

kâyedir, oğlum... Sana burada hepsi
ni anlatmamdan birşey çıkmaz... Be
ni babanla görüştür... Ona pek çok an
latacaklarım var... 

Esasen üşümeğe başlamışlardı. Sa
lona tekrar döndükleri vakit, Fettah, 
kendi aile masasmda bir hareket gör
dü: Büyük annesi, başta olmak üzere, 
bütün ev halkı gitmeğe hazırlanıyor
lardı. Fettah, annesine: 

— Ne var? Daha pek erken değil mi? 
- diye sordu. 

— Erken amma, dayın biraz rahat
sızlandı... Midesini bozmuş olacak... 
Ah ah, Ramiz ne içirirsin o şampanya
yı?.. 

B ir kaç gün sonra, ailede telâştan 
eser kalmadı. Zira, kocasile fev

kalâde alâkadar olan Mazlume, dok
tordan şu teskin edici haberi getirdi: 

— Birgey yokmuş. 
O akşamki neşe arasında Ramiz, or

taya şn sözü atı ver di: 
— Bir belâdan kurtulduk, ötekin

den de yakayı sıyırmaüyız! -dedi.- Esa
sen, ben eminim ki Mehmed Alinin has-
tahğma da sebep zümrüddü... Bu, bir 
ihtar kabilindendi. 

— Razı oluyorum... Tediye şartları 
da konuştuğumuz gibi... Fakat artık 
bu bahsi kapatın... Zira geldik... 

Otomobilden indiler. Geniş merdi
venlerden çıkarak. Esma hanımefendi
nin salonuna girdiler. İhtiyar kadın, 
misafirini soğuk bir tarzda karşüadı. 
Bir koltuk gösterdi. Evvelâ kahve, son
ra kocaman bir tepsi yemiş getirildi. 
Dereden tepeden, Hindistan ahvalin
den konuştular. 

Mecliste, ailenin bütün ferdleri var
dı. Derin düşüncelere dalan Esma ha
nımefendiden başka hepsi de konuşu
yor, yemiş yiyordu. Hemen hemen 
umumun dimağım meşgul eden şuy
du: 

«— Bu Hindli şarlatan dolandıncı-
nm biri olsa gerek...» 

Zira bakımz ne teklif ediyordu: 
— Dünyada birçok uğursuz mücev

herler olduğundan bahsedilir. Kimin 
eline geçseler, sahiplerinin basma bir 
felâket geUr. Avrupahlar bımun sebe
bini şimdiye kadar anlamamışlarsa da 
sebep gayet basittir: Beyaz ırka men
sup müstemlekeciler. Hindin muhte
lif mabedlerme vaktile baskınlar yap
mışlardır. Buradan aşırdıkları mukad
des mücevherleri alıp garbe götürmüş
lerdir. Fakat bizim tarikatlerimiz bu 
günahı asla affetmemişler. En sadık 
adamlarım camlerin takibine çıkar
mışlardır. Dinimizin icabı, mesruk 
mücevher behemehal tekrar çalma-
cak, yerine iade edilecek. Şayed çal
mak kabil olmazsa, sahibinin başına 
behemehal bir felâket gelmelidir. İşte 
sizdeki bu zümrüd de o kabildir. Bu
nun takibine memur benim... Maama-

Ramiz müthiş bir kumarbazdı, karısı da ona âşıktı 
Esma hanımefendi, damadının her 

sözünden bir hile sezdiği için: 
— Ne zümrüdü? - diye alâkadar ol

du. 
İşte o zaman, Ramiz, oğlunu da şa

hid göstererek Hindli meselesini açti: 
— Bu mücevher kimmse ergeç ba

şına bir felâket gelirmiş... -dedi. - Mer
hume baldızımın macerası malûm... 
Şimdi de oğlunuza bir ihtar vaki ol
du. Az daha siz de, ve zümrüdü bir ge
ce başında taşıyan gelininiz de - ve tabiî 
hepimiz de - mateme garkolacaktık... 
Fakat Allah razı olsun şu Rabindranat 
Benci'den ki bizi ikaz etti?. 

Esma hanımefendi, bu söylenen söz
lerden her nekadar teşe'üm ediyorsa 
da, damadının kendisini bir ojruna ge
tireceğine de emindi. 

Maamafih: 
— Kimmiş bu adam?.. - diye sordu. 
— Bir akşam sizinle görüşmek isti

yor. 
— Buyursun... Hattâ yarın akşam 

gelsin... 
—7— 

/^ tomobi l Esma hanımefendinm 
^-^ konağına yaklaşırken, Ramiz, 

Hindli ile ingilizce münakaşa ediyor
du: 

— Bana vereceğiniz komisyonu hiç 
değilse beş bin liraya çıkarsanız... 

— Kabil değil efendim!.. Esasen va
ziyeti anlattım... Bütün şahsî serveti
mi bu uğurda feda ediyorum... Hem de 
kaide harici olarak... Dört bin lira, tak
dim edebileceğim komisyonun âzamîsi-
dir. 

fih itiraf edeyim ki, ben, cinayet iş
lemeğe elverişli bir tıynette yaratümış 
değilim. Uzun zaman tahsil ettiğim 
için insanî hisler bende, tarikat hisle
ri kadar kuvvetlenmiştir. Bu sebeple, 
üzerime terettüp eden vazifeyi bihak-
km yapamıyorum. Size ihbarda bulu
nuyorum. 

— Vazifeniz neydi?. 
— Behemehal çalmak... Çalamazsam 

da felâket getirmek... 
— Bu iddianızın doğruluğunu ney

le isbat edersiniz?. 
— Mücevherin evsafını bilmekle... 

Bu yeşil zümrüd, karanlıkta, şule sa
çar... Kapatımz elektrikleri de bakın... 

İhtiyar kadın: 
— Bunu zaten biliyorduk! - dedi. -

Fakat bilen yalnız biz değiliz... Bizde
ki zümrüd, bu hassasile meşhurdur. 

Hindli âdeta yalvardı: 
— Ne olursunuz? Bir kere uzaktan 

olsun bu pınltıyı bana gösteriniz!... 
Mücevhere zulmette bakayım. 

İhtiyar kadın, taşı kendi elinde tut
mak şartile bu teklife razı oldu. 

Kasasından kadife bir kutu çıkar
dı, açtı. Elektrikleri biran söndürdü
ler. Hakikaten, zümrüd, fosforlu gibi 
şule saçıyordu. Elektrikler biran son
ra tekrar yanınca, Hindlinin yerin
den kımıldamadığım, fakat -balo ge
cesi olduğu gibi- huşu ve heyecana 
düştüğünü gördüler. 

Deminki sözlerden ve bu halden te
vahhuş etmiş olacak ki, Rukiye, anne
sine: 

Nakleden: 

Vâ-Nû 
— Böyle bir münazaaU mücevheri 

elden çıkaralım... Satalım!... - dedi. 
Ramiz, basile tasdik etti. 
Esma hammefendi ise: 
— Evvelce seksen bin lira vermişler

di, vermemiştim... Şimdi fiatini nerede 
bulacağız, kızun? - dedi. 

Hindli, sıska ellerinin parmaklarmi 
çıtlatarak: 

— Satsamz bile, tarikatin nizamı 
mucibince felâketten kurtulamazsınız. 
Çünkü zümrüd, sizde uzun zaman dur« 
muş. Sattığımz takdirde de parasın
dan istifade etmiş oluyorsunuz... 

İhtiyar kadın, «başımıza bu işleri 
sen açtın, değil mi?» mânasında da-
madma hiddetli hiddetli bakarak, 
Hindliye: 

— Korkarım ki bedava vermemizi 
isteyeceksiniz?.. 

Hindli mahcubane: 
•— Tamamile de bedava değU, haranv 

efendi... Dinen bunu satın almamız 
memnudur. Nasıl gasb suretüe bizden 
ahnmışsa öylece gasbetmemiz lâzım... 
Fakat söylediğim gibi, tarikatimin te
reddi etmiş bir müntesibiyim... Bu işi 
başaramıyacağımı anlıyorum... Mu
vaffak olamadığim takdirde peşimi ta
kip edenlerin bana verecekleri ceza peK 
müthiştir. Onun için, hayatımda bi
riktirdiğim bütün parayı gözden çıkar* 
dun. Onu size vereyim... Mücevheri 
iade ederek siz de kurtulun bu belâ
dan, ben de... 

Bu paramn on iki bin liradan ibaret 
olduğunu öğrenince. Esma hammefen
di: 

— Katiyyen... Bu sizinkisi şarlatan
lıktan başka birşey değildir! - dedi ve 
dışan çıkti. 

Ramiz, onun arkasından koştu. 
Kandırmak için ne kadar uğraştıysa 
da, nafile... Kabil olamadı. 

Adamcağız, kendi kendini yiyordu: 
— «Dört bin lira ne işime yanyacak-

ti... Kaçırıyorum... Ah, kaçmyorum...» 

E sma hammefendi, bu mevzudan 
o kadar sinirlenmişti ki, evde 

bahsini bile yasak etti. Mehmed Ali, 
annesini pek severdi. Mahud ağrı nö
betleri vücudunu zaman zaman yok
lamakla beraber, tek ihtiyar kadını 
müteessir etmemek için, sıhhati sorul
duğu vakit: 

— İyijrim! - diyordu. 
Hindli meselesi üzerinden iki gün 

geçmişti. Bir sabah mua3^en saatte 
uyanmışlar, ailece hep birlikte kah
valtı ediyorlardı. Esma hanımın gök
leri, oğlundaydı, mutadı üzere, sütlü 
kahvesini içmiş, portakalım yiyordu. 

— Seni bu sabah pek solgun gör
düm, oğlum... - dedi. 

— Hayır anneceğîm... Birşey im yok., 
O ane kadar kendisinde hiç bir gay

ri tabiîlik hissedümiyen ihtiyar kadın, 
birdenbire elini gırtlağına götürdü. 
Gözleri yuvalarmdan oynadı. Bütün 
ailenin önünde, iskemlesinden yuvar
landı. 

Ölmüştü. 

r \ oktor: 
*-^— Zehirlenmiş! - dedi. - Hem de 

anî bir zehrin tesiri... Yıldırım darloesl 
gibi müessir bir ilâç içmiş. 

Derhal polise haber verildi. Bu ara
da. Yılmaz Ali de gelmişti. 

Ne kahvede bir zehir izi bulabildiler, 
ne de portakalda... Herkes ağlaştığı sı* 
rada, Ramiz: 

— Mutlaka o Hindlinin işidir! - di
yordu. - Elektrikleri söndürttüğü sıra
da, Hindistanın meçhul tılsımlanndaa 
birini yaptı. 

Rabindranat Benci'nin bütün tek
lifleri polise anlatılınca bütün şüphe
ler bu esmer adam üzerinde toplandı. 
Fakat o da, tevkif edileceğini öğnerin-
ce, dört bin liralık komisyon meselesi
ni bildirdi: Polis, Ramizin ne derece 
müsrif bir kumarbaz olduğunu zaten 
tesbit etmişti, böylelikle onırn, kendi 
ailesi aleyhinde tuzaklar kuracak bir 
menfaatperest olduuğ da meydana çıfc» 
ti. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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Bosnada muvakkat bir 
hükümet kuruluyor 

Osmanlı hükümeti iğtişaşlar ve-
silesile Sırbistana hücum ederse 
mctbuiyet hakkım kaybedecek ve 
Bosna, Hersek, üçte ilçlsl Sırbista
na geçmek üzere Sırbistan ile Avus
turya hükümeti arasiuda taksim edi
lecekti. -J'--'^'-
,,. Pariste Echo de Rıris gazetesinin 
elde ederek 1908 • teşrinisanisinde 
neşrettiği bu itilâfname projesi (1) 
Vakıa icraya konulmamış ise de Bos
na - Herseğin ne yolda siyasî pazar
lıklara zemin olduğunu göstermek 
itibarile dikkati celbedecek bir vesi
kadır. ' 

Abdülâzizin son senelerinde Bos
na - Hersek işleri şark meselesinin 
en dikenli bir safhası haline girdi. 

Haricî tahrikat neticesinde kıyam 
eden hıristiyan Boşnaklar acele dav-
ramlıp tenkil edilemedi. 

Cevdet paşa müfettişlikten çekü-
dikten sonra Sırbistana kaçmış olan 
Pqp Jarkomun bir çete üe Hersek 
taraflarına geçtiği haberi üzerine hü
kümetin işe ehemmiyet vermesi lâ-
zımgeleceğini ihtar etmiş ise de ipti
da buna kulak asan olmamıştı. (2) 

Alev saçağı sardıktan sonra Babı-
âlinin ve padişahın etekleri tutuştu. 
Fakat dahilî hareket Ve kıyam ar
tık bir Avrupa meselesi şeklini al-
nuş bultmuyordu. 

Siyasî müzakerelerlei konferans
larla mesele hallolunamadı. (3) Ni
hayet hıristiyanlann hâmisi sıfatile 
başlı başına harekete geçen Rusya 
ile Osmanlı devleti arasında muha^ 
rebe zuhur etti. 

Rusyadan evvel Avusturya Os
manlı devletinin başlıca düşmam idi. 

Rusya kuvvetile meydana atıldık
tan sonra bu iki devlet cenup İslâv-
lan üzerinde nüfuz yansına giriş
mişlerdi. 

Avusturya Selâniğe. göz dikmişti. 
Bımun için kendisince takip edile
bilecek iki türlü siyaset vardı: 

Biri Rusya ile anlatarak OsmanU 
devletini arada taksim etmek. Bu (iki 
pay siyaseti) idi. 

İmparator ikinci Jozefin ikinci 
Katerina ile itilâf şeklinde tuttuğu 
siyasetti bu. 

Osmanlı imparatorluğunun Avru-
padaki memleketlerinin taksimini 
istihdaf eden meşhur (Rum proje
si) de bu gaye ile tertip edilmişti. 

Diğeri de Osmanlı devleti ile an
laşarak Rusyayı Balkanlardaki nü
fuz sahasından ib'ad etmek ve bu
nun mükâfatını padişahtan almak. 
Bu da (sen çekil de ben gireyim) 
siyaseti idi. 

Avusturya bunu kati şeklile hiç bir 
fırsatta takip etmemiştir. Kınm 

. muharabesile Paris muahedesinde, 
Osmanlı - Rus muharebesile Berlin 
muahedesinde bu mesleği ihtiyar 
eylemişti. 

Ancak bu yolda kuvvete müracaat 
edecek derecede ileriye gitmeği mu
vafık bulmamış, tehditler ve siyasî-
kombinezonlaıjla maksadım yürüt
mek istemişti. 
, Osmanü - Rus muharebesmde 
Avusturya - Macaristan bitaraf kal
inisti. Ancak bu bîtaraflüc sebepsin 
ve ivazsız değildi. (Reichstad) da 
akdedUen 8 temmuz 1876 itüâfUe 
Kont Andı-aşi Bosna - Herseğin müs-
takbelen Avusturyaya ilhakına Rus-
yamn muvafakatini temin eylemişti. 

İngiltere, Ayastafanos muahede
sinde yapüacak tashihler, tadüler 
hakkında Rusyamn mahremane rıza-
"smı tahsil etmeden Berlinde müza
kereye girişmeğe muvafakat etme
mişti. 

Bismark ise Balkanlarda İslâv un-
surile meskûn bir kıtayı - Bosna, 
Herseği - Avusturyaya verdirmek su-
retile Avusturya ile Rusyamn arası-
m açmak, Avusturyayı Almanyanm 
kucağından aynlamıyacak hale ge
tirmek, Avusturyaya Selanik yolunu 
açarak onu şark îşlerile uğraştır
mak ve Almanyada bir rol 03mama' 
sına meydan yermemek, Almanya-

mn Avusturya sırtmdan Akdenize 
müntehi ticaret yolunu aşabilmesi
ne imkân hazırlamak istiyordu. Bu 
maksatla Makedonyanın ve Selâni-
ğin Bulgaristana bırakümamasma, 
Bosna - Herseğin de Avusturyaya ve
rilmesine muvafakat almadıkça Gor-
çakofla Bikonsfild arasmda karar-
laşan hal suretini kabule yanaşma
mıştı. 

1878 de Bosna - Herseğin işgali 
işte bu Avusturya bîtaraflığımn bir 
mükâfatı ve böyle büyük, dolam
baçlı siyasî kombinezonlann neticesi 
olmuştu, 

Bosna müslümanlan ötedenberi 
imtiyazlı oldukları halde mahallî idar 
reden şikâyetten hiç hâli kalmazlar
dı. Bunlar, bu müslüman Osmanlı 
idaresinden bile hoşnud değilken Ber
lin muahedesi kendilerini hıristiyan 
idaresi altına soktu. Bu onlarca 
memulun büsbütün haricinde bir 
hal idi. 

Berlin kongresinin karan malûm 
olunca Saray Bosnada büyük bir he
yecan husule geldi. 

Bu heyecanı uyandıranlann ba-
şmda Boşnaklar arasmda (Hîîcı 
lıuya) denmekle ve hamiyetile ma
ruf Hacı Salih efendi bultmuyordu. 
İş heyecan derecesinde kalmadı; Ha
cı Luyanın tertibile kıyam halini 
aldı. (H. 1295). 

Müslüman Boşnaklar memleketle
rinin Avusturya işgaline terkinden 
dolajn hiddetlerini evvelâ Osmanlı 
memurlanna tevcih ve işgale muhar 
lefeti Osmanlı memurlan aleyhine 
kıyam suretUe izhar ettUer. 

Bu memurlar İstanbuldan kat! 
talimat almaımş olduklan cihetle 
yerlUere karşı nasıl bir lisan kulia-
nacaklanm bilemediler; şaşınp kal
dılar. 

Halk Bosna valisi Mazhar pa
şa - İstanbulun meşhur şehremini -
ile yeni gelen kumandan Hafız pa
şayı, vali muavini Konstan paşayı 
istifaya mecbur ettUer. 

Boşnak Osmanü askerleri kuman-
danlanna itaattan çıkarak kıyam 
edenlere Utihak ettUer. Ehli kıyam 
muvakkat bir hükümet teşkil eyledi
ler; asker kumandanlannı kendi ara-
lanndan seçtüer. 

Muvakkat hükümet âzası meyam-
na bir kaç Sırp - Ortodoks hıristiyan 
dahi aldılar. 

Hacı Luya, Boşnak müslümanlar-
la hıristiyanlann kardeş olduklan-
nı beyan ve elbirliğile «Osmanlılan» 
memleketten tardetmelerini tavsiye 
ediyordu. 

Kumandan ferik Hafız paşa bir kaç 
askerle kaçarken tutuldu. Erbabı 
kıyam kendisini vali Uân ettüer. 
Mazhar paşa ile muavini Konstan pa
şayı, diğer Osmanlı memurlanm ve 
Avusturya - Macaristan konsolosu 
Vasiçi Bosnadan tardettUer. Osmanlı 
memurlan ıskat ve ihraç olımunca 
muvakkat hükümet şu beyannameyi 
neşretti: 

(Birinci vatanperver Hacı Luya 
tekmil ahalinin arzusile - bir kaç ki
şiden maada hristiyanlar hiç de bu 
meyanda dahil değUdiler - hükümet 
reisi nasbedilmiştir. Hacı Luya hükü
met azasmm reyleri inzimamile 17 ya-
şmdan 60 yaşma kadar bütün vatan 
evlâdım sUâh altına davet eder. Gücü, 
kuvveti yerinde olduğu halde sekiz 
güne kadar davete icabet efcmiyenler 
hain sıfatUe kurşuna dizUecektlr. 
Umum ahali bir harb vergisile mü
kelleftir. Yüz lirası olan memleketin 
müdafaasma tahsis edilmek üzere 
servetinin yüzde yirmisini verecektir. 
Herkes orduyu tesllh için sUâhlanm 
hükümete tevdi eyliyecektir. Bu enir
lerin hilâfmda hareket edenler idam 
olımacaktır.) 

(Arkası var) 

(1) 95 numaralı ve 9 teşrinisani 1908 
tarihli Tanin gazetesinde bu projenin 
tercümesi vardır. 

(2) Cevdet paşa maruzatı. 
(3) Bosna - Hersek meselesinin bu saf

hası evvelce izah olunmuştu. 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkçeye çeviren: R. Birim 
[Son zamanlarda dünyanm her 

tarafmda briç oyvmu taammüm et
miştir. Memleketimizde de briçi oym-
yanlar pek çoktur. Fakat ekseriyet 
priç nizamnamesmi bümemektedir. 
B. R. Birim beynelmüel nizamname
sini türkçeye çevirmiştir. Bugünden 
itibaren bu nizamnameyi dercedece-
tiz-] 

Mukaddime 
Vaktile şimal memleketlerine, klüple

re, kor'diplomatlte ve pek yüksek sosye
telere münhasır olan briç harbiumumîden 
sonra bütün dünyanm muhtelif muhitle
rine yayılmış.ve,her smıftan pek mühim 
şahsiyetler bu oyuna büyük bir rağbet 
göstermeğe başlamıştır. 

Briç, hemen hemen sanayii nefise de
recesine, hiç olmazca, dlraagl spor merte
besine çıkarılmış ve beynelmilel briç mü
sabakaları tertip edilmiştir. Avrupa ve 
Amerika sosyetelerinde briç mandanite-
nin lâzımı gayri müfariki telâkki edil
meğe başlanmış ve alelûmum ziyafet, 
suare ve resmi kabullerin hiç birinden 
briç eksik olmamakta bulunmuştur. 

Müteaddit sebeplerden dolayı dünya
nın büyük klüpleri bu oyunun her mem
lekette ayrı bir şekilde tatbik olunan ka-
valdlnl birleştirmeği düşünmüşler ve bu 
maksatla uzım müzakerelerden sonra" 
Londranm Portland, Nevyorkun Whlst 
klüplerile Fransız klüplerinin hemen hep
sinin delegelerinden teşekkül etmiş olan 
Fransız briç komisyonu bh-leşerek Okşin, 
Plafon veKontrakt briçlere ait beynel
milel bir briç nizamnamesi vücude ge
tirmişlerdir. 

Bilcümle briç oynıyanlar, hattâ briç 
oynamadığı halde mond meraklısı olanlar 
için bile bu nizamnamenin fevkalâde 
ehemmiyeti ve katı lüzumu izahtan va
restedir. 

Değil muhtelif milletlere mensup ze
vat arasında oynanan briçte, hattâ ayni 
millet efradının beraber oynadıkları par
tilerde bile beynelmilel mahiyet arzetmi-
yen bir eserin fıkdanmdan naşi dalma 
ihtUâflar zulıur ettiği gibi bu ihtUâflann 
halleri) > için de, keza merci ve memba 
noksanmdan, pek nahoş vekayi çıkagel-
öıiştlr. 

Buna muannid, h.odpesend, müstebid 
veya fena maksat sahibi oyuncular! ilâve 
edersek herkesin ittiba etmesi lâi;:mgelen 
bir nizamnamenin ehemmiyeti bir kat 
daha tebarüz eder. 

Memleketimizde de briçe fazla ehem
miyet verilmeğe ve tamamen para alıp 
vermek zevkinden başka bir şey temin 
etmiyen talih ve ticaret oyunlannm ye
rine Türk sosyete ve ailelerinde de briç 
kaim olmağa başladığını gördüğümüzden 
beynelmilel briç nizamnamesinin bizde de 
kabul ve tatbikinin muvafık olacağım 
düşündük ve bu nizamnameyi türkçeye 
çevirdik. 

İngiltere, Amerika ve Fransada tab' ve 
neşrolunan bu nizamnamenin her üç 
tab'mm mukaddimelerinde de söylendiği 
veçlıile «bu kayıd briçin tabiî ve dürüst 
bir şekilde oynsmmasmm temini ve bir 
oyuncunun kazaen veya dikkatsizlik ese
ri olarak oyunun cereyanmı teşviş ve 
aramadığı halde, netice itibarile daha az 
gayri meşru olmıyan, bazı menafi temi
ni halinde mutazarrırlara münasip ta-
vlzat ita.sı maksadile vazedilmiştir.» 

«Bu kavald gayri ahlâki harekâta mâ
ni olmak gayesini istihdaf etmediğin
den kasden icra olunan muhalif ka
vald harekâta karşı hiç bir ceza vazedll-
memlştlr. Veclbel ahlâkiye, bilcümle ce-
zalarm fıkdanı halinde bile, en kuvvetli 
bir mânla degU midir? Oyunculardan bir 
kısmı bazı elfaz ve harekâtla briçin 
nezahetlle kabili telif olmıyan hadisata 
mahal verdiklerini nazan dikkatten dur 
tutmamalıdır. 

«Oyundan ihraç edilmek bilerek ve Is-
tlyerek yapılan yolsuzluklara kaurşı ye
gâne çaredir.» 

«Bu nizamnamedeki cezalar adaletle 
telif edilerek asgarî hadde indirilmiş ol-
duklanndaıı hata yapan oyuncu bunla
rı güler yüzle ve istiyerek kabul etme
lidir.» 

«Nizamnamedeki esaslann kıjrmetleri 
iyice kavrandıktan sonra münakaşalar 
bertaraf edilecek ve briç oynamak ta 
daha hoş, daha zevkli ve daha kibar ola
caktır.» 
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Pazaryolunda Merkez, Modada Ne-
jad Sezer, Üsküdar: Ahmedlye, Kû-
çükpazar: Hikmet Cemil, Samatya: J 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: Çem-
berlitaşta S im Rasim, Şehremini: 
Ahmed HamdL 

Kongreye çağırma 
Çocuk Esrigeme Kurumu Galata 

nahiyesi başkanlığından: 
Bugüne kadar kıymetli yardımlannız-

la sevindirdiğiniz kurumumuzun kongre
si 8/1/938 cumartesi günü saat 15 de 
Oalata Cumhuriyet Halk Partisi binasın
da aktedilecektir. Hayırsever her vatan-
daşm kongreye şeref vermesini saygıla
rımızla rica ederiz. 

KAPTAN PAŞA 6ELIY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. SertelH Tefrika Na 108 

Rozita, rüyada babasını görünce fikrini değiştirmişti: 
Üçüncü Muradı zehirliyecekti! 

Kıhç Ali paşa, o günlerde, Sinaıun 
başım yakan iki gemiciyi - Hasan ve 
Hüseyini - aratmakla meşguldü. Ha
san ve Hüseyin adü gemiciler mey
dandan kaybolmuşlardı. Elaptan pa
şa, asesbaşıyı da sıkıştınyor: 

— Bu herifleri sen tamrsın... Ne
rede ise bulup bana getireceksin! 

Diyordu. Kılıç Ali paşa, asesbaşı-
dan hınç almak fırsatım kolluyor-
du. Sinana yapılan fenalıklan dü
şündükçe: 

— Haremağası demek Sinamn ço
cuğunu denize atmamış... Aferin şu 
Cafere... 

Diye söyleniyordu. Kıhç Ali paşa 
ertesi gün saraya gidince Cafer ağa-
nm kulağına gizlice fısıldıyarak, 
çocuğun Mihrimah sultanm yanında 
olduğunu müjdeliyecekti. Rozita ço
cuğunun boğulmasındsın pek müte
essirdi. Bunu Kıhç Ali paşa da duy
muştu. Bu müjdenin haremağasm-
dan fazla Rozita ile alâkası vardı. 
Genç kadın, doğurduktan sonra ana 
şefkatinin ne demek olduğunu an
lamıştı. 

O, denize atılan yavrusunu unut
muyordu. Yavrucuğunun ' nurtopu 
gibi güzel çehresi gözünün öntmden 
aynlmıyordu. Onu bir kerecik bile 
göğsünim üstünde öpüp koküyama-
mıştı. 

Böyle bir kadma: «Çocuğun ya
şıyor, merak etme!» haberini vermek, 
dünyalan vermekten daha değerli 
olacaktı. 

R o z i t a , Ü ç ü n c ü M u r a d ı 
ö l d ü r e c e k m i ? 

üçüncü Murad o gün maiyet er-
kânile biriikte Edimekapı civarında 
gezintiye çıkmıştı. 

Kılıç Ali paşa, padişahm Edime-
pıya gittiğini dayımca bir şeyden 
haberi yokmuş gibi saraya gitti. Ha-
remağalanndan birine: 

— Valde sultam ziyarete geldim... 
Dedi. Hareme geçti. Valde sultan, 

kaptan paşanın ziyaretinden pek 
memnun olmuştu. Kılıç Ali paşa, 
Nurbanu sulam hastalığından sonra 
biricaç kere ziyaret etmişti. 

Kılıç Ali paşamn haileme geçişin
den maksadı, dönüşte padişahm 
yokluğundan istifade ederek Rozita-
yı görmekti. 

Kıhç Ali paşa Nurbanu sultanla 
görüşürken, Rozita odasında mühim 
bir facianm ilk perdesini hazırla
makla meşguldü. 

Rozita bir hafta önce rüyasında 
babasmı görmüştü. Sabahleyin göz
lerini açtığı zaman fikrini değiştir
di : 

— Burada esir gibi kalamam. Pa
dişah beni nikâhla alsa bUe, ben de 
nihayet Baffa gibi sarajon jrüksek 
duvarları içinde dünyaya hasret çe
kerek yaşıyacak değU miyim? 

Diyerek, eski fikrine döndü. 
Zaten Venedik elçisi de kuşçuba-

15a vasıtasile sık sık kendisine gön
derdiği mektuplarda: 

«—, Vazifeni neden unutuyorsun?» 
Demiyor muydu? 
Sinyor Veneyro, Rozitaya üç mek

tup göndermişti. Üçer, beşer gün ara 
ile gelen bu mektuplann sonuncu
sunda Venedik balyozu şu cümle ile 
Rozitanm millî gururunu da okşa-
mıştı: 

«Bütün Venedikliler, bütün memle
ketin seni bekliyor. Vazifeni unutma!» 

Rozita bu mektubu almca: 
— Kılıç Ali paşayı öldüı-emedim. 

Fakat, bugün ondan daha büyüğü
nü öldürmek fırsatı elimdedir. Padi-
şaiu zehirleyip öldürmekten daha 
kolay hiç bir şey yok. Kim öldürdü
ğünü de bulamazlar. Ben de bu ara
da belki kaçmağa muvaffak olurum. 

Demişti. 
Rozita, Venedik elçisine gfüveni-

yordu. 
— Beni bu kadar kışkırtan adam, 

elbette günün birinde saraydan ka
çırmak çaresini de bulur. 

Rozita bu işi yapmakla Venedik
lileri sevindireceğini düşünüyon 

— Yakalansam bile, dünyanm en 
meşhur bir kadım olurum. 

Diyordu. 
Öyle ya. O devirde bütün Akdenla 

devletlerini yıldıran Osmanlılarm hü
kümdarım yere serecek bir kadm bu 
işi yapmakla kim bilir ne kadar 
şöhret kazanacak, Avı-upada belki de 
namına âbideler yapılacaktı. 

Rozita bin müşkülâtla biraz zehir 
tedark edebilmişti. Rozitamn lıizmet-
çisi zenci Ayşe, Rozitaya çok bağhy-
dı. Rozita eline geçen mücevherlerin bit 
kısmım ona hediye ediyordu. Ayşe 
elmas merakhsıydı. Rozita, zenci 
hizmetçinin bu merpJom biliyor ve 
onu sık sık böyle göz kamaştıncı he
diyelerle sevindiriyordu. Ayşeye bu 
mahrem düşüncesini açmış değildi. 
Ona sadece: 

— Bahçede bir hayvana zehir ver
mek ve onun nasü öldüğimü gör
mek istiyorum. Bana biraz zehir bu
labilir misin? 

Demişti. Ayşe aptal bir kadın 
değüdi. Fakat, Rozitadan böyle bir 
şey ummadığı için, bu teklifinden 
şüphelenmiyerek: 

— Peki., getireyim amma., sakm 
benim getirdiğimi kimseye söyleml-
yesinl Mahvolurum sonra... 

Demiş ve sözünde durarak aradan 
bir iki gün geçince bir mikdar ze
hir getirmişti. 

Ayşe, hanımımn Hasbahçedekl 
hayvanlan sık sık görmeğe çıktığım 
büirdi. Zaten o bahçeye Ayşesia 
çıkmazdı. 

Ayşe: 
— Acaba hangi hayvanı öldüre

cek? 
Diye merak ediyor ve kendi ken

dine: 
— Mutlaka san geyik - şeker ve

rirken - bizim hammın elini ısır
mıştır... 

Diyordu. Rozita da Ayşeye san 
geyikten bahsederek: 
. — Onu öldürmeğe kıyamıyorum 

amma, dedi, nankör hayvan, her şe
ker verişimde elimi ısınyor. Artık 
bahçeye çıkamaz oldum. Herkesten 
ürküp kaçtığı halde, beni görünce 
bacaklarıma dolamyor. Ondan in
tikam almadan rahat edemiyeceğim. 

Ayşe de Rozitanm biraz daha gö
züne girebilmek için: 

— Sizden iyi değil ya, hammci-
ğım! diyordu. Mademki sizi rahat
sız ediyor. Ağzına zehirli bir şeker 
verirsiniz! Çarçabuk zıbanr gider. 
Siz de bahçede serbes ve rahat do-
laşırsımz!, 

Rozita aldığı zehiri ikiye bölerek, 
bir kısmım bahçeye çıkmca geyiğe 
vermeğe karar vermiş, diğer bir kıs
mını da odasında saklamıştı, 

Gejök meselesi ortadan kalksm 
diye o gün Ayşe üe bahçeye çıktığı 
zaman, san geyik havuz başında d» 
laşıyordu. San geyik Hasbahçede 
çiçeklere ve küçük fidanlara az za
rar vermiyordu. Bahçıvanlar ondan 
şikâyet ediyorlar. Fakat, Rozita 
onu seviyor diye bahçeye serbes bıra
kıyorlardı. 

San geyiği Rozitaya üçüncü Mu
rad hediye etmişti. San geyik çok 
ürkek bir hayvandı. Bahçıvanlardan 
büe kaçardı. Fakat, Rozitaya nasıl
sa çok alışmıştL O bahçeye çıkar çık
maz yanma koşar, zıplamağa ba{^ 
lardı. 

Rozita her günkü gibi o gün d» 
san geyiği biraz olcşadıktan sonra: 

— Ah., melun hayvan! Gene paı> 
mağımı ısırdı. 

Diye bağınmş ve Ayşenin: 
—, Sultamm, ne duruyorsunuz? 
Demesi üzerine koynundaki şe

keri çıkanp san geyiğin ağzına ver
mişti. 

Rozita bundan sonra bahçede faz
la kalmadı... Odasına gitmek üzere 
içeri girdi. 

Ayşe: 
— Oh, ne iyi yaptınız., biraz son

ra geberir gider. 
Diye söyleniyordu. 

(Arkfisı var) 
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Ticaret odası mec
lisi dün toplandı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Coğrafî mevkiinin bariz hususiye

tinden hemşehrinin iş sahalarmdaM 
teşebbüs kuvvetlerinden ve bilhassa 
Cumhuriyet hükümetinin yapıcı ve 
başarıcı yardımlarından istifade eden 
îstanbulumuz umvmıî harb sonrası
nın dünya iktisad âleminde meydana 
getirdiği değişikliklerin kuvvetli izle
rini gidermeğe, iktisadî sarsıntıları 
yenmeğe çalışmaktadır. Millî sa'iy ve 
sermayeyi kıymetlendirmeğe çalımak 
en mübrem zaruretler olmuştur. Siz
leri bu yolda birçok hamleler bek
lemektedir, 

İstanbul p i y a s a s ı 
Tanımak fırsatına malik olduğum 

bir takım ecnebiler İstanbul piyasa
sının çok yüksek bir iktisad mektebi 
olduğunu ve burada yetişenlerin dün
yanın her yerinde değerli yarlıklar 

, gösterebileceğini bana temin etmişler
dir. 

İşte siz bu mektebin mensupları 
müsbet çalışmanızla gündelik iş ha
yatınızdan aldığınız ilhamlarla ve ni-

. hayet kıymetli tecrübelerinizle yuka
rıda arzettiğim gayeler üzerinde yü

rüyeceğinizden, alâkadarları daima bu 
yolda tenvir edeceğinizden şüphe et
miyorum. 

Milletler arası ticaretin son sene
ler içinde her tarafta tabi tutulduğu 
kayıd ve şartların sizlere millî meta-
larımızı en elverişli piyasalarda sat
mak hususunda bir çok tedbirlere baş 
vurmak mecburiyetini yüklediğini 
yakından bilmekle beraber iş ve te-
Şebüs kabiliyetlerinizle bu müşkülle
ri yenmeye muvaffak olcağınızdan 
eminim. 

T a c i r n e d i r ? 
Bu topraklarda yoktan bir devlet 

ve millet yaratan Atatürk buyuru
yor ki: 

«Tüccra, milletin emeğini ve üre
timini kıymetlendirmek için eline ve 
zakâsına emniyet edilen ve bu emni
yete liyakat göstermesi gereken 
adamdır. 
Sizlerin bütün işlerinizde bu vecize

nin ihtiva ettiği miUî buyruğu göz 
onunde tutacağınızdan şüphe etmi
yorum. Yüksek şahıslarınızda sa'iyle-
rini ticaı-et ve sanayi hayatına vak
fetmiş çalışkan ve müteşebbis İstan
bul hemşehrilerini hürmetle selâm-
lanm.» 

Valinin alkışlanan bu söylevinden 
sonra celse on dakika tatil edilmiş 
ve hazır bulunanlar büfeye davet 
edilmişlerdir. On dakika' sonra celse 
tekrar açılmış ve riyaset divanı ile 
İdare heyeti intihabı yapılmıştır. 
Neticede riyaset divanına şu zevat 
seçilmişlerdir: 

Birinci Reis B. Mithat Nemli, İkin
ci Reis B. Ziya Taner, Birinci Reis 
vekili B. Ahmed Kara, İkinci Reis 
Vekili B. Ziya Öniş, kongre murah
hasları B. Hasan Vafi, B. Said Ömer, 
hesap müfettişi B. Sabri Tüten, mu
amelât müfettişi B. Ziya Kmacı. 

İdare heyeti âzalıl:lan: B. Mu-
ı*ad Purtun, B. Osman Nuri, B. Ah
med Bican, B. Şerafeddin Alemdar 
ve B. Sadeddin Selim. 

Toplantı münasebetile Atatürke, 
Başvekil B. Celâl Bayara ve İktisad 
Vekili B. Şakir Kesebire telgraflar 
çekilmesi kararlaştınlmış, meclis da
ğılmıştır. 

Sokak levhalarından yarısı 
kırıldı 

Sokak isimlerini gösteren sokak lev
halarından yüzde ellisi kırılmıştır. Be
lediyenin yaptığı tedkikat, levhala-
^ ^ emayeden yapılmış olmalarmdan 
dolayı mukavemet kabiliyetleri olma-
'̂ ığ'ını göstermiştir. 

Belediye, Avrupada olduğu gibi so
kak levhalarını kabartma saçtan yap
tırmağa karar vermiştir. Yapılacak 
tecrübeler iyi netice verirse elde bulu
nan emaye levhalar tamamile değiş
tirilecektir. 
Şubatta gelecek seyyahları 
Srezdirmek için tedbir almıyor 

önümüzdeki şubatta şehrimize gele
cek seyyah kafilelerini şehrimizde 
gezdirmek ve kendilerine lâzım gelen 
kolaylıkları göstermek üzere beledi
ye bu işin kendi nezareti altmda şoför
ler cemiyeti tarafından idare edilme
sini muvafık bulmuştur. Şoförler ce
miyeti bu hususta şimdiden hazırlık
lara başlamıştır. 

Zabıta nuveli 

Işık saçan 
uğursuz zümrüd 

(Baş tarafı 11 inci sahifede) 
—10— 

TP ahkikatm devamı sırasmda Yıl-
* maz Ali konağa gelip gidiyordu. 

Bir seferinde, emektarlardan bir kal
fanın: 

— Kur'amma kim dokunmuş? - de
diğini işitti. - Hatim indiriyordum. Ha 
mmefendinin ölümünden sonra yan
da kaldı. Tamamlıyacaktım. Fakat bi
ri almış. Hangi durak yerine balmu
mu yapıştırdığımı bulamıyorum... 

Yukarı çıkarken, yanında diğer bir 
kalfa: 

— Felâket felâket üstüne geliyor! -
dedi. 

— Ne var?. 
— Şimdi de Mehmed Ali beyefendi 

çok hasta... Halbuki birşey yok demiş
lerdi... Ah bu uğursuz zümrüd... Hep 
onun yüzünden... 

Ali, aileyi hastanın yatağı başında 
görünce, fazla kalmadı, geri .döndü. 
Müdüriyete şu raporu, verdi: 

«cinayetin nasıl ve niçin ^e kimin tara
fından yapıldığını tesbit ettim..Fakat ka
tilin Mehmed "Ali beyin vefatından sonra 
tevkif edilmesi, can çekişen bu bedbahtın 
ıztırabına tarafımızdan hürmet etmek 
olur. Esma hanımın zehirlenmesi gıda al
mak tarikile olmamıştır. Kendisinin gece-. 
leyin çıkardığı İğreti dişleri arasına, sa
bahleyin gözle kaş arasında, hane halkın
dan biri tarafından minimini bir balmu-
mile zehir konulmuştur. Kahvaltı esna
sında sıcak kahve, balmumunu eriterek 
zehirin akmasına sebebiyet vermiştir. Ka
til, kimyagerlikten anlıyan bayan Maz-
lûmedir. Onu cinayete seykeden sebep te 
bay Mehmed Ali'nin şifa bulmaz bir kan
sere yakalanmasıdır. Bayan Mazlûme ko
casının yakında öleceğini biliyordu. Ken
disine miras kalması için kocasının, ba
yan Selmadan daha evvel servete teva
rüs etmesi icap ediyordu. Bütün şüphele
rin Hindli üzerine toplanacağını düşüne
rek bu işi yapmıştır.» 

Nakleden: (Vâ-Nû) 

Fırtına 
(Baş tdrafı 1 inci sahifede) i 

«— İstanbulda liavanm bu kadar 
değişmesi ekseriya teşrinievvelde 
olur, kanunusanide olmaz. Bu sene-
ki değişiklik Akdenizdeki depresi-
yon'un galebe çalmasından ileri gel
mektedir. Bu sene kışın şiddetli geç
mesi çok muhtemeldir. 

— Kış şiddetli olunca yaz da güzel 
olur, derler. 

— Yalnız yaz mı ya! Bahar da gü
zel olacak. Kışın şiddetli olması gerçi 
odunsuz, kömürsüzler için iyi değil
dir. Fakat tabiatin ahengi için şid
detli kış mükemmel bir şeydir. Mese
lâ bu sene İstanbulda kışı güzel bir 
ilkbaharın, çok iyi bir yazın takip 
etmesi muhtemeldir.» 

İstanbulda bahar ender görülür. 
Çok seneler 15 gün bile sürmez ve 
ekseriya da şiddetli soğuklardan ba
har çiçekleri kurur. Bu sebeple, bu
günkü fena havalar karşısında, B. 
Fatinin yukandaki sözlerile mütesel
li olabUiriz. 

Bir motor karaya oturdu 
İnebolulu Fikri kaptamn mutasar

rıf olduğu Ömer kaptan idaresinde
ki Yenihan ismindeki 120 tonluk 
motor, fırtınanın şiddetinden, dün 
Kefken adası önünde karaya otur
muştur. Derhal civardan yetişenler 
tarafından içindeki yedi kişiUk mü
rettebatı kurtarılmıştır. 

Bundan başka Emirgân önlerinde 
de diğer bir motor, suların tesirile de
mirini taramış, batmak tehlikesine 
geldiği sırada kurtarılmıştır. 

Karamanda bir kurt sürüsü 
Karaman (Akşam) — Gökçe-

köyü civannda bir kurt sürüsü peyda 
olmuştur. Bu havalideki hayvanlara 
musallat olan bu kurt sürüsü Gökçe-
köyünden B. Yusufun ağılma hü
cum ederek 80 koyunu ve bir tayı 
parçalamıştır! 

Gökçeköyü halkı tarafından yapı
lan bir sürek avı neticesinde kurtlar 
pusuya düşürülerek dokuzu öldürül
müştür. Mütebaki kurtlann telef edil
mesi için müteaddid yerlerde daha 
pusular kurulmuştur. 

Erzincana 10 gündür posta 
verilemiyor 

Erzinca 5 (Hususî) — Fırtmadan 
vapurlar Trabzona gelmemektedirler. 
Bu yüzden on gündenberi İstanbul 
postası alınmanuştır. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su (TiltU ve MitU gece sarajnnda), 19: 
Nezihe ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi, 19,30: Spor musahabeleri: Eş
ref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20 : 
Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm
dan arabca söylev, 20,46: Fasıl saz he
yeti: Okuyucular: Küçük Safiye, İbra
him, Ali, kanun Muammer, klftrinet Ham-
di, tanbur Salâhadâin, ut Cevdet Kozan, 
keman Cevdet, 21,15: Bedriye Tüzün; 
Şan orkestra refakatUe, 21,45: ORKKS-
TRA: 1 -Glinca: Yvan susanln uvertür. 
2 - Primi: İndlan Love Cali, 3 - Oounod: 
Romeo et Juliette fantezi, 4 - Çaykovski: 
Reverie İnterrompue, 22,16: Ajan» ha
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: 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: 
Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45:, Saat .ayarı ıve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,1Ş: Türk; n)u-
slkisi ve halk şarkları (Servet Adnan \ ve 
arkadaşları), 20,15 - 20,30: Meteoroloji 
mevzuunda konuşma: 'Tevfik Göymen, 
20,30 - 21: Plâkla dans musikisi. 21-^1,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Albeniz: Orientale, 
2 - Leopold: Praha, 3 - Mozart: Celebre 
And ante, 4 - Straus: Du und Du, 5 -
Rahmaninoff: Melodie, 21,55 - 22: Yarın
ki program ve istiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da, Fröhlich 
orkestrası çalıyor — Münih 20,10 da. Eğ

lenceli muzika — Leipzig 20,55 te, «Cezayir-
de İtalyan kadını» operası — Beromüns-
ter 20 de. Büyük konser — Strasburg 
20,30 da, İki piyano ile konser — Radio 
Toulouse 20,40 tâ, Eğlenceli muzika — 
National (İngiltere) 20,20 de, Radyo or
kestrası — Orta İngiltere 20 de, Orkestra 
konserin — Roma. 20,30 da, Radyo orkes
trası — Bükreş 20.25 te, Mandolin orkes
trası — Prag 20,10 da. Askerî muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de. Dans muzikası — Deutsch

landsender 21 de, «Dilenci Etüdiyan» ope
reti — Frankfurt 21 de. Konsere devam — 
Leipzig 21 de. Operaya devam — Kolon
ya 21 de. Büyük konser — Monte Goneri 
21,10 da, Büyük konser — Orta İngiltere 
21,30 da. Filim havaları — Roma 2İ30 
da. Eğlenceli muzika — Lüksenburg 21,40 
ta, Konser — Varşova 21 de, «Dansöz F&n-
ny Ehsler» opereti — Bükreş 21,15 te, Ak
şam konseri — Sottens 21,30 da. Radyo or
kestrası — Prag 21,05 te, Filarmonik or
kestra. 

Saat 22 de 
Berlin ve Danzig 22 de. Eğlenceli inuzi-

ka — Kolonya 22 de. Dans muzikası — 
Breslau 2255 te. Eski dans muzikası — 
Stuttgart 22 de, Büyük konser — Lyon 
PTT. 22,30 da, «Grand Moğol» operası — 
Radio Paris 22,30 da, Opera komikten 
nakil — Strasburg 22,30 da. Radyo orkes
trası — National 22 de. Eğlenceli muzi
ka — Londra 22 de. Radyo orkestrası — 
Orta İngiltere 22,20 de. Keman konseri ve 
22,45 te, Gelsha opereti — Roma 22 de, DOT 
nizetti'nin «Don Pasquale» operası — Mi
lano 22 de. Operet — Bükreş 22,45 te, Ru
men muzikası — Peşte 22,05 te, Piyano 
konseri. 

Saat 23 de 
İngiliz istasyonları 23te, Operete de

vam — Lyon 23 te. Operaya devam — 
Roma 23 te, Operaya devam — Alman is
tasyonları 23,30 da, Eğlenceli muzika — 
Radio Toulouse 23,15 te. Akordeon kon
seri — National 23,20 de. Piyano konse
ri — Lüksenburg 23,30 da. Senfonik kon
ser — Varşova 23,05 te. Piyano konseri — 
Peşte 23,30 da, Orkestra konseri. 

Saat 24 ten itibaren 
Viyana 24 te, Çigan muzikası — Deutsch

landsender 24,20 de, Hafif muzika — Ko
lonya 24,30 da. Konser — Stuttgart 1 de. 
Gece konseri — Radio Toulouse 1,35 ten 
2 ye kadar, Gece konseri — National 1 de, 
Dans muzikası — Roma 24 te, Dans mu
zikası. 

[ÂKŞÂM 
Abone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 

SENELtK 
6 ATLK 
S AİTLK 
1 AfLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > 1450 > 
400 » 800 > 
190 > — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600. altı aylığı 1900, Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek l&zundır. 

Zilkade 4 — Ruzukasım 60 
8. lank C«B«f 0{U lki»dl Ak|a Tıtn 

E. 12,45 2,29 7,25 9,48 12,00 1,38 
Va. 5,40 7,24 12,20 14,43 16,56 18,34 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. 1? 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 — Evimizdeki stenografi kursunun 

ikinci devresi bitmiştir. 2 — Üçüncü dev
re İçin kayıd muamelesine başlanmıştır. 
Arzu edenlerin 15/1/938 tarihîne kadar 
müracaat eylemeleri mercudur. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

6/1/938 
F İ A T L A A 

CÎNSt Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 29 
Buğday sert 5 22 
Arpa Anadol 4 7 
Çavdar 4 39 
Mısır sarı 4 10 
Yulaf 4 5 
Afyon Malatya 490 — 
İç badem 84 20 
İç fındık 34 — 
Güz yünü 77 — 
Z. Yağ 36 — 
Pamuk yağı 35 — 

25 
7i 

22i 

88 — 

42 20 

G E L E N 

Butday 
Çavdar 
Yapak 
Susam 
Mısır 
İç fındık 
Z. Yağ 
Fasulye 
P. Yag 
Mercimek 

699 
15 
18 1/4 
87 3/4 
49 1/2 
59 
42 1/2 

105 
80 
20 1/2 

Ton 

G İ D E N 

Afyon 2 1/2 Ton 

0 1 9 F İ A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 

5,20 K. 
4,30 » 
5.78 » 
4,71 » 
4.85 »-
7.63 » 

S/1/938 Çarşamba günü 
istanbul Halinde toptan satılan yaş 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En 

Cinsi 

Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz 

Mikyası Fiati 
Kr.S. 

Kilo 3 — 
> 5 — 
» 3 — 
» 4 — 
» 6 — 

Demet 2 50 
» 2 — 

100 Adet 50 — 
» 10 — 

Demet 1 — 
» — 75 
» — 60. 

Kilo 3 — 
> 3 — 
» 10 — 

meyra 

yükseli 
Fiati 
Kr.S. 

kök 
B yaprak 

Pancar 
Yeşil salata 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Gümüşhane » 8 — 
» Ferik > 6 — 
» İnebolu » 5 — 

Armud Ankara » 1 2 — 
» Karadeniz > 5 — 

Ceviz » 5 — 
Ayva > 3 — 
Nar » 13 — 
Kestane > 8 — 
Muz » 7 0 — 
Kuru üzüm > 14 — 
Kuru İncir » İ S — 
Ağaç kavunu Adet 4 — 
Limon yerli 100 » 180 — 

9 ecnebi 100 » 140 — 
Portakal: 

D Dörtyol 36 İlk sandık 280 — 
» 64lük » 3 3 0 ^ 
» 80 İlk » 230 — 
» 100lük > 140 — 
» 150 Uk > 140 — 

Alanya 64 lûk » S75 — 
> 80 İlk » 275 — 
> 100 lük > 175 — 

Fenike 160 hk » 400 -> 
> Rize 64 lük > 150 — 
> > 80 ilk > 100 — 
» » 100 lük » 70 — 
T> » 150 İlk > 70 — 

Mandalina Alanya 100 adet 200 -~ 
» Rize 100 > 50 —i 
» Fenike 100 » 60 — 
» Bodrum 100 > 250 — 
» Mersin 100 » 100 — 

3 
7 
3 
6 
7 
3 
2 

100 
30 

1 
1 

50 

50 

50 

25 

90 

50 
4 
3 

3 5 — 
25 — 
15 — 
8 — 

25 — 
8 — 

15 — 
10 — 
15 — 
15 — 

120 — 
25 — 
25 — 

6 - , 
250 — 
150 — 

300 — 
350 — 
250 — 
160 — 
150 — 
400 — 
300 — 
200 — 
450 — 
250 — 
130 — 
80 — 
80 — 

210 — 
150 — 
800 — 
400 — 
250 

B O R S A 
6/1/938 

(AKŞAM K A P A N I Ş F İ A T L E R İ ) 
ESHAM ve TAHVİLAT 

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 

» II 
» n i 

Mümessil I 
Mümessil II 

> I ^ 
İş Bankası 

•» 

94 

97 
18.70 
18,70 
18,70 

40 
40,40 

1 0 ^ 
hamiline 10,30 

müessla 77 

Türkiye Cum- N 
huriyet Merkeı \ 
Bankan ^ '• 
Anadolu R. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttlbad Detir-
menlerl 
Şark Dcftif-
mtAltrl 

254t 

% 

ıa,BA 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

P a n (C«k fiatleri) 
Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
ZloU 
Pcngo 

23,51,75 
626 

0.7930 
15,18.70 

87,30 
3,45,25 
4,70,88 
1,43,50 

Bükreş 
Moskova 

Eminönü Halkevinden: 
Ar şubemizin salon orkestrası 1938 yılı 

birinci konserini 10/1/938 Pazartesi aksa-' 
mı saat 20 de Evimizin Cataloglundakl 
merkez salonunda verecektir. Bu konser* 
gelmek iatlyenler davetiyelerini Ev büro
sundan almalan rica olunur. 

Konserlere çocuk kabul edilmez. 

Çektiği ıstırab-
ların mes'ulü 

kendisidir 

ICaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muaımit baş ağnsmdan 
eser kalmıyacaktı. 

ISflEVRO^IN 
Bütün ıstırablan dindirir, baş ve 
diş ağrılarile üşütmekten müte-
vellid ağn, sızı ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

NEVIROZIN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 
İcabında gîinde 3 

kaşe alınabilir. 
tsim ve Markaya Dikkat 
Taklitlerinden sakımniz 

Baş, di$, nezle, grip, romatizma, nevralji, lonldık ve bütfin 
ağnlarmızı derhal keser. îcabmda simde 3 ka$e almabiUr. ' 

MiilMMİA 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritizm, Romat izma 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Tophanede Hacımimi mahallesinde Kumbaracı yokuşunda 116 ve 92 

sayılı Ayni hatun mektebi arsası Evkaf kanunımun 44 üncü ve 5042 sayılı 
nizamnamenin 35 inci maddesi mucibince Kadastroca Evkaf namma tesbit 
edilmiş olduğımdan bu babta tasarruf iddiasında Jjulunanlann mezkûr mad
de mucibince alelûsul mahkemeye müracaat eylemek i i. (47), 
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KUC 
KÜÇÜK İLÂNLAB f 

AKŞAM okuyucuları arasmda en 
emin, en süratli ve ea ucuz U&n 7aa-
tasıdır. 

KÜÇÜK tLÂNLAR Pazar. 8ali Ta 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
MUHASİP — Ecnebi llsanlârtna vakıf 

muhaberatınızı temin eden ve defterlerl-
(ilzl bakacak cok tecrübeli bir muhasip 

,8rflnde birkaç saat İçin iş anyor. cKÂTİP» 
I rümuzlle Akşama müracaat. — 8 

2 — İŞÇİ ARIY ANLAR 
ECZACI YARDIMCISI ARANIYOR — 

Eczanelerde bir iki sene pratik görmüg 
bir eczacı yardımcısma İhtiyaç vardır. 8a-
raçhanebaşında İbrahim HaÜl eczanesi
ne müracaat. 

AMBALAJ İŞLERİ İÇİN _ 20 - 25 yad
larında üç işçi kıza ihtiyaç vardır. İstan
bul Yeni postane karşısmda Kızılay ha-
nmda 26 numaraya müracaat edilsin. 

— a 

3 — SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK PİYANO — Alman 

marka (kuyruklu) bir piyano azimet do-
layıslle ucuz satılıktır. Beyoğlu Ağahamam 
Salzani apartıman 62 No. İçeride 4 Na 
Madam Klavaya müracaat. — 1 

SATILIK KAPALI OTOMOBİLİ OLAN
LARA — ' Gayet az kullanılmış iyi bir 
halde kusursuz hususi bir otomobil ah-
nacaktır. Satmak istiyenler mufassal bir 
mektupla model, marka, kilometre ve son 
flyatmı İstanbul posta kutusu 179 numa
raya bildirsinler. — 2 

ESKİ ÜSLÜPTE MOBİLYA VK HER 
NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz ve sair işlerle 
eski yağü boya tablo, gravür, porselen, 
fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, 
her nevi salon tezyinat eşyası ve Lul 
Kenz, Lul Sez, Ampir gibi eski üslüplerda 
mobilyalar alıyorum. Beyoglunda İstik
lâl caddesinde eski Polonya sokatmda 
Merkez apartımanı (2) numaralı daireye 
müracaat. 

^ I 

18 X M SEYYAR TAHTA MAKİNESİ — 
Olup ta satmak istiyenler Foto Süreyya-
ya müracaat etsinler. — ı 

125 LİRAYA — Mükemmel bir piyano 
İskemlesi ile beraber acele satılıktır. Mü
racaat: Beyoğlu Aynalıçeşme Emin Cami 
caddesi Emin Cami apartımanmda No. 63 
İçeride No. S, saat birden akşama kadaıı. 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK TÜTtÎNCÜ Dt^KÂNI ARA

NIYOR — Tütüncü dükk&m olup satmak 
istiyenler ve k&rh iş olup sermayeli or
tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
rttmuzUe mektupla müracaat etsinlet. 

— 3 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
88 No. h müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senev! 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısmdaki bak
kala müracaat. — ı 

SATILIK EVLER — Kadıköy Altıyol 
agzmda Kayışdag çeşmesi bitişiğindeki 
29 lunaralı büyük ve yanmdaki küçük ev
ler satılıktır. Bahariye 96 avukat bay Sır
rı Celâle müracaat. — 3 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası İttisalinde köşe başında on 
dört odaU ve altmda cadde üzerine 
müstamel dört dükkâm havi 1 No. h 
han acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
şirketi karşısmda Kristal kıraathanesine 
her gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. — 11 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALA
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar-
kasmda Güzelbahçe sokağmda nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanında 27 
No. ya müracaat Telefon: 21468. — 7 

SATILIK ECZANE — Ceyhan.da 29 
senelik kıdemli ve tanmmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satıhktır. Almak İçin Ceyhanda 
hlbl Ali Rıza Atasaguna yazı ile ve ^ -
hut bizzat müracaat. — 8 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
TIMAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasmda Hastane bahçesi karşısm
da 56 No. İl her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
Ura kira getirmekte olan apartımsuı ace
le satılıktır. Üçüncü kattakllere müra
caat. — 1 

BÜYftK FIRSAT — Üç kat. dokuı oda. 
her katta su. elektrik, hava gazı. fev' 
kal&de manzara, çok kullanışh ve sağlam, 
bahçeli, hususi mutfak, naldl dolayısile 
sahibi tarafmdan satılacaktır. Oedlkpa-
şa. Emin Sinan Dağhan sok. No. 8. — 1 

SATILIK EV — Fatih Çırçır Fenerli 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda. Ud 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu va sar
nıcı havi İki ayn bölük, tramvaya yatan 
fevkalâde havadar Halice ytmınıt man
zarası vardır. Müsait flatl* acel» aatıhk-
tır. İçindekilere müracaat. — B 

5 — MÜTEFERRİK 
BEYOfiLUNDA GAYET tŞLEK BİR 

KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr temlnathdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 4 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sımf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann taleblerlnl pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımam No. 7 
Beyoğlu. — 8 

HUSUSİ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bir muallim orta mektep ve 
lise talebesine husul riyaziye ve fizik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. ru
muzuna müracaat. — 4 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
İçin) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrej eliğine malik 
ve tstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esash ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Flatler mutedildir. «PROF. M. 
M> rümuzlle (Akşam) a mektupla müra
caat. _ 11 

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

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteımlş olan karilerimizden 
D. N. — A.D. öğretmen 

namlanna gelen mektupları idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

^:::zz KATRAN HAKKI EKREM 

Saclarınızı Dökiilmekten Koruyunuz! 

l!#jrMIJ!< 
SAÇ EKSiRİ 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Mezad kaime No. sı 9339 markası H O C No. sı 1 kanunî safî sıkleti 64 kilo 

ağırlığında 172 lira 51 kuruş değerinde 1 adet elektrik motörü MKN 8248 A 
(MUM) C 11077 M ve N KS 84 K 600 G 947 L 67 KD Selloit bisiklet sapı MKN 
7545 R-R 163/64 M VE N KS 19 K 450 G 105 L 34 KD Topu boyalı pamuk 
mensucat. Bu eşyalar açık arttırma ile satılacağı ve MKN 8452 S L C 556 M 
VB N KS 113 K 10445 L İP, KD safi ipek mensucat MKN 7888 H K 397/98 M VE N 
KS 486 K 7969 L 9 KD ipekü pamuklu mensucat MKN 7831 L 1/7 M VE N 
KS 65 K 121 L 38 KD müstamel ağaç kanape ve sandalye MKN 7544 H Y D 
RA 25432 M VE N KS 40 K 900 G 383 L 24 KD Radyo aksamı MKN 7484 bilâ 
M ve N KS 17 K 91 L 85 KD yün battaniye MKN 1997 bilâ M ve N KS 680 Q 
65 L KD kadın çamaşırı IvIKN 7561 L D C C O 155 M VE N 7 KS 603 L 75 
KD suni ipek mensucat kauçuklu MKN 6941 704/1486 M VE N KS 2 K 180 
G 90 L 47 KD İspirtosuz Pinüs yağı MKN 7954 bilâ M ve N KS 5 K 800 G 128 
L 55 KD dolu sinema filmi MKN 7559 HAS 100 M VE N KS 49 K 1238 L 98 KD 
ipek Jjapka şeridi MKN 733C 1/7 L M VE N KD 73 K 137 L 22 KD müstamel 
ağaçtan büfe dolap MKN 7558 T W 75 M VE N KS 83 K 17 LD inşaata mahsus 
oluklu demir MKN 2186 2187 6940 5522 7485 muhtelif M ve N KS 41 K 400 G 
1200 LD dolu sinema fUmi MKN 3172 P E bilâ N KS 231 K 207 L 44 KD yaıaU 
resimli reklâm MKN 7955 79/80 723/24 M VE N KS 13 K 105 L 21 KD dero 
taklidi şapka kenarı MKN 7828 L 1/7 M VE N KS 5 K 256 L 81 KD pamukla 
mahlut yorgan MKN 3313 DAV 4469 M VE N KS 22 K 63 L 30 KD gayri mez
kûr uçan yağ MKN 7517 HHB 1 M VE N KS 20 K 800 G 42 L 55 KD boyaU 
ağaç kutu ve tepsi MKN 155 bilâ M ve N KS 2 K 670 L 41 LD keçi derisi MKN 
7533 V E 4374 M VE N 26 ADET elyafı nebatiyeden şapka taslağı 124 L 21 KD 
MKN 7903 P P I M VE N KS 61 K 29 L 40 KD boyaU demir portmanto MKN 
7656 337 N 7 KD 800 G S3 L 15 KD pamuk perde ve örtü MKN 7546 ADRES M 
KS 8 K 340 G 192 LD deri çanta gümüş yaldızh MKN 7520 379 N 24 ADET 
suni ipek kadın şapkası donatılmamış 128 LD MKN 3272 330 M KS 8 K 400 
G 35 LD pamuk perde MKN 2681 A F 914 M VE N KS 5 K 105 L 67 KD gayri 
mezkûr uçan yağ MKN 2392 (CJ) 5983 KS 4 K 100 G 63 L 78 KD yün mensu
cat bu eşyalar 1549 sayılı kanım mucibince 10/1/938 gününde ve saat 13 bu
çukta 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye cad. Gümrük 
satış salonunda aktarmaya satılacaktır. İsteklilerden % 7 buçuk pey akçesi ve 
Maliye ımvan tezkeresi istenir pey akçelerinin 12 ye kadar yatırılması mecbu
ridir. (45) 

Dahilîye Vekâletinden: 
Muğla içme suyu tesisatı ve inşaatı aksiitmesi 

Muğlaya, 4,5 kilometre mesafedeki Şemseddin menbaınm şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatı ile müteferri diğer işlerin yapılması kapah zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

rada Dahiliye Vekâleti binasmda toplanacak Belediyeler İmar Heyetince ya-
püacîüctır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve v»-
saiM aym gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine teslim etml} olmaları lâ^ 
zımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun Ura kuc 
ruşluk muvakkat teminat. 

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

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

alacakları vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbua mukablllnd* 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek tekUi mektuplarmm iadeli teahhütlüğtl olmaa f i 

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

Fen şef l iğe müracaat etmeleri (11) (55) 

Galatasaray Lisesi Alım Safam 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cjjjsİ Iıliktan Tahmin PL Ük teminatı Eksiltme güntl 
Adet kutu K. l i ra Kr. ve ̂ saatl 

ŞeftaU kompostosu konserve 1900 44 116.14 12/1/938 Çarşamb* 
Enginar konserve 1500 47,50 günü saat 14,30 da 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda dnsl 
ve miktarı, ilk teminatı, eksiltme gün ve saati yazüı konservelerin İstanbul Kül* 
tür Direktörlüğü! binasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan komlsyondii 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret oda-
sınm yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belli gün ve saatte komisyonla 
gelmeleri, (8618) 
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"Adeta bîr harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarfında 
Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu* 

Arkadaşları, şayani hayret 
tenine gıpta ediyorlardı. 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakiki 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim için 
bu, bir harikadır» bir hafta zar-
finda bu derece cazib bir şekil ala
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar
kadaşlarım, daha genç ve daha 
iBehhar göründüğümü söylüyorlar, 
cadden şayani hayret olan böyle 
bir teni temine muvaffak olduğu
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvelâ, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
^"^""»^ kullammz. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Üniversitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara-
™»Jan keşfedilen ve «Biocel» 
tabir edüen gençlik cevheri mev-
cuddur. Siz uyurken, cildinizi 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş hakikî fotoğrafı 

besler ve gençleştirir ve yüzdeki 
çizgi ve buruşuklukları izale eder, 
sabahleyin kalktığınızda daha 
genç görünürsünüz. 

Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremini kuUa-
nmız. En sert ve esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatır. Siyah ben
leri eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Yahıız Tokalon kre
minin temin ettiği bu cazib, seh-
har ve güzel tene malik olımur. ^̂  

Scandinavian Near 
East Agency 

GaUUda Tabir han S Oncd kat 
Tel: 44991 - X - S 

Srenaka Orient Linien Gotbenbnrg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, DantziK, 

Odjmla Copenhag Abo Reval ve bûtûn 
Baltık limanlan sark ve Karadeniz ballı
ca limanları arasında İS günde bir aılmet 
ve avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Oothenburg T» Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Salmaa vapuru • K. Saniye doğru. 
Brageland vapuru 5 K. Saniye doğru. 
İsa vapuru 10 K. saniye doğru. 
Takmda Istanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynla Oothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
ICln hareket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 5 K. Saniye doğru. 
Salmaa vapuru 6 K. Saniye doğru. 
Gunborg vapuru 9 K. Saniye doğru. 
Fazla tafsil&t İçin Oalata'da Tahlr han 

S ûncU katta kâin acentalığma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 8 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

tik teminatı Muhammen Fi. Muhammen miktarı 
^ ^ K. Kuru8 Metro 
120.75 460 350 lâcivert kumaş 
Galatasaray lisesine lüzum olan yukarıda nev'i ve miktarı ve ilk teminatı 

^ » l ı kumajm 20/1/938 gününe müsadif perşembe günü saat 15 de İstanbul 
gUtür Direktörlüğü blnasmda Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyon-
» açık üşütmesi yapüacaktır. 

^ i«e gireceklerin numune ve şartnameyi görmek üzere okul idaresine 
*• Ticaret odasımn yeni sene vesika ve teminat makbuzlarıyla belli gün ve sa-
***« komisyona gelmeleri. «SO» 

Sümer Bank 
BURSA 

MERİNOS FABRİKASI 
Gerek dokuma ve gerek her turlu trı-

kotaj yün ipliklerini imale ve sipariş ka
bulüne başlamıştır. 

Merinos Fabrikası yün iplikleri yabancı 
memleketler ipliklerine olan ihtiyacı tama
men ortadan kaldıracaktır. 

İplik numunelerini Bursada Merinos 
Fabrikası direktörlüğünde görebilirsiniz 
ve oradan istiyebiHrsiniz. 

Dahiliye Vekâletinden: 
•^ . , v»coHQ5mın Hali hazır haritalarının tan-

Malatya vilâyetinde Adı Yaman kasabasınm iiaıı na 
(rt^. . , ı.v„.,Hr Muhammen keşif bedeli 4000 lira-
••»^ işi pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. Munammcı ? ^ r̂  v,n-
*r. a i e 22/1/938 tahminde cuma günü saat 11 de Ankarada DahiUye 
»ekâletl blnasmda Belediyeler İmar heyetinde yapılacaktır. M-alckat tem-
»«t 300 lirada-. Şartnameler Wm bedel Belediyeler İmar Heyetr (en şefliğinden 
•lUttbUir. (10) (54) 

Doyçe Levante Linye 
G. m, b. H. 

HAMBURG 
OautiCh* ItvanU'Unl* AUtı Uvınt*-Llni* I . - * . . 

Hamburg, Brem, Anvers, istanbul 
ve Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 

Delos vapuru 5 K. Saniye doğru. 
Smyma vapuru 6 K. Saniye doğru. 
Chios vapuru 7 K. Saniye doğru. 
Konya vapuru 10 K. Saniye doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan harelcet edecek 

vapurlar 
Delos vapuru 8 K. saniye doğru. 
Konya vapuru 13 K. Saniye doğru. 
Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanlan için 
hareket edeck vapurlar 

Jonia vapuru 5 K. Saniye doğru. 
Smyma vapuru 7 K. Saniye doğru. 

Fasla tafsilât için Galata'da Ova-
klmyan hanmda DOYÇE LEVANTE 
LtNYE vapur acentalı|:nıa müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

1938 
Matbuat Almanağı 

Ç İ K T İ ! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 

1937 yılının tarihî, en meşhur 
muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftahk aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

T I F O B İ L 
Dr. İ H S A N S A M t 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hapla-
ndır. Hiç rahatsızlık vermez. Herkes 

alabilir. Kutusu 50 Kr. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci «artıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir ilâçtır. 

Çağırma 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Kadıköy şubesinde kayıth emekli piya

de binbaşı 321 - 516 Bursalı AdU oğlu İs
mail Şükrü İpekerin Kadıköy şubesine 
müracaatı ve tstanbulda değilse adresini 
bildirmesi ilân olunur. 

Zayi — Suşehri askerlik şubesinden al
mış olduğum askerlik terhis tezkeremi 
zayi ettim, yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. * 
Suşehrlnin Ortaköyden Zeynel oğulların

dan Osman oğlu AH 

Zayi — Fatih nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus cüzdanımı zayi etim, ye
nisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Etem 

eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmeıü 
mümkün değildir. Hazımsızhğı, mide yanmalarım ekşiUklerini ve muannit 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatm intizamsız-
Iıklarmı en emin surette Islâh ve insana hayat ve canhlık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

TAKLİTLER/NE DİKKAT 
Femil ve Bağlarına gösterilen rağbet ve hücumdan piyasada 

Kat'iyyen mal kalmamıştır. 

FEMİL 
Yeniden piyasaya yetişrilmiştir. 

Bağlar ise bir lıafta sonra iıizmetinize iıazırdırl 
Piyasaya taklid ve çürük Femil bağlan çıkanhnıştır. Dikkatiniz ve 

Femil markasını İsrarla istemeniz menfaatiniz icaİHdır. 
Femil Lâboratuvan 

inhisarlar U. Müdürlüğûnden: 
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 — Eksiltme 9/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Fiksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata-

loglannı, 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 — îsteklileıin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «8614» 

* 
I — Şartname ve nümımesi mucibince 5000 adet yeşil renkte Sumen 

Sünger kâğıdı pazarlıkla satm ahnacaktır. 
n — Pazarlık 11/1/938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (M.) (8719) 
• 

I — Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktan yaaah numunesi muci
bince 5,000,000 şişe kapsülü pazarlıkla satm alınacaktır. 

n — Pazarük 2/11/1938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 
Kabfttaşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

ra — Şartname ve numuneler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den almabilir. 

rv — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (61)' 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazıh muhte
lif cıvatalar 21/2/938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada 
idare blnasmda satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teküf edUecek malm yerli veya ecnebi olduğu
na göre hizalarmda yazılı muvakkat teminat ile kanunim tayin ettiği vesikac 
lan ve Nafla müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 167 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (31) 

Yerli mala ait 
Muhammen Muvakkat 

İsmi bedeli teminat 
Lira l i ra 

52 kalem muhtelif cıvata 60600 4280 

Ecnebi mala ait 
Muhammen Muvakkal 

bedeli teminat 
Ura Lira 

33318 2498,831 
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Alman kimya sanayiinin 
ÇayamiD Ihayıret b i r kaşfS 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatannadığı çamaşırları 
B i r kad ın ın i p e k l i b luz rop ve ç a m a ş ı r l a r ı n ı 
B i r e r k e ğ i n p a l t o , p a r d e s ü ve k o s t ü m ü n ü 
B i r d ü k k â n ı n c a m e k â n vitrin ve cam kısımlarını 

Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her türlü cam ve porselen aksamını 
Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyunbağı ve gömleklerini 

Güzel bir apartmıamn antresindeki bütün mermer, fayans aksammı 
Modern bir banyo mahallinin musluk, a3ma, ve kurnasını 
12 metre mûrabbamda eskimiş, kirlenmiş bir halısn. 

3 0 ku ruş yalnız bir ku tu 

^BT 
Temizler, yepyeni ve mükemmel bir hale ifrağ eder. Paketi 5 kuruş. Hasan deposu 

Baş, diş, adale ağnbmle diğer ağnlan en kısa zamanda ve en kafi şekilde 
^ dindirir, madeye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali 

lıastfüıklara kargı bilhassa müessirdir. 

İcabında ^nde 3 kaşe alınabilir 
Taklitlerinden fiMkınmıı ve her yerde ısrarla «GRİPİN» isteyiniz. 

REOSİL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla istesri-
tuz. 

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

.6, KOCATAŞ SUYU ve 6AZ0ZUNU 
HER YERDE ARAYINIZ 

6 

Çünkü, Kocataş suyu İstanbulun en hafif ve şifah sulanndan biridir. Mikyası ma' derecesi bürdir. Hazım ve 
müdrirdlr. Marabamda fennin en son l^rakkiyatma göre toplanmakta ve emaye borularla sahile getirilmekte
dir. Şişeler her defasmda sodalı kaynar su ile ve otomatik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el değmeden doldurul
maktadır. Şimdiye kadar Karakulak sulan hakkında gösterilen emniyet ve rağbetin Kocataş suyu ve gazozları 
hakkmda dahi esirgenmemesinl Kooperatif muhterem müşterilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sulanm gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 
Kooperatif : Tophane. Telefon: 44893 
Merkez Deposu : Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Beyoğlu Bayiliği : Taksim Aydede caddesi Talât tneli 
İstanbul Bayiliği : Sultanahmed, Akbıyık. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
Kadıköy Bayiliği : Muvakkithane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Galata Bayiliği : Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

1 

Maalesef şu yirminci medeniyet asrında halâ bir çok Bayanlarunu tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet ve hıfnssıhhalarma ver
mezler. Âdet zamanlannda hayat kaynağı olan en nazik uzuvlarına ya temizliği daima şüpheli bezleri yıkayıp koriar veya en korkunç bir şekil olan pamuk 
(tampon) kullanarak bütün hayatlannca tedavisi güç, korkunç hastahklarla sıhhatlanm aile saadeUenni sekteye uğratu-Iar. 

Halbuki: Bir kutu (F E M t L) gerek kendilerinim ve gerekse yuvalanmn sağlık ve neş'esini cbediyyen sigorta eder. Cihanm münevver bayanları tarafın
dan takdirle karşılananı 

FEMIL VE 
Kam emici ve muhafaza edici beyaz kırmızı hususî iki cins pamuktan kimya harikalarile yapılmış ufak, sıcak, yumuşak, mikropsuz el çantalarmda Irfle ta-.> 
sınması kolay en ince elbiseler altmda çıkmtı yapmıyan, cildin taravetini bozmıyan evde, işde, vazifede, sporda, mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta kış-

}fğ!j hkta gayet pratik bir şekilde seve seve kullamlan ve kadmhğı saadete kavuşturan bir idealdir. 12 lik ve 8 lik yeni ambalajlar piyasada hizmetinize amadedir. 

U m U n f l î D S p O S U l ismet Eczane Lâboratuvarı, İstanbul Galata, Telefon: 49247 
Adresini bir kartla lütfeden sayın Bayanlara dalma kıymetli hediyeler göndereceğflz. 

"-':!'*ı}h! f*?cmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Bad» 
Akşam ıMatiMuun 

Dikkat Ediniz 
ve 

• Pertev çocuk pudrası 
I Ue 
I Adi Talk pudralarım 
^ ^ m m ^ karıştırmayınız. 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarım 10 sene garanti ve 

ay vade Ue kef aletsis olarak satılmak
tadır. Anadoluda bulunan mttşteril»-
timize aym şeraitle kabul ediyoruz. 

Mahmudpaşa, Kürkçü Han İçerisi 

B E Y K O Telefon: 21685 

NEVROZ İN 
Ba$, dİ9f nezle» fiTİp romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 

P A T I 
tf ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablannda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan btsur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle sifayl temin eder. 

Saym halkımız tarafından gördüğü fevkalâde rağ^ t hasebile 

EDUARDO BiANCO 
ve meşhur ARJANTİN ORKESTRASI m 

Bir kaç gün daha 

P A R K E3TELBND 
dinlemek İmkfim temin edilmiştir. 


