
wm 

n-

Hesap defterleri 
En İyi kâğıda basılmış, hakikî İngiliz prese 
kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kurnı 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

Sene 20 — No. 6924 — Fiati her yerde 5 kurof SALI 25 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Ucuzluk etrafında alınan 
tedbirler sahası genişletiliyor 

Istanbulda modern un fabrikaları 
kurulacak ve 2 nevî ekmek çıkarılacak 
Şarkta hayvan birlikleri kurulacak, Karadenizde asrî kesimlıane yapılacak ve 
kasaplık hayvanlar kesilmiş olarak nakledilecek ve eti daha ucuza yiyeceûiz 

Memleketimizde ucuzluk mücade
lesi etrafmdald tedbirler gittikçe dar 
ha geniş bir saha bulmaktadır, öğ
rendiğimize göre, bütün havayici za
ruriye maddelerinin vaziyetini tesbit 
ettirmek, ilk iş olarak derpiş edümek-
tedir. Bunun için de, Başvekâlet, ts-
viçreden bir mütehassıs getirmeğe 
karar vermiştir. Bu mütehassıs, bü
tün endeksleri hazırlıyacak, ikinci if 
olarak da, mevcut vaziyete göre ne
lerin yapılabileceği kararlaştırılacak
tır. Sonra bütün bu naza:riyeleri teş
kilâtlandırmak işi gelecektir. Önü
müzdeki eylüle kadar bütün bu te
şebbüslerin heyeti umumiyesinden 
*yi bir netice almak beklenilmektedir. 

Et meselesi 
Şimdiki vaziyette en fazla tavazzuh 

etmiş mesele et meselesidir. Hükümet, 
yapılması mevzuubahis olan on ku
ruş fiat indirmesinden başka', dört 
kuruşluk bir tenezzülü de kabil gör
mektedir. Fakat küçük esnafa fazla 
tazyik olmaması, bütün bu ucuzluk
ların piyasayı mütezarnr etmiyecek 
şekilde olmaSmı gözetmektedir. 

I s l a h ı v e u c u z l a t ı l m a s ı 
d ü ş ü n ü l e n m a d d e l e r d e n 
b i r i su d i ğ e r i d e s ü t t ü r . 
B u h u s u s t a m ü t e h a s s ı s 
l a r ı n t a v s i y e l e r i ü z e r i n e 

h a r e k e t e d i l e c e k t i r . 

Fakat daha ileride, soğutma depo
larını havi vapur servisleri İhdas etmek 
suretile, Karadenizden hayvarüan ke
silmiş olarak nakletmek düşünülmek
tedir. Bu takdirde, et daha ucuzhya-
caktır. Çünkü canlı olarak nakledilen 
hajrvan vapur yolculuğu esnasmda 
3 -4 kilo kaybetmektedir. 

Vapurlardaki bu soğuk hava de
polan Samsun, Zoguldak gibi şehirle
rimizin de et flatleri üzerinde müessir 
olacaktır. 

Bundan başka, Karadenizde bir 
hajrvan istasyonu ihdas olımacak ve 
fenni kesim merkezi yapılacaJrtır. 

Diğer bir kolayhğı. Şark vilâyetle
rinde «hayvan birlikleri» nin tesisi 

temin edecektir. Bu birlikler, hayvan 
yetiştirenlerin bütün baytarl, sıhhî 
ve ticarî ihtiyaçlarını derpiş edeceği 
için, müstahsU, kuvvetlenecek, bele
diyelerin teşkilâtile doğrudan doğru
ya temasa geçebUecektir. Bunlar için 
bir kanım projesi hazırlanması dü
şünülmektedir. 

Tasavvur edilen bütün teşkilât 
meydana geldikten sonra, et fiati on 
dört kumştan da pek fazla inmek 
imkânına irisecektir. 

Bütün bu tedbirlerden hem müs
tahsil, hem müstehlik, hem nakhya-
tımız istifade edecektir. 

Ekmek meselesi 
Memleketimizde buğday alım satı

mı esasen tanzim edilmiş vaziyette
dir. Asrî silolara dayanan Ziraat ban
kası, buğday fiatine müessir olmak
ta, İcabında düşkün fiati yükselterek 
köylüyü himaye etmekte, icabmda da, 
eksik olan istihsali silolarm yedeğile 
tamamlamaktadır. 

(Devamı sekizinci sahifemizde) 

10 sokağı kaplıyan 
Columbîa üniversitesi 

Dazetecilik mektebinde nasıl çalışılır? 44 sahitelik 
bir gazete nasıl iki sabiteye indirilir? 

Columbia üniversitesfaıfn tatbikat hastanesi 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu 7 nci sahifemizde okuyunuz.] 

Asrî pedagojinin 
aczi mi? 

Mekteplerdeki facialar süsüesine 
yeni bir ilâve: 

Fena numara alan ahmak bir ço
cuk, İzmitte, tabiiye hocasına taban
ca çekmiş; birkaç haylaz arakadaşt 
da, tehdide iştirak etmişler... 

Siyasî fırkaların tedhişçiliğine, mil
yonluk kazançları istihdaf eden kaçak-
çthğtn hudud aşın mal geçirmesine, 
heroincüiğe, irticaa, Türklüğü tahki
re, katilliğe, hırsızlığa, eşkıyalığa İlh, 
hülâsa büyüklerin işliyebilecekleri 
türlü türlü cürümlere karşı kanuni 
çareler bulunuyor. Bunlardan fayda 
hastl oluyor. 

Koskoca asrî pedagoji ilmi, bacak 
kadar çocukların hocalarına süâh 
çOcm^si derdine karşı, eski falakalt 
medreseler, izinsizli idadiler kadar ol
sun bir tedbir buZamıyorsa, kabahati 
bir de kendi nazarî esaslanrun çürük
lüğünde aramalıdır. 

T r i e s t e konsolosluğun 
k a n ç ı l a r l ı ğ ı 

Ankara 24 (Telefon) —, Hariciye 
Vekâleti memurlanndan B. Sadi Tri-
yeste konsolosluğu kançılarüğma ta
yin edilmiştir. 

Başvekil dün gazetecileri 
Yalovada kabul etti 

Birlikte yenilen öğle yemeğinde 
B.Şükrü Kayada bulundu 

Yalovada yeni açılan otel Termal istanbul halkına bir 
sürpriz olacaktır. Yalovadan bütün halkımızın derece 
derece istifade edebilmesi için çareler düşünülmüştür 

Başvekilin gazetecilere ziyafetinden iki enstantane 
Başveldl Celâl Bayar, dün İstanbul 

gazetecUerini, Yalovada yeni açüan 
ve Uk misafiri Atatürk olan Otel 
TermaJ'da kabul etmiştir. Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri Bay 
Şükrü Kaya da hazır bulunduğu hal

de, samimi bir öğle yemeği yenmiş, 
otel gezUmiş ve muhtelif meselelere 
dair Başvekil ve Dahliye Veldli gaze
tecileri tenvir etmişlerdir. 

(Devamı sekizinci salıifemizde) 

Yapı ve yollar kanununda 
değişiklik yapılacak 

Vücûde getirilecek emlâk sendikaları 
Istanbulun imarında büyük rol oynıyacakür 

Ankara 24 (Telefon) — Yapı ve 
yollar kanununda yapılacak değişik
likleri tesbit etmek üzere teşkil edi
len komisyon bugün de toplanmıştır. 
Komisyonun vücude getireceği yeni 
yapı ve yollar kanunu memleketin 
her tarafında başhyan imar hare
ketlerini kolaylaştıracak ve hızlaş-
tıracak esaslan ihtiva edecektir. 

Komisyonun tedkikatmda B. Pros-

te'un îstanbulım iman için tek
lif ettiği proje de gözönünde tutul
maktadır. B. Proste'un teklifleri ara-
amda emlâk sahiplerinin em
lâk sendikalan vücude getirmeleri 
de vardır. B. Proste bilhassa İstanbul
lun imapnda emlâk sendikalarının 
büyük bir rol oymyacağı kanaatin
dedir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

(Modern fıastahklardan: 7) Spor hdatahğı!.. 

Şiir yazmak, hatıra' defteri tutmak 
8ibi küçük yaşlarda başhyan bir has-
talıkturl... 

İlk tezahürleri pabuçlardgdırl.^. 

'i ANKARA 

Kulüpçülükle ihtUât ettiği takdirde 
akıbeti tehlikeUdirU 

ARA^Jl 

HaiBtalık esnasmda hasta renkten 
renge girer: Kâh san • lâcivert, kâlı 
Munfkvnua... olurl. 

Tedavisi, evlenmektirl^ 



} ,.-

-WkHİ 

Sahile 2 A K Ş A M 25 Kânunusani 1938 

Dîu ı Creceki v e B u SabaJtki H a b e r l e r 
Bursanm imarı için 

1,5 milyon lira ayrıldı 
Çekirgede 500 odalı halk 300 odalı lüks iki büyük 
otel ve Uludağda da elektrikli şimendifer yapılacak 

] 

Hükümet, îstanbulun İmarı işini 
birinci plâna alacağı şu sırada Ya
lova, Bursa ve civarının iman ve 
mükemmel bir turizm mıntakasma 
ifrağı için esaslı tedbirler ve karar
lar almıştır. 

Yeşil Bursamn imarı için beş yıl
lık bir program hazırlanmıştır. Şe
hircilik mütehassısı B. Vanderberg 
Bursamn müstakbel imar plâmnı 
yapımştır. Plâm tedkik ve tasvip edil
mek üzere Dahiliye Vekâletine gön
dermiştir. Bu imar plânının tatbi
kine bizzat Vanderberg nezaret ede
cektir. 

Bursada yeni caddeler açılacak, 
elyevm mevcut olanlar tevsi edilecek 

ve asfalte çevrileceklerdir. Belediye 
bütçesinden bu iş için yanm, vilâ
yet bütçesinden bir mUyon lira ay
rılmıştır. 

Çekirgede elyevm 53 yerde akmak
ta olan banyo sulan bir yere topla
nacak ve yeniden yapılacak olan iki 
büyük otele akıtılacaktır. Bu iki bü
yük otelden 500 odalısı Halk. 300 
odalısı Lüks oteli olacaktır. 

Bursa - Yalova yolu 6 metre ge
nişletilecek, Uludağda kış sporlan 
için yeni bir çok modern tesisat yar 
pılacak, 350 bin liraya 20 kilometre 
uzunluğunda elektrikli bir hava 
treni tesis edilecektir. 

italya, Af rikada Almanya 
ile birlikte hareket edecek 
Fakat Italyanm Almanyaga arazi 

terkedeceği şayiası doğru değil 
Roma 24 (A.A.) — Havas ajansmm 

muhabiri bildiriyor: İyi haber alan 
mahfellere göre, İtalyanm Afrika im-
paratorluğunım kuruluşvmun ikinci 
yıldönümü münasebetile mayıs ipti-
dasmda Hitler ile İtalyan ricali ara-
smda yapüacak olan görüşmelerin 
başhca mevzuımu müstemleke mese
lesi teşkil edecektir. 

Siyasî mahfeller, İtalyanm Afrika 
müstemlekelerinin şimdiden İtalya 
ile Almanyamn müşterek siyasetine 
amade bulundurulduklarını kaydet
mektedir. 

General von Blomberg, son seyaha
ti esnasmda mareşal Balbonun neza
reti altmda Libyada yapılan sevkül-
ceyş ameliyatı görmüştür. Alman as
kerî ataşesinin de bu yıl ayni mmta-
kayı ziyaret ettiği söylenmektedir. 

Bir İtalyan - Alman kumpanyası-
nm Habeşistan madenlerini işleteceği 
rivayet edilmektedir. 

Amele teatisi behanesile 30,000 İtal
yan ziraat amelesi yakında Almanya-
ya gidecektir. Birçok Alman işçUeri 
şarkî İtalyan Afrikasmm cenup mün-

tehasmda bulımmaktadırlar. Bunlar, 
Alman malzemesi kullanıhaktadırlar. 

Buna mukabil diplomatik mahfel
ler, İtalyanm Fransa ve İngütereye 
bir misal göstermek üzere 1924 sene
sinde İnglltereden aldığı arazi ve bil
hassa Djoubaland'ı Almanyaya terke
deceği hakkmda dolaşan şayialara 
inanmamaktadırlar. 

Ayni mahfeller, 1924 senesinde im
zalanan İtilâfların İtalyanm bu ara
ziyi başka bir devlete terketmesine 
mâni olduğunu ve bunlardan vaz geç
tiği takdirde gene İngütereye iade et-
m ^ e mecbur bulımduğunu beyan et
mektedir. 

Diğer cihetten Almaiı devlet adam
ları başka arazi parçalarım değil, yal
nız eski Alman müstemlekelerinin ia
desini istediklerini sık sık tekrar et
miş oldukları için bunlann İtalyaya 
aid araziyi kasdetmedikleri aşikârdır. 

Zannedildiğine göre şimdiki şayialar 
sadece İngiltereyi endişeye düşürmek 
ve onun daha uzlaştıncı bir hattı ha
reket takip etmesini temin etmek 
maksadUe çıkarılmıştır. 

B. Rüştü Araş 
Hariciye Vekili Sofyadan 
geçerken B. Köseivanofla 

görüytû 
Sofya 24 (A.A.) — Cenevreye git

mekte olan Türkiye Hariciye VekiU 
Dr. Araş bugün saat 14 de Sofyadan 
geçmiştir. İstansyonda Başvekil ve 
Hariciye Nazurı Köseivanof, Kralın 
müşaviri Oruf, Siyasi Daire Şefi Ça-
makof, matbuat direktörü Balaba-
nof, protokol gefi Belinef, Türkiye 
elçisi Berker ve sefaret erkânı tara
fından selâmlanmıştır. 

Trenin tevakkufu esnasında Araş 
ile Köseivanof garın salonunda gö
rüşmüşlerdir. 

» • • ı " ı l • ^ I I I I 

Ankarada sektei kalbden 
vefat 

Ankara 24 (Telefon) — Hacı Ah-
med adında bir ihtiyar bugün Sa-
manpazannda toalb durmasından 
vefat etmiştir. 

N a f ı a V e k i l i g e l i y o r 
Ankara 24 — Nafıa vekili B. Ali 

Çetlnkaya bugünlerde îstanbula gi
decektir. VekU, muhtelif meseleler 
arasında elektrik şirketinin vaziyeti 
ile de meşgul olacaktır. 

B a n k a l a r d a k i m e v d u a t 
Bankalardaki millî tasarruf 90 mil

yon lirayı bulmuştur. Hesabı cariler
de dahil olmak üzere bütün banka
lardaki mevduat 280 milyon Türk 
lirasıdır. 

Bulgar dağının 
altın ve gümüşü 

Merkez bankamızda sak
lanacak, madenlerimiz 

döviz ihtiyacımızı temin 
edecek 

Memleketimizdeki iş hacmi gün
den güne genişlediği için, dö
viz ihtiyacı da artmaktadır. Evvel
ce kâfi gelen döviz tedarikimiz, her 
yeni hamlemizde kâfi gelmemeğe 
başlamakta ve yeni yeni tedbirler al
mak zarureti duyulmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, maden
lerimiz, tabiî bir döviz karşıhğl bu
günkü günde ne kadar kömür istih
sal etsek hepsini bu gaye ile kullana
biliyoruz. 

Bu sebeble maden teşkilâtımızı 
genişletmek zaruretini duyuyoruz. 

Bulgar dağından senede bir mil
yon liralık istihsalimiz olacağı ve hu
nim da yarısmm altınla gümüş ola
cağı anlaşılmaktadır. Bu altınla gü
müş, Merkez bankasında saklanarak 
kâğıd paramıza karşüık tutulacaktır. 

D e v l e t z i r a a t i ş l e t m e l e r i 
k u r u m u n d a t a y i n l e r 

Ankara 24 (Telefon) —Devlet Zi
raat işletmeleri kurumu idai'e mecli
si reisliğine Kastamonu mebusu B. 
Tahsin Ctoşkan, âzahklanna da eski 
ziraat umum müdürlerinden B. Re-
şid ve Kavalalı İsmail Hakkı tayin 
edilmişlerdir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 
Gizli yahudi mektebi 

Bir kaç gün evvel Bursada bir gizli 
yahudi melctebi basıldı. Çocuklar, dolap
ların arkasında gizlenmişler, muallimlerin 
6dû kopmuş. 

Acaba ne okutuyorlardı? Acaba btt 
memleketin resmî mekteplerinde ne ek
lik görülmüştü? Belki belletilen dini 
mevzulardır. Fakat Musa'nın İlmihali 
ton emir» içine sıkıştırılmış oldugıma gö
re, zekî Beni İsrail küçükleri bunları ko
layca, evlerinde büyükannelerinden de 
öğrenebilirlerdi. 

Demek ki başka birşey belletiliyor! 
Bunlar da bezirgânlık usûlleri olsa gerek: 
Yani rejimin istemediği şekilde İktisad 
metodlan. Sonra bu memleket halkmdan 
ziyade kozmopolit âlemdeki ırkdaşlara 
manen bağlılık; mütekabil yardım ve
saire... 

Hülâsa o şeyler ki, yahudileri bütün 
memleketlerde herkesden ayngayrl 3«-
latmış ve nihayet istenmiyen unsurlar 
haline getirmiştir. 

Bu tarzda terbiye veren gizli bir yahu
di mektebine Türk hükümetinden ve Türk 
halkından evvel bizzat akıllı yahudilet 
hiddet püskürmelidirler kanaatindeyim. 

Tûrkîyeye her göçmen 
100 liraya mal oluyor 

Devletin yaptığı bir hesaba nazaran hel 
muhacirin Türkiyeye gelerek yerleşmesi 
100 liraya malolmaktadır. Bulgaristanda 
bir iddiaya göre 900,000, diğer bir iddiaya 
göre de 600,000 Türk olduğuna ve başka 
memleketlerde de anavatana kavuşmak 
Istiyen on binlerce göçmen namzedi bu
lunduğuna nazaran, tarihin omuzlarımıza 
3rüklettiği bu tasfiyeyi yapabilmek için kaç 
paraya mulıtaç olduğumuz hesab edilme
lidir. 

Hükümetimiz muhacir işlerini bir plân 
dahilinde ve malî, teknik imkânlarm mü
saadesi nisbetinde tanzim etmek istiyor 
ve bunda ne derece muvaffak olduğunu, 
İstatistikleri tekzib etmiyen Trakyanm 
vesair iskân mıntakalannm manzaraları 
Isbat etmektedir. 

Şayed zaman zaman bir intizamsızlık 
göze çarpıyorsa, bunun sebebi, anavatana 
göçmen alma plânımızın haricinde göç
menlerin varlarını yoklarmı satarak, li
manlara tehacüm etmeleridir. 

F. Tanur 

Son dakika 
Meçhul üç tayyarenin 
Fransız İorpidosuna 

hücumu 
Atılan bombalar torpidoya 

isabet etmedi 
Berlin 25 (Akşam) — Meçhul üç 

tayyare İspanya sahillerhıde Cerbere 
civarında La Paursuivante nammda-
ki Fransız torpidosuna hücum ede
rek bombalar atmışlardır. Bombalar, 
torpidoya İsabet etmemişlerdir. 

Alman meclisi 
30 kânunusanide 
İçtimaa çağınlacak 

Berlin 25 (A.A.) — İyi malûmat 
alan mahafilden öğrenildiğine göre 
Hitler, reichstaği, nasyonal sosya
list partisinin iktidara gelmesinin be
şinci yıldönümü olan 30 ikincikâ-
nunda içtimaa çağıracaktır. 

Bitlerin söyliyeceği nutuk, bilhas
sa dahilî siyaseti istihdaf edecektir. 
Reichstgm son toplantısı da 1937 
ikincikânunun 30 unda olmuştu. 

Helsingforsda bir infilâk 
Helsingfors 25 (A.A.) — Helsinki 

şehrinin karşısında Harraka adasm» 
da kâin askerî fabrikalar lâboratuva-
rmda yüksek rütbeli zabitler, küçük 
küçük bir bomba topu üzerinde tecrü
belerde bulunurken bir infilâk vukua 
gelmiştir. Piyade umumî müfettişi 
general Hakinhemo ölmüş, topçu 
umumî müfettişi miralay Svanströnm 
ile diğer iki topçu zabiti ve bir mü
hendis oldukça ağır yaralanmıştır. 
Ş a n g h a y d a b i r s u i k a s t d a h a 

Şanghay 25 (A.A.) — Burada çıkan 
Suhni Vanpan admdaki Çin gazetesi 
idarehanesine nasyonalist Çinli tara-
fmdan bomba atılmıştır. Üç kişi yara
lanmıştır. Bunların arasında on yedi 
yaşında genç bir kız vardır 

Dün gece zelzele oldu 
Dün gece şehrimizde saat ikiyi yirmi 

dakika geçe şiddetli bir zelzele hisse
dilmiştir. Bunu kısa fasılalarla iki ha
fif zelzele takibetmiştir. 

Fransa Hatay intihabat! işinde 
i t i lâl l(âr davranacal( 

B. Eden bugün Paristen geçiyor, İngiltere ile Freuısa 
küçük ve orta hükümetlerden ne istiyecekler 

Paıis 25 (Akşam) — B. Chautemps 
ve B. Delbos İngiltere ile Fransanm 
MÜletler cemiyetinde hattı hareket
lerini tesbit için bugün Paristen geçe
cek olan B. Edenle görüşeceklerdir. 
Fransa ile İngiltere, Cenevrede küçük 
ve orta devletler nezdinde koUektif 
emniyet meselesinde Milletler cemiye
ti prensiplerine sadık kalmaları için 
teşebbüste bulunacaklardır. 

Milletler cemiyetinin bu içtimam-
da görüşülecek meseleler arasında 
Hatayda vazedUen Intihab sistemi 
hakkında Türkiye tarafından ileri sü
rülen itiraz da vardır. Bu mesele Tür
kiye ile Milletler cemiyetini alâkadar 
etmekle beraber, Fransa, Suriyede 

mandater devlet sıfatüe bu ihtilâfın 
halli için elinden geleni yapacaktır. 

N o r v e ç i n M i l l e t l e r cemiye t ine ! 
b i r m ü r a c a a t i 

Londra 25 (Akşam) — Oslodan bil
diriliyor: 

Norveç hariciye nazırı, Norveçin 
Milletler cemiyeti kitabetine pak
tın tadili için bazı teklifler bildirdiği
ni beyan etmiştir. Norveç, Milletler 
cemiyetine cihanşümul mahiyetinin 
iadesi için Asamblenin icab eden ted
birleri derhal almasını taleb ediyor. 
Nazır, Norveçin Habeşistamn ilhakım 
tanımak üzere olduğımu tekzib etmiş
tir. 

Temelde kanlı harb 
devam ediyor 

Frankocular bu cepheye 40 bin kişi getir
mişler, büyük taarruza hazırlanıyorlar 

Madrid 24 (A.A.) — Teruel etra-
fmda kanlı muharebeler devam et
mektedir. Asilei' bir ay uğraştıktan 
sonra Cumhuriyetçilerin altı günde 
zaptettikleri şehri istirdad edeme
mektedirler. Halbuki asüer, Teruel 
önühe Guadalajara cephesinden 400 
bin kişi ve Sara^osse'dan da İtalyan 
takviye kıtaları getrimişlerdi. Bu
nunla beraber Teruel şehri şimdi asi 
topçu kuvvetlerinin ateşi altındadır. 

Teruel'e karşı yapüaiı mukabil ta
arruz çemberinin başlıca noktaları
nı CampiUo, Sanblas, Voncud ve la 
Mueala teşkil eylemektedir. 

Asiler, Campillo - Concud - Vülaster 
yanm çemberini teşkil ettikten son
ra şehri ihata' etmeğe ve Sogonte 
yolunu kesmeğe uğraşmaktadırlar. 

Teruel'in takriben beş kilometre 
çimali şarkisinde bulunan ve Rio 
Alfambrer geçidine hakim olan el 
Muletom civarında üç glrndenberi 
kanlı muharebeler cereyan etmekte
dir. 

Pek ya:kında Teruel'in zaptı için 
büyük muharebeler olacaktır. Bu 
mmtakaya pek mühim kuvvetler ge
tirmiş olan asUerin mücadeleye şid
detle devam edecekleri muhakkaktır. 

Loyd Gorc Mussoliniye 
hücum ediyor 

B. Mussolini blöf yapıyor
muş, birgün bu blöflere 
nihayet verdirilecekmiş 
Cannes 24 (A.A.) — İzdivacımn 50 

nci yıldönümü münasebetile gazete
cileri kabul eden Loyd Corç demiştir 
ki: 

Birkaç neslin beşerî hürriyeti İn-
gütere, Fransa ve Amerikanm hare
ketlerine bağlıdır. Bu devletler ken
di hürriyetlerini muhafaza ve sulhu 
idame edecek kadar kuvvetlidirler.» 

Loyd Corç, Fransaya bir taarruz 
vukubulduğu takdirde hiçbir İngiliz 
partisinin derhal Fransaya yardım 
edilmesine itiraz etmiyeceğini kay
detmiş ve: 

«Avam kamarası, bu hususta müt-
tefikan hareket edecektir.» demiştir. 

Lonyd Corç netice olarak, Mussolini
ye hücum etmiş ve onun «Daima en 
fena kâğıdlarla blöf j^ptığım teba
rüz ettirdikten sonra buna mukabil 
demokrasilerin elinde tefevvulnı te
min eden hakikî kâğıdlar bulundu
ğunu ve bir gün bunları göstererek 
oyuna nihayet vereceklerini» ilâve 
etmiştir. 

S o v y e t l e r d e k i konso lot luk-
lanmız 

Sovyetlerde B. Molotofun Türkiye 
ile Rusyanm mütekabüen konsolos-
luklannı azaltacağını söylemesine 
rağmen, bu tasavvur henüz katiyetle 
kuvveden fUe çıkmamıştır. 

Mamafih, bu tahdid Türkiyeye 
müteveccih bir tedbir değildir. Sov
yetler, bütün haricî münasebetlerini 
merkezleştirdikleri için, bütün dev
letlerle mütekabilen birer konsolos 
bulunduımak esasına doğııı gitmiş
lerdir. İstanbulda bir konsoloslan 
bulunacak, bizimde biri Odesada, bi
ri Batumda olmak üzere iki konso-

I loşumuzun bulunması muhtemeldir. 

Bulgar kabinesin
de değişiklik 
Harbiye ve Dahiliye 

Nazırları istifa ettiler 
Sofya 24 — Harbiye Nazın ge

neral îvan Lukov ile Dahiliye Na
zın i. Krasnoski'nin istifaları üzreri-
ne bu sabah Bulgar kabinesinde bir 
değişiklik yapılmıştır. Bu iki nazırın 
yerine Plevne garinzonu kumandanı 
general Daskalof üe eski kabinede 
Maarif Nazırı olan doktor Nicolaev 
getirilmiştir. 

Sofya üniversitesi rektörü profesör 
Manev, Maarif Nazırlığma tayin edil
miştir. C^enildiğine göre, gelecek 
martm 6 smda yapılacak umumî in
tihabat dolayısile kabinede değişiklik 
olmuştur. 

Sofya 24 (A.A.) — İyi haber alan 
menabiden bildirildiğine göre, kabine
nin kısmî değiştirilmesinden haberdar 
olan Ticaret Nazırı B. Baroff da isti-
fasım vermiştir. Bugün öğleden sonra 
bir iki nazınn, ezcümle Adliye Nazın 
Onianof'un da istifa etmesi beklen
mektedir. 

Adada yangın 
Aydoğdu sokağında iki 

ev tamamen yandı 
Dün gece yarısından sonra Bü-

yükada mühim bir yangın tehlikesi 
geçirmiş ve iki ev tamamen yan-
nuştir. 

Ateş, Karanfü mahallesinin Ay
doğdu sokağında 52 numaralı tah-
südar bay Kemalin evinden çıkmış 
ve bu ev tamamen yandıktan sonra, 
bitişiğindeki bay Nikolaya ait 50 nu
maralı ev de tamamen yanmıştır. 

Yangından geç haberdar edilen 
Ada itfaiye grupu yetişinceye kadar 
İki ev kül olmuş, alınan tedbirlerle 
ateşin daha fazla genişlemesinin önü
ne geçilmiştir. 

Yangmm nasıl çıktığı zabıtaca 
tahkik edilmektedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Arabanın beşinci tekerleği 

değilizl 
Bazı Türic münevverleri aralann-

da konuşuyorlardı, tçlerinden Url 
dedi ki: 

— Türkiyede hiç bir unsura kaıçı 
düşmanlık olmadığını, Mecliste eor 
çümenlerin antisemit kanunu redde
dişi meydana koydu. 

IMğeri güldü: 
—> Başka türlü olmasına da*iınkftıı 

nu vardı?... Rejimini Mussolini'nin-
kinden, Hitler'inkinden çok daha ev
vel kurup bütün medenî umdelerini 
ortaya koyan Türk rejimi, Goga arar 
basınm beşinci tekerleği haline gete-
bilir miydi?... 

Filhakika, Türkiyede hiç bîr ekal
liyet meselesi mevcut değildir. Harsı
mıza henüz temessül etmek saadeti
ne nail olamıyan şehirli vatanda^a-
nmızm (yani eskiden ekalliyet denen 
unsurlann) umumi nüfusumuza nla-
beti binde yetmiş kadardır. Demek, 
yüzde büden az... Sade bu rakam* 
Türkiyede bir ekalliyet meseesinln 
mevcut olmadığım isbata kâfidir. 

Bir taşnağın sözleri 
Aklı bir kanş havada olan bir er-

;weni ihtilâlcisi, Türkiyeye dair bü
tün söylenenleri ve yazılanları pro
paganda samrmış. Vaktaki Hatay'da 
f«5ad kanştırmağa gidip te oraya 
Türkiyeden gelen münevverlerimizi 
görmüş; bunları bir taraftan haya-
lindeki eski nesüle, diğer taraftan 
'Irkiye dişmda kalmak yüzünden 

*̂*»n inkişafımıza nail olanuyan 
•adaşlarımızla mukayese etmiş; o 

zaman demiş ki: 

Şimdi anladım yeni Türkiyenin 
ne olduğunu!... 

Hakikaten de, Hataydaki ermenl-
jerin bir çoklan, bundan sora^ Türto 
«rte beraber olmaktan başka çare 
olmadığını samimiyetle hissetmekte-
du-ler. 

Yalnız Fransanm müstemleked 
"»«murlan şunu bir türlü hazmede-
»"yorlar: Hatay için istediğimiz, ora-
öaki Türklere ekalliyet haklan ve
r e s i değil, HATAY REJİMİNİN 
KW TÜRK REJİMİ OLMASIDHl. 

Gerçi, rey sandığını, nüfus kütükle-
^ elinde tutanm daima iddiasmda 
**»aWı, çurtığuu bUiriz. Fakat bu 

aksız «hak» 1 tasdik etmek gafletl-
î̂ ? düşmemesini Milletler Cemiyeti 
J ^ temenniye şayan buluruz. Zh» 
•^»•»yet için lüzumlu olan bu bey-
^eUnUel müessese, bu tahminin ak-
^ hareket ettiği takdh-de dünyayı 

y<aü ve vahim bir hatasına şahit ede-
çektir. 

Tam istiklâlini ve mlUÎ saadetini 
^ ^ g i m i z Suriye Üe, Hatay işini 

ettikten sonra aramızdan su sus-
j^yacaktu-. Buna mukabil, SuriyeU-
® ^ inadcı taşnaklardan bUe fera-
^^ olacağmı kimse kabul etmez. 

vert***^^ Türklerden ve Türk se-
suiH *̂ **** bütün bu vaziyetler karşı-
^ beklediğimiz, kendi aralarmda 
Jj?̂ 5 kavgalarına» düşmiyerek şim-
r ^ Türklerin «İttihada - İtilâfcı» 
y^^^^^^daki seviyeden pek çok 
jj^eklere çıktıklarım yaruağyare 
^*^ı anlatmalarıdır. 

ho: 

Bir Fikir Bank!! 
latifeyi seven ve latifesi herkese 

jj • f'**^*««n arkadaşunız Nizameddln 
V J ^ ' Başvekille Bay Şükrü Kayanm 

ovaya gazetecüert daveti esna^ 

Temizlik işleri 
üç müfettiş 

daimî kontrolde 
bulunacak 

Belediye, temizlik işlerinin sıkı Wr 
kontrola tâbi tutulmaa için yeni bir 
karar vermiştir. Belediye müfettişle
rinden B. Ali Yaver, Bekir ve İsmail 
Hakkı şehrimizde temizlik işlerine ne 
dereceye kadar riayet edildiğini, gehir-
de köpek ve kedi itlâfmm derecesini 

*ve sair temizlik işlerini devamlı suret
te kontrol edeceklerdir. Müfettişler, 
temizlik işlerinde gördükleri noksanlar 
n belediye reisliğine bildirecekler ve 
bu noksanlar derhal telâfi edilecektir. 

Belediye bütün çöp arabalarım ye
nileştirmeğe karar verdiğinden evvel
ce yapılan 120 arabaya İlâveten daha 
50 araba imal edilmiştir. 

F ı r ı n l a r d a g e c e l e r i ç a l ı ş ı l -
m ı y a c a k 

Ekmek çıkaran fırınlar hem gece, 
hem de gündüz çalışırlar. Şehrimizde 
bozuk, noksan, pişmemiş olarak çıkan 
ekmeklerden çoğu hep geceleri yapüıp 
pişirilmektedir. Bundan başka gece ça
lışması amelenin sıhhatini de bozmak
tadır. Belediye bu iki sebebi göz önüne 
almış ve amelenin geceleri çalışmasını 
menetmiştlr. Bundan sonra fırınlar 
yalnız gündüzleri çalışacaklardır. 

Tramvay-otobüs 
Dün de bir çarpışma oldu 

nüfusça zayiat yok 
Dün bir otobüs - tramvay müsade

mesi daha olmuştur. Aksaray - Yüdız 
hattmda çalışan şoför Cevdetin idare
sindeki otobüs Aksaraydan hareket 
ederken vatman Salâhaddinin idare
sindeki 140 numaralı tramvay da depo
dan çıkıyordu. 

İşte bu sırada kaza vukua gelmiş, 
otobüs oldukça mühim surette hasara 
uğradığı gibi, tramvaym da ön camla
rı kırılmıştır. Tramvay depodan yeni 
çıktığı, otobüs de henüz müşteri al
mamış bulunduğu için İnsanca bir za
yiat olmamıştır. Şoför ve Vatman po
lisçe yakalanarak lâzım gelen takibata 
geçilmiştir. 

İ k i o t o m o b i l ç a r p ı ş t ı 
Madam Aspasya, admda bir kadm 

kullandığı otomobille Beyoğlundan 
geçmekte iken, pangaltıda Hasanın 
idaresindeki otomobü çarpmış ve ma
dam Aspasyaıun otomobili hasara uğ
ramıştır. Madam Aspasyanm zabıtaya 
vakit olan müracaatı üzerine tahkikat 
yapılmaktadır. 

•iMuıııııııııııınııııııiMnı>ııııııı»nıııııııııiHiııııııııııııııııııılıııııınnaB 

smda, «neşe» doı bahsolunurken de
miştir ki: 

—« Memlekette herşeyin teşkilât-
landığmı görüyoruz. Bari bir de FUdr 
Bank, yahut FUdr İş kursanız! Bu 
sayede biz de, Meserret kıraathane
sinde bir çay mukabilinde âleme fikir 
vermekten kurtulsak... Fikrin henils 
borsası yoktur. Kara borsada muhte
kirler elindeyiz!... 

Nizameddhı Nazif e, arkadaşları, ~ 
bu seyahat esnasmda ekselans paye
sini vermişlerdir. Çünkü müşarüni
leyhi, muharrir ülkesinin menafüni, 
bir sefiri kebir gibi müdafaa etmiştir! I 

(V& - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Kısıklı tramvay yolunda 

kaza çıkabilir 
Üsküdarda Ktstkk semtind$ 

oturanlar, gazetemiz9 şu fOcâr 
yette bvlunmuşlardtr:. 

İstanbul tarafında çift arabOr 
h tramvaylar ancak düz sahalar
da işler. Meselâ Voyvoda y6kw-
şundan sade tek arabalar çtkan-
Ur. Halbuki Kadıköy - Üsküdar 
tarafında bu kaideye riayet edil
memektedir. Kısıkltya çift araba 
işletildiği oluyor. Bir çok seferler 
- bilhassa Bülbül Deresi ötesin
de - bu yüzden, arabalar gerisin 
geri bir iki metre kadar kaymış; 
vatman, güçlükle kazanın önün» 
geçmiştir. Halkın çığlıklar kopar-
diğı işitümiştir. 

Rica ederiz, usul ittihaz edüsin: 
Kısıklıya tek araba! 

Borsacılar dûn 
toplandılar 

Hükümete arzetmek üzere 
bazı esaslar tesbit 

edecekler 
Borsa acenteleri birliği dün öğle 

üzeri toplanmış, İstanbul borsası k£̂ -
pandıktan sonra Ankarada açılacak 
borsa için bazı dUeklerde bulunmak 
üzere hükümet merkezine gönderilen 
heyetin hükümetle yaptığı temaslan 
müzakere etmiştir. 

Borsacılar bugün ve yarın da toplan-
tüarma devam edeceklerdir. Bu toplan
tılarda Ankara borsasına gitmek üze
re hazırhklar etrafmda görüşülecek ve 
hükümete arzetmek üzere bazı esaslar 
tesbit edilecektir. Ankaradan dönen he^ 
yet, gelecek hafta bu esasları hükümet 
merkezine götürecektir. Toplantüarda 
görüşülecek mevzulann ehemmiyetle
rinden biri de borsa binası meselesidir. 

Istanbulda büjrük ve modem bir bor
sa binası yapılması için evvelce bir 
plân hazırlanmıştı. Heyet Ankarada 
yapüacak borsa binası için bu plâm 
da beraberinde götürecektir. Aynca 
Nevyork, Londra ve Paris borsa bina-
larmın plânları getirtilmiştir. Bu plân
lar da Ankaraya götürülecektir. 

T u r i z m u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 
k u r u l a c a k m ı ? 

Turizm işlerini intizama sokmak ve 
memlekete seyyah celbini çoğaltmak 
için çaUşmalara devam edUirken Tu
rizm umum müdürlüğü teşkilâtı ku
rulacağı şeklinde bir havadis çıkmış
tır. 

Geçen sene Ankarada yapılan turizm 
kongresinde üzerinde durulan mevzu
lardan biri de bir turizm umum mü
dürlüğü teşkilâtı kurmaktı. Yukarıda
ki havadis kongre mukarreratımn ele 
alınmakta olduğmıa işaret etmesi bar 
kmundan ehemmiyetlidir. 

K o c a s ı d ö v m ü ş 
Galatada oturan Perihan; polise 

müracaat ederek kocası İslâm tarar 
fmdan dövülüp yaralandığım iddia 
etmiştir. 

Polis bu İddia üzerine Periham 
muayeneye göndermiş, kocası hak-
kmda kanunî takibata girişmiştir. 

Yoksul çocuklar 
Yardım teşkilâtını 
genişletmek için 

tedbir alımgor 
ilk mekteplerde bulunan yoksul ço

cuklara yardım birliği merkez heyeti 
dün vali ve belediye reisi B. Muhid-
din Üstündağm reisliği altmda Halk 
partisinde bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıya Maarif müdürü B. Tevflk 
ile birliğe İştirak eden Kızüay ve Ço
cukları esirgeme kurumlan gibi teşek
küllerin mümessilleri İştirak etmişler
dir. 

Dünkü toplantıda yoksul çocuklara 
yapılan yardımm sahasım genişlet
mek üzere birliğe maddeten yardım 
eden banka, mail müessese ve şirketler 
gibi yüze yakın müessesenin daimî su
rette yardımlarınm temini için alına
cak tedbirler görüşülmüş, yoksul ço
cuklar menfaatine btr balo verilmesi 
kararlaştınlmıştır. Bu balonun Dol-
mabahçe veya Beylerbeyi saraylannda 
verilmesi ihtimali çoktur. 

İ k t i s a d v e k â l e t i t e f t i ş h e y e t i 
r e i s i g e l d i 

İktisad vekâleti teftiş heyeti reisi B. 
Hüsnü Yaman bazı tedkiklerde bulun
mak üzere şehrimize gelmiştir. Şirket
lerin senelik toplantıları münasebeti-
le İktisad vekâleti mürakiplerile bazı 
müfettişler de dün gelmişlerdir. 

Bîr heroinci 
Sokakta heroin çekerken 

yakalandı 
Zabıta memurları; dün bir hero-

inciyi sokak ortasmda heroin çeker
ken tevkif etmişlerdir. Bu adam Salâ-
haddin isminde biridir. 

Heroine son derece mübtdâ olan 
Salâhaddin, dün Kemeraltı caddesin
den çekerken cebinden bir paket he
roin çıkararak çekmeğe kojmlmuş-
tur. Bu sırada hâdiseden haberdar 
olan zabıta memurlan Salâhaddinin 
yanma gelmişler ve kendisini, cebin
den ikinci btr paket çıkarırken yaka
lamışlardır. . 

Salâha:ddinin üzeri arandığı zaman 
daha bir mikdar heroin bulunmuştur. 
Salâhaddin Emniyet direktörlüğüne 
getirilmiştir. Hakkmdaki tahkikat 
derinleştirilmektedir. 

İki kaza 
üsküdarda Bağlarbaşmda eczacı-

lüc eden B. Fuad, dün akşam üzeri 
Yeniçeşmeye doğru inerken ayağı 
kayarak düşmüş, kalçasmdan yalrar 
landığı cihetle numune hastanesin» 
kaldınmıştır. 

Yine Üsküdarda kahvecilik eden 
İbrahim, havagazı lâmbasını yak
mak üzere bir iskemle üzerine çıktığı 
sırada düşmüş, o da kalçasmdan 
yaralandıgmdan Haydarpalşa hasta-
nesine yatırılmıştır. 

E d e b i y a t f a k ü l t e s i d e k a n ı 
istifa etti 

Üniversite edebiyat fakültesi dekan 
vekili B. İbrahim Hakkı İstifa etmiş, 
dekan vekâletine İlâveten İktisad far 
kültesi dekanı B. Ömer Celâl tayin 
edilmiştir. 

MAHKEMELERDE: 

Valde hani cina
yeti muhakemesi 

Geçen sene kânunusaninin onunca 
akşamı Valide hatunda beral>er ya» 
sadağı İrfan admdaki genci bıçakla 
öldürmekten mazunun Emine Nedl* 
menin muhakemesine dün ağırceza 
maiıkemesinde devam edümiştlr. 

Dün, maznunun avulcatı müda-
faasuu yaparak İrfanı, Nedimenia 
öldürmediğini ileri sürmüş ve demlf» 
tti ki: 

« — Nedime kapıyı açmca İrfan 
birdenbire üzerine düşmüş, Nedima 
bayıldığım zannederek su getirip 
dökmüş ve yaranlandığını anlaymca 
zabıtaya haber vermiştir. Morg rapo
ru da İrfanm ölümüne sebeb olan 
yaramn, bizzat kendisi tarafmdan 
yapılabUeceğini bUdiriyor. Diğer ta
raftan, İriam dışarıda başka bir ada» 
mm yaralamış olması da muhtemel
dir. Şahitlerin ifadeleri de birbirini 
tutmuyor. Nedime suçsuzdur. Bera-
atini isterim. Şayed mahkeme bunu 
kabul etmezse, Türk ceza kanununun 
51 inci maddesinin I inci ve iklnd 
fıkraları göz önünde tutularak 59 
uncu maddeye göre ceza tayin edil
mesini isterim.» 

Bu maddeler, suçun ağır bir tahrik 
neticesinden mütevellit hafifletici se* 
bebleri göz önünde tutarak cezanın 
indirilmesini emreder. 

Kararın tebliği için muhakeme 
başka güne bırakümıştır. 

K a h v e c i A b d u l l a h m m u 
h a k e m e s i b i t t i 

Tahtakalede kahvecilik yaparken 
bir hesab meselesinden çıkan kavgar 
da ortağı Veliyi bıçakla öldürmek ve 
Velinin kansı Emineyi de öldürmek 
kasdUe yaralamaktan suçlu Abdul
lahm muhakemesine dün ağırceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Dünkü celsede iddia makamı iddi* 
asım serdederek cinayeti bütün te-
ferrüatile anlatmış; Abdullahm, 
kavgada bıçakla Veliyi göğsünden 
\'urup yere düşürdükten sonra kal
binin üzerinden ve kanundan tekrar 
yaralayıp barsaklannı deşdiği ve 
karakola haber vermek üzere çıkan 
Abdullahm kansı Eminenin de arka-
smdan yetişerek «kocam yere serdim, 
seni de öldüreyim» diye bıçakla htt* 
cum edip yaraladığı, fakat öldür»* 
mediğl gerek şahitlerin ve gereks» 
Velinin ölmeden evvd verdiği ifade» 
ler ve yapılan tahikatla sabit oldu
ğundan suçlu Abdullahm, Veliyi ÖU 
dürmek suçundan oeza kanununım 
448 inci maddesine, Emineyi öldür
mek kasdile yaralamak suçundan da 
62 nci madde ile cezalandırılması v« 
cürümlerin içtimainin da göz önün
de tutulmasını istedi Mahkeme, ka* 
raruu vermek üzere muhakemeyi 
başka güne bıraktL 

Ceza kanununun 448 inci maddesi 
18 seneden yirmi bir seneye kadar 
ağır hapis cezasını, 62 ncl madde d« 
15 sene üe yirmi sene arasmda ağm 
hapis czasuu onreder. Suçlarm İç* 
ttmaı aynca cezayı arttıncı sebeb-
dir. 

Bir sarhoş camlan kırarken 
bileklerinden yaralandı 
Aksarayda oturan Suad isminde bW 

ri, sarhoş olarak evine gelmiş, kapı 
açılmayınca, alt kattaki odasımn can*» 
larmı kırmış, bu sırada bUeklerinden 
kesilerek fazla kan zayi etmiş olduğa 
cihetle polis tarafından Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bay Amcaya göre... 

^^değüüa bay Amca. hâşâ!.. 
... Fakat bu mükâfat neden N»-

güs gibi, düşman tecavüzü karşısın
da... 

Pılısmı purtısını toplayıp... ... Vatanım terkeden bir adama 
veriliyor, bunu anlamıyonıml Bur 
nun dünya sulhuna faydaa var mı?. 

B. A. — Elbette var, adamcağız hiç 
olmazsa kral ailesini selâmete çıkar» 
dil... 
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Katırcıoğlu ham 
yangınında kasd var mı? 
İki kişi zan altına alındı, tahkikatın 

bugün bitirilmesi muhtemel 
Katırcıoğlu hanındaki yangın etra-

finda müddeiumumilik tahkikata de-
Tam ediyor. Binamn üst katında ta-
mamlle yanan ahşap kısımla ikinci kat
t a yanan kısımlardan kurtarılan eşya 
koridorlara doldurularak muhafaza al
tına alınmıştır. 

Yangm tahkikatı için Sultanahmed 
lîlrincl sulh ceza hâkimi B. Reşid, müd
deiumumi muavinlerinden B, Reşad 
Saka, Nafıa müdürlüğünden, elektrik 
Şirketinden, belediyeden itfaiyeden bi
rer mütehassısm da iştirak ettikleri 
bir ehli hibre teşkil edilmiştir. 

Heyet dün yangın yerine giderek et
raflı tedkikat yapmışlardır. Heyet, bu 

tedkikat ve tahkikatının neticesini bir 
raporla müddeiumumiliğe bildirecek
tir. Raporun bugün verilmesi muhte
meldir. Müddeiumumilik tarafmdan 
yapüan tahkikatta birçok kimselerin 
ifadeleri alınmıştır. 

Öğrendiğimize nazaran yangımn 
kasden yapıldığım gösterecek bazı iz
ler elde edilmiştir. Bu izlerin kaybol
maması için yangm yerindeki vaziyet 
olduğu gibi muhafaza edilmektedir. 
Müddeiumumilik iki kişiyi zan altına 
almıştır. Bu hususta ketumiyet muha
faza ediliyor. Tahkikatın bugün bitijil-
mesi muhtemeldir. 

Mısır kral ve kraliçesine 
verilen hediyeler 

Bunlar hem pek çok, hem baha 
biçilemiyecek kadar kıymetlidir 
Avrupa gazetelerinde okunduğuna 

göre Mısır kraliçesi Ferldeye ve kral 
Faı-uka; verilen hediyelerin laymeti 
çok büyüktür. Bu hediyeler. Kubbe 
sarayınm bir salonunda teşhir edü-
miştir. Salonun içi, kıymetli taşla
rın, etrafına saçtığı pınltılardan pırü 
pırıl ışıldıyordu. 

Kral ve kraliçeye her taraftan he
diyeler gönderilmiştir. Valde kraliçe 
Nazlı, kraliçe Ferideye 15,000 Mısu* li
ralık yani bizim paramızla aşağı jru-
karı 100,000 Türk lirası kıymetinde 
mücevher takmıştır. Kralın amcası 
prens Mehrhed Ali paşa; imparatorlçe 
Öjeninin Hidiv İsmaU paşanın kızla-
rma Mısın ziyaretinde hediye etmiş ol
duğu kıymeti biçilmez dantelleri, kra
la da Sultan Azizden kalma kıymetli 

taşlarla süslenmiş bir teşbih hediye 
etmiştir. Mısır kabinesi geline düğün 
hediyesi olarak Rubis ve inciden ya
pılmış çok kıymetli bir gerdanlık, İs
kenderiye patriği Firavunlardan kal
ma bir taç, bir gerdanlık ve kıymetli 
taşlarla müzeyyen bir başlık vermiş
tir. Kral Faruk, zevcesine birçok he
diyeler vermiştir. Bunlarm en kıjrmet-
lisi büyük kıymetli taşlarla süslenmiş 
murassa taçtır. Bu murassa tacm kıy
metini biçmek çok güçtür. 

Diğer kral hanedanı azasmm geli
ne ve güveğiye verdikleri hediyeler 
saymakla bitmiyecek kadar çok ve kıy
metlidir. Şurasmı da kaydedelim M, 
Kubbe sai-aymm antresi 5000 met* 
relik mavi atlaslarla süslenmiş, yere 
de eski Acem halılan döşenmişti. 

Filistinde vaziyet 
Ceza tedbîrlerine devam 
edilirse bir kısım köylüler 
köylerini terkedecekler 
Kudüs 24 (A.A.f^— Hebron mmta-

kasmdaki köyltüer yüksek komisere 
müracaat ederek hükümet ceza ted
birleri almağa devam ettiği takdirde 
köylerini terkedeceklerini bildirmişler
dir. Son kargaşalıklar neticesinde 
mukabelebilmisil olmak üzere polis 
miktannın arttırılması mezkûr ted
birler meyanmdadır. 

Bir otobüs durduruldu 
Kudüs 24 (A.A.) — 25 kişiden mü-

r e ^ e b bir çete Hebron yolunda bir 
otobüsü durdurmuştur. 

Çete, yolculann kamilen Arab oldu-
ğımu görerek bunlan serbes bu-akmı^-
lardır. ^jj!^ 

Bir askeri müfreze çeteyi aramak
tadır. 

Alman usulü 
ayak atma 

italyan askerî kıtaları 
bunu talim ediyorlar 

Roma 24 (A,A.) — B. Hitlerin İtal-
yayı ziyatetl esnasmda Romada B. 
Hitler şerefine tertip edilecek geçit 
resmine iştirak eyliyecek kıtalar, Al
man usulü ayak atarak geçeceklerdir. 
Bu kıtalar, şimdiden bu sistem yürü-
3rüşe alışmak üzere talimlere başla
mışlardır. 

Uğurlu bir doğum 
Gazetemiz ilân memuru bay Nuri 

Kezer'ln bir kız yavrusu dünyaya 
gelmiştir. Ailesini tebrik eder. Ana 
ve babası İle beraber minimini 
(Nuray'a) saaJdetler ve uzun ömür
ler ve memlekete faydalı bir evlâd ol-
majsmı dileriz. 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHlR TİYATROLARI 
Tepebaşında 

DRAM KISMI Pergflut 
AYNAROZ KADISI 
Heı* yer SO kuraştur 

İstiklâl caddesinde 
KOMEDİ KISMI 

llllllllllllill 'lir 

Bu perşembe akşamından itibaren / P £ ^ AT sinemasında 
Harikulade maceralar ve sergüzeştlerle dolu müthiş korsanhk hayatına aid bir şaheser 

ESİRLER GEMİSİ 
Bu Fransızca sözlü filminin çevrilmesi iki sene sürmüş ve muazzam bir servete mal olmuştur. 

B̂ — VVARNER B A X T E R 

B O R S A 
24/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHTİLAT 

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
İJnitürk 
tînltürk 
tJnitürk 
Mümessil 
Mümessil 
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98,50 
I 19,02,50 
II 
nı 
I 
n 

» i n 
tg Bankası 

hamiline 
müessifl 

» 
> 

19, -
19,— 
40,15 
40,60 

10,20 
10,25 

85 

Türkiye Cum
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
Ittihad Değir, 
menleri 
Şark Değir
menleri: 

98 

23,75 
7.75 
7,25 
9,90 

12,75 

Para (Çek flatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 

Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,83,50 
629 

0,79,37 
15,09,50 

86,88,40 
3,43,92 

4,70 
1,42,56 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
BelgrUd 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,6438 
1.9733 

13,67.23 
3430 

4,19,25 
3,99,44 

10635,93 
23,74,50 

İSTANBUL 
TİCARET T« ZAHİRE BORSASI 

24/1/938 
F t A T L A A 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Mısır sarı 
Yulaf 
Keten tohumu 
Nohut kalburlu 
Susam 
Ceviz iç 
Yapak Anadol 
Peynir beyaz 

Agagı Tukan 
Kr. Pa. Kr. P«. 

5 23 5 30 
6 20 V- — 
4 20 
4 2i 4 3i 
4 15 
4 — 4 8 

11 20 
6 30 

16 20 
32 — 
52 _ _ — 

40 — ^̂  

• ,w .:..;:.;,. G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavâa« 
Un 
Keten tohumu 
Kepek 
Yulaf 
Mısır 
B. Peynir 
Afyon 

390 Ton 
117 > 
15 > 
15 » 
15 » 
75i » 
19 > 
12 » 
löi > 
1/2 > 

G t D E N 

Razmol 
İç fmdık 

99 3/4 Ton 
3 > 

D I Ş r t . A T I . A B 

Buiday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vlnipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : » 
Fmdık O. : Hamburg 

532 K. 
4,43 » 
533 » 
4,95 » 

• 3,93 » 
739 » 

45,— > 

ŞEHZADEBAŞI 

İstanbul yolcu salonu yokluda açılacaktır. Yukarıda salondan Ur VSşe gVrünttyor 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: 

(Bakırköy - Mlltiyadi) 
yarm gece: (Üsküdar -

Hale) slnem^Iannda: 
ATI ALAN ÜSKÜDARI 

GEÇTİ 
Vodvil 3 perde. V 

Kahkaha - Zevk - Neşe 
Herkes haftanın en güzel filmi olduğunu söylüyor: 

skaiSDiniDin) KoDD̂ Dmdl 
Meşhur Fransız komediyenleri: ARMAND BERNARD — ANDRE I.EFAUR 

^ P İ Z E L L A ve Ekler Jurnal T Ü R K sinemasında 

Görülmemiş derecede muazzam ve fevkalâde operet 

FAKİR TALEBE (\\m\m) 
Müzik, Raks. Aşk. Neşe. 

Bestekâr Millöcker'in en parlak eseri 
MARİKA RÖCK, CAKOLA HÖHN, JOHANNES HEESTERS İDA 

^VÜST, FRİTZ KAMPERS 

Perşembe akşamı T Ü R K Sinemasında 

TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid v» arka
daşları, okuyucu Küçük, 
Semiha ve Misel varyetesi 

KADIN FENDİ 
Komedi 3 perde 

Bu hafta 

Ş I K 
Sinemada 

KATE DE NAGY' nin en güzel filmi 

BEYAZ Kadın TİCARETİ 
Aynca: JEAK HOLTun en 

güzel filmi 

VATANSIZLAR 
CEHENNEMİ 

NEZLEYt 
İ̂HMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PÂSTfİUERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
^ Ö K S Ö R Ö K V Ö R İ P . B06AZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORURî V̂E TEDAVİ 

'EDER*^ 

Şehir tiyatrosa Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGÜNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesl: Seniha Bedri Göknil 

Gülhane tatbikat mektebi 
müsamereleri 

Oülhane Askeri Tababet Tb. mekte
binden: Senenin 3 üncü tıbbi müsame-
resl Prof. Şükrü Cangörün reisliğinde 
toplanmıştır. Bu müsamerede asistan 
Dr. Şakir tarafmdan Fosfatemi, asistan 
Dr. Sadullah tarafmdan yavru iştirah 
üzerine pnömotoraksın seri tesiri, baş 
asistan Dr. Recal Ergüder tarafından 
Gasser ukdesi anestesisi ile ameliyat edil
miş bir üstçene sarkomu, baş asistan Dr. 
Rüştü Oskay tarafından genç bir şahıs
ta beyin zarı kanaması. Prof. Sani Yaver 
tarafmdan hançere butesminde yabancı 
cisim ve bademcik tüberkülozu, asistan 
Dr. Necdet tarafından bir Nühamiye tü
mörü, asabiye baş asistanı Dr. Mevlût 
tarafmdan şifayap olmuş erken bunama 
vakaları gösterilmiş, Münakaşaya: Prof. 
Kemal Öke, Prof. Abdülkadlr Noyan, 
Prof. Murat-Cankat, Prof. Nazım Şakir, 
Prof. Bürhaneddin Osman, Prof. Vehdi 
iştirak etmişlerdir. 

TEBLİĞİ GAYRİ RESMİ! 
Her sporda ve her sahada olduğu 
gibi R E K O R yapmak bütün 
İstanbul halkı hep reylerini 937 -
938 senesinin en güzel filmleri 

gösterme REKOR'ımu 

ALKAZAR 
sinemasına verdi. 

Buna bir i S B A T daha 
YARIN matinelerden itibaren 
İNEDİ 2 büyük füm birden 

1 - KORSANLAR 
A D A S I 

Baş rolde: J E A K H O L T 

Tayfunlara, kasugalara, ölüme bi
le karşı gelenlerin inanılmaz kah
ramanlıklarını gösterir, çok he-
yecanh bir filmi. 

2 - YOLU 
Baş rolde: Herkesin çok sevdiği 

JOHN WAYNE 
Gençlik, heyecan ve fedakârlık fUmi 

B. Baki Sedesin bir oğlu oldu 
Başvekâlet hususî kalem müdürü 

B. Baki Sedesin dün akşam Ameri
kan hastanesinde bir erkek çocuğu 
dünyaya gelmş ve ismi Aygil kon
muştur. Aygil Sedese uzun ömürler 
temenni eder, ailesini tebrik ederiz. 

İSTANBUL HAKKINDA KONFER.INSLAH 
Eminönü Halkevinden: Eminönü Halkevi 
Dil, Tarih ve Edebiyat komitesi tarafm
dan tertip edilen (İstanbul hakkında 
konferanslar) serisine devam edilmekte
dir. Salı günü saat (20,30) da Üniversite 
Tarih Doçenti Mükremin Halil (Türk 
fethinden sonra İstanbul) u anlatacaktır. 

http://rt.ATI.AB
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Romanya Kralı tarafından iş başı
na getirilen yahudi düşmanı MÜU 
Hristiyan partisi iki liderinden biri 
bulunan Başvekü Goga dahüt ve hOr 
rid politikada partisinin umdelerini 
tahakkuk ettirmek için her gün yeni 
bir tedbir alıyor. Yeni intihap edilen 
parlâmentoda ekseriyeti haiz ola-
mıyacağını bildiğinden bunu bir de
fa olsun toplamağa davet etmiyerek 
Kralın bir emirnamesi ile feshetti. 
\ Yeni intihap gelecek ayın yirmi

sinden sonra yapılacaktır. RoTuanya-
da geçen intihap müstesna olarak 
her intihapta iktidar mevkiindeki 
parti muzaffer çıktığından gelecek 
intihapta Millî Hristiyan partisi, ya
hudi düşmanlığında ve faşistlikte ve 
Almanya ve İtalya ile birleşmekte da
ha müfrit olan Demirmuhafızlarla 
birlikte kahir ekseriyeti temin için 
her çareye başvuracaktır. 

Zaten şimdiden harekete gelmiştir. 
Neşrolunan bir emirname ile hariç
ten Romanyaya giren ve memleketin 
tabiiyetini iktisap eden yaxxm milyon 
yahudinin nüfus sicillindeki kayıtlan 
to-yyedilecektir. Kalan yerli yanm 
milyon yahudi de intihap hakkım 
haiz olamıyacaktır. Romanyadan ıh 

raç edilecek yahudüere yer bulun-
ması için Hariciye Nazırının Millet
ler cemiyetine müracaat tasavvurun
da bulumnası Demirmuhafızlar tara
fından takbih edilmiştir. Bunlara gö
re yahudiler derhal hudud haricine 
çıkarılmalıdırlar. 

Başvekil ise bunların hali bir yere 
gönderilmelerini ve burada kendi 
saiyleri ile yaşamalarım istiyor Yahu
dilerin Romanya için muzır bir'Tin-
sur sayümalanna sebeb olarak da, 
Romanyada bütün bolşevik ajanları
nın münhasıran yaJıudiden oldukla-
n gösterilmektedir. 

Romanya hükümeti yalnız memle
ketindeki yahudüeri ihraç etmeği dü
şünmekle kalmuyıp bütün dünya 
memleketlerinin yahudilere karşt 
elbirliği ile mücadele husufunda 
rehber olmak istiyor. MıUİ Hristi
yan partisinin iki liderinden biri 
bulunan Nazır Cuza yahudUerin 
aleyhinde bulunan Almanya, Lehis
tan, İtalya, Macaristan gibi devlet
lerin bir cihan konferansına davet 
edümesini teklif etmiştir. Romanya-
daki inkılâbın sonu neye varacağı 
bütün Avrupayı düşündürmektedir. 

FejrzuUah Kazan 

Fransada nüfus miktarı 
beş sene içinde ancak 

81 bin kişi artmış! 
Dünyanın her 

tarafında nüfus 
miktarı arttığı hal
de yalnız Fransa
da tezayüd yok
tur. Son senelerde 
doğanlarla ölen
ler müsavi gibidir. 
Bugünkü vaziyet bir müddet daha bu 
şekilde devam edecek olursa yakmda 
doğanların ölenlerin yerini doldura-
mıyacağından, bu suretle nüfusım 
azalmağa başlıyacağmdan korkulu
yor. Bu sebeble Fransada hükümet, 
gazeteler nüfusun artması için müte
madiyen teşviklerde bulunuyorlar. 
Fransız içtimaiyatçılan bu hususta 
makaleler yazıyorlar, konferamslar ve
riyorlar. 

Bazı muharrirler vsaiyeti çok müt
hiş görmektedir. Bunlara göre esîislı 
bir değişiklik olmazsa Fransada nü
fus azalmağa başhyacak ve bir asır 
sonra Fransa 20 mUyon nüfuslu kü
çük bir hükümet halini alacaktır. Bu 
küçük hükümeti komşularının rahat 
bırakmıyacaklan, müstemlekelerini 
elinden aldıktan l̂ aşka Eina yurdu da 
istUâ edecekleri şüphesizdir. İşte bu 

Fransada nüfus artması durmuş gibidir. Bu 
vaziyet devam ederse nüfusun eksilmeğe başla
masından ve Fransanm küçük bir hükümet halini 
almasından korkuluyor. 

tehlikeye karşı şimdiden tedbir alın
ması isteniyor. 

Fransada nüfusım azalmağa başla
dığım anlamak için 1931 ve 1936 nü
fus istatistiklerine göz gezdirmek kâ
fidir: 

1931 1936 Artıg 

Danseden at 
Geçen gün Peşte sokaklarından bi

rinde garip bir vaka cereyan etmiştir. 
Bir satıcı atmı çekerek yürümekte iken 
sokaktan geçen bir askeri müzika bir 
marş çalmağa başlayınca at da ayak-
lanm muzikaya uydurarak dansetme-
ğe başlamıştır. Atmm bu meharetini 
hiç bilmiyen satıcı hayretle hayvarana 
bakmakta iken halk da etrafım sara
rak bu garip sahneyi seyretmeğe koyul-
*"uştur. Nihayet bir polis gelerek satı-

K o c a l a n m m ü b a d e l e e t m i ş l e r 
Amerikanın küçük Salem şehrinde 

eâ yet garip bir boyanma davası gö-
riümüştür. Emsaline hiç tesadüf edil-
^iyen bu boşanmanın sebebi bayan 
Vatsonla bayan Leenin kocalannı 
»lübadele etmeleridir. Vakanın yegâ
ne şahidi bayan Leenin üvey annesi 
bayan Smittir. Bu ihtiyar kadm şa-
hid olarak mahkemeye çağrüdığı za-
'^an heyecanından dizlerinin bağı 
Çözülmüş ve zorla hâkimlerin huzu
runa götürülebilmiştir. Fakat kadm 
öaha ilk isticvapta derhal bayılmış ve 
"İÇ bir ifade 
»ladan 
Buna 
Leeni 

cıya atı nereden aldığını sormuştur. 
Satıcı onu bir iki hafta evvel bir çin
geneden satın aldığım söylemiştir. Ni
hayet o çingene bulunmuş ve sorguya 
çelüldiği zaman atı bir at canbazhane* 
sinden çaldığım itiraf etmiştir. Bunun 
üzerine at satıcıdan almarak at cam-
bazhanesine iade edilmiştir. Şimdi dan-
sör at sokakta değil, bermutad seyirci
ler huzurunda dans numaralarını yap
makta devam ediyormuş. 

Mevcut nüfus 41,427,000 41,508,000 81,000 
Evli çlfüer 12,990,000 13.145,000 155,000 

Oturulacak evler 8,880,000 9,110,000 230,000 
Bu istatistikler tetkik edilirs», 

Fransanm umumi nüfusunun 6 sene
de ancak 81,000 kişi arttığı görülür. 
Bıma mukabil, işsizlerin adedi de altı 
sene zarfmda yanyanya fırlamıştır. 
1931 senesinde Fransada 420,000 işsiz 
mevcutken 1936 senesinde işsizlerin 
miktarı 825,000 i bulmuştur. 

Gene bu istatistikten anlaşıldığına 
göre Fransanm 200,000 nüfustan fas
la ancak altı büyük şehri vardır. Bu | Atina 1,000,000 

şehirler şunlardın 
Paris 2.792,938, 
Massilya 913.620, 
Lyon 561,525, Nlc« 
262,620, Bordeaux 
254,875, Touloıua 
210,74S, L 111« 
200,575. 

Şunu da kaydedelim ki Fransanuı 
41,508,000 nüfusundan 21,922,731 i 
kendilerini sanataaz ve mesleksiz olar 
rak ve ancak 17,561,133 nüfus meslek 
sahibi yazdırmıştır. 

Pariste 1,438,784 nüfus kendilerini 
meslek sahibi 1,147,509 nüfus meslek
siz ve sanatsız olarak kaydettirmlştlr. 
Bu münasebetle nüfus bakımmdan 
dûnyamn en büyük şehirlerini aşağı
ya yazıyoruz: ^ 

Nevyork 10,250,000, Londra 8,203,000 
Tokyo 4,971,000, Berlin 4,236,000, Şl-
kago 4,100,000, Moskova 3,368,000, 
Boenos Aires 3,050,000, Şanghay 
2,700,000, Viyana 2,100,000, Los Anc«-
los 1,850,000, Budapeşte 1,420,000^ 
Olaskor 1,615,000, Uveijnıl 1,880,000^ 
Roma 1,120,000, Madrid 1,015,000, 

İstanbul cihetinin İmar plânı 

vermeğe muktedir ola-
kalb sektesinden ölmüştür, 

rağmen hâkim gerek bayan 
în gerekse bayan Vatsonun bo-

?anmalai-ına hükmetmiştir. Çünkü 
«ocalan mübadele etmek gibi bir ah-
aksızhğı hazmedememiştir. Bayan 
»'atson, evvelâ bayan Leenin kocasUe 
"Münasebet tesis ettiğinin farkma 
kardığını, onun için intikam almak 
"laksadile kendisinin de bay Lee ile 
^ua.şakaya başladığmı söylemiştir. 

Pahalıya mal 
fikagonun maruf avukatlarından 
^Çeli bir dava hakkında istişare et-

^ f c üzere Keîly isminde birisi ziya-
sder. iki kişi mevzuubahs mesele 

^kında bir saatten fazla konuşur-
^- Ayrılacakları esnada avukatın 

^ * î o kadar şiddetle sıkar ki MiçeUn 
^^ parmağı kırdır. Bunun üzerine 
^^fcat mahkemeye müracaaile kın-

^ parmağı için beş bin dolar zarar 
« ^yan ister. Diğer taraftan Keüey de 
indisini müdafaa ederek işin içinde 

H o k k a b a z a k a r ş ı h o k k a b a z l ı k 
İngüiz Hokkabazlar cemiyeti her 

sene âzası şerefine büyük bir ziyafet 
tertib eder. Bu ziyafette bütün hok
kabazlar en yeni oyi'nlarmı birlbirle-
rine gösterirler, gözönünde duran 
eşyayı nasü ortadan yok ettiklerini 
ve onları nasıl yine meydana çıkardık-
lannı anlatırlar. Bu ziyefet bu sene 
dahi tekrar edilmiş ve en ziyade meş
hur îngüiz hokkabazı Jonson'un ma
rifetleri alkışlanmıştır. Fakat ziya
fetin sontmda Jonson para çantası-
mn çalmdığmı anlıyarak endişeye 
düşmüştür. Mesele nihayet zabıtaya 
aksetmiş ve ertesi günü ziyafet gecesi 
servisi yapan garsonlardan biri yar 
kalanmıştır. Garson polis tarafm-
dan sorguya çekildiği zaman, bütün 
gece hokkabazları sejrrettiğini, onla-
rm birçok eşyajn ortadan yok ettikle
rini gördüğünü, kendisinin de niha
yet ayni hevese kapüarak Jonson'un 
cebindeki para çaiıtasmı aşırdığmı, 
bunda bir hırsızlık kasdı olamıyaca-
ğım söylemiştir. Fakat «abıta garso
nun bu ifadesine inanmamış, onu 
mahkemeye vermiştir. 

olan bir toka 
bir kasd olmadığını, Miçele karşı 
duyduğu fevkalâde hürmetten dolayı 
onun elini biraz fazla sıkmış (Muğu-
nu'Heri sürer. İki tarafın iddialarmı 
dinliyen mahkeme katî bir karar 
vermekte güçlük çektiği için işi mu-
tehassıslara havale eder. Bu miUe-
îıassıslar mahkemeye gelerek bir elin 
ne kadar sıkdabileceğl ve parmak 
kırüacak kadar sıkıfıanm caiz olup 
olmadığı hakkında mütalâalarım bfl-
direceklerdir. 

M e h m e d S a i d i n "Katili 
n a k k m d a t a h k i k a t i l e r l i y o r 

• Bundan üç gün evvel Kurtuluşta 
ensesinden tabanca kurşunu ile öl-
aurulmüş olarak bulunan sabıkalı 
sırsızlardan Mehmed Saidin meçhul 
«aiiu hakkmda zabıta tahkikatı Üer-
etumektedir. Polis, katilin hüviye-
mı tesbıt etmiş olup izi üzerinde bu-

» ^ T S " - " " " ' ^ ^ ^ tevkiübirgün 

F a z l a y o l c u a l a n o t o b ü s ü n 
s a h i h l e r i h a k k ı n d a c e z a 

k e s i l d i 
Dün Belediye zabıtası tarafmdan 

umumî otobüs seferleri üzerinde bir 
kontrol yapılmış ve beş otobüsün had
di nizamîden fazla; yolcu aldığı tesblt 
edilerek sahipleri hakkmda para ce
zaları kesilmiştir. 

Fazla yolcu alma suçu bir kaç kere 
yapüuTsa ruhsatiye geri almacaktır. 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
hazırladığı avanproje ile şehrin İs
tanbul ve Beyoğlu semtlerine dair 
maketlerini Ankarada Atatürk tara
fmdan tedkik ve takdir buyurulduğu-
nu yazımştık. Mütehassısm hazırladı
ğı avanproje ile maketier, evvelce da 
yazdığımız gibi, yalnız müstakbel plâ-
lun umumi hatlanm göstermektedir. 
Umumi hatlan gösteren bu proje tas
vip edUdikten sonra tatbikata aid asıl 
cnftzunt plânı hazurlanacaktır ki, bu 
pl&n, şehirde yapüacak imar har»-
ketlerinin bütün teferruatını göste
recektir. Bu teferruat, caddderln, mey-
danlarm genişliğine, sanayie, kültüre, 
ticarete, sayfiyelere a3nnlan mmtakar 
larda yapüan binalann ]rüksekliglnt 
taallûk edecektir. 

Ankarada tedkik ve tasvip edilin 
maketierden biri îstanbul, diğeri ds 
Beyoğlu semtlerine aittir. Kabartma 
olarak yapüan bu maketierln fotoğ
rafları sarih bir fikir vermlyeceği için 
okujrucularmuza maketin tedklklnl 
kolaylaştırmak için üzerlerime birer 
numara koyduk. Bu numaralara gö
re makette gösterilen binaları, tesisa
tı, yollan izah etmek mümkün olmuş
tur. 

Şimdi yukarıya klişesini dercettigl-

miz îstanbul semtine aid maketi mi
mara surasma göre birlikte tedkik ede
lim: 

1 — Makette görülen beyaz sfltun Sul-
tanahmed meydanmda ve ftandUd yOk-
sek ticaret mektebi binan ananda diki
lecek 140 metre yûkseUittndeU büytUc 
İnkll&p etbldesl. 

2 — Şimdiki tapu blnaa arsaanda ya
pılacak vUftyet ve belediye binaları. 

S — Hapishane binası yednde yapıla
cak Adliye sarayı. 

4 — Sultanahmed camisi. 
5 — Ayasofya hamamı 
6 — Ayasofya müzesi. 
7 — T(v>kapı sarayı. 
8 — ^pkapı sarayınm «İt kısmında 

ve denize uzanan sahada mevcut olan ve 
Ueride yapılacak resmi müesseseler (bu 
saha arkeolojik mmtakaya tahsis edll-
mi«tir, anflteatr «eklinde te«ekkül ede
cek mahalleler tesis edilecektir). 

9 — Yenikapıda yapüacak müstakbel 
Uman İle buradaki dalgakıran ve nh-
tunlar (llmanm civan sanayi mıntakası-
na tahsis edilecektir). 

10 — Karaköy kfiprüsü. 
11 — Sirkeci gan (mütehassıs burada 

yapılacak yeni tesisatm teferruatmı nâ
zım pl&nla tesbit edecektir). 

la — Şimendifer hattmm bugünkü İs
tikametini göstermektedir. 

Florya ile Sirkeci arasmdaki şimen
difer hattmm istikametini değiştir
mek ve Floryadan başlıyarak sahili ta
kip etmek üzere Saraybumu, Sirkeci, 
Eminönünden Halice gidecek geniş bir 

cadda açmak fikıl da prensip olaraK 
tesbit edilmiştir. Ancak B. Proste bur 
nu şimdi tanzim ettiği makette gte-
tomemiştir. Avanproje tasdik edildik* 
ten sonra yapılacak nâzmı plânda 
bunlar birer blror gösterilecektir. 

Eğede sanajri kalkınma 
hareketi 

İzmk (Akşam) — Eğede sanayi 
kalkınma hareketi, diğer vUâyeUert-
mize nazaran geniş bir inkişafa mas* 
har olmaktadır. İmir Ticaret ve Ssr* • 
nayi odası İstihbarat şefliği, eğe mrn-
takasKun sınai kalkınması hakkmda 
tetkikler yapmakta ve bir istatistiK 
hazırlamaktadır. Bu mühim istatistik 
hazırlanırken bütün sanayi müesse
selerinin senelik çahşması, elde ettiği 
neticeler haküd rakkamlarla tesblt 
edilmektedir. Ticaret odası memurla» 
n, her müessesede ayn ayn tetkilder 
yapmaktadırlar. Hazırlanacak istatis
tik Ege mmtakasuun ve bu mmtaka 
dahilindeki vilâyetlerin ayn asm sa
nayi hareketlerini gösterecektir. Bvk-
na dair îktisad Vekâletine bir rapor 
gönderileceği gibi aynca broşürler de 
bastmlacak ve alâkadarlara gönderi-
lecektür. 
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TovaıDet 
y a p a r k e n O O D 

israf etmemek için dikkat 
edilecek noktalar 

Kadınlar soa zamanlarda yüzlerine 
fazla itina etmeğe başlamışlardır. Oü-
Eelliklerlni ve cUtleıini korumak için 
bir çok kremler, losyonlar, pudralar 
icullanma'ğa mecbur oluyorlar. Bir çok
ları bunun büyük bir masraf olduğun
dan şikâyet ederler. Her ay bir kutu 
pudra, bir kutu krem, bir dudak bo
yası, her hafta şişelerle tırnak cilalan 
ve Cİ1& çıkartanlara para yetiştirmek 
kolay bir İş olmadığmı ileri sürerler. 

îşini bilen bir kadma altı ayda bir 
kutu pudra, bir krem ve bir dudak 
1)oyası bol bol yeter. 

Yüze krem sürüleceği zaman bir kü
çük nohut tanesi kadar almak bütün 
yüze kâfi gelir, daima krem kutusu
nun kapağmı sıkı kapalı tutmak ve 
ncak yerden sobadan radyatörden 
uzak tutmak kremin bozulmasına mâ
ni olur. 

Ellere sürülecek kremden gayet az 
almak ve ellere masaj yaparak içirt
mek en ekonomik tarzdır. 

Pudra sürüleceği zaman hupeti pud
raya batmrken etrafa dökmemeli. Ku
tu küçük, hupet büyük olursa daima 
pudralar taşar. Bir de birçok kimseler 
hupeü pudraya batırdıktan sonra ye
re doğru fada pudrayı silkmeden yüz
lerine sürmezler. İşte bu yere doğru 
sllkilen pudra israftır. Bundan vaz 
geçmeğe çalışmalıdır. 

Dudaklara kırmızı tübünden gayet 
tta çıkartarak sürmek icap eder. Çün
kü fazla çıkan kırmızı çabuk kuılır. 
Kınlan kmnm çubuğu tekrar tübü 
İçine koyarken dibindeki kırmızı par-
çasmı çıkarıp atmak lâzımdır. Bir ikt 
defa ruj kınlırsa 3rerine yerleştirilmek 
için çılıuüihp ablan parçalar rujun yar 
namdan f azlasmı teşkil eder. Dikkat
sizlik yüzünden sık alman ru] laraf 
edilir. Yüzü temizlemek için kullam-
lan losyondan bir pamuğa akıtıp ıs
latmak ve öylece yüzü temizlemek 
İcap eder. Kuru pamuk üzerine dökü-
lürse pamuk losyonu fazla içer, bunu 
nkmak f azlasmı akıttıktan sonra yü-
tü. silmek lâzımdır. Halbuki pamuğa 
losyonu akıtmazdan evvel hafifçe pal-
muk su Ue ıslatüırsa ve sonra üzeri
ne losyon dökülürse, ıslak pamuk pek 
az losyon alır. îsrafm önüne geçümiş 
olur. 

Tırnak cUâlannm uzım müddet da
yanması koyulaşmaması için kapak-
larmı sıkı kapamak sıcak yerden uzak 
bulundurmak lâzımdır. 

Masa, sehpa ve tepsi örtüleri 

Masa, sehpa ve tepsi örtüleri ince 
organdi veya' mansuktan yapılıyor. 
Bunlara düz renk üzerine başka renk
ten çiçekler yapıldığı gibi iki renk or
gandı veya nansuk üzerine başka 
renkten çiçek yapıldığı da çoktur. 

Redmde görülen (1) çiçek arzu 
olunan renkte yapüır. Saplan, yap-
raiklan ve çiçek dipleri yeşüdlr. Bun-

A 
\ 

larm etrafları sarma olarak işlenmiş
tir. 

(2) Masa örtüsü. Açık san nansuk
tan yapılmıştır. Dört köşe olan örtü
nün ortasına yuvarlak beyaz nansuk 
türk iğnesi denilen ajurla eklenmiştir. 
Çiçekler turuncu, yapraklar yeşil nan
suktan yapılmıştır. 

(3) Tepsi örtüsü. Beyaz organdiden 
yapılmıştır. İki kenan açık yeşil or
gandi, yapraklan koyu yeşil, çiçekleri 
pembe organdidendir. 

Saçların rengi nasıl açılır? 
Saçların rengini açmak sanya yak-

laştınnaİE için basit bir reçete: 35 
gram gül sujrunu ateşe koyarak kay-
p^^tmaiı içerisine bir tutam çay ve 8 
tane alman papatyası atarak on da!-
klka kaynatmalı, sonra temiz bir tül
bentten süzmeli. 

Eczaneden 20 gram (teinture de 
ıhubarbe k 1/5) almalı, süzülen gül 
0uyu içerisine kanştırmaU. Evvelce 
yıkamp kurulanmış olan saçlan yol 
yol ayirmah, üzerine temiz pamuk sa
nlı bir çubuğu bu Uâç içerisine batır-
malı saçlarm köklerine ve aralarma 

sürmeli. (Her saçm rengi ayni müd
dette açılmaz. Bunun için bir tutam 
«açm ucuna üâcı sürerek arzu edilen 
renk elde edilinceye kadar beklemeli. 
Sonra bütün başa ilâç sürülerek ayni 
müddet beklenirse istenilen renk olur.) 
Bu ilâç zararsızdır. 

but kuru 
On beş günde bir yemek yemeyip 

yalnız süt içmek cildi güzelleştirir, vü
cuda zindelik verir. Sabah, öğle ve ak
çam yarımşar kilo şekerli süt içmek 
kâfidir. 

P a s l ı i ğ n e l e r i a t m a m a l ı 
Paslı iğneleri almamalıdır. Bunla-

rm pasmı çıkartmak için iğneleri 24 
saat birkaç damla petrol karıştınlmış 
zeytinyağı içerisinde bırakmak kâfi
dir. 

Y a ğ l ı b o y a ü z e r i n d e k i l e k e l e r 
Beyaz yağlı boya kapılann üzerin

deki parmak izlerini temizlemek için 
sodah su, yahut sabunlu su kullanılır
sa bu su lekelerle beraber yağlı bo
yayı da kısmen çıkanr. Bir patatesi 
ortadan keserek lekelerin üzerine sür
meli, sonra tgçıiz bir bezle silmeli. Le
keler tamamen çıkar boyalara katiyyen 
bir şey olmaz. 

Moda haberleri 
öğleden sonra giyilen ayakka-

büann ekseriyeti siyah po dö sü
etten çok ajurlu ve sandal biçimi
dir. 

ir Ekose etekle düz renk tayör 
modadır. Çok ince olmıyan kim
seler, şişman gösteren ekose etek 
yerine düz renk etekle ekose ta
yör giymelidirler. 

ir Kaşları tamamile cımbızla 
alarak kalemle kaş çizmek modası 
geçmiştir. Şekli muntazam olan 
kalınca kaşlara rağbet başlamış
tır. 

-k Siyah tayör içerisine umumi
yetle beyaz krep saten bluz giyil
mektedir. 

İf İpek çorapların rengi değiş
miştir. Fındık kabuğu ve fındık 
içi renklerinde olanlar modadır. 

ir Geniş kenarlı şapkalara büe 
vualet koymak teammüm ediyor. 

if Dudak ve yanak kırmızının 
rengine tırnak kırmızısını uydur
mak modadır. 

ir Yünlü olsun ipekli olsun elbi
seleri san simle işlemek ve altın 
broş altın kemerle süslemek çok 
rağbettedir. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Keşkülfıkara nasıl yapılır ? 
Nişantaş, Güzelbahçe sokağı V. M. : 

Keşkülf ıkara şöyle yapılır: 
125 gram tuzsuz şamfıstığı, 125 gram 

iç badem, 125 gram fındık ve 125 gram 
beyaz fıstığı makineden geçirmeli. Ateşe 
konulan bir kilo süt kabardıktan sonra 
İki kahve fincanı nişastayı su ile ezerek 
İçine atmalı, kanştıra kanştıra pişir-
meli. 

Nişasta kokusu zail olunca 150 gram 
şeker ve makineden geçen badem, fın
dık ve fıstıkların yansuıı pişen sütün 
içine atarak kanştıra kanştıra sakız gibi 
oluncaya kadar pişirmeli. 

Tabaklara taksim edip soğuduktan son
ra kalan badem, fındık ve fıstıklan üze
rine serpmeli. Fazla tatlıdan hoşlanırsa
nız süte şekeri 200 gram olarak koya
bilirsiniz. 

Kınakmalı kuvvet şurnbu 
Edirne, M. R. G. : Şaraplı ve kmakmalı 

kuvvet şurubunu yemek arasında ve bir 
çorba kaşığı içebilirsiniz. 

Barda dansa davet 
Beypazar, Tahsin Güvenç: Barda otu

rurken ailesile gelen tanımadığmız bir 
kadını danse davet etmek doğru değildir. 
Avnıpada yapılır, fakat bizim memle
kette bu kabul edilmemiştir. 

Kafamla ispirto 
Boğaziçi, Atiye Bedi: 1 — Kâfurulu is

pirto yapmak için 90 derecelik 100 gram 
İspirto içerisine 2 gram kâfuru konulur. 

2 — Gözlerinizi gül suyu ile yıkayıp 
banyo yapmız. 

3 — Başmızdaki saç hastalığı için an
cak bir cild doktoru cevap verebilir. Dok
tora gidiniz, elbet size yapılacak şeyi 
söyler. 

Tazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu Tercüme eden: 

Selâmi Sedes 

Clotüde, camekândan, iM subayın 
masasmda oturan başı açık iki kadm 
görmüştü. Uzun, dar salonun nihaye
tinde üç arabacı yemek yiyordu, ne 
İş gördüğünü talmüne imkân olnu-
yan biri, iskemleye yatmış, başmı ar
kaya dayamış, iki elini pantalon ke
merine sokmuş, bacaklsumı uzatmış 
pipo içiyordu. Ceketi leke müzesine 
benziyordu; kamı gibi şişkin ceplerin
den bir şişenin ucu, bir ekmek par
çası, gazeteye saiılmış bir paket zarf, 
bir ipliğin sarkan ucu görünüyordu. 

caotilde girince, şıklığı derhal na-
ean dikkati celbetti; çiftler sofetu, üç 
arabacı münakaşayı kesti, pipo İçen 
herif, piposunu ağzmdan çekti. Yere 
tükürdü, biraz başmı kaldınp baktı. 

Bayan Marelle mırıldandı: 
— Güzel yer! Pekâlâ vakit geçire

ceğiz, bir daha sefere işçi kızlar gibi 
giyinirim. 

Hiç tiksinmeden, sanki böyle yer
lerde yiyip içmeğe alışkanmış, yağla 
cilalanmış, içkiyle yıkanmış tahta ma
saya oturdu. 

Duroy hafiften şaşalamış, biraz 
utanmış, şaplcasmı asacak bir yer 
anyordu. Bulamavmca: bir iskemleye 
bıraktı. 

Etle salata yediler. Clotilde boyu
na: 

— Ben böyle enlencelere bayılırım 
diyordu, külhanbeylikten hoşlanırım. 
«İngiliz kahvesi» nden ziyade burada 
eğlendim. 

Sonra ilâve etti: 
— Ne olur, beni çalgüı bir koltuk 

meyhanesine götürsene. BuralaTda 
bir tane var: Reine Blanche ban. 

Duroy hayretle sordu: 
— Seni oraya kim götürdü? 
Yüzüne baktı, bu sual sanki eski 

bir hatuTiyı canlandınyormuş gibi 
bozulduğımu, kızardığmı gördü. Ka-
dınhğm belli belirsiz, ancak sezilen, 
kısa bir çekingiden sonra: 

— Bir arkadaşmı, dedi... 
Biraz sustu ve Uâve etti: 
— Öldü... 
Ve hazin hazin önüne baktı. Duroy, 

ilk dafa, bu kadırun mazisine ait 
bilmediği birçok şey olduğımu düşün
dü ve daldı... Her halde, birçok kişi
ye metreslik etmişti, amma' ne çeşid, 
ne seviye insanlara?... Kadma karşı, 
kadınm kalbinde ve hayatmda kendi
ne ait ohmyan şeylere karşı mübhem 
bir kıskançlık, kine benzer bir his 
uyanıyordu. 

Kadm: 
— Beni Reine Blanche'a götüre

ceksin! Bu geceki zevkimi tamamla
mış olursun. 

Duroy içinden: 
«Adwn sende! Geçmiş zamanından 

bana ne? Kendimi budala gibi üzü
yorum!» diye geçirdi ve gfülümsiye-
rek: 

— Hay hay canım, dedi. 
Meyhaneye girince, Duroy'a sokul

du, hem memnımdu hem de korkuyor
du, sürtüklerle, bu sürtüklerin yü-
Eünden geçinen erkeklere memnun 
memnun bakıyor, arada sırada da, 
muhtemel bir tehlikeye karşı içini ra

hatlatmak için, olduğu yerde ciddî bir 
durumla dim dik duran zabıta memu
runu görüp: «İşte aslan gibi bir polis» 
diyordu. Bir çeyrek sonra sıkıldı, eve 
döndüler. 

O geceden sonra a^ağı tabakamn 
eğlendiği yerleri dolaşmağa başladı
lar. 

Bazen ürpererek Duroy'a sorardı: 
— Oralarda beni tahkir edecek ol

salar ne yaparsın? 
Duroy düşünmeden cevap verirdi: 
— Tabiî müdafaa ederim. 
Haftada iki üç defa tekrar edilen 

bu seyranlardan Duroy bıkmağa baş
ladı, esasen araba parasUe oralardaki 
hesabı görmek için lâzım olan para
yı birkaç zamandır küçlükle bulu
yordu. 

Şimdi artık, şimendiferde çalıştığı 
zamanlardan çok daha sıkmtıdaydı; 
gazeteciliğe başladığı ük aylar, her 
gün biraz daha fazla kazanırım ümi
dini besliyerek, bol keseden para har
camış, nihayet para bulamıyacak 
vaziyete düşmüştü. 

Kasadan avans para çekmek usu
lüne öyle bir baş vurmuştu ki, gaze
teye dört aylık borçlanmıştı. 

Bundan başka Forestier'ye yüz, eli 
açık Jacqües Rivale'e üç yüz frank 
vereceği var, söylenmlyecek bir alay 
çingene borçlan da onu tırtıklıyordu. 

Yilz frank daha bulabilmek için. 

ne yapmak lâzım geldiğini sorduğu 
Saint - Potin de, herşeyin çaresini 
bulmakta üstad olduğu halde, hiç 
birşey yapamamıştı. Duroy bu sefa
let içinde kıvranıyordu, bugün eski
sinden daha fazla ihtiyacı olduğım-
dan da, daha fazla yeise kapüıyordu. 

14 Kânunuevvelde on parasız kaldı, 
bir yerden de on para bulmak ümidi 
yoktu. 

Bvmun üzerine eskiden yaptığını 
yaptı, öğle yemeği yemeden; akşama 
kadar gazetede çalıştı. 

Saat dörde doğru metresinden bir 
mektup aldı: «Bu gece yemeği bera
ber yiyelim, sonra gene kaçamak ya
pıp gezeriz» diyordu. 

Derhal cevap yazdı: «Yemek yeme
miz kabil değil» sonra düşündü; zevk
ten malınım kalmak budalalık olur
du, ilâve etti: «Fakat seni saat do
kuzda evimizde beklerim.» 

Bir İffldemeye verip mektubu gön
derdi, sonra akşam yemeğini nasıl 
tedarik edeceğini düşünmeğe başladı. 

Saat yedide çaresini hâlâ bulamâ-
ımştı; kamı da açlıktan zil çalıyordu. 
Nihayet son bir çareye baş vurdu. Bü
tün arkadaşlannın gitmesini bekledi. 
Odada yalnız kalınca zile bastı. Ge
celeri matbaada kalan patronun ha
demesi geldi. 

(Arkası var) 
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Dünyanın enbüy ük üniversitesi 
Columbia üniversitesi 10 sokağı 

İcaplamıştır. 106 binadan mürekkeptir 
Gazetecilik mel̂ tebinde nasıl çalışılır? 44 sahifelik 

bir gazete nasıl iki sahifeye indirilir ? 
Amerikaya gelip te dünyanın en 

büyük üniversitelerindMi biri olan 
.«Columbia» üniversitesini gezmemek, 
*iç olmaizsa bu irfan ocağmda birkaç 
jderse girmemek yazık olurdu. Zaten 
İNevyorkta Brodway caddesinde Oo-
iîumbia tiniversitesUe karşı karşıya 
«tanıyorum. Ben Columbia üniversi
tesini gezmeği düşünürken, burada 
okuyan Türk gençleri benim geldiği
mi duymuşlar, hepsi büyük bir neza
ketle bana yardıma koştulal. 

Mektebin birkaç büyük idare ada-
tnile ve profesörlerile tanıştık, ve bu 
Xnuntazam üniversiteyi en küçük kö
şesine kadar gezdim, derslere girdim, 
talebe eğlencelerinde bulundum. Üni-
evısitenin balıçesine girer girmez bizi 
sayısız sincaplar karşıladı. Her ağacım 
altmda 3-4 sincap... Talebe bunlan 
fmdıkla besliyor... Columbia üniver
sitesi Brodway caddesinde 114 üncO 
soltaktan 124 üncü sokağa kadar 10 
büyük sokağı işgal eden gayet büyük, 
sayısız bir takun binalardan ibarettir. 
Mektebin bana bir plânım gösterdUer; 
toiversitede tamam 106 ayn dair» 
Yar. 

Bu 106 daire yalnız mektep kısmı; 
üniversiteye aid hastaneler, stadlar, 
mektebe bağlı eczacı, tıbbiye vesaire 
gibi diğer şubeler de başka... 

Biz mektebe sabahleyin gayet er-
^en gelmiştik. Baktım, kütüphanenin 
önündeki hesapsız hokey, tenis, fut
bol sahalarmda yüzlerce graıç kız, 
üsüerinde atlet fanilaları, batakların
da kısa beyaz pantalonlarla hokey 
oynuyorlar. Kızlar takımı bugünlerde 
hokeye çok çalışıyorlarmış, erkekler
de yakında bir maçları vaimış. Kızlar 
hokeyde son derece ilerlemişle... 
I^ktebi, evvelâ kütüphaneleri gezmek
ten başladık. Mektebin 16 ya yakm 
şubesi var. Her şubenin de 2-3 kütüp
hanesi olduğvmu düşünürseniz Co-
lumbiadaki kütüphane adedini anlar
sınız. Mektebin ilk yapüan, büyük sü-
tünlarla süslü kütüphane binası mer-
cud kitaplara dar gelmiş, şimdi bu
nun karşısında yüze yakm odalı ikln-
^ bu- kütüphane daha yapmışlar... 
— Bütün kütüphanelerinizde kaç 

«İd eser vai:?. diye sordum. 
— 3 milyon cildi biraz mütecavizi» 

dediler. 
3 milyon cUd arasmda insan ara-
gı kitabı kolay kolay bulamıyacağı 

Ç̂in, kütüphanelerde «kitap aramtl 
servisleri» yapmışlar. Her serviste ylr-
«li memur çalışıyor. Bunlarm bütün 
vazifeleri aranan kitaplan kolaylıkla 
^Jmak. Teneffüs zamamnda mektebin 
•^000 talebesine şöyle bir baktınu 
"*ı? Dünyanın en beynelmUel bir man-
piası karşısmda bulunduğunuzu an-. 
yiyorsunuz. Burası bir üim BabU kUr 
^ i halinde, dünyanm her tarafından 
^imiş türülü türlü renkte ve tüılû 
^ıırlu simada üim gençleri burada W-
j^bırlerüe kanşmışlar... Gayet aart 
^miŞ bir üniversiten Arap kızmin y»-
JJJhda bir ÇinU genci... Bir J^xmla 
^ır İtalyan talebe kol kola, bir Perulu 
^eUkanlı ile bir Alaskalı genç ku Ott-
erine bir kitap açmıçlar, dene çalifv 

Columbia üniversitesüdn sayısız binalanmn tayyareden görünflşü 

yorlar. 
Bizim yanımızda bulunan bir pro

fesör: 
— Bizim için, dedi, Türk talebesi, 

Türk sigarasmdan daha meşhurdur. 
Hakikaten Türk talebesine hayranız. 
O kadar iyi ders dinliyorlar, o derece 
nazik ve terbiyeli çocuklar ki... Şim
diye kadar biz, hattâ alelade derece ile 
okuyan Türk talebesine raslamadık. 
Hepsi de son derece çalışkan gençler. 
Hepsi de memleketlerine üniversiteyi 
gayet iyi bitirmiş olarak dönüyorlar... 
Bir kişi görmedik ki üniversiteyi şöy
le böyle bitirmiş olsun... 

Hakikaten de böyle., meselâ bura
daki talebe gençlerimiz arasmda öy
leleri var ki daha tahsilini yaparken, 
bunlardan birini Rokfeller müessese
si dolgun bir maaşla çalıştırmağa başK 
lamış, Amerikada 3rine Rokfeller mü
essesesi hesabma okuyan bir gencimiz 
sHıhi mühendislik tahsil etmiş, Ame
rikada en iyi yetişmiş sıhhî kanaUzas-
yon mühendislerinden addediliyor. 
Bu gencimiz bugünlerde tahsUini ga
yet iyi bitirmiş bir halde İstanbula 
dönüyor. Memlekette tifo vakaları ve
saire karşısmda bUgili bir sıhhat mü-
höidisine ne kadar ihtiyacımız var
dır. 

Columbiada en ziyade dikkatime 
çarpan şeylerden biri d© her talraftar 
ki son derece asri tertibat oldu. Kü
tüphanelere, talebe dolaştığı zaman 
ayak sesi çıkmıyacak tertibat yap
mışlar. Bir iskemleyi yerden yere çarp
sanız çıt çıkmıyor. İskemlelerin ayak
larına da, çekUdiği zaman ses çı-
karmıyacak lâstikler koymuşlar... 
Kapılar dışarıdaki sesi bıçak gibi ke
siyor. Kütüphanelerin duvarlarmdai 
bir takun delikler var. Okuduğımua 
kitabı bu delikten içeri attmız mı; 
Mtap tekrar eski rafma, eski yerine 
gidiyor. 

Sonra mektebin her koridorunda 
bir takım makineler... Kâğıt, kalem, 
defter mi lâzım oldu? Kaç yaprakhk 
ve ne boyda defter istiyorsunuz?.. He
men makinderden birine yaklaşınız, 
kenardaki delikten beş senti attınız 
mı? Defter önünüze çıkıyor. Kâğt, 
kalem, lâstik yesalr» İsterseniz öteki 

Columbia üniversitesinin kütüphanelerinden biri 

makineler emrinize amade... 
Bana: 
— Hangi şubede ders dinlemek İs

tersiniz?., dedüer. 
G a z e t e c i l i k m e k t e b i 

Ben evvelâ Brodway caddesine b*-
kan büyük bir binayı «Gazetecilik 
mektebi» lü gösterdim. Biraz sonra 
Amerikamn meşhur Gazetecilik meto-
tebine girdik. Bize mektebin büyük 
âmirlerinden Mr. Herbert Brucker 
rehberlik ediyordu. Smıflardan birim 
girdiğimiz zaman kendimi gayet mü
him bir havadis için ikinci tabı yapaJ-
cak bir gazetenin telâşlı ve heyecanlı 
bir havası içinde buldum. Bu, hakika
ten görülecek bir dersti. Talebe tıpkı 
bir gazetede çalışıyormuş gibi o günü 
çıkacak gazeteyi hazırlıyordu. Tale
beden bir kısmı havadis almak, müla
katlar yapmak için' şehre gönderil- ' 
misti. BunİEir heyecanla, telâşla za
man zaman kapıda görünüyorla, içe
riye giriyorlar: 

— Mülakatı yaptım!... diyerek ma
kinelerinin basma oturuyorlar ve 3ra»-
mağa başlıyorlardı. İçeride üç büyük 
makine otomatik bir surette ajans-
lann verdiği telgrafları kendi kendi
lerine yazıyorlardı. Bu üç makineden 
biri haricî haberleri, biri dahüî Ame
r i ^ haberlerini veriyordu. Üçüncü 
makinede de şehir havadislerini ve
ren ajansm haberleri tıkır tılar yazılı
yordu. Yazı işleri müdürü için bir 
kena:rda son derece büyük bir masa 
ayrılmıştı. Dünyanın: her tarafmda-
M yazı işleri müdürlerinin yaptığı gi
bi bu massıda oturan zat ta önüne ge 
laı yazüarm mülıim bir kısmmı ca
yır cayır süip kısaltıyordu. 

Bir dershanede meşhur bir gazete
ci, talebeye «havadis nasü kısa yazı
lır?» diye bir ders veriyordu. Bu dere-
hanede gayet dikkate değer bir tecrü
be yapmışlardı. Önüme iki sahifelik 
bir gazete koydular: 

— Bu, dediler, 44 sahife çıkan bir 
gazetedeki bütün yazüarm küçültül
müş şeklidir. Bu iki sahifelik gazete
de 44 sahifelik gazetede çıkan yazı
ların hepsi vardır., hiçbiri eksik de-
ğUdir. Küçük gazetede, büyük ağab». 
ylnde çıkan yazüarm en mühim tal-
raflan alınmıştır. Demek oluyor ki 
birçok yazüar istenilirse 44 sahifede 
de yazılabilir, iki sahifede de... 

Başka bir dershanede «Bir gazete
ci başka bir gazeteciyi nasü atlatnr?» 
mevzulu bir ders okutuluyordu. Da
ha birçok yerleri gezeceğimiz için ne 
yaaÜE ki gazetecilik mektebmde çok 
kalamadık. Gazetecilik mektebinin çı
kardığı gazeteleri ve mektebin mat-
baaamı da gördük. Rehberimize sor-
dunu 

— GazetecÜiğe kadınlar mı daha 
rağbet ediyorlar, erkekler mi?... 

«- Genç kızlardan gazeteci olmak 
istlyöüer pek çok. Fakat biz onlarm 
arasmda büyük bir seçme yapıyomz. 
Mektebe ancak erkek talebenin dört
te biri kadar ki: talebe alıyoruz. 

^Devamı 13 üncü sahifede) 
Hikmet Feridun Es 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif O. Denker Tefrika Na 68 -

Güldost çok müteessir oldu. 
Şimdi Heısan bey ne olacaktı? 

^ ^ 

* M 

Çin türkistamnda Ur mutatabbibin muayendumesl 

Hacı Mehmed İsa heyecan içinde 
kıza baktı: 

—> «Kurtarmak mı? Ben mi kuı^ 
taracağım? Demek ki kervan ya
km bir yerdel» diyerek dizleri üze
rinde doğnüdu. 

— «Evet, kervan yakında. Henüz 
vaziyeti emindir, fakat öyle Zannedi
yorum ki pek yakmda gene büyük 
tehlikelerle karşılaşacaktır.» 

— «Ç!ok şükür, mademki kervan 
artık yaklaştı, ben onu bundan son
ra korumamn yolunu bıüurum. 
Elimdeki kudret ve kuvvet buna kâ
fidir. Fakat söyleyiniz, kervam teh
dit eden ne gibi tehlikeler vardır? 
Paşa...» 

Güldost hemen onun sözünü kesti: 
— Hangi paşa? Hasan beyin dostu 

olan paşa mı? 
— Hasan beyi Evet, Hasan beyin 

dostu olan paşa, Enver paşa öldü, bir 
müsademede şehid oldu. Başladığı iş 
dağüdı. Gözlerinin kapanmasile bera
ber, paşaya bağladığımız ümidler de 
söndü. Şimdi yeniden işe başlamamız 
lâzım geliyor. Paşanın bıraktığa eser
leri biz gene bir araya toplamağa ça
lışacağız. Bunun için lâzım olan esas
lardan biri de yolda olan, paşamn 
dostu Hasan bey tarafından idare edi
len kervandır. 

Güldost, Enver paşanm ölüm habe
rini ahnca akü, fUcri perişan bir hale 
geldi. Şimdi Hasan bey ne olacaktı? 
Evvelâ onu düşündüğünden dolayı 
mahcub oldu. yüzü kızardı. Sonra 
kendi vaziyetim de gözünün önüne 
getirdi. Casusluk hayatma nihayet 
vermek için almış olduğu kararm su
ya düşüp düşmediğini tahlil etti. Ne
ticede, her ne kadar Enver paşamn ölû-
nüle işler altüst olmuşsa da ayıü gaye 
uğurunda çalışmağa devam edüeceği 
aşikâr bulunduğımdan ne Hasan be
yin, ne de kendisinin vaziyetinde esas
lı denüebilecek bir değişiklik husule 
gelmediğine kanaat getirdi. 

Bu neticeye vardıktan sonra sakin 
bir tavırla Hacı Mehmed İsanm yüzü
ne bakarak: 

— Demek ki Enver paşa şehid oldu. 
Hasan beyin bundan haberi yok. Çün
kü kendisine arkadaşlan hakkında 
haber verecek birisi varsa o da sizsi
niz. Halbuki onun namma sizinle te
mas eden ilk insan benim. Evet, biraz 
evvel söylediğim gibi büyük kervan 
oldukça yakmdadır. Kervana karşı 
bir suikasd hazırlandığından ve Çin 
hükümet memurlanmn yardımile si
lâhlar zaptolunmak istendiğinden ben 
Hasan beye Hotanderya ovasım taki
ben yoluna devam etmesini tavsiye 
ettim. O şimdi Hotan şehrine yaklaş
maktadır. Fakat, bu aralık sizden ve 
yahud benden bir haber alamazsa 
I<;:arakaş üzerinden geçerek dağlara 
sığınacaktır. 

— Ne diyorsunuz? Demek ki Çinli
ler suikast tertib etmişler ha? Neden? 
Bu sıükasd hakkında ne biliyorsamz, 
söyler misiniz? 

Hacı Mehmed Isamn hayretle sor
duğu bu sual üzerine Güldost büyük 
kervanla nasü münasebet peyda et

tiğini, evrakı nasü eline geçirdiğini, 
velhasü her şe3^ ona anlattı. Yalnız 
hüviyetini gizlemekte devam etti. Şlm» 
dihk Hasan Ij^den başka hiç bir İdm-
seye açılmak istemiyordu. Krz, sonun
da dedi ki: 

— Şimdi o Japonlardan biri burada 
Taotaym evinde oturuyor. O, Ah-Sing 
ve Ming-tse ile beraber Kaşgara geldi. 
Hiç şüphe yok ki maksadlan buradaı-
ki Taotayı da kazanarak ondan sonra 
kervana karşı yeniden harekete geç
mektir. Ah-Sing beni tamdığmdan ve 
Ahmed Abudım Japonlardan çaldığı 
evrakm bende bulımduğunu bUdiğin-
den, ben kendimi burada gizlemeğe 
mecburum. Çünkü herkesten evvel 
benim vücudumu ortadan kaldırmak 
istiyecektir. 

Hacı Mehmed İsa, Güldostvm anlat
tığı şeyleri başından sonuna kadar 
hiç sesini çıkarmadan dinledi. Yalnız 
nargUenin ağır veya hızh guruldama
sı, anlatüan garib vakalan Afganlmm 
az veya fazla merakla takib ettiğlrü 
meydana vuruyordu. 

Güldost hikâyesini bitirince Afgan-
h ihtilâlci dedi ki: 

— Bahsettiğiniz adamların buraya 
geldiklerini biliyorum. İçlerinden It
risinin Japon casusu olduğundan ha
berim yoktu. Onun Pekin eşrafmdan 
biri olduğu söyleniyordu. Fakat, siz 
şimdi ne yapmak niyetindesiniz? 

— Ben bugüne kadar Hasan besrin 
kervamnı haris bir Çinlinin eline geç
mekten kurtarmağa muvaffak oldum. 
Hasan bey bundan sonraki harekâtı 
için sizden haber beklediğinden onu 
yalmz bırakarak derhal bura3ra koç
tum. Ah-Stngle dostlarımn Kaşgara 
gelmeleri üzerine vaziyet değişti. Şim
di gene Hasan beye Utihak etmeği 
düşünüyorum. Ben onunla berab» 
bulunursam icabmda kervanm Rus 
hududunu aşarak Rus topraklarına 
iltica etmesi kolaylaşır. Fakat, ma
demki Enver paşa öldü ve icraat geri 
kaldı diyorsunuz, kervam gizlemekten 
ve silâhların kullamlması zamam ge-
linciye kadar sUâh denklerini emin 
bir yere saklamaktan ba.şka şimdUik 
yapüacak bir iş göremiyorum. 

Güldost bu düşüncelerini pek ha
raretli bir tavurla anlattı. Nasü anlat-
masm ki işin içinde gene Hasan beye 
iltihak etmek ve tekrar onunla ya
şamak imkâm vardı! 

— Demek ki siz kervam bulmak 
üzere tekrar yola çıkacaksınız? 

— Evet, niyetim bu. Yalmz kervam 
emniyet altında garbe götürmek için 
sizin t^likesiz bir yol göstermoüzt 
bekliyorum. 

Haa Mehmed İsa bir müddet dü-
şündiL Tömbeldsi bittiği İçin GOldosl 
lüleyi yeni(İen doldurmak için ayagla 
kalktı: 

— Konuşurken odaya girip çıkıldı
ğım istemediğim için bizzat kendim 
hizmet ediyorum, dedi. 

Afganh bunu gayet tabii buluyor
muş gibi bir tavırla başım iğdiktoı 
smra Güldostvm tömbekiyi doldurma-
sım bekledi. Nüıayet dedi ki: 

(.\rkasi var) 

! • 
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Başvekil dün gazetecileri 
Yalovada kabul etti 

otel Termalda Atatürkün banyo ve istirahat daireleri 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Meslekda§ları-. 

nuzın îstanbul-
dan Yalovaya gö
türülmesine tah
sis edilen Heybe-
liada vapuru, on 
buçukta k(^rüden 
- gazete sahiple
rinden, başmu
harrirlerinden, im 
«a sahibi bazı mu
harrirlerden ve 
fotografçüardan 

mürekkep - yir
mi kadar gazete
ci alarak, Yalo
vaya götürmüş
tür. Başvekilimiz, 

Otel Termalin 
mimaıi B. Sedad 

Hakkı 
kalemi mahsus 

müdürleri olan Bay Baki Sedes'i mi-
salflrlerini aldırmak üzere îstanbula 
kadar göndermek lütuf ve nezaketini 
göstermişlerdir. 

Yalova iskelesinden bir otobüsle as
falt yoldan yeni yapılan modem otele 
gidilmiş, muazzam holü, yemek salo
nunu, banyo dairelerini ve odaları, 
gazeteciler pek beğenmişlerdir! 

Otel Termal, cidden memleketimiz
deki en güzel otellerin başmda gel
mektedir. Mimar Sedad Hakkı Eldem 
tarafından yapılan bu otel, kübik 
esaslarla Türk binalarma mahsus kaJ-
idelerinin imtizaçlarından hasü ol-
Idelerinin Imüzaçlanndan hasü olma
dır. 98odası, 20 banyosu vardır. Böy
lelikle Yalova su şehrinin - eskUerle 
beraber - 300 kadar odası, 45 banoyo-
su oluyor. Otel Termal'm banyolaTma 
sıcak kaplıca suyu en asri şekilde ak
makta, aynca zayıflama vesair teda
vilere mahsus tertibat mevcuttur ki, 
Âvrupada; su şehirierinde uzun sene
ler çalışmış ve Yalovaya mütehassıs 
doktor olarak tayin edilen bay Nihad 
Reşad, her yeri hakkmda gazetecilere 
malûmat vermiştir. 

Önümüzdeki mevsimde, yeni otel, 
İstanbul halkı için cidden bîr sürpria 
ve hakiki bir neşe kaynağı olacaktır. 

Başvekil ve Dahiliye Vekili İle ga
zetecilerin yedikleri yemek esnasın
da da konuşulduğu gibi, böyle bir ne
şeye, memleketimizin yalnıa manen 
değil, maddeten de İhtiyacı vardır. 
Zira, hariçten turist getirilmesinden 
evvel, dahilî turizmi ihya zarureti, 
vardır. Eğer biz aramızda neşeli bîr 
hayat yaşamıyacak olursak, somortuk 

^ ve kasavetli bir muhite hariçten gel
mek istemiyeceklerdir. Neşeli tasanın 
evine gidildiği gibi, neşeli mllletlft 
memleketine seyahat olunur. 

Bir taraftan îstanbulun imârl 
mevzuubahis olurken, diğer taraftan 
Bursa asrUeşirken, Marmaranın en 
giizel bir noktası olan Yalova, böyle
likle daha şimdiden tamamttei asit 
bir manzara' arzedlyof ve bûtûn bü 
heyeti umumiye bir havza haUni al
mağa başlıyor. 

Fiat cihetine gelince, Yalövaoın 
asrî kapüıcası, - henüz kati suretle 
takarrür etmemekle beraber - günde 
adam basma yemekler de dahil ol
mak üzere dört beş lira arasında ola
caktır. Tabiatile diğer oteller de daha 
ucuz fiatler arzetmek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

İstanbulda bir çok kimselerin bu 
parayı senede velev bir kaç gün ve
rebilecek hale gelmelerini dilerîz. Zi
ra! hükümet diğer taraftan, ucuzluk 
mücadelesi etrafındaki faaliyetini 
genişletmek tasavvurundadır. 

Bay Celâl Bayarla Bay Şükrü Ka
yanın bir kaç saat devam eden isti
fadeli ve nikbinaHe meclisinden ga
zeteciler büyük ümitlerle ajmlmışlar, 
yine hususî vapurla, şen ve satir ve 
memleketimizin umranma, maddî ve 
manevî inşirahma doğru atüan adım
lardan memnvm olarak, gece saat 
yirmi raddelerinde îstanbula dön
müşlerdir. 

Otel Termalin salonu 

Köylerin imarı 
Köylü mecburî olan isleri 

görmezse cezalandınlacakâr 
Ankara 24 (Telefonla) — Dahiliyfi 

Vekâleti köylerin İmarı için yeni TQ 
mühim karar almak ve bunların 
programlaştırılarak tatbikini ehem
miyetle valilerden istemiştir. Alınan 
kararlar oümlesinden olarak muhtar 
seçimleri bütün memlekette Şubat 
ayı içinde yapılacak ve yeni seçilen
ler martta işe başlıyacaklardır. İhti
yar meclisleri lümm görürlerse pa
rası köy sandığma yatırılmak üzere 
köy namına tarla ektireceklerdir. 

Nüfusu 500 den fazla olan köyler
de kültür işleri bütün köylünün bir
leşmesi ile ve yine imece usulü İle 
yapılacaktır. Köylü mecburî oln İş
leri görmezse cezalandınlacaktır. 

Nüfusu 1000 den yukan olan köy
lerde, köylüler ahırlarım evlerinden 
ayn bir yerde yapacaklar ve bunlan 
senede bir defa badanahyacaklardır. 
Her köyün bir başından diğer başına 
kadar olan yollar kaldırım taşı Ue 
döşenecektir. Köy mezarlıkları yapı
lacak ve mezarlıklar köyden ve cad
delerden ıızak bir yerde sularm git
tiği tarafa yapılacak, etrafı da lıay-
van glrmlyecek şekilde duvarla çev
rilecektir. . 

Köylüler bu sene içinde pazar ve 
çarşı yapacaklar, köyün münasib 
yerlerinde orman yetiştirecekler, tar
la ve bahçeleri sulamak için ortakla
ma arklar yapacaklardır. 

İhtiyar heyetleri köylerde berber 
ayakkabıcı, nalband, demirci, ara
bacı jretlştirmege çalışacaklar ve köy 
malı İçta de her köyde birer zahire 
anban yapılmasım temin edecekler
dir. 

B. Ali Rana 
Gümrük ve inhisarlar vekili 
dün tedkiklerde bulundu 

Gümrük ve İnhisarlar vekili B. Ali 
Rana tedkiklerde bulunmak üzere şeh
rimize gelmiştir. Vekil dün öğleden ev
vel İnhisarlar Umum müdürlüğünde 
kendistae ayrılan dairede meşgul ol
muş, öğleden sonra gümrük işlerini 
gözden geçirmiştir. 

B. Ali Bana akşam üzeri refakatin
de Gümrükler baş müdürü B. Mustafa 
Nuri ile Liman işletme idaresi müdü
rü B. Raufî olduğu halde eski gümrük
ler başmüdürlüğü binası holünde yar 
pılan yeni İstanbul yolcu salonunu 
gezmiştir. Salonda İnşaat bitlrllmiftir. 
Burası yakmda halka açılacaktır. 

İnhisarlar veki^ Sirkecideki paket 
gümrüğü binasında da tedkiklerde bu-
lımmuştur. 

B. Ali Rana şehrimizde birkaç gün 
daha kalarak tedkİklerlne devam ede
cektir. 

Seferberlik müdürlüklerine 
tayinler 

Ankara 24 (Telefon) — Emekli 
yüzbaşılardan Rıdvan Kayseri, bin
başılardan Ahmed Ali Teldrdağ se
ferberlik müdürlüklerine, ihtiyat su
baylardan Ahmed Ziya Gazianteb, 
emekli teymenlerden Ali Mardin, 
Perşembe nahiyesi müdürü Nizar 
meddln de Ordu seferberlik memur-
luklanna tayin edilmişlerdir. 

Y u g o s l a v y a , A l m a n y a d a y e n i 
k o n s o l o s h a n e l e r a ç a c a k 
Berlin 24 (A.A.) — Yugoslav hükü

meti, Almanyada yeni konsoloshaneler 
açmak niyetindedir. Bu yeni konso
loshanelerin ilkleri Münih ve Ham-
burgda tesis olımacaktır. 

Bir Çin generali idam 
edilecek 

Hankoıo 24 (A.A.) — Divanıharb 
general Hanfuchu aleyhindeki bü
tün ithamları doğru bulduğu için 
mücrimi idama mahkûm etmiştir. 
General, bu akşam İdam edilecektir, 

Yugoslavyada müşterek 
muhalefet partisinin bir 

toplantısı 
Belgrad 24 (A.A.) —• 8 teşrinievvel 

1936 anlaşmasUe millî aiüaşma bloku 
namı altmda toplanan müşterek mu
halefet partisi Ue Sırp - Hırvat köylü 
toplantısı, siyasî faaliyetlerinde birli
ği temin etmek üzere bir komite teş
kil etmişlerdir. Bu komite dün ilk de
fa toplanmış ve 6 şubatta yapılacak 
ayan seçimi meselelerile meşgul ol
muştur. 

Otel Termalm İU görünüftt 

Otel Termalda tek yatakh bir daire 

Ucuzluk etrafında 
alınan tedbirler 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Buğday işi bu suretle tanzim edil

miş olmakla beraber, henüz ekmek 
yapımımız matlup bir vaziyette de-
ğUdir ve ekmek bahalıdır. Bu mah-
Buru önlemek üzere, hükümet şunu 
düşünmektedir: 

Şimdiki vaziyette, İstanbul başta; ol
mak üzere, büyük şehirlerimizin de
ğirmenleri demode olmuş, eskimiş va
ziyettedirler. Bunlann ihtiyaçtan 
fazlaları, Anadolunun muhtelif yer
lerine dağıtılacak, İstanbulda bir kaç 
tane asrî ekmek fabrikası yapılacak-
tu-. 

Bu yeni teşkilât, ucuzluğu, imâl
deki sıhhîliği ve temizliği temin ede
cektir. 

İstanbulda iki cins ekmek çıkarı
lacaktır. Birincisi ortahallılar için iyi 
ekmek, ikincisi de fakir fukara için 
yine kalorisi tamam mükemmel bir 
ikinci ekmek. Lüks francalaların 
İmâli tamamen serbes bırakılacaktır. 
Perakendecilere ve lüks fırıncılara do-
konulmıyacaktır. 
Süt ve su d a ucuzlatılacak 

Islahı ve ucuzlatılması düşünülen 
maddelerden biri süt, diğeri ve 
başlıcası sudur. Bunlar ve diğerleri 
üzerinde, yukanda da bahsettiğimiz 
gibi, mütehassısların tavsiyeleri üze
rine hareket edilecektir. 
Ş u b a t i p t i d a l a r ı n d a a ç ı l a c a k 

fabrikalar 
Başvekil B. Celâl Bayar Şubat ipti-

dalannda açılacak olan Bursa Meri
nos ve Gemlik sunî ipek fabrikalannın 
küşad merasiminde bulunmağa ga-
zetecUeri davet etmiştir. 
B e l e d i y e g e l i r l e r i n i n a r t t ı 

r ı lması için araştırmalar 
Ankara 24 (Telefonla) — Memle

kette hayatın ucuzlatılması için ted-
birier alınırken belediye gelirlerinin 
arttırılması meselesi de düşünülmek
tedir. Cumhuriyet Halk partisinde teş-

Türk - Rumen iktisadi 
miinasebatı 

Goga hükümeti Tatares-
konun başladığı hayırlı 

anlaşmalara devam edecek 
Romanya ile ticaretimizde, aldığı

mız petrola karşılık, bu memlekete 
döviz vermeyip pamuk ve pirinç ih
raç etmemiz esas itibarile kabul 
edilmişti. 

Kontenjan usulleri bütün memle
ketleri mutazarrır etmişse de, bizde, 
pamuk istihsalini çoğaltmak gibi 
müsbet bir netice hasıl etmiştir. Ge
çen seneki ümidimiz bu mahsulden 
pek çok istifade edeceğimiz vadisin
deydi. Bu sefer ise, bilâkis, Amerika-
daki buhran neticesinde, pamuk sa
tılması güçleşen maddeler arasına 
girmiştir. Onun için, Romanya ile 
anlaşmamız, pamuğumuz için biz© 
mahreç temin etmiştir. 

Bu dost devletin eski hükûmetile 
iki tarafın da lehinde olacak yeni an
laşma ufukları görülmüştü. Bay Ta-
tareskonun iş başından ayrılırken 
Goga hükümetini Türkiye ile başla
dığı iktisadî anlaşmalardan haber
dar ettiği ve yeni Rumen, rejiminin 
eskisi tarafından başlanan hayırii 
işe devam edeceği memnuniyetle öğ
renilmiştir. 

Balkan devletleri toplantısı 
Balkan devletleri toplantısmm AiV 

karada 15 şubatta toplanması karar-
laşmıştır. Balkan devletlerile aramız
da hiç bir ihtUâflı nokta olmadığı 
için bu toplantıda konuşulacak ba
hisler ancak cari meseleler mesabe
sinde olacaktır. 

* . . J İ....H i,.k,...ihkt1» 

kil edilen hususî bir icomisyon beledi
ye gelirlerinin arttırılması tedbirleri
ni araştırmaktadır. Parti grupunufl 
bu hususta alacağı kararlara büyük 
ehemmiyet verilmektedir. 

I 
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Almanyada parlıyan yeni bir 
yıldız: Zarah Leander 

SoQ zamanlarda Almanyada yeni 
^ yıldız doğmuştur. Bu yıldız Zarah 
(«eander adında genç bir İsveçli ka
dındır. Oreta Oarbonun vatandaşı 
olan Zarah iptida İsveçte sahne ar
tistliği yapmış, sonra Viyanaya git
miş, orada sahnede görünmilştür. 
Zarah gerek tsveçte, gerek Viyanada 
sahnede çok muvaffak olmuş ve çok 
aUnşlanmıştrr. Bunun üzerine Ufa 
Şirketi kendisine filim çevirmeği tek
lif etmiştir. Zarah bu teklifi kabul 
ederek ilk filmini çevirmiştir, 

Zarah'nm ilk filmi Alman3rada çok 
beğenilmiştir. Bu muvaffakiyetinden 
sonra artist bir filim çevtrmeğb baş-
lamıştar. Filimlerin biribirini taklb 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Zarah Leander ayni zamanda hem 
Greta Garboya, hem Marlene Diet-
riche benzemektedir. Onlar gibi esrar' 
^ bir güzelliği vardır. Ojrunu diğerle-
J^den daha incedir. Zarah'nm bir 
fazlahğı varsa o da sesinin güzel ol-
oıasıdır. 

Zarah'nm ilk filmi «Yeni bir sahile 
doğru» adında idi. Berlinde Uk gös
terildiği zaman lehinde ve aleyhinde 
olanlar çoktu. Bir kısmı filmi göklere 
Çikanyordu. Bir kısmı ise fazla rek
lâm yapıldığım iddia ediyordu. Bu se-
Deble herkes filmi merakla bekliyor
du. Filim gösterilmeğe başlanır baş
lanmaz artist bütün seyircileri teshir 
etmiştir. İnce çehresi, siyah, fû&naü 
gözleri, tabiî oyunu, bilhassa tatlı se« 
sı herkes üzerinde iyi tesir bırakmış
tır, 

Zarah ilk filminde Londra tiyatro-
lanndan birinde artist rolünü yapı
yor. Sahneye çıkarak bir şarkı söylü
yor. Bu şarkmm «Yes sir... No Sir» di
ye nakaratı vardır. Şarkı ve bilhassa 
^^ nakarat herkesi coşturmuştur. 
Şarkı o kadar beğenihniştir ki derîıal 
plağa okunmuş ve pek çok satılmıştır. 

Zarah'nm çehresini değiştirmek, 
Jissiyatmı ifade etmek hususundaki 
kudreti çok büyüktür. Şimdi güler-
*eû, pek neşeli iken biraz sonra endi-
5Çİİ, kederli bir hal ahyor. Bu husus-
^ Marlene Dietrich ile aralannda 
çok benzeyiş vardır. 

^ filim pek çok beğenilmiş, halk 
artisti görmek istemiştir. Filimde ken-
öisüe beraber oymyan Wily Blrgel 
^ e y e çıkarak Zarah'nm yeni bir 
r ^ çevirmek üzere Tenâriffe adasm-
^ bulunduğunu söylemiş, onun na-
^^^ seyircüere teşekkür etmiştir. 
J*rah'nm yeni fihnl Habanera adm-
JJ*r. Bu flllm de bitmiş ve şimdi 
*^llnde gösterilmeğe başlanmıştır. 

t a ^ ? ^ Crawford bir piyes yazma-
o v n . ! f * ^ ^ ' Bu piyes Londrada 
J^atoacaktır, Baş rtdü Greta Garbo-

'^^ yapacağı söyleniyor, 
T̂  HoUivutun tanmmış yüdızlarm-

Y S » ™ ^ May Wong bu sene Noel ve 
W t ^ ^ y ^ ^ ^ Ç ^ yaralılarma 

»om^H .̂̂ y^^^^^ Fransecka Gaal 

ZanU Leander 

Marlene Dietrich 
Almanyaya dönecek mi? 
"Çıplak Melek,, adınHakl son filminin Almanyada 

gösterilmesine izin verildi 
Marlene Dietrich aslen Almandır. 

Fakat nazller iş başına geldikleri gün-
denberi memleketine gitmemiştir. Artist 

İstirahat etmek üzere Avrupaya geldi
ği zaman tngilterede, Fransada, Isvlç-
rede T« Avusturyada oturur, Alman
yaya uğramaz. Marlene, Almanyanm 
dışmda nazUerin aleyhinde çalışanla-
nn mesaisine iştirak etmemekle bera
ber Nazi idare tarzmı beğenmediğini 
söylemekten çekinmemektedir. Diğer 
taraftan nazi aleyhtarı muharrirler, 
sanatkârlarla münasebetini kesme-
miştir. Sırası geldikçe onlarla görüş
mektedir. 

Bu hal Almanyada Marlene aley
hinde bir cereyan uyanmasma sebeb 
olmuştu. Bazı filimlerinin pek Ihlâkl 
görülmemesi bu cereyam arttırmış ve 
neticede Marlenenin filimlerinin Al
manyada gösterilmesi yasak edilmiş
ti. 

Son haberlere göre, Marlenenin, ge
çende tstanbulda gösterUen, «Çıplak 
melek» admdaki filmi Almanyada na
zi reislerine gösterilmiş ve bunlar ta-
raftndan çok beğenilmiştir. Tama
men ahlâki mahiyette görülen bu fil
min Almanyada gösterilmesine mü
saade edilmiştir. 

Fransız gazeteleri bımu bir barışma 
mukaddemesi sa3rıyorlar ve Marlene
nin yâkmda Avrupaya gelerek Alman
yada filim çevirmesi ihtimalinden 
bahsediyorlar. 

Marlene şimdiye kadar Amerlkada 
Faramount şirketi hesabma filim çe
viriyordu. Son zamanlarda bu şirket
le artist arasmda ihtilâflar çıkmıştır. 
Artist bazı senaryoları muvafık bul
mamıştır. Rejisör yüzünden de anla
şamamışlardır. Faramount şlrketile 
aralarmdaki mukavelenin bozulması 
muhtemeldir. 

Maamafih artistin Avrupaya geUp 
gelmiyeceğl henüz belli değUdir. Ken
disine Amerlkada başka taraflardan 
teklifler yapılmıştır. Marlene Avrupar 

ya gelecek olursa Almanyada filim ç»-
Tİrmekl* beraber her sene Londra t» 
Parlste de birer flllm çevirmesi muh
temeldir. 

Greta Garbo Paris civarın
da bir villâ satın alıyor 

Greta Garbo 
Oreta Oarfoo Paris civanndu 

Neuilly'de bir vlUâ satm almağa kar 
rar vermiştir. Bu villâda bir zamanr 
1ar meşhur dansöz ve casus Mata Hari 
oturmuştu. 

Sinemfilda Mata Hariye ait bir fi
lim çeviren Greta, şimdi dansözün 
oturduğu villâyı satm aldıktan baş
ka Mata Hari'ye ait eşyayı da topla
maktadır. Greta senenin birkaç ayuu 
bu vlllâdal geçirecektir. 

izmir mektupları 

İzmir (Akşam )• 
de köy kalkınma 

tımir köy bürosu 
şefi B. Hasan 
Avni Ozan 

tımir müddehı-
mumisi B, Asım 

Tuncav 

izmir köylerinde büyük 
bir kalkınma hareketi var 

adliye işleri - Cezaevi 
ve adliye sarayı 
— îzmlr vllâyetin-
İşlerlne büyük bir 

tfıemmiyet atfedilmektedir. Yll&yet 
kdy bflrosuna girdiğim vakit büro şe
fi B. Hüseyin Avni Ozanı, büyük Ur 
masa «trafinda malanan arkadaşla* 
una bir takım izahat veıtirken gör-
dfim. Köy kalkınma İşleri hakkında 
malûmat almağa geldiğimi aOyleyln-
oe beoi nezaketle kabul etti ve şu İzar 
hatı verdi: 

— Her yerde olduğu gibi vilâyeti
mizde de Bİrai asayiş meselesi, yapıla
cak İşlerin en önde gelenlerlndendlr. 
Bunu çok iyi takdir eden vali B. FazU 
Oflleo mühim tedbirler aldırmıştır. 

Köy kanununun 13 ve 14 üncü mad-
delerlle köylüye tahmil olunan mec
buri ve IhÛyarl bir takım İşler vardır.-
Bu membalardan alman İlham İle ya
pılan bir ve İkinci beş yıllık ana plân
da Ziraat, Kültür, Ekonomi, Baymdır-
Iık, Sağlık işleri, İzmir valisi tarafm-
dan çok büyük bir ihtimamla taklb 
edilmektedir. Vilâyetin 935 yüı gelir 
ve gider bütçesi 830,752 lira, 936 yüı 
768,140 lira, 937 yıh da 1,005,407 Ura 
İle bağlanmıştır. 

935 yıh için yapılıp yeıü gönderil-
ndş olan anketlere göre nüfus kesa
feti de 133,876 sı kadm ve 132,248 d 
erkek olmak üzere 266.127 kişiden 
İbaret olarak tesbit edilmiştir. 937 yı-
h bütçesine ziraat işleri için 43,703 
lira, ekonomi işleri için 45,084, kültür 
İşleri içhı 111,248, sağhk İşleri için 
126,395, baymdırhk işleri için 189,727 
Ura konmuş, bu paralarla mühim işler 
görühnüştür. Görülüyor ki vüâyetin 
gelir, gider bütçelerinin muhtevası 
günden güne artmaktadır. Bütçe ge
lirlerini tesbit eden paralar, köylüle
rin manevi şahsiyetlerine ait gayri-
menkullerle müteferrik gelirlerdir. Bu 
İrâdlann köy teşkUâtı hizmetlerini 
karşüıyanuyacağı anlaşıhnca kanu
nun sarih hükümlerine göre İmeceye, 
bu da kâfi görülemediği takdirde sal
ma usulüne müracaat olunur. Hudu
du tayin edilmeksizin köy İhtiyar mec-
Ustaıe verilmiş olan bu sahna takdiri 
MOâhiyeti köylünün kudret ve faaU-
yet kabiUyetini sarsmtıya uğratacak 
derecelere vardınlmıamak İçin yeni 
yapılan ve B. M. M. ne verilen kanun 
projesi İle tehdid edilmiştir. Köylü
nün ve köyde arazi ve emlâki bulu-
nanlann alâka ve kazançlan nisbetln-
de devlete verdikleri vergi mecmuu-
nun yansım geçmemek ve azamî had
di yirmi lira olmak şartlle bir derece 
tayin edilmiştir. 

Hükümetimizin yegâne emeli (sal
ma usulü) nü yavaş yavaş kaldırmak
tır. Zaten köy geUrleri, plânlaşmış 
teşkUât işlerini yapmağa kâfi gelen 
yerlerde bu usule baş vurulmaktadır. 
Onım içindir ki hem köylerin işlerini 
İnkişaf ettirmek, hem de bir gelir mem-
maı teşkiU İçin köylerin manevî şah
siyetlerine aid numune fldanlıklan, 
tarlalan, kavaklıklarUe bir çok geUr 
kaynaklan hazırlanmaktadır. Köyle
rin, Avrupada olduğu gibi yükselme
si için ideal köy plânlarımız vardır. 
En ziyade ehemmiyet verilen işler, 
kültür ve imar işleridir. Yapılan köy 
birlik teşkUâtı projelerine göre düz 
arazide beş ve coğrafî durumları itl-
barUe dağmık ve dagUk yerlerde on 
kilometreye kadar mesafe dahilinde 
bulunan köylerin en münasib nokta-
lannda birlik merkezleri teşkil edile
rek bu köylerde müşterek mektebler 
yapılacak ve idaresi muktedir ellere 
verilecektir. 935 yılı anketlerine göre 
vilâyette 377 tane muhtelif sınıflı 
mekteb vardır. Bu mekteblerde 20 bin 
303 ü erkek ve 17081 i kız olmak üze
re 37384 çocuk okumaktadır. Şimdi, 
bu miktar daha yüksektir. VUâjret 
köylerini biribirlne bağhyan 2580 ki
lometre uzunluğımdakl hat dahilin
de 65 santral ile idare edUen 373 tele
fon vardır. Bunlar İçin imece tutarile 
birlikte 88131 Ura sarf olunmuştur. 
1070 lira kıymetinde de altı tane rad
yo bulunmaktadır. Hayvan cinsleri
ni ıslah için bazı kazalarımızda aşım 
duraklan da tesis edilmiştir. Hulâsa, 

vilâyetin her tarafmda köy kalkmma 
faaliyeti almış yürümüştür. 

t z m i r d e a d l i y e işleri 
izmir adliye işleri hakkmda Anka-

rada AdUye vekâletinde temaslarda 
bulunan cumhuriyet müddeiumumi 
B. Asım Tuncay buraya dönmüştür 
Vdcâletle temaalanmn neticesi ve İz-
mlrde inşası kararlaştırılan Adliye s:ı-
Iti3a ve tevkifhane binalan hakkında 
B. Asım Tuncay şu beyanatta bulun
muştur: 

— Adliye vekâletinin daveti üzerine 
Ankaraya gittim. İzmir adliyesini alâ
kadar eden İşler hakkında yüksek ve
kâlete malûmat vermekle beraber. 
İşlerin daha süratle yürümesini temin 
edecek tedbirler aUnması etrafında 
görüşülmüş ve icab eden direktifler 
ahnmıştır, 

AdUye vekâleti, İzmir cezaevi işile 
hususî bir şekilde alâkalanmak, şehir 
ve kasabalar dışmda, geniş arazi üze
rinde ziraî hı̂ pishaneler yaptırmak 
suretüe mahkümlann çalıştınlmasım 
ve bunlarm müstehlik hale konulma-
smı düşünmd^tedir. 

Bu itibarla İzmirde ve buna 
mümasil yerlerde ağırceza mahkûm
larım da içine «lacak cezaevleri yap
tırmak tasavvur ve arzusunda olma
dığım zannadiyorum. Bu gibi mer
kezlerde fırsat buldukça, altı aya ve
ya azami bir m^ye kadar hapis mah-
kûmlarile, mahkemelerde daimî Su
rette alâkalan bulunan mevkuflar 
için cezaevleri yaptırmak fikrindedir. 

Vekâlet, yüz bin Ura sarfile Kültür 
park civannda, belediyenin göstere
ceği 12,000 metre murabbalık bir arsa 
üzerinde 300 - 850 kişUik bir cezaevi 
yaptırmağı muvafık bulmuş ve bele
diyeden vekAlete bir teklif yapılması-
m emretmiştir. 

Belediyenin teklifi, şimdiki cezaevi
nin, yerile birlikte kendisine bırakıl
ması ve buna mukabil şimdiki nikâh 
dairesinin «ağma düşen ve ön tarafın
dan da iyi bir cephe teşkili mümkün 
olan 12,000 metre murabbalık sahafı 
AdUjre sarayı ve cezaevi için vermek
tir. Mübadele keyfiyetinin bir kanun
la haUi mümkündür. Bu iş haUedilir-
se ön cepheye atiyen adliye sarayı ya
pılacak ve arka tarafa cezaevi inşa 
olunacaktır. Her iki binanm arası 
bahçe ve park haline ifrağ edilecektir. 
Belediye, teklifini adUye vekâletine 
bUdlrdiğ^ne göre vekâletçe yapılma
sı mütasavvCT olan cezaevi için muk' 
tazi emrin zamanında gelmesine inli 
zar olımmaktadır. 

Adliye sarayımn İzmir için lüzu-ıj 
muna kansoıt mevcud olmakla bera
ber halen bütçe vaziyeti dolayısUe bir 
İki sene zarfmda yapılmasına imkân* 
olmadığım tahmin ediyorum. Adliye 
teşkilâtınm her gün tevessü etmesine^ 
ve bilhassa mahkemelerin ayn ayrı 
binalarda bulunmasına ve işlerin çok-»̂  
luğu haseblle hâkim aayısımn artma» 
sına binaen banlarm bir arada teksU 
fl İle İzmir adliyesinin, İzmirln gerê  
ve ehemmlyetlle mütenasib mükem-» 
mel bir adUye sarayma ihtiyacı katî, 
hattâ zaruridir. Yüksek vekâletin bu 
mühim ihtiyacı da düşünmekte oldu-' 
ğu ve zamam gelince onu da karşılı-»; 
yacak şekilde tedbir ittihaz edeceği 
şüphesizdir. 

1 
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Maçları Radyodan dinlerken 
• • • • • -

istanbul müdafaası - Spor spikeri 
Stadın rolü - Cam oda 

ânkan TI trtanlnll muhtditleri Ur araflA 
tstanbul muhteliti AnİEaraya git

meden evvel yazdığımla bir yanda 
tstanbul talomımn en kuvvetli tam* 
fmm (Cihad - Faruk, Reçad) ügürtt-
nün meydaiıa getirdiği son müdafaa 
hatlan olduğunu yazmıştık. 

Maçlarm, radyodan dikkatle takib 
ettiğimiz saflıalarma göre, 3-1 ve 2-1 
İstanbul muhteliti tarafmdan kaza^ 
nılmasında bu üçüz mühim bir rol 
oynadı. Gerek birinci ve gerek ikind 
maçta İstanbul muhteliti daha baş
langıçta birer gol yaptığı halde, bu
nun sonunu getiremeden ilk devreleJB 
umumiyetle AnkaTamn hâkimiyet 
ve tazyiki altmda geçtL Bu tazyik 
sırasmda îstanbulun kuvvetli müdar 
faa üçüzü mühim tehlikeleri atlat
mağa muvaffak olamasaydı daha 
gayretli oynıyan Ankara muhacim
leri, muhakkak ki, İstanbul muhteliti
ne karşı galip vaziyete geçecek gol
leri kaydederlerdi. 

Bu vesile ile tebarüz ettirmek iste
diğimiz nokta şudur: Cihad, Faruk 
ve Reşad geçen sene de kendi takım-
larmda bir arada oynarlardı. Fakat 
geçen yü bu seneki kadar biribirleri-
ne alışık değillerdi ve tecrübesiz gö-
rünüyoriardı. Halbuki, bu üç genç 
futbolcunun daima bir arada oyna-
malan, kendilerini bugün biribirleri-
nin hatalanni örtecek, en kritik za
manlarda biribirlerini tamamlıyafcak 
bir tecrübe vermiştir. 

tcab eden fırsatlarda gerek diğer 
şehirlerimiz ve gerek ecnebi şehirleri 
muhtelitlerine karşı bir İstanbul muh
teliti teşkil etmek vazifesini üzerleri
ne ahnış idarecUer, bu muhteütin 
müdafaasmı katt olarak tesbit etmiş 
bulunmakla müsterih olabilirler. 

Yapılacak tecrübelerden sonra, 
muhtelitin muavin ve muhak:im hat
ları da son müdafaa hatlan gibi biri-
birine alışık oyunculardan mürekkep 
katı şekillerini buluriarsa, İstanbul 
futbol ajanı, her fursatta kuvvetli ve 
ahenkli bir muhteUti hemen sahaya 
çıkanvermekte hiç güçlük çekmez. 

Dahü ve hariçteki mühim spor mü
sabakalarım, orada hazur bulunmak 
imkânı olmaymca ve radyo veriyorsa 
radyodan dinhyoruz. 

Meselâ Berlindeki ohmpiyatlar, 
muhtelif Avrupa şehirlerindeki mili! 
takım maçları, Oksford - Kembriç 
kürek yarışı, Amerikadaki mühim 
boks dünya şampiyonluk maçları, 
Davis kupası finali, Ankara - İstan
bul maçı... 

Radyo spikerliği ve bilhassa spor 
spikerliği çok mühim şey. Bütün dün
ya radyolarından dirilediğimiz spor 
spikerleri arasında en yamanları hiç 
şüphesiz Amerikalılardır. AmerikaU 
spikerlerm bir boks maçım, bir Ame
rika futbolu karşüa.7-masmı bir tenis 
müsabakasını bir ah kekelemeden 
her hangi bir isim üstünde yanümar 
dan maikne gibi öyle teknik bir şe
kilde anlatışlan var ki hayrsın olma-
n ok kabil değil. 

Haftada bin dolar alan Amerika 
^por epikerlerinin bu maharet ve 

spordaki teknik bllgUdni, bizim biıi* 
dik spor sprikerlmlz Sald Çelebiden 
istemek hatuımızdan bile geçmea 
Said, her hangi bir maçı canlandır
mak ve ^lencell bir şekilde anlat
mak için elinden, daha doğrusu dillur 
den geleni yapıyor. Buna rağmen bia 
kendisine bazı noktalara daha fakla 
ehemmiyet vermesini tavsiye edece
ğiz. Seri bir maçı takib ederek yaıul-
madan ve düzgün bir ifade ile anlat
mak kolay birşey değüdir. Fakat bljo 
çok dinleyicilerin arzuisuna tercüman 
olarak söyliyoruz: 

«İstanbul merkez muavininin Ueri 
fırlattığı topu İstanbullıdar kafadan 
kafaya paslaşarak Ankara! kalesini 
sıkıştırıyorlar.» 

Şeklindeki cümle, dinleyicUeri tam 
bir şekilde tatmin etmez. Bırnu me
selâ şöyle ifade etmek lâzundu-: * 

«Esadm ileriye doğru gönderdiği 
topu Haşim kafa vuruşiyle Fikrete 
gönderdi, yere düşmeden Fikretin bir 
kafası topu kale önüne getirdi.» 

Sonra; ikinci bir nokta, umumi
yetle futbol maçlarmda gollerin ki
min tarafından yapüdığmm söylen-
memesidir. 

Meselâ Uk maçta olduğu gibi he
men hemen «Korner çekiliyor, top 
havalanarak kale önüne geldi, kale
nin önü kıyamet, İstanbullular ilk 
gollerini yaptüar» şeklindeki anlatış 
dinleyicinin hoşıma gitmez. O ister 
ki bu hâdise şöyle anlatılsm: 

«Korneri Fikret çekti, top kalenin 
önime geldi. Bir karışıklık oldu, Nec
det bu arada hafif bir ayak darbe-
sile ilk golü yaptı.» 

Sonra: «Faruk bir kafa vurdu ve 
topu avuta gönderdi, fakat topu avu-
ta gönderen Faruk olduğu için kor
ner oldu.» 

Sekimde bir anlatışı sık sık dinle
dik. Bunu: «Faruk bir kafa vuruşiyle 
korner yaptı» diye kısaca ve dinleyi
ciyi şaşırtmıyacak surette anlatmak 
lâzımdır. Avut başka, korner başka
dır. 

Sonra Saidin «Topu avutun göbe
ğine gönderdi, topu kalenin göbeğine 
yolladı, topu tacın göbeğine patlattı» 
cümleFeri insanda maçm Yedikule 
bostanlarmda yapıldığı hissini uyan-
dınyor 

Biricik spor spikerimiz gücenme
sin bu kaydettiklerimiz hatırımızda 
kalan en mühim ve bariz şeylerdir. 

Bunlann bir kısmını, ma;çtan evvel 
oyuncuları isimlerile iyice tanımak 
suretile düzeltmek kabildir. Saidin 
bunu yapacğma eminiz. 

* * • 
Radyodaki bağırışlardan ve uğul

tudan anlıyoruz ki Ankara stadı bm-
lerce seyirci ile doludur. Halbuki Sa
idin söylediğine baküırsa Ankara, 
staddaki bayrak açıldığı zaman har 
vada donacak kadar soğuktur. Böyle 
bayrak donduran bir soğukta maça 
binlerce seyirci gelmesmin yegâne 
sebebi, hemen bir sahayı çerçiveüyen 
modem bir saıhanın mevcudiyetidir. 

îstanbulun meselâ Taksim stadm-

Fransada fütbolcülerin fede-
raayona karsı grev mi 

yapacaklar? 
Fransada profesyonel futbolcular 

sendikan müteaddid dafalar futbol 
federasy(»ıuna münttcaat ederek pro-
fesyon^ oyuncular hakkında tatbik 
edilmekte olan statükoda tadilât ya-
pılmasım istemişti. Bu müracaatler-
den hiç bir cevs^ aSamıyan sendika 
oyunculara 30 ikincikânunda Belçika 
İle yapılacak milli maça iştirak etme
melerini teklif etmiştir. 

Vaziyetten haberdar olan Fransıa 
futb(d federasyonu ve beynelmilel 
federasyon reisi Jules Rumet futbol-
cularm bu tekliti kabul etmiyecdd»-
rlni ve millî maça iştirak ede-
otiderinl söylemiştir. Maamafih buna 
rağmm gazetecilerle görüşen futbol-
Cularm bir çokları grev yapacaklan-
m söylemektedir. Parlste yapüacak 
olan Belçika - Fransa maçmm bilet
leri şimdiden satılmış olduğu için 
federasyon bu suretle çok müşkül bir 
mevkie düşmüştür. Maamafih vaziye
tin düzeleceği tahmin edilmektedir. 

Almanyada 1938 von Tcham-
mer kupasına 6061 klüp 

iştirak ediyor 
4413 kiübün iştirak ettiği 1937 

Von Chammer kupasmı meşhur 
Schalke takımı kapanmıştı. Bu sene 
V. Chammer kupasma 6061 takım 
iştirak etmektedir. Bu Alman futbo-
lundaM ilerleyişi bariz bir şekilda 
göstermektedir. İştirak eden 6061 ta
kım 16 mmtakaya ayrılmakta ve her 
mmtakahm şampiyonları finali oy
namaktadır. 

Tekirdağ:ında spor 
Tekirdağ (Akşam) — Tekirdağ böl

gesindeki spor klüpleri gündengüne 
inkişaf etmekte ve halkın spora olan 
sevg^i artmaktadır. 

Tekirdağmdaki klüpler atletizm, 
futbol, voleybol ve deniz sporlariyle 
meşgul olmaktadırlar. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yü da 
klüpler arasmda müteaddid teşvik 
müsabakalan yapüacak ve şuurlu 
gençlik hareketlerine hız verüecektir. 
Spor bölgemiz bu hususta hazırhklar 
yapmaktadır. Tekirdağ bölgesindeki 
klüplerin adlan ve üye adetleri şu su
retle tespit olunmuştur: 

Merkezde - Halkspor: Üye adedi 
110, Merkezde - Tekirdağspor: Üye 
adedi 148, Merkezde - Yılmazspro: 
Üye adedi 210, Şarköyde - îdman-
ocağı: Üye adedi 54, Müreftede - Gür
büzler: Üye adedi 50, Çerkesköyde -
Çerkesköyspor: Üye adedi 70, Malka-
rada: - İdmanbirliği: Üye adedi 80, 
Çorluda - Çorluspor: Üye adedi 65, 
Muratlıda - Dirikspor: Üye adedi 40. 

Boyabadda bir spor klübü 
kuruldu 

Boyabad (Akşam) — Ka'zamızda 
spor klübü namile bir gençlik teşek
külü kuruldu. Klüp gençleri bir hafta 
gibi kısa bir zaman zarfmda zengin 
programlı bir müsamere tertip etti
ler Gençler Kızılçağhyan piyestai mu
vaffakiyetle ya:şattüar. 

Halkevi bandosunım iştirak ettiği 
halk oyunlan çok alkışlandı. Genç ' 
sporcular yakında civar klüplerle 
maçlar yapmak üzere hazırlanıyorlar. 

Kiübün 938 yılı idare heyetine baş-
kaıüığa avukat İhsan Özcan Kâtipliğe 
nüfus memuru Hayri Tan muhase
beye Abdürrahman Eminik Genel 
kaptahlığa Hakkı Güven âzalığa Öğ
retmen Niyîizi Çoşkım seçüdüer. 

«nnınıııııııııııııııııııııınıııııtıııııııııınHiııııııııııiHiıııtıııııııııııııııııııiB 

da fana havada yan beline kadar ça
mura batan futlıolculannı seyre an
cak üç beş yüz kişi keldiğini düşün
dükçe İstanbul sporcularma tercü
man olmaktan kendimizi alamıyoruz: 

«İstanbulvm da ne zaman bir mo
dem stadı olacak?» 

« * • 
Ankaıa - İstanbul" maçını dinler

ken bir çok noktalan gürültüden ve 
uğıütudaia anlamak kabil olmuyor
du. Bir çok Avrupa stadlarmda oldu
ğu gibi spikeri, ucuza çıkacak camdan 
bir baıakaya yerleştirmek lâzımdır. 
Çok basit olan bu iş yapılırsa, spi
kerle dmleyicinin arasına fuzuli gü
rültüler girmez. 

A. Bahtiyar 

SARAY ve BABIÂLİNİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KANt ÎRTEM »-Tercüme, İktibas hakkı mahfuzdur 

_ ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ Tefrika No. 80 

Boykotaj nedir? İlk defa nasıl 
tatbik edilmiştir? 

Boykottm etrafinda tam ve tdı-
ditkâr bir boşluk görüldü. 

Lândlordizm - malikâne loı^uğu -
aleyhinde uzun aenelerdenberl top
lanmış kinler Boykota tevcih edildi. 

Hükümet Boykotu muhafaza için 
asker, tarlalan İçin amele gönderdi. 

Fakat köylü ve çifçUerln devam 
eden bu menil tezahüratı karşısm-
da Boykot duramadı. Amerikaya 
kaçtı. 

Bir gün Michael Davitt, papaa 
John O'Malley İle konuşurken zih
nen meşgul görünüyordu. Papas se
bebini sordu. 

Davitt — Zihnimi bir kelime 
İşgal edlyorl 

Papas — Hangi kelime? 
Davitt — Halk bir adama karşı 

istikrah tezahürlerinde bulununca 
biz bu hale içtimai aforoz diyoruz. 
Fakat LAndlorizme ve onun Boykot 
gibi ajanlanna karşı yapüan ceza 
için başka bir kelime bulmamız lâ
zım. Buna (Ostrasizme) (1) diyeme
yiz. Köylü bu kelimenin m&nasım 
anhyamaz. Ben de başkasım bulamı
yorum. 

Papas — Buna Boycotting desek 
nasü olur? 

Davit pek muvafık buldu. 
— Köylülere buna Boycotting de

melerini söyleyin. Londra ve Dublen
den gazetecüer gelince bu kelimeyi 
duysunlar. Bizim ligin hatiplerine 
de bu kelimeyi kullanmalarım tav
siye edeceğim. Kendim de bunu 
Amerika ile muhaberelerimde kulla-
nacağmı. Bu kelime az zamanda 
Amerikalılann linç kelimesi kadar 
meşhur oİ£icaktır. (2) 

Bu suretle köylülerin hareketine 
bir isim bulunmuş oldu. 

Bundan sonra boykotajm tatbi
katı taammüm etti. İrlanda köylüle
rinin eUnde müthiş bir süâh oldu. 

Boykota uğrayan malikâne sahibi 
lordlar için, vekilleri içiıt, hajrvan 
tücca» için, milli davaya ihanetm-
deıı şüphe edilerek kara listeye ithal 
edüen her şahıs için İrlândada ya
şamak imkânsız hale girdi. 

Boykotaj ismile ve tatblkatile İr-
lândadan Avrupamn berrl kıtasına 
geçti. 

Amelenin istediklerini yapmağa 
razı olmıyan, merdut sayılan atelye 
ve fabrikalara karşı kullamlan, ame
le ve iş kongrelerinde tamimi 
tavsiye edilen bir sistem haline girdL 

Napolyonun İngütereye karşı koy
duğu berrî abloka usulü boykota
jm miUetler arasmda ük tatbiki sa
yılabilir. Fakat bu ancak Napolyo
nun arzusundan ve iradesinden kuv
vet alan, idaresindeki halkm büe 
hoşuna gitmiyen, tebaasmdan men
faatleri muhtel olan bir çoklanm 
kaçakçıhğa sevk eden bir boykotaj 
idi ki Napolyon tarafmdan en kuv-
vetU zamamnda bile lâyıkile yürütü
lememişti. 

Yirminci asra kadar boykotaj İr
lândada ziraî, millî, sınat memle
ketlerde, iktisadî ve içtimai ihtilâf
larda, fakat ancak her memleketin 
hudutlan dahilinde ve alâkadarlar 
arasında tatbik edUdi. 

Milletlerin hayat şartlan bu sl-
lâhm milletler arasında kullamlma-
sma müsait değUdi. 

Boykotajm milletler arasındaki 
ihtilâflarda kullanılmağa başlanma
sı pek yenidir. Bir çok büyük mil
letler sanat ve ticaretlerUe yaşamak
ta, iktisadî rekabet son derece şid
detlenmekte iken bir milletin yeti^ 
tirdiği bir mahsıüe karşı müstehlik
lerin grev ilân etmesinin, bımu ka
ra listelerine İthal eylemeleriıün o 
millet için ne vahim neticeler hasıl 
edeceği de artık anlaşılmakta İdi. 

Fakat boykotajı milletler arasuv-
da iyi idare içüı lâzımgelen kuvvetli 
teşkilât Avrupamn hiç bir memleke
tinde teessüs etmiş değüdi. 

Bunu bu şeküde Uk evvel Çinliler 
tatbik edebüdiler. 

Avrupamn Orta zamanlar lonca
ları gibi Cinde her m!?9!ek ei'babi hâ

lâ teşküât altmda idi. Bu teşkUfttın 
mevcudiyeti bu memlekette boyko
tajm tatbikini kolaylaştu-dı. 

Çin, frenk ticaretme açıldıkçs 
frenklerle yerliler arasmda ihtUâf-
lar da çoğalmıştır. Bu Ihtilâflan iyi 
neticelere isal eylemek için Çüıln bu 
mesleki teşküâtr çok defa boykotajı 
tatbik eylemiştir. 

Diplomasinin müessir bir iş göre
mediğini anlaymca Avrupaü ticaret
haneler bu mahalli boykotaj karşı-
smda mahvolmamak için eğilmeği 
kabul etmişlerdir. 

çönUler ilk olarak Ameılka birle
şik hükümetlerinin mallanna karşı 
1905 de mim boykotaj Uân ettiler. 
Buna sebep te Amerikamn Çinlilerin 
muhaceretim tazyüte kalkışması ol
muştu. 

Avrupa halkma kapılanm geniş 
açan Amerikamn san ırka karşı yap
tığı bu istisnai muamele Çin va^ 
tanperverliğini heyecana getirdi. 

San adam Amerikada barbar mu
amelesi görmeğe tahammül edemi
yordu. Eski millî medeniyetile mağ
rur Çinli müsavat istiyordu. 

Amerika bu talebi reddedince Çin
liler de onu kabule mecbur etmek 
yolunu araştırdılar. Hiddetlerim tes
kin etmek, ümitlerine yol açmak 
için en müessir çare olarak Ameri
ka mallanna boykotajı gördüler. 

10 mayıs 1905 de Şanghayda ak-
dolunan ü r mitmg ile Amerika 
mallanna boykotaj ilân edildi. Bir 
kaç gün içinde , bu karar Çin liman-
lanna yayıldı. 

w^nerika mah satan mağazalar 
kara listeye konuldu; Amerika mah 
alınmaması için üânlar yapüdı; ta
cirler siparişleriıü bozdıüar. Hamal
lar Amerikadan gelen gemüerln 
mallarım çıkarmaktan imtina ettiler. 
Gazeteler Amerika ticarethaneleri
nin ilânlarım dercetmediler. Ameri
kada tahsil etnüş olanlar bile Anti-
amerikanizm propagandasma baş
ladılar. 

Lonca reislerinm emirleri şehir
den şdıre süratle gidiyor, bunlara 
körükörüne itaat edUiyordu. 

Büjrük zararları göze alan Çinli 
tüccar, ihtiyaçlan olan mallan Av
rupa memleketierinden temine uğ
raşıyorlardı. Kanton şehri bu hu
susta en ileri gidiyordu. 

Haziranda pek büyük bir miting
de Amerika mah almamak, alanları 
kara listeye sokmak karan verildi. 

Ağustos nihayetmde loncalar umu
mî bir içtima yaptılar. Boykotajdan 
ne sureUe olursa olsun mutazarrır 
olan ÇinU tüccarın zararlarım öde
meği kabul ettüer. 

Yasak edUen Amerika mallarüe 
bunlarm yerine başka menüeketler-
den satın alınabilecek eşyanm nu
munelerini göstermek üzere salonlar 
açıldı. Avustralyaya un, Hollanda 
müstemlekelerine petrol içm müra
caat olundu. 

Genel valinin boykotajm talikini 
ilân eden bir beyannamesi parça, 
parça edüdi. 

Eylülde mister Takt Ue mis Ruz-
velt seyahat tarikUe Kantona gel-
düer. Loncalar komitesi: 

(Misafirleri hüsnü kabul etmek 
. başka, Amerikalılarla alışveriş etme
mek te büsbütün başka şey) oldu
ğunu büdiren bir beyanname neş
retti. 

Ne para, ne tehdit hamallara kâr 
etmedi. Amerika cumhurreisinin kı
zı duvarlara yapıştırılmış garip Uân 
varakalanm seyrede, ede konsola 
toya yaya gitti. İyi ki Çince bilmiş 
yor; bu varakalarda, hakkmda ya
zılmış tahkirleri arılamıyordu, 

Mister Takt üe mis Ruzvelt Kan
tondan ıshklarla teşyi edüdiler. 

(Arkası var) 

(1) Atinalıların verdikleri memlekette» 
tard cezası 

(2) Ren6 Pinon: V Eurupo et La Jeun» 
Turqute. 
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Fransada mûdhiş beş 
cani yakalandı 

Bunlar bir otel işletiyorlar ve otele gelen 
zengin yolcuları öldürüyorlardı 

F r & n s a n i n » 
Jl̂ ıimper şehrinde 
Kırmızı otel çete-
ttodn muhakeme-
Clne başlanmıştır. 

Çetenin efradı 
dördü erkek ve 
lOılrl kadm olmak 
tilere beş kişidir. 
Çetenin başında 
bu şehir civarın
daki bir kasaba
da bulıman Kır
mışa otel müste-
clrl Pape İle ka-
nm, 26 yaşmda 
Ix)iıls Cariou bu
lunuyor. Diğer ef 

Kid Jerome Maudire, ve Joseph 
Cr6taux nammda İpten kazıktan 
kurtulmuş üç katildir. Çetebaşı Pape, 
tek bacaklıdır. 

Mahkeme huzurunda okunan iddi
anameye göre çete efradı, Kırmızı 
otele gelen yolculan, paralarma 
tamaan öldürüyor ve cesedlerlni ya 
o civardan geçen dereye atıyor, ya-
huta ta bir tarafa gömüyordu. Çe
tenin meydana çıkarılması ve cani
lerin yakalanması şu şekilde vuku-
buhnuştur: -

Geçen ağustosta, Kırmızı otel
den biraz ötedeki dere barajımn ya
nında Göic nammda bir bedbahtm 
cesedi bulunmuştur. Göic basma 
Çlddetli bir daıbe indirilmek suretUe 
öldürülmüştü. 

Zabıta aylarca süren müşkül tah
kikat ve araştırmalardan sonra 
Cariou ile Josephi bu cinayetin faili 
olmak şüphesile yakalamıştı. 

Zabıta, bunları cinayeti itiraf et
mek için sikıştınrken, çeteye men
sup Jerome namındaki üçüncü cani, 
^^ gece meyhanede sarhoş olmuş ve 
avunmak için, bir gün derede balık 
avlarken, Cariou Ue Josephin zavallı 
^ i c i öldürdüklerine ve cesedini de 
dereye attıklarına şahld olduğtmu, 
kendisine sesini çıkarmamak İçin 
™ ^ para verdiklerini meyhane ar-
^sdaşlarma anlatmıştır. 

Bu sözler, zabıtanın kulağına ak-
•etmiş, Jerome yakalanarak Cariou 
^« Joseph üe karşüaştınlmış, za-
' ^ Göicin bu üç cani tarafmdan 
"̂ •?üia şişe ile vurulmak suretUe öl
dürüldüğü meydana çıkmıştır. 

Bu üç caninin katı surette tevkif 
•oilmeleri üzerine o güne kadar bir 

Soldan mğa da|ru: Otelin ntüstecirl 
Pape Carion, Cr6taux; Mandire. 

çok habasetlerine karşı korku saika-
sUe ses çıkarmamış olan kasaba hal
kı zabıtaya daha bazı esrarengiz ci
nayetleri haber vermişlerdir. 

Ezcümle, 1926 senesinde civarda» 
ki bir ha3rvan panayınndan dön
mekte olan zengin bir hayvan tüc-
can, Kırmızı otelden biraz ötede 
meçhul kimseler tarafmdan öldü
rüldüğünü, baraj memurunım or
tadan kaybolduğımu, 1932 senesin
de de Kırmızı otel kapısı önünde bir 
arabacmm cesedi bulunduğu zabıta 
memurlarına anlatılmış ve bu ci
nayetleri de yakalanan bu üç caninin 
İşlenüş olacakları Uâve edilmiştir. 

Bu dört cinayet hakkında malû
matlarına müracaat edilen üç cani, 
birbirini ithama başlamışlar, bu 
cinayetlerde Kırmızı otel müsteciri 
Pap'in iştiraki bulunduğımu ve 1934 
senesinde otele gelmiş olan Çinli bir 
seyyar tacirin bizzat otel müste
ciri tarafmdan öldürülmüş olduğu
nu söylemişler ve şu tafsilâtı ver
mişlerdir: 

— Çinli, otelin tezgâhı önünde 
oturmuştu. Sandığım açarak sat
tığı eşyayı gösteriyordu. O sırada 
otelcinin karısı, kocasının kulağına 
egüerek fısüdadı: 

— Misel! Çinlinin üzerinde fazla 
parası olsa gerek. Kendisini öldür, 
dedikten sonra otelin kapışım küit-
lemiştir. Çinli tezgâhm başmda iç
kisine devam ederken, tek bacaMı 
otelci Pape arkasından Çinliye yak
laşmış, bıçağım çektiği gibi Çinlinin 
sırtma saplamıştır. 

Bu cinayette de alâkası bulundu
ğu anlaşılan otelcinin kansı bir haf
ta evvel ölmüştür. * 

Burdurda iyi su ihtiyacı 
Yirmi beş kilometre uzaktan 

su getirtilecek 
Burdur (Akşam) — Kasabanm ku-

"^uşundanberi gelip geçenlerin muh-
'̂ Üf membalardan ayn ayn yollardan 
Ektirdikleri sular memleket ihtiyacına 
*^ î gelmemektedir. Memlekete yeter 
"Ebette ve sıhhî tesisatı haiz bir su 
şebekesi kurulması için belediyenin 
J'e ilbayhğın teşebbüslerile Bayındır-
"k bakanhğı tarafından gönderilen 
^ öiütehassısımn yaptığı tetkikler ve 
yapılan tahliller neticesinde Burdur-
^ ' ^ bütün çeşmeler sulanmn fazla 
"a ta rda kireçli ve uzvî maddeü ol-
«»^ları anlaşılmıştır. 

Memlekete daha iyi bir suyun an-
^ 25 kilometre uzaklıkta bulunan 

uğdüz köyü membaından temin olu
nabileceği tahakkuk etmiş ve Nafıa 
vekâletince nakdî yardım da temin 
_^unmuşsa da mevsimin kış olması 
^ y ı s i l e inşaat faaliyeti başUyama-

Çocuk bahçesi 
Belediyenin Cumhuriyet alam ya-

««ıdakl arsasında memleket çocukları 
^ hazıriamağa başladığı Çocuk 

içesinin pek küçük olması doîayısi-
Jurada tesisat yapılmasından sarfı-

a^r Silmiş ve bahçe halka açılmış-
• Çimdi bitişiğindeki arsaların istim

lâkine başlanmıştır. Bu istimlâk olu
nan geniş sahada memleket yavrula-
rmın ihtiyaçlarmı karşılıyacak büyük 
bir Çocuk bahçesinin temeli atılmıştır. 
Dokumacılık ve kooperatif 

Memleket dokumacılığı günden gü
ne büyük adımlarla ilerlemektedir. 
Dokumacılar cemiyetine kayıtlı tez
gâh sayısımn 7000 e çıktığ!ı öğrenil
miştir. 

Vilâyet merkez ve köylerinin bütün 
pamuklu dokuma ihtiyaçlarına yet
tikten sonra her tafta 40 - 50 balya 
kadar bir ihracat yapılabilmesi ve da
imî müşterilerinin bulunması doku
macıların şevkini arttırdığından bir 
de siimdir getirilmiştir. Silindirlenmiş 
dokumaların fabrika işlerinden hiç 
bir farkı yoktur. 

Dokunan dokumaların bu sürümü 
memleket esnafmı harekete getirmiş 
ve bu hareket neticesi memlekette bir 
dokumacılar kooperatifi meydana gel
miştir. 

On beşer lira ile hissedar olan or-
taklann sayısı şimdiden 250 yi bul
muştur. Kooperatif satılmıyan malla
rı almak suretiîe ortaklanmn düşük 
flatle mal satmalannm önüne geçti
ği gibi, ipliğin en ucuz fiatle temini
ne de en büyük bir âmil olmaktadır. 
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tttanbnl — öğle neşriyatı: 12,30: Pl&kla 
TOı^ mıuUdüsi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Pl&kla Türk musikisi, 13,30: MuhteUf 
pl&k neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Pl&kla dans 
musikisi, 18,45: Eminönü Halkevi neşri
yat kolu namma Nusret Safa, 19: Nebü 
offlu tsmaU Hakkı refekatile Türk musi-
ktal ve halk sarkılan, 19,30: Konferans: 
KminOnü Halkevi sosyal yardım şubesi 
namma doktor K&nm Nuri tçgören (Oü-
net ve Sağlık), 19,55: Borsa haberleri, 
tO: Klâsik Türk musikisi: Okuyan Nuri 
BallI, keman Reşad, kemence Kemal Nl-
yasl, tanbur Dûrrû Turan, kanun Veci-
ne, nısfiye Sal&haddln Candan, ut Sedad, 
tO,SO: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafmdan arabca söylev, 20,45 Bayan Ralfe 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şar- < 
kılan (Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 
1 - Beethoven: Fidelio ouverture, 8 -
Massenet: Le Cld süite, S - Strlch: 
Bfrlngende Knosfen valse, 4 - Rublnstein: 
Romanze, 5 - Drigo: Pas d'Action, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 12,30 - 12,60: 
Muhtelif plâk neşriyatı: 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
18,15 - 13,30: DahUî ve harici haberler. 
1730 - 18,30: tnkil&p dersleri: Halkevin
den naklen. 

Akşam neşriyatı: 18,3o - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Servet Adnan ve ar
kadaştan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Bay Muzaffer 
ve arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Sıhhi ko
nuşma: Dr. Nusret Karasu, 20^0 - 21: 
Plâkla dans musikisi. 21 - 2145: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21^5: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Albeniz: Mallorca, 2 - Lehar: 
Cloclo, 3 - Paderawsky: Menuet, 4 -
P. Tostl: Ridonami la çalma, 6 - Fuçlk: 
riorentlner, 21,55 - 22: Yarınki program 
ve İstiklâl marşı. 

Avmpa programı Saa t .M de 
Frankfurt 20,10 da, çeşitli büyük kon

ser — Hamburg 20,10 da, İngiliz orkes
tra muzikası — Königsberg 20,10 da, 
radyo orkestrası — Münih 20,10 da, halk 
muzikası — Poste Parislen 20,20 de, vi
yolonsel konseri — Paris P T T 20,45 de, 
viyolonsel konseri — Radlo Toulouse 20 de, 
dans ve operet havalan — Natlonsıl 
20,25 de, radyo orkestrası — Roma 
20,30 da, radyo orkestrası — Varşova 
20,30 da, mandolin konseri — Bükreş 
20,55 de, piyano ve radyo orkestrası — 
Beromünster 20 de, balalayka orkestrası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de, askerî mu-

zika — Breslav 21 de, Fidells operası — 
Frankfurt 21 de, konsere devam — Ham
burg 21 de, konsere devam — Kolonya 
21 de, radyo orkestrası — Leipzig 21,05 de, 
dans ve eğlence — Münih 21 de, orkestra 
konseri — Saarbrücken 21 de, akşam 
konseri — Radio Toulouse 21 de, eğlenceli 
konser ve marşlar — Orta İngiltere 
21,50 de, piyano konseri — Milano 21,30 da, 
eğlenceli muzika — Florans 21,30 da, 
senfonik konser — Hilversum 21,55 de, 
senfonik konser — Varşova 21 de, Fra 
DlaTolo operası — Beromünster 21,15 de, 
radyo orkestrası. 

Saat 22 de 
Viyana 22 de, İtalya - Avusturya, çe

şitli büyük konser — Breslav 22 de, ope
raya devam — Hamburg 22 de, konsere 
devam — Kolonya 22,10 da, salon muzi
kası — Kolonya 22,15 de, keman, viyo
lonsel ve şarkı — Münih 22 de, eğlenceli 
muzika — Lyon P T T 22,30 da, Beetho
ven'in Eroika sonatı orkestra Ue — 
Paris P T T 22 de, opera Komikten nak
len Louise operası — Strasburg 22,30 da, 
orkestra konseri — Radio Toulouse 21 de, 
filim ve vals havaları — National 22 de, 
eğlenceli program — Roma 22 de, Cirano 
de Bergerac operası — Milano 22 de, Vi-
yanadan nakil — Varşova 22 de, opera
ya devam — Bükreş 22,45 de, Rumen ha
valan — Prag 22,05 de, radyo orkestra 
konseri — Peşte 22,45 de, Macar salon 
muzikası. 

Saat 23 de 
Viyana 23 de, dans muzikası — Kolon

yadan naklen Berlin, Frankfurt, Kö
nigsberg 22,35 de, salon orkestrası — 
Stuttgart 23,40 da, dans muzikası — 
Saarbrücken 23,20 de, askerî muzika — 
Strasburg 23,30 da, eğlenceli konser — 
Radio Toulouse 23,10 da. Akordeon kon
seri — National 23,35 de, salon muzika
sı — Londra 23,30 da, dans muzikası — 
Roma 23 de, operaya devam — Lük-
semburg 23 de, kabare — Sottens 23 de, 
radyo orkestra konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschlandsender 24 den 1 e İtadar 

dans muzikası — Münih 24 de, dans mu
zikası — Stuttgart ve Frankfurt 1 den 
2 ye kadar, gece muzikası — Paris P T T 

" 24 de, operaya devam — Radio Paris 
24,15 de, salon orkestrası — Radlo 
Toluouse 24,15 de, konser, 1,15 de, caz-
band, 1,35 den 2 ye kadar gece muzika
sı — National 24,40 da, radyo orkestrası, 
1,15 de, dans muzikaısı — Londra 
24,25 de, dans muzikası — Milano 24,15 de, 
orkestra konseri — Lüksemburg 24 de, 
kabareye devam - Peşte 24,05 de, cazband. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Bimen Şen ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk sarkı
lan. 19,30: Şişli Halkevi gösterit kolu 
tarafından bir temsil, 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Mustafa ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: Nezihe 
tarafından Türk musikisi ve halk şar-
kUarı (Saat ayan), 21,15: ORKESTRA: 
1 - Bizet: L' Arl^sienne sulte, 2 - Tchai-
kowsky: Noctume, 3 - Lehar: La veuve 
Joyeuse, 4 - Gabriel - Marie: Rhapsodie 
cholse, 5 - Schröder: Napolitana, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30; Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50: Son ha-

I berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Adapazarı mektupları 

Adapazarınm imar plânını 
mimar Berg yapacak 

Kasabaya, İçme suyununda Sabanca gölünden 
getirilmese takarrllr etmiş sayılabilir 

Belediye reisi 
B. Ahmed Abasıyamk 

Adapazarmda y«ni yaptodan betonlu hükümet caddesi 

Adapazarı (Akşam) — Belediyemiz, 
şehircilik işine lâyık olduğu ehemmi
yeti yererek çalışıyor. En merkezi cad
deler betonlu bir hale sokulmakta, bir
çok mahalle sokaklcCnnm da çamur
dan kurtarılmak üzere tedbirler alın
dığı ve yine bir çok sokaklar kaldınm-
laşmakta olduğu görülmektedir. 

Duyduğumuza göre, yaptırılmakta 
olan beton işinden iyi neticeler elde 
edilir ve uzun müddet te dayandığı 
görülürse, bütün yollann beton yap
tırılması düşünülmektedir. 

Şehrin plânmı yaptırmak istiyen 
belediyemiz, epey zamandanberl 3rap-
makta olduğu tedkik ve bütçe araş-
tmnallanm İkmal ederek, hazırladı
ğı raporunu aid olduğu makamata 
sunarak müsaade ve yardımlanm is
tihsal etmiştir. 

Seherimiz plânınm mimar Vandan 
Berg'e pazarlık suretiîe ihale edilme
si kararlaştınlmıştır. Belediyeler ka-
nımu mucibince ihaleyi Dahiliye Ve
kâletinde teşekkül eden Belediyeler 
imar heyeti yapacaktır. Belediye de 
bu karara istinaden vakit vakit tedl-
yatta bulunacaktır. 

Nitekim plân için birinci taksit 
olan 2490 liranm Dahiliye Vekâleti 
İmar heyeti emrine havale suretiîe 
yollandığı da öğrenilmiştir. 

Halkımızm senelerdenberi en bü
yük ihtiyaç ve derdi olan su işine ge
lince, bu ihtiyacm da yakın zamanda 
bertaraf edUeceğini öğrendik. 

İçimi iyi olmasma rağmen, Çark 
suyunun çok kirli oluşu, muhitin 
muhtelif yerlerinde daha iyi su bıü-
mak imkâm olmayışı yüzünden, Ada-
pazanna içme suyunun Sabanca gö
lünden getirilmesi düşünülmüş ve bu
na aid projeler yaptırılmıştır. Son za
manda Sıhhiye ve Nafia Vekâletleri 
bu proje üzerinde bazı tadilât icrasını 
emrederek geri göndermişlerdir. Be
lediyemiz bu tadilâtı yaptırmaktadır. 

Şu hale göre, ehemmeiyetle kova
landığım gördüğümüz bu su işinin de 
pek yakmda iyi bir sona bağlanacağı 
muhakkaktır. 

Kaymakaımımız B. İhsan Kılıç ve 
Parti başkanı ve Belediye reisi B. Ah
med Abasıyamk, halkın bütün işleri 
ile alâkadar olmakta ve bu işin bir an 
evvel halledümesine çalışmaktadırlar. 

Adapazarına telefon 
Adapazanmn ticarî ehemiyetine 

mebnl, kasabaya telefon şebekesinin 
temdidi karaılaşmış ve icab eden ted-
kiklere başlanmıştır. Telefon malze
mesinin ısmarlandığı söyleniyor. 

Halkevi, geçen yıl olduğu gibi, bu 
yü da kânunusaniden itibaren dört 
ay sürmek üzere halk dershaneleri 
açmıştır. Bu deı-shaneler (A) ve (B) 
olmak üzere iki sınıf olacaktır. (A) 
dershanesine hiç okuma, yazma bil-
miyen yurddaşlar, (B) dershanesine 
de okuması herhangi bir sebeple yan
da kalmış olanlar devam edecekler
dir. Şimdilik 86 yurddaş bu dershane
lere devam etmektedir. 

Orta okul inşaatı ilerliyor 
Adapazarmda yapılmakta olan or

ta okul inşaatı epeyce Uerlemiş ve ko-

K a y m a k a m 
B. İ h san Kılıç 

layiaşmıştır. Havaların yağışlı gidişi
ne rağmen, inşaatı vaktinde bitirmek 
ve bir an evvel çatı altma alabilmek 
için yapıda 100 ü mütecaviz işçi kul-
lanümaktadır. 

Vilâyet Nafia müdürile ilçemize sık 
sık gelen valimiz, orta okulun inşaa-
tüe yakmdan alâkadar olmaktadırlar. 

Odun sıkıntısı azalıyor 
Epeyce zamandanberl Adapazarı 

kömür ve odunsuzluk sıkıntısı içinde 
idi. Bu vaziyeti gören ve bu ihtiyacı 
ehemiyetle göz önünde tutan bele
diye, Orman idai'esince Değirmendere 
ormanlarında müzayedeye konulan 
24 bin kental odun ankazım satm 
alarak halkm odun ihtiyacını karşı-
Ismııştır. Yalnız kömür azlığı ve paha-
lüığı devam etmektedir. Buna haVala-
rm çok yağışlı gidişinin tesiri vardır. 

Akşehirde kış 
Akşehir (Akşam) — Burada havalar 

soğuk ve kapalı gitmektedir. Fakat 
bu seneki kış geçen senekinden hafif
tir. 

Şimdiye kadar birkaç defa kar yağ
mış ise de bir günden fazla dayana
mamıştır. Orman kanununun Uk tat
biki sıralarında halk yakacak için çok 
sıkıntı çekmiştir. Fakat şimdi, bu sıkın
tı tamamen zail olmuştur, odun bol
dur. Çünkü Orman sahiplerine odun 
yapüacak maktalar gösterilmiş ve ay-
nlmıştır. Buna mukabil gene odun 
pahalıdu'. Bir merkep yükü odun 40-70 
ve bir araba odun da 500-900 kuruş
tur. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim,- Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Eminönü, Be-
şir Kemal, Heybeliada: Halk, Büyük-
ada: Halk, Fatih: Saraçhanede İb
rahim Halil, Karagümrük: Ahmer 
Suad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Ru-
melihisanndakl eczaneler, Aksaray: 
Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: Sü
leyman Recep, Fener: Emilyadi, Be-
yazıd: Kumkapıda Belkis, Kadıköy: 
Pazaryolunda Rıfat Muhtar. Moda
da Nejad Sezer, tjsküdar: İmrahor, 
Küçükpazar: Hasan Hulusi, Samat-
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Cagaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 
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Arkadaşım Hamdi, kansı Necla, 
ben İstanbulun eski semtlerini dolaşı
yorduk. Çakmakçüar yokuşundan 
Tahtakaleye inen yoldan geçiyorduk. 
Bir ECralık Hamdi bir dükkâmn önün
de durdu. Arkadaşmun gözleri dük
kânın camekânmdaki sedef kakmalı, 
harikulade nefia bir tavlanın önüne 
dikilmişti. «Tavla» denilince Hamdi-
de akar sular dururdu. Arkadaşım 
son derece tavla meraklısı idi. Gözleri 
camekândaki sedeı kakmalı, ceviz ağa
cından yapılmış tavlada kansı Neclâ-
ya: 

— Necla rica ederim şu tavlanm gü
zelliğine, nefasetine bak... diyordu. 
Necla omuz silkti: 

— Aman Hamdi... dedi, sen de hay
ran olacak başka şey bulamadm... 

— Eğer bu tavlayı almazsam rahat 
edemem karıcığun... 

Necla kaşlarını çattı: 
— Vallahi Hamdi tıpkı annesile be

raber çarşıya çıkan huysuz çocuklara 
benziyorsun... Hani bu çocuklar çarşı
da balon görürler de: «Anneeee... ba
lon isterim...» diye tuttururlar. Sen de 
tavlayı görünce tutturdun... 

— Ne yapayım karıcığım?.. Elimde 
değil... Tavlaya karşı ne kadar zaafım 
olduğunu bilirsin... Ne olur alalım şu 
tavlayı... 

— Peki... peki rica ederim alalım... 
Dükkâna girdik. Hamdi şimdi sedef 

kakmalı tavlaya daha yakından, daha 
büyük bir hayranlıkla bakıyordu. Fa
kat hakikaten tavla da tavla idi hani... 
Dükkâncı bu güzel tavla için müthiş 
bir fiat istedi. Adam: «Böyle tavla bu
lamazsınız, bunun her parçası elle o-
yulmuş, sedefler içine kakılmıştır. Ha
pishane işi... Sinop hapishanesinde ya
pılmıştır.» diyordu. 

Ne ise arkadaşım epi bir para vererek 
tavlayı satın aldı. Elde kocaman tav
la ile yürümek kabU olmadığı için bir 
otomobile atladık. Necla otomobilde: 

— Yarın sayfiyeye taşınacağız... Tav
layı satın aldın amma kiminle oynıya-
caksm?.. diyordu. 

Hamdi kendisine bayramlık bahriye
li elbisesi alınmış bir çocuk sevincile: 

— Zarar yok... diyordu, bu tavla
yı seyretmek bile bir zevktir. 

Ertesi günü Hamdi ile kansı benim 
oturduğum sayfiyeye taşmdılar. İşle
rim pek çok olduğu için ben sabahle
yin erkenden İstanbula iniyor, gece son 
vapurla sayfiyeye dönüyordum. Bu
nun için onların yüzünü görmek pek 
kabil olamıyordu. 

Aradan böylece uzun müddet geçti. 
Bir boş günümde kalktım, Hamdilere 
gittim. Bana kapıjn arkadaşım açtı. 
önüne bir hizmetçi göğüslüğü takmış
tı. Elleri sabun içinde idi. Şaşırdım: 

— Ne o Hamdi?.. Bu ne hal?., de
dim. 

O fena halde sinirli: 
— Ne olacak, diye cevab verdi, bu

laşık yıkıyoruz... 
Ben hayretler içinde: 
— Sen mi? dedim. 
— Evet, ben... Hep o sedef kakmah 

tavla yüzünden bunlar başıma geldi... 
— Tavla Ue bulaşık yıkamanın alâ

kası var mı?.. 
Arkadaşım acı acı güldü: 
— Anlatayım da alâkası olup olma

dığım görürsün... dedi, hele evvelâ şu 
bulaşığı bir bitireyim.. 

— Peki Necla nerde?. 
Arkadaşım dişlerini gıcırdatarak: 
— Nerede olacak?.. Bütün ev işleri

ni bana bıraktı. Kendisi sinemaya git
mek için İstanbula indi. 

Hamdi bir yandan bulaşığım yıkar
ken, bir yandan da mutfakta bana der
dini döküyordu: 

— Azizim bu tavlayı aldığım zaman 
bir çocuk gibi sevindiğimi bilirsin. Me
ğerse başıma ne büyük bir belâ almı
şım... Tavla ile bu sayfiyeye geldlk-
Kpndi kendime: «İnsamn bu derece 
güzel tavlası olsım da oymyacak kim
se bulamasın!..» diye üzülüyordum. Eve 
gelen arkadaşlanm arasında da tavla 
merakhsı hemen hemen yok gibidir. 
Bunun için aklıma bir çare geldi. Nec-
lâya tavla öğretmek, hiç değilse onun
la oynamak... Fakat Necla tavlayı öğ
renmek bile istemiyordu. Ben: 

— Bak karıcığım., hele bir kere öğ
ren... Bunun zevkini anla... Tavla po
kerden de, briçten de, hepsinden zevk
li oyundur... dedikçe o: 

— İmkâm yok... Bu çatır çutur oy
nanan oyunu hiç sevmiyorum... diyor

du. Nihayet benim çok İsrar ettiğimi 
görünce tavlayı öğrenmeğe razı oldu. 
Ona tavla oyununun bütün incelikle
rini öğrettim. Benimle tavla 03nıaya-
bilecek bir seviyede değildi amma bir 
gün can sıkmtısındân ona: 

— Haydi, dedim, bir tavla atalım... 
O sordu: 
— Nesine?.. 
Ben, bunca senelik tavla meraklısı 

bu karşımdaki acemi çaylağı hiç oyun 
vermeden yeneceğime o derece emin
dim ki, mağ'rurane gülümsedim: 

— Nesine istersen... diye böbürlene
rek kestirip attım. 

Necla: 
— Ben sana ipekli bir gömlek dikti

receğim... Eğer ben seni yenersem sen 
bana evvelki gün Beyoğlımda gördü
ğümüz kumaştan bir gece tuvaleti yap
tırır mısın?. 

Hiç düşünmeden: 
— Kabul... dedim. Gece tuvaletin

den başka sana o tuvaletin renginde 
bir gece iskarpini ve bir gece çantası 
da alırım.. 

Onun gözleri parladı: 
— Söz mü amma... 
— Tabiî söz... Söz demek sened de

mektir. 
Biz başladık oynamağa... O acemile

rin yaptığı gibi tavlanın «kapı»lanm 
parmakları ile sayarak oynuyordu. 
Fakat azizim görsen kendisine ne zar 
geliyordu... Ne zar birader, ne zar... Be
ni ilk oyunda mars etmez mi?. Maama-
fih yiğitliği elden bırakmadım. Acemi 
talebeme karşı gururla gfülümsedim. 

— İlk oyun aceminindir... diye bir 
vecize savurdum. 

Azizim ne dersin? O acemiliğüe 
ve . parmağile kapılan sayarak beni 
hiç oyım vermeden yenmez mi?.. Te
pem attı. Ben o tavla meraklılann-
damm ki yenildikçe kızanm. Mağ
lûbiyetimi çıkarmak, karşımdakin-
den intikam almak için tekrar oy
narım. Gene böyle oldu. Necla mu-
hukkak ki bu ilk ojrunu kendisine 
gelen zarlar sayesinde kazannuştL 
İkinci oyunda ben onu amansız bir 
tarzda yere çarpacaktım. Hemen: 

— Haydi, dedim, bir daha oynıya-
lım... Bu sefer eğer ben seni ye
nersem ödeşeceğiz. Tuvalet, iskarpin, 
çanta filân alnuyacağun. Fakat eğler 
sen beni yenersen eskiden vadettik-
lerimden başka sana bir de kostüm 
yaptıracağım... Kabul mü? 

Necla gülümsedi: 
— Kabul... 
Azizim ikinci oyımda da müthiş 

bir surette yenilmiyeyim mi? Necla 
gece tuvaleti için kumaşı, çantayı ve 
kostümlük kumaşı daha o günden 
aldırttı. İskarpini de hemen o gü
nü ısmarlandı. Ben bu İşe fena hal
de tutulmuştum. Acısım çıkarmak 
için çorabına, gömleğine, iskarpini
ne, şapkasına mütemadiyen oynuyor 
ve mütemadiyen yeniliyordum. 

Tavla sayesinde kammn elbise 
dolaplan Hollivut artistlerinin gar-
droplanna döndü. Şimdi onun dü
zinelerle İskarpini, şapkası, elbisele
ri var... Tabiî benim bütçem de 
inahvoldu. 
' İş bu kadarla kalsa gene iyi... 
Bizim tavla o kadar güzel ki, ve ben 
mağlûp oldukça o derece kızıyorum 
ki karım: 

— Haydi bir el daha oynıyaltm... 
deyince dayanamıyorum. Tavlanın 

basma geçiyorum... Ve tabiî yenili
yorum. Necla büsbütün işi azıttı. 
Artık tavla başına geçince: 

— Beş oyun oymyacağım amma şu 
şartla... Kim yenilirse evde kalacak 
bütün işleri görecek... Yenen de si
nemaya gidecek... Gelince her işi 
görülmüş, sofrayı hazır bulacak... 
Kabul mü?. Kabul etmesem: «Bak 
benden korkuyor!» diyecek... Hal
buki ben bir kere ona: «Tavla üs
tadıyım» demiş bulundum. Üstelik 
insanın tavlayı öğerettiği kendi ta
lebesinden korkması pek ajrıp bir 
şey... Hemen oturup oynuyorum. Ve 
yeniliyorum. Ev işlerini görüyorum. 
Karım tavlada yenerek bana iş gör
dürmeğe o derece ahştı ki hizmetçi
yi savdı. Meselâ bana gösterdiği işi 
bitirdim değU mi?. Hemen beni çağı-
nyor ve başka bir işini görmesine: 

— Beş oyun daha oynıyalım... di
yor. Ben de dayanamıyorum, oy
nuyorum. Bu sefer öteki işe başlı
yorum... Kanm tavlada yenerek ço
raplarını bile bana jakatıyor. Sökük
lerini ben dikiyorum. Bu gün de 
«bıüaşık yıkamasına» oynadık. Mağ
lûp oldum işte... Bulaşık başıma kal
dı. O kör olasıca tavla3n bir gün par-
çahyacağım amma bakahm ne za
man?... 

Arkadaşıma acıyarak yanmdan 
aynldım. Ayni günün gecesi çok gü
zel bir mehtap vardı. Uykum kaç
mıştı. Gece yansına doğru balkon
da oturuyordum, baktım. Bizim 
evin önünden bir gölge geçiyor, 
Hamdi... Seslendim:' 

— Nereye Hamdi.;. 
Hiddetli hiddetli cevap verdi: 
— Bırak Allah aşkma... Gece ya

nsı gidip dondurma almasına ka
rımla tavla oynadık., yenildim. O 
«haydi bakalım git dondurma al..» 
dedi... Şimdi dondurma anyonun... 

(Bir yıldız) 

24/1/938 Pazartesi grünû 
btanbol Halinde toptan satılan yaf meTfm 

ve Mbselerin tiatlerl 
En afagı En yfiksek 

Cüut Mikyası Flatl 

Pırasa Kilo 
Ispanak » 
Lfthana » 
Kereviz kök » 

Kr.S. 
4 — 
7 — 
3 — 
6 — 

» yaprak Demet 3 —̂ 
Havuç Kilo 
Karnabahar Adet 

4 — 
10 — 

Pancar Demet 2 — 
Yeşil salata 100 Adet 
Taze sog:an Demet 
Maydanoz » 
Turp » 
Balkabağı Kilo 
Kestane kabağı » 
Elma amasya > 

» Ferik » 
» İnebolu » 

Aımud Ankara » 
Ceviz > 
Ayva > 
Muz » 
Ağaç kavunu Adet 
YerU limon 100 > 
Ecnebi limon 100 » 
Portakal: 

75 — 
— 50 
— 50 
— 50 
4 — 
4 — 

15 — 
6 — 
5 — 

10 — 
7 — 
5 — 

İM) — 
3 — 

200 — 
100 — 

> Dörtyol 36 lık Sandık 250 — 
> » 64lük » 
» » 80 lik > 
> » 100 lük > 
» » 150 lik > 
» Alanjra 64 lük » 
» » 80 lik » 
» s 100 lük » 
» Fenike 160 lık > 
» Rize 80 lik » 
» > 100 lük » 
> » 150 lik > 

300 — 
200 — 
125 — 
125 — 
350 — 
250 — 
170 .— 
460 — 
110 — 
60 — 
60 — 

Mandalina Alanya 100 adet 200 — 
» Rize 100 > 
» Fenike 100 » 
> Bodrum 100 > 

70 — 
250 — 
450 — 

Flatl 
Kr.S. 

5 — 
9 — 
4 — 
7 — 
3 50 
5 — 

80 — 
2 50 

100 — 
1 — 

— 76 
— 75 
5 — 
5 — 

35 — 
16 — 
12 — 
25 — 
10 — 
10 — 

130 — 
6 — 

250 — 
130 — 

330 — 
325 — 
240 — 
150 — 
150 — 
375 — 
3 0 0 V -
200 — 
470 — 
160 — 
100 — 
100 — 
250 — 
90 — 

325 — 
600 — 

Bas, dis, nezle, grip, romatizma» nevralji, kınklık ve bütün 
agnlarmızı derhal keMr. İcabmda günde 3 kafe almabilir. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. "—*-'" Tefrika Na 126 — 

"Onun klnn olduğunu sen Işitnnedln mi? 
Eyüplü Hacer hanınnl...,, 

Grip, Baş, ve Diş ağnlan 
Nevralji, Artrlt izm, Romat izma 

—. Haydi İkbal, dedi, efendimize 
bir bahane ile git., ve hazır olduğu
mu haber ver. 

İkbal koşarak, padişahm odasma 
doğru yürüdü. Koridorun başmda 
iri boylu iki haremağasma rasladı. 
İkbal yürümek istedi. Haremağalar 
n İkbalin yolunu kestiler: 

— Yaısak.. 
İkbal durdu: 
— Yasak mı? 
— Evet., haydi dön geri, 
— Efendimiz dün gece ferman 

buyurmuşlardı. Kendisini bekliyen-
1er var. Haber vermeğe gideceğim. 

Haremağalanndan biri gözlerini 
açarak, İkbalin kulağma eğildi: 

—• Bu gece efendimiz hiç kimseyi 
kabul etmiyecekler. 

— Neden., rahatsız mı? 
— Bilâkis., çok neşeli. 
İkbal haremağasma yalvardı: 
— Kuzum Cevher ağacığım! Ne var 

bu gece?... Saraya bir örtülü kadın 
gelmiş diyorlar. Yoksa o mu var 
efendimizin yanında?... 

.— Ha şunu büeydin! Efendimiz 
öyle bir dünya güzelini görür de, 
başka bir kadmla görüşür mü hiç 
bu gece..?! 

—. Kimmiş bu dünya güzeli..? No 
olur, Cevher ağacığım? Haydi söyle-
yiver bana..! 

— Vallahi bilmiyorum kim oldu
ğunu. Fakat, örtüsünün altmdan 
şöyle gözüme ilişti: Üst dudağınm 
sol tarafmda o kadar güzel ve iri bir 
beni ve o kadar ince, güzel bir en
damı var ki... Doğrusu ben haremi 
hümayunda şimdiye kadar bu de
rece güzel, tüy gibi hafif ve zarif bir 
kadın görmedim. 

İkbal dişlerini sıkarak sordu: 
—• Adım bilmiyor musun? 
— Nereden bileyim..? 
— Duymadın im? 
— Senin gibi herkes merak ediyor 

amma. kim cesaret edebilir sor
mağa..? 

— Tuhaf şey bu! Siz böyle şeyleri 
herkesten önce duyar, öğrenirsiniz! 
Şimdi... 

— Şimdi rüzgâr değişti. Biraz ön
ce padişahımız kuşçubaşı Kâmil be-
3ri çağırtımştı. Arkasından iki ya
bancı haremağası koridorları tahli
ye ettüer. Ve kimseye göstermeden 
bu tüy kadar hafif ve zarif kadım 
buradan geçirip götürdüler. 

İkbal haremağasımn omuzlarm-
dan yakaladı: 

— Vallahi merakımdan çatlıyaca-
ğım şimdi. Siz onun kim olduğunu 
bilirsiniz., benden neden saklıyor-
sunu? 

— Eğer biliyorsam, iki gözüm yere 
aksm, yavrucuğum! Vallahi habe
rim yok bir şeyden. 

— Demek kuşçubaşı getirdi onu? 
— Bunu da kestiremeyiz. Katiyet

le böyle olduğuna hükmedebilmek 
için, bunu görmüş olmamız lâzım. 

— Haydi camm, siz beni aldatıyor
sunuz! 

Ve İkbal bu sırada yılan gibi sü
zülerek, iki haremağasımn arasm-
dan kaçtı.. Ueriye doğru koşmağa 
başladı. 

Cevher ağa hafifçe seslendi: 
—> Başımızı yakarsm, İkbal! Oeri 

dön... 
. İkbal koridorun öbür tarafına kıv-
nldı. 

Gözden kayboldu. 
— Oh,, ne ijri tesadüf! İşte bura

da Cafer ağa nöbet bekliyor. 
Yanma sokuldu: 
— Efendimizin huzuruna girebilir 

miyim? 
— Yasak... 
—Burada da mı yasak var? 

— Bu gece öyle. Efendimiz hiç kim
seyi kabul etmiyecekler. 

— Sebebi?... 
— Bunu kim sorabilir? Haydi işi

ne git bakayım. 
Cafer ağa İkbalin yanaklanm ok

şadı: 
_ Seni kim, bıraJctı buraya kar 

dar..,? 

— Efendimiz Cevher ağaya benim 
serbesçe gidip gelmemi tembih et
miş. Cevher ağa beni görünce: 

— Haydi geç bakaUm, dedi., bu
raya geldim. 

— Ne yapacaksın içeride?... 
— Hoşedanın hazır olduğunu ha

ber vereceğim, 
—Haydi git söyle ona., beyhude 

hazırlanmasm.. sojmnsun, yatağma 
girip mışıl ımşıl uyusım bu gece. 

— Neden? 
— Efendimiz yeni bir civanla 

halvete girdi. İçeri bu gece kuş uça-
maz, 

— Çok güzel mi o?... 
— Güzel demek te lâf mı İkbal? 

Gökten yere düşmüş bir nur par
çası?... 

— Senin de mi gözlerin kamaştı, 
onu görünce?... 

— Kamaşmak değil, az kaldı kör 
olacaktı gözlerim. 

— Kimmiş bu kadın? 
— A., sen işitmedin mi onun kim 

olduğunu? 
— İşittim amma, iyice anlıjra-

madım. 
Cafer ağa, İkbalin her şeyden ha

beri olduğtmu tahmin ederek, yar 
vaşça fısüdadı: 

— Eyüplü Hacer hanım... 
— B̂u da kim? 

— Ne bileyim ben!.,, 
—^Eyüpten mi getirdiler onu? 

— Evet. Kâmü bey getirmiş. Kaç 
günbenderi kaptan paşaıun köşkün
de imiş. 

— Tuhaf şeyi İşin bu tarafım 
du3rmamıştık. Kaptan paşanm cari
yelerinden olmasm sakm?,.. 

—, Cariye falan değU bu, yavrum! 
Bir içim su, bir lüle kaymak., daha 
ne diyesrim? İnşam çarpan bir peri. 

— Seni de çarptı desene.... 
* 

Yeniçeri isyam... 
Hacerin saraya gelişi, bir uğur

suzluk devrinin başlangıcı sayılabi
lirdi. Üçüncü Murad, Hacerle birlik
te kaldığı gecenin sabahı ssıray önün
de müthiş bir kalabalık vardı. Pa
dişah gözlerini açtığı zaman Hace
rin kollannda yatıyordu. 

Boğuk ve gürültülü sesler üçüncü 
Muradı yatağından çabuk kaldırdı. 

Darüssaade ağası hareme koşa
rak: 

<—. Efendim, yeniçeriler isyan et
miş..» 

Haberini vermekte gecikmedi. 
Bağnşmalar gittikçe artıyordu: 
— Adalet isteriz., para isteriz., 

hakkımızı isteriz. 
Yeniçerilerin ne istedikleri belli 

değildi. 
«Adalet isteriz» dedikleri halde, 

hangi adaletsizlikten şikâyetçisiniz? 
Sualine karşı, ayni sözleri tekrarla
makla cevap vermişlerdi. 

— Ne parası istiyorsunuz?... Han
gi hakkımzı istiyorsımuz? 

Diye sordular. 
AsUer ayni nekaratı tekrarladılar: 
€— Adalet İsteriz.,, Para isteriz... 

Hakkımızı isteriz!.» 
Yeniçerilerin bağnşmalanndan 

korkan Hacer çarçabuk kalkıp giyin
miş ve bir köşeye sinmişti. 

Üçüncü Murad telâşa düştü. Ve
ziriazam Ahmed paşayı, Kıhç Ali 
paşayı, o sırada İstanbulda bulunan 
damad BosnaU Halil paşayı saraya 
çağırttı. 

Hacer haremde bir odaya kapan
mıştı. 

Bu isyanın arzettiği garip man-
zaralardEin biri de şu idi: Hacer, 
asUer arasmda - kendisini Ahmed 
reisin elinden alan - meşhur Eyüplü 
Hüseyiıü de görmüştü. 

Böyle bir adamın da: «Adalet is
teriz!» demesinden daha gülünç ne 
olabilirdi? 

Ahmed reisi öldüren bu canavar, 
asUerin arasına nasıl ve ne cesaretle 
karışmıştı?. 

(Arkası var) 

* 
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Izmirdeki alaylara dün 
merasimle sancak verildi 

"Atatürk namına verilen bu sancaldarı tek bir 
neter kaiıncıya kadar muhafaza edeceğiz,, 

tzmir 24 (Telefonla) — Bugün İz-
mirdeki alaylara sancak verme töreni 
yapılmıştır. Bu münasebetle şehir 
baştan ba§a bayraklarla süslenmiştir. 
Sabahtan itibaren askerler ve mek
tepliler Cümuhuriyet alanındaki yer
lerini işgal etmeğe başlamışlardır. 
Törende C. H. P. başkam ilbay Fazlı 
Güleç ve şarbay Dr. Behçet Uz, as
kerî ve mülkî bir çok erkân ile İzmir-
de bulunan saylavlar, matbuat ve 
teşekküller mümessilleri ile onbinler-
ce halk bulunmuştur. 

Saat 11- de Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar, refakatinde Korgeneral Musta
fa Muğlalı, General Rasim Aktuğ ve 
diğer generaller olduğu halde kıtaat 
ve mekteplileri teftiş ettikten sonra 
çalınan erginlik marşı ile törene baş
lanmıştır. Marş bitince İzzeddin Ça
lışlar, bir söylev vermiştir. Orgeneral 
İzzeddin, sancak alacak alayların 
komutanlarına, subaylarına ve erle
rine hitaben demiştir ki: 

— Millî varlığın, millî şan ve şere
fin timsali askerin en mukaddes 
malı olan ve Büyük Türk ulusu tara
fından verilen bu sancakları Türkiye 
Reisicumhuru Kemal Atatürk namı
na sizlere büyük bir iftiharla tevdi ve 
teslim ediyorum. 

Sancak milletin ordusuna en mu
kaddes bir emanetidir. Sancakta mil
letin tükenmez manevî kuvveti var
dır. Bu sebeble sancak askerin en 
"mukaddes malıdır. Bu mukaddes 
emaneti daima ve her yerde bütün 
mevcudiyetinizle şecaat ve cesaretle 

kammzı akıtarak muhafaza edeceği
nize eminim. Büyük tarihimizde asır
larca zaferler yaratan Türk ordusu
nun şanlı alayları mazide daha üs* 
tün bir hamasetle Türk zaferini 
ebedileştirecektir. «Düstur ve borcu
nuz ya muzaffer olmak veya ölmek 
olacaktır. Sizlerden sonra bu alayla
ra gelecek ve bu sancak altında top
lanacak olanlar da bu borcu asla 
unutmıyacaklardır. Alay komutan
ları, milletin en büyük emanetini 
alınız. Onların üzerine en büyük za
fer tarihleri yazınız.» 

Bu söylevden sonra sancaklan 
alan alayların komutanlan da cevap 
olarak ayrı ayrı «Türkiye Reisicum
huru Kemal Atatürk namına verilen 
bu sancakları tek bir nefer kalmcıya 
ve kanlarımızın son damlasına ka
dar muhafaza edeceğimize ve onu 
büyük zaferlere ulsıştıracağımıza and 
içiyorum.» demişlerdir. 

Bunu müteakib alay komutanlan, 
kendi erlerine hitaben birer söylev 
verdikten sonra geçid resmi yapıla
rak törene son verilmiştir. 

Ziyafetler 
öğleyin müstahkem mevki kuman

danı tarafından Korgeneral İzzed
din Çalışlar şerefine ordu evinde bir 
ziyafet verilmiştir. Akşam da Beledi
ye İzmir palasta Generaller şerefine 
150 kişilik bir ziyafet vermiştir. 

Yarın Seferihisar ve öbürgün de 
Foça alaylarının sancakları mera
simle verilecektir. Foça ve Seferihi-
sarda hazırlıklar yapılmıştır. 

Yapı ve yollar kanununda değişiklik 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

^ Komisyon bu teklifin ancak em
lak kıymeti yüksek olan yerlerde tat
bik edileceği reyindedir. 

Vali ve belediye reisi B. Muhiddin 
Ustündağ ile Ankaraya giden ve İs-
^ b u l u n imar plâm hakkında Da
hiliye ve Nafıa vekâletlerine izahat 
veren belediye imar şubesi müdürü B. 
'̂ lya dün sabah Ankaradan gelmiştir. 

^- Ziya dün Ankarada yaptığı te-
J^aslar hakfemda vali B. Muhiddin Üs-
tündağ ile fen işleri müdürü B. Hüs-
^üye izahat vermiştir. İstanbul ve Bey-
°Slu semtlerine aid avanproje Anka-
^^da esas itibarile kabul edildiği için 
Şehircilik mütehassısı B. Proste önü
müzdeki martta şehrimize geldiği za-
«|an bu esaslar dairesindel «Nâzım 
- anı,) yani tafsilât projesini hazırla
nmağa başhyacaktır. 

Ancak şehir plânımn tatbik edilecek 
şekilde tanzimi için elde bulunan ka-
^̂  nı ve nizamî mevzuatın da tadili lâ-

m geiiîiektedir. Mütehassıs, bilhassa 
lüzumu ileri sürmüştür. B. Proste'-
' plânın tatbiki için tadilini istediği 

yoj^^J^J" arasında bilhassa yapı ve 
dır Y " ^ " 1̂̂  istimlâk kanunu var-
Şası K ^^ ^°"^^" kanununda bina in-
fala ^̂ ^̂ ^̂ a binalara verilecek irti-
takıÜ,̂ ^^^^^^^ '̂̂  genişliği ve saire bir 
^ m muvakkat hükümlere bağlan-

^^^ /J^unlann şehir plânı tanzim ve 

kabul edilinceye kadar rnuvakkat bir 
mahiyette olduğu tasrih edilmiştir. 
Şehir plânı tatbik edilince kanundaki 
bu hükümlerin de kat'îleşmesi plân
daki esaslara göre şekil alması lâzım
dır. 

Kanunun bu muvakkat hükümleri
ne göre belediyenin hazırladığı tali
matnamenin kanunî mahiyeti olmadı
ğını ileri sürenler ve belediyenin bina 
inşaatı hususunda koyduğu şartlan 
kabul etmek istemiyenler vardır. Nite
kim Cihangirde ruhsatname hilâfmda 
yapılan bir bina hakkında verilen in
şaat tatili kararını refettirmek iste
yen bina sahibi bir avukat belediye 
aleyhine Şûrayı Devlette bir dava aç
mıştı. 

Şehir plânının arızasız ve hiç bir 
müşkülâta maruz kalmaksızın tatbiki 
lâzım geldiğinden gerek hukvikî, gerek 
fennî bakımdan yapı ve yollar kanu
nunun tadili ve gayet katî, sarih mad
deleri ihtiva etmesi lâzım gelmektedir. 

Dün sabah şehrimize gelen imar 
müdürü B. Ziya ile belediye hukuk iş
leri müdürü B. Muhlis, dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmşilerdir. B. Ziya 
plân hakkında Dahiliye ve Nafıa ve
kâletlerine lâzım gelen izahatı vere
cektir. 

Yapı ve yollar kanununu tadil 
eden bir lâyiha: hazırlanarak Millet 
Meclisine verilecektir. 

tsnafm umumî heyeti toplantısı 
KaJıvecUer cemiyetinden: 

*mdan ^^'İ! ^.^^P^anmızm tetkiki ve 938 çalışma esaslarının idare heyeti tara-
Halkevî ^ ı̂ ^̂ ^̂  ^^^^^ heyetimizin 1/2/938 salı günü saat 11 de Eminönü 
timan i f.^'°"^da toplanacağım bildirir, cemiyetimiz azalarının her halde ic-

"aa iştiraklerini rica ederiz. 

Terziler cemiyetinden: 
fuıdan izİÎ ^^^P^anmızm tetkiki ve 938 çalışma esaslarının idare heyeti tara-
*iklâl cariri ^ -̂ î̂f umumî heyetimizin 1/2/938 salı günü saat 15 de Beyoğlu îs-
^Planaca&mrh M^"''^ ^'^^ sokağında C. H. P. kurağmdaki Halkevi salonunda 
ederiz. Diidınr, cemiyetimiz azalarının her halde içtimaa iştiraklerini rica 

Sucular cemiyetinden: ^ 

'indan iz^hn T^^^^"""'""^ ^^^^'^' ®̂ ^^^ çalışma esaslannm idare heyeti tara-^ 
^^i salonunda t" ̂ ^^^^ heyetimizin 1,'2/938 salı günü saat 14 de Eminönü Halk-
^tiraklerini rica ed ^^^^'"^ bildirir, cemiyetimiz azalanmn her halde içtimaa 

^^^^^ cemiyetinden: "^ 

' '"dan izâhUcS^^^""''^''^ ^^^^"^^ ""^ ^^^ çalışma esaslarının idare heyeti tara-
«alkevi salonunri«T , heyetimizinl/2/938 salı günü saat 10 da Eminönü 
*»** ̂ tiraklerini rl ed'"^'^^^''" ^^^'^^''^'' cemiyetimiz azalarmm her halde İçti-

Begnelmilel briç 
nizamnamesi 

Türitçeye çeviren: R. Birim 
— 9 — 

Madde 44: 1 — Deklârasyon devresi 
hitama erdikten sonra yan oyunculardan 
biri oynaması İftzımgelen karttan başka 
bir kâğıd gösterir ve bu vaziyet nizamna
menin dlfter ahk&mına t&bi bulunmaz 
İae, bu kart açıkta bıraktırılır. Ve koz 
sahibi, açıkta bıraktu^ımş kâğıdm sa
hibinden oynama sırası gelince, bu kartı 
oynamasmı veya vermaalni İsteyebilir. 
Hatt& bu kart bllftll açıkta bıraktuılma-
mış bile olsa. (1) 

2 — Koz sahibi açıkta bıraktırılmış bir 
kartın oynanmasma m&ni olamaz. 

3 — Bir kartm açıkta bıraktınlmış ol
ması ojruncuyu bu renkten vermek mec
buriyetinden vareste kılamaz. Bu kart 
oynanmadığı müddetçe açıkta kalır ve 
her hangi bir löve üzerine oynanması 
talep edUebUlr. 

4 — Koz sahibi ve ortag:ı arttırmaların 
hitamından sonra gösterilmiş kartlardan 
dolayı hiç bir cezaya duçar olmazlar. 

Madde 45: Koz sahibi hakkı olmıyan 
elden bir kart at&ke ederse yan oyuncu
lar lâzımgelen elden ve varsa haksız 
olarak oynamak istediği kartm renginden 
oynamasını talep hakkına maliktirler. (2) 

Koz sahibi haksız olarak oynadığı kartı 
geri almadan yan oyunculardan biri kâ-
ğıd verirse kozcunım atâki doğru sayılır. 

Madde 46: 1 — Koz sahibi, hasımla-
nndan birinin sırası iken, ya elinden, ya
hut yerden k&gıd oynarsa yan oyuncu
lardan birisi koz sahibine kartmı geri 
almasını emreder. Böyle bir emir vaki de
ğilse koz sahibi kartı geri alamaz. 

2 — Yan oyunculardan biri sırasız ola
rak atâke etmiş ve koz sahibi ya elinden 
yahut mordan bu atak üzerine kâğıd 
vermemiş ise: 

L: İntihap edece&i renkten atâke et
mesini hasım tarafa emretmek, 

(Bu emir hasım taraf ilk el almca icra 
olunur. (3) 

Eğer atak hasımlanna ait değil ise 
atâke edilen kâğıdı, hasımlar el alıncaya 
kadar, açıkta bıraktırmak, 

II: Sırasız oynanmış kâğıdı açıkta bı
raktırmak ve bu kart açıkta iken hatayı 
yapan oyuncunun ortağı el alırsa açtı
rılmış kartın renginden oynatmak, (4) 

III: Sırasız oynanmış kartı ipka etmek. 
Koz sahibinin haklarındandır. 
3 — Sırasız bir atak üzerine diğer ta

raf kart vermiş İse sırasız at&k munta
zam yapılmış farzolunur. 

Eğer sağındaki oyuncu tarafından ya
pılmış sırasız bir atak üzerine koz sahi
bi kart verirse koz sahibi mor olur, ve 
kâğıdlannı yayar ve mor kâğıdlannı aç
maz ve oyunu oynar. 

4 — Sırasız bir ilk atak üzerine koz 
sahibi bir karar almadan ortağı bir kart 
gösterirse koz sahibi yukandaki I ve II 
cezalannm tatbiki hakkını kaybeder. 

•5 — Yan oyunculardan her ikisi ayni 
zamanda atâlce ederlerse muntazam olan 
atak ipka edilir ve hataen oynanan kart 
açıkta bıraktırılır. 

Madde 47: 1 — Yan oyunculardan biri: 
A: Ortağının sırası iken bir kart ve-

lirse, 
B: Oynanmakta olan löve ijzerine or

tağı kâğıd vermeden atâke ederse, 
C: Oynanmakta olan löve üzerüıe or

tağı kâğıd vermeden her hangi bir kartı 
gösterirse, 

Koz sahibi hata yapanın ortağına: (5) 
1 = Atâke edilmiş rengin elinde bulu

nan en büyük veya en küçük kartını oy
namasını, 

H = Ledeihace keserek metr olmasmı, 
III = Löveyi almamak için lâzımgele-

ni yapmasını, 
IV •= İrae edeceği renkten defose ey

lemesini; 
emretmek hakkına maliktir. 

Fakat bu emir hata yapan oyuncuyu 
oynanmış renkten vermek mecburiyetin
den hiç bir zaman vareste kılamaz. 

2 — Koz sahibi bir elden oynadıktan 
sonra, sırası olan yan oyuncu kâğıd ver
meden, diğer elden de oynarsa yan oyun
culardan diğeri ortağı oynamadan kâğıd 
vermek salâhiyetini haizdir ve bımdan 
dolayı hiç bir cezaya duçar olmaz. 

Madde 48: Ounculardan birinin elin
de, evvelki lövelerden biri üzerine kart 
vermeği unuttuğundan dolayı, fazla kart 
olduğu görülürse: 

A: Hatayı yapan müteakip lövelerden 
birine kart verdikten sonra, vaziyete gö
re, ya koz sahibi, yahut bunun solundaki 
oyuncu kâğıdlann yeniden tevziini İste
yebilir. Hata morun oyunundan sâdlr ol
muş ise ceza yoktur. 

B: Oyun devam ettiği takdirde hatayı 
yapan hemen kâgıdlarmdan birini çeker. 
Eğer imkân varsa bu kart natamam 
löve üzerine verilmesi iftzımgelen kart 
olmalıdır. 

Madde 49: Kâftıd verildikten sonra 
oyunculardan birinde bir veya daha sl-
yade kart noksan ve diğer üç oyuncunun 
kartları tamam ise eksik kartı veya kart
ları bulmağa çahşmahdır. Bu halde: 

A: Eğer noksan kart bulunmaz ve ya
hut kartı eksik olan oyuncuya verilmedi
ği tahakkuk ederse yeniden tevzi yapılır. 

B: Diğer bilcümle ahvalde kapanmış 
bir lövede ve yahut diğer pakette zuhur 
eden eksik kart kâğıdlanna tamam oyım-
cuya İade edilir. Fakat açıkta bıraktırıl
maz. Rönons noktal nazarmdan oyu
nun iptidasmdan beri sahibinin elinde 
imiş gibi telâkki olunur. 

Kapanmış bir löve dörtten fazla kartı 
ihtiva eyler ve fazla alınmış kartın han
gisi olduğunda tereddüt edilir İse ha
sımlar istedikleri kartın ladesini karar-
laştırabillrler. 

(Arkası var) 

ÜÇ yeşil sıçan 
Mussolininin oğlu ve iki 
tayyareci bir rekor kır
mağa teşebbüs ettiler 
Roma 24 (A.A.) — Duçe'nin oğlu 

Brvmo Mussolini ile Bisco ve Mosca-
telli isimlerindeki tayyareciler cenubî 
atlantik derüzirü aşma sürat rekoru
nu kırmak üzere bu sabah saat 7,30 da 
3 tayyare ile Rio de Janeiroya hareket 
etmişlerdir. 

Roma 24 (A.A.) — General Valle, 
Gmdonia, hava meydamnda Bnıno 
Mussolini, Biseo ve Moscatelli'nin 
«Üç yeşil sıçan» ismini alan tayya
relerinin hareketinde hazır bulun
muştur. 

Tajryarelerin hareketi gizli tutul
muştur. Halk ve gazeteciler hava 
meydanına kabul edilmemiştir. 

Her tayyare beş kişi taşımaktadır. 
Bunlar saatte 450 kilometre süratle 
uçmağa ve 3,700 kilo ağırlığında yük 
taşımağa elverişli üçer motorlu tay
yarelerdir. 

Filo Guidonia'ya 4,300 kilometre 
mesafede bulunan Dakar'da karaya 
inecektir. 

Bisco, Komadaki Brezilya sefirinin 
Brezilya Çümhur reisine hitaben ya
zılmış hususî bir mektubunu götür
mektedir. 

Türk - İsveç ticaret mü-
nasebati 

1 ikinci kânun 938 tarihli Türk - İs
veç ticaret anlaşmasına bağlı protokol-
la anlaşmada tediye işleri bakımından 
bazı değişiklikler yapılmış ve keyfiyet 
dün alâkadarlara bildirilmiştir. İtha
lâtta esas itibarile hiç bir değişiklik 
olmamak üzere İsveç, genel ithalât re
jimi kararnamesinin ikinci maddesi 
hükümlerinden istifade eden memle
ketler arasında kalmıştır. 

Klering yolu ile ithal olunan mallar 
için senelik taksimat yapılmıştır. Bu 
taksimatta gösterilen miktar tamamen 
istimal edildikten sonra hususî takas 
yoUle arzu edildiği miktarda ithalât ya
pılabilecektir. 

Yün iplik, yün mensucat, pamuk 
ipliği ve pamuklu mensucat, mukabi
linde İsveç - Türkiye menşeli 3mn ve 
pamuk ihracı suretile ithal olunabile
cektir. 

Ancak hususî takas muamelelerine 
başlanmadan önce İsveç klering daire
sinden müsaade almak icab etmekte
dir. Bu cihetin tacirlere bilhassa bildi
rilmesi hususunda Türkofis ve Ticaret 
odasma birer tamim gönderilmiştir. 

AKŞAM 
Abone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş 
e AYLIK 760 > 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 » 
1 AYLIK 150 > — • 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

seoo, alb aylığı IBOO, Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

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

(1) 26 ncı madde — 1 - 2 : Sonuna ka
dar oynanmıyan eller; 43 ânctt mad
de -1- : Deklârasyon devresinde göste-
ribniş kart; 44 üncü madde -4- Kos •»-
hibl taraflarından gösterilmiş kartlar; 
49 unca madde -I- Eksik kart; 51, 68 
M oncu madde (bir eeaanm talebi hak-
kmm sukuta; re 55 inci aıadde -1- B-) 

Zilkade 23 — Rozakasun 79 
I, İM>k CtiMf 0|U lUadi Aktaa TaUı 

E, 12,21 2,01 7,11 9,48 12,00 1,86 
Va. 636 7,16 12,26 15,01 17,16 18,62 

İdarehane: Babıâli ciran 
Acunıuluk So. 

No. 1> 

bir rönonsdan sonra ve taahihden cTvel 
oynanmış kartlar. 

(2) Ademi itaat rönons sayılır. 
(3) Ademi itaat rönons sa^ır. 
(4) Ademi itaat rönons sayılır. 
(5) Ademi itaat rönons sayılır. 

[Tashih: 18 Iklnclkânun tarihli nüs
hada İki tertip hatası vardır. Bunları 
tashih ediyoruz: Madde 83 — tPl&fon 
briçde» serlevhasından İtibaren 34 - üncü 
maddeye kadar berreçhlâti tashih olu
nacaktır: 

I — Kozda: 4 onör bir elde: 100 puan, 
4 onör bir elde, beşincisi ortakta: 150 
puan, 5 onör bir elde: 200 puan. 

n — Sanzatuda: 4 as ayni elde: 200 
puan, 

aKontrakt briçdeı 
I — Kozda: 4 onör bir elde: 100 puan, 

5 onör bir elde: 150 puan. 
n — Sanzatuda: 4 as bir elde: 150 

puan. 
Nolısan kelime: 35 - İnci maddenin 

«Pl&fon briç» serlevhası alUndaki -1- fık
rasının ilk satırmda «bir taraf» ve «manş» 
kelimeleri arasına [İkil kelimesi ilftve 
edilecek ve İbare: Bir taraf iki manş ya-
pmca olacaktır.] 

Dünyanın en büyük 
üniversitesi 

(Baştarafı 7 nci sahifede) 
Bunun sebebini sordum: 
— Gayet basit... dedi, çünkü ka-

dmların gazetecilik sahasında yaza
cakları yazılat mahduddur. Erkekler 
için gazetecilikte saha daha geniştir. 

îktisad fakültesi 
Bundan sonra Türk talebenin çok 

rağbet ettiği tktisad fakültesine gir
dik. Buranın ismi School of Business'-
tir. Buradan mezun olanlar ciş atia^ 
nu» oluyorlar. Çünkü Amerikada en 
mühim mesleklerden biri de «İş ada
mı» olmaktaır. 

Türk talebesile birlikte bir sınıfa 
girdik. Burada 25 sıra vardı. Şaşır
dım... 34000 talebesi olan bir mekte
bin bir smıfmda 25 sıra... Sonra öğ
rendim ki mektepte en ehemmiyet ve
rilen şeylerden biri de budur. Talebe
yi mümkün^olduğu kadar tenha smıf-
lara vermek, hocanın talebe ile ayrı 
ayrı meşgul olmasını temin etmek... 
Binalar o kadar çok ve büyük, smıf-
lai- o kadar bol, profesörler o kadar 
fazla ki, 34000 talebe böyle yirmi be
şer kişüik smıflara ayrılabilmiş... 

Deı-s devam ederken içeriye gayet 
şık üç kız talbe girdi. 25 yerin hepsi 
de dolu olduğu için üç genç kız ayak
ta dikildiler. Profesör kendilerine yeri 
gösterdi: 

— Yere oturunuz... 
Kızlar şaşırdılar, bunu işitmemez-

liğe geldUer. Profesör bir daha: 
— Size yere oturunuz, diyorum... 

dedi. 
Kızlar şaşkın şa.şkın hâlâ ayakta 

duruyorlar. Profesör bu sefer elindeki 
tebeşiri bıraktı, kızlara sordu: 

— Bu mektep ne çıkarır? 
Kızlar cevap verdiler: 
— İş adamı... 
Profesör güldü: 
— Öyleyse siz iş kadını olamazsı

nız. Eğer şimdi söylediğim gibi yere 
otuı-muş olsaydmız bu vaziyet karşı
sında üç erkek talebe üç centilmen 
kalkar, size yerlerini verirlerdi. Haydi 
bakalım, biraz iş kadım olunuz ve 
yere otunmuz. 

Üç genç kız yere otumntğa hazırla
nırken derhal üç erkek talebe yerin
den fırladüalr ve kızlara: 

— Buraya buyunmuz... diyerek sı
ralarını gösterdiler. 

Profesör güldü: 
— Nsü... İşte iyi bir ders aldmız... 

İş kadını böyle hareket eder. 
Bu «İş adamı» olmak mektebinde ne

ler okutulmuyor? Meselâ bir fabrikanın 
geliri yüzde 40 iken ayni masraflarla 
ayni fabrikanın geliri nasıl yüzde yet
mişe çıkanlır? Çok büyük bir mağa
zada paket bağhyan memur her pa:-
kette ne kadar ip ziyan eder, bunun 
önüne nasıl geçilir?.. Daha neler... 
Her gün talebe Nevyorkun ve dolayı-
sile dünyanm en büyük mağazalan» 
na gidiyor, staj yapıyor... 

Mektepte daha ne dersler yok ki?.. 
Bana üniversite programmda «seya
hat etmek» dersi diye bir ders göster-
düer. Hem de bu mektebin en mühim 
derslerinden biri... 

Talebe klüpleri 
Burada talebe arasmda sayısız 

klübler var. Buralara girmek istiyen-
ler, klübün eski âzası tarafmdan im
tihan ediliyor. Bu imtihan bir takım 
işkencelerden ibarettir... Bu işkence
lerle klübe girecek yeni arkadaşların 
sabır ve tahammülleri deneniyor... 
Her klübün birer bayrağı var... En 
büjrük talebe klübünden birinin bay
rağı aynen bizim bayrak... Yalmı 
roagl mavi., beyaz ay yıldız, mavi t»-
mln üzerine., klübün binasının üze
rinde de ay yıldızlar var... 

Buraya kadar üniversitenin beğen
diğim taraflannı yazdım. Şimdi göıv 
düklerim arasında bana tuhaf gelen 
birkaç şeyi anlatacağım: Üniversite
ye gelen gayet şık kız talebeıün son 
derece boyanmaları... ve mütemadi
yen sigara içmeleri... Dershanede ho» 
ca ders verirken talebenin, erkek, kız, 
sigara tüttürmeleri... 

Fakat bunlar Amerikada o kadar 
tabiî şeyler ki... Mektepte de bu gibi 
hareketlere cevaz veriliyor. Zaten 
Amerikada boyanmıyan ve sokakta 
sigara içmiyen kadmlar pek az... 

Koridorlarda danseden erkek ve kıat 
lann resimleri var... Bımlar her haf
ta verüen talebe balolarınm ilânları... 

Hikmet Feridun E$ 

î:i 
i; 
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Iİ^AIH 
KÜÇÜK tLÂNIAR 

AKŞAM okuyuculan arasında «n 
emin, en süratli ve en ucuz il&n vasi-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Paıar, SaU ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
İYİ BİR MUHASEBECİ — Büyülc mü

esseselerde çalışmıg, iyi referanslı, İhti
sas sahibi bir muhasebeci müesseselerde 
iş arıyor. İstlyenler Akjam'da (muhase-
becl) diye müracaat etmelidirler. — 1 

18 TAŞINDA BİR TÜRK KIZIYIM — 
Orta tahsilim vardır, bir sene devalrl 
Tesmiyede daktilolukla çalıştım, musad-
dak bonservisim vardır, daktiloda olduk
ça seri yazı yazabiliyorum, taşraya da gi
debilirim, isteklilerin Akşamda (M Z) 

rumuzuna müracaat. — 1 
SOĞUK DEMİR İŞLERfa^EN ANLAR — 

Büyük demir inşaat yapmağa muktedir 
bir demir teknisiyenl m a a ^ veya bür 
sermaye sahibi arkadaşla atelye açarak 
çahşmak istiyor. Türkiyenin her tarafı
na gider. Arzu edenler İstanbul Aksaray 
Küçük Lânga sekizinci bostan karşuon-
da 40 No. Aziz hanesinde teknisiyon. — 1 

2 - tŞÇt ARIYANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR — Bir mühen

dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re tafsilAth mektupla 
mürcaat. — ı 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir Türk şir
ketinde daktUo ve büro İlerinde istihdam 
edilmek üzere bir Türk bayanı aranıyor. 
Muhasebeden aıüıyan ve İngilizce bilen
ler tercih olunur. Tekliflerin yazı ile Bey-
oglu 254 posta kutusuna yapılması. — 1 

IZMIRDE — 20 yatakh hususî bir 
hastane olan: SIHHAT EVİ İçin diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi elüıe alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi İdare edecek operatörlere asslstens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin feıml 
ve idari bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCt SINIP BİR 
HEMŞİRE isteriz. Aylığı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil
miş totograflarlle beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

. — 17 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO -^ Beyoğlunda Sa-

kızağaç sokağı 76 No. h ev. Büyük bir 
okasyon olarak Stor 1/4 kuyruklu piyano 
satılır, her gün ziyaret serbestlr. — 4 

ŞIK BİR ALMAN FİYANOSN — tçl 
çapraz ve demir olarak ehven flatle ace
le satılıktır. Taksim Tarlabaşı 81/1 numa
ralı terzi dükkânına müracaat. Beyoğlu. 

— 1 
YENİ PİYANO SATILIK — Meşhur 

Alman markalı mükemmel üç pedaUı ye
ni bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalan soka-
ğmda 26 numarah dükkânda. — 1 

259 LİRAYA ACELE KELEPİR SATI
LIK OTOMOBİL — Dört kimlik 50« Fiat 
modeli açık ve yan tenteleri mevcut olup 
mükemmel tamir görmüş ve bir çok par
çalan yenilenmiş işler bir haldedir, ts-
teklUerin Taksim sulan idaresinde bay 
Nasuhiye müracaat. Telefon 40230. — 1 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK UCUZ EV _ 2 bölüğe müsait 

çok kullanışlı, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya
kın. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatun 
Hafız Galip sokak No. 3. Mezkûr cadded* 
83 No. İl dükkânda kunduracı bay Mlta-
ta müracaat. _ ^ 

SATILIK EV — Patth Çırçır Venerll 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu v« sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya yakın 
ferkalâde havadan Halice umumi man
zarası vardır. Müsait flatla acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. —. ı 

KİRALIK VB SATILIK KÖŞK — Ba-
kırköyünde Baglas yolunda Istasycna ü^ 
dakika mesafede duvarla çevrili bahç» 
İçinde İki bölük yedi odah hamamlı tatlı 
suyu sarnıcı olan bir köşk satılık y* ki
ralıktır. Oörmak va görüfmek istlyuüec 
T. 20865 e müracaat edebilûler. 

' ANKARADA — Ziraat SnstitüsÛ niA-
halleslnde dört tarafı bahçtUk her n*Tİ 
modem konforu havi üçer odah iki dal» 
reli apartıman acele kiralık talip olanla^ 
Yüksek Ziraat Bnistitüsû Parazitoloji do
çenti bay Hasan Şükrüy* müracaatları. 

LÂBORATUVARA MÜSAİD BİR TEE 
ARANIYOR — Karaköy - Eminönü - Fm* 
dıüı vd piyasajra civar yerlerde satddc 
veya kiralık bina veya arsa aranıyor. 
Müracaat: Galata Posta kutusu 1255. 

* SATILIK ECZANB — Ceyhan.da 29 
senelik kıdemli vs taıunmış Vatan Bcza-
n«ıi sahibinin ahTtUi sıhhiyesinden dola
yı acele satıhktır. Almak için Ceyhanda 
hlbl Ali Rıza Atasaguna yan ile v* y«r 
hut bizzat müracaat. 

ACELK SATILIK VB KİRALIK HAN >tf» 
Çemberlitaşta Nuraosmaniy» caddesind* 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında oa 
dört odalı va altmda cadda üı«>ln# 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. Iı 
han acele satılık vejra kiralıktır, tstekllte 
Beyoğlımda İstiklâl caddesinde havagan 
şirketi karşuonda Kristal kıraathanesiat 
hee gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. —. 9 

KİRALIK — Oalata'da Mumhana v» 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapüaa 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakmmda 24 odalı altında büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kiralıktır. Han, otel, depo ve resmi daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek için karşısında kahveci bay tbrahi-
me, görüşmek içüı de sahibine müracaat. 

— 8 

OAYBT MÜHtM KİBI — Vail komis-
yosüa yapılacak bir la için kâfi mlkdar' 
da sermayesi olan ukadaşla anlaşmak 
İstiyorum, sermayesine dokunulmıyaeak 
ve garantilidir. Muntasam yazıhaneleri 
V» teşkilâtı olanlar çıyanı tercihtir. ItOr 
vanah adreeletUe Akşam'da A. M. adre
sine mektupla müracaat. >~ 8 

KELEPİR SATILIK DÜKKÂN VE EV — 
Ayda 30 lira irat getiren Beyazıtta Ok
çularda 59 No. h dükkân İle 5 odah 15 
No. h. kagir ev acele 2400 liraya satıhktıs. 
Elektrik ve su vardır. İçindeki Bekçi Re
cebe müracaat. 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
almır, kâr teminathdır, almak istlyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berbea bay 
Mehmede müracaat etsin. — S 

KİRALIK — Bomontide, Tokaloğlu so
kağında, 12 No. U bahçeli ev, mobUyah 
olarak uygun fiatle kiralıktır. 5 odahdır, 
banyosu ve telefonu vardır, çok güneşli 
ve havadar yerdedir. 43358 telefon No. su
na müracaat. — 2 

KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerds 
Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle işler kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoğlunda Tarlabaşı 
caddesinde 110 No. lı atelyede bay Ke
male. — 11 

ACELE SATILIK ARSA — Lâleli Ordu 
caddesinde 337,75 metre murabbaı arsa 
satılıktır. İstlyenler Şişli Osmanbey Kı
rağı sokağmda (31) numarah haneye 
müracaat etsinler. — 2 

DEVREN ACELE SATILIK BAKKALİ
YE MAĞAZASI — Kadıköy Yeldeğirmenl 
tramvay caddesinin en işlek mahallinde 
ve Süreyya apartımam karşısmdaki bak
kaliye dükkânı devren satılıktır. TaUp 
olanlarm derunundaki bay Edibe müra-
caatlan. — 2 

5 — MÜTEFERRİK 
İKİ BİNEK ATI ARANIYOR — İyi yaş

ta iki binek hayvanı almacaktır. Satmak 
istiyenlerin, Süleymaniye Deveoglu yo
kuşu No. 18 hanede Mustafa Sabri Zırha 
bizzat veya telefonla müracaatlan 22957. 

— 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE VB FBANSEK-
OA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazulık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrejeliğine malik 
ve İstanbulda bir jrüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersleB vermekte
dir. Esash ve en sert yeni usullerte ted
ris eder. Flatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» tümuzile (Akşam) a mektupla mû-
racat. — 5 

DANS BİLMİYENLEBE MÜJDE -^ En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokathyan arkası Topçe-
kenler şpkak No. 31, 1 ci kat. — 7 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan onuncu smıfa dahil talebelere ders 
verljB ve ihzari smıflann taleblerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımam No. 7 
Beyoğlu. 

H*r t«}3«« «v**! kaU/lı^) »r»\ 
Jan tpor mcnklıaı B«y«ıılar. enlaai 
İCİ" yapılmıf oUıt bu MntSr-k|.j 
JetUn flrtrck fiklıfı da tamdı alJ 
mlf olurlar. Hulutu Inaallle VttO 
eudua laaatlbSal dtıalllr va aıri 

,Badld harakatterda ^il«J*t'l'naa| 
kkaırma». _ _ ~ — " ^ 

Fl»alı r 1 1 / * Itraia^i'^lMfaji; I 

. İSTANBUL. Bneil» 
t taal «aydanı 12 Ht.lây^ 

jytalaıaınızı zlyıral adiniz vaya 
14 No.tu iarifamlzt lataylalı. « 
Flyailanımtdı baytk tauillf. • 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloglu Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımam pa
zardan maada hergün 13-17 hastalannıı 
kabul eder. Telefon: 23925 

Saclarınızı DökOlmekten Koruyunuz! 

I üiiyMH 'A 
SAÇ EKSiRi 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

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

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

Sürat trenlerinde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında büetsiz mua
melesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde trene binmeden evvel 
büetlerini tenlin etmiş olmaları kendi menfaatları iktizasmdadır. 

2 — Sürat trenlerinde muteber ohnıyan tenzilli bilet hamüi yatakh va
gon yolcularmm sürat trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri mun
zam ücret, umumî tarife ücretirün yüzde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

İzmir Belediyesinden: 
36,39 sayıü adalarda heyeti umumiyesi iki yüz elli bin liraya olup bu senei 

maliye içinde vahidi fiyat cetvelme tevfikan yirmi beş bin liralık kısmı yaptırı
lacak garaj santral işi 8/2/938 sah günü saat on altıda 2490 sayüı kanunun mad 
dei mahsusaama tevfikan kapalı zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve şart
nameleri mezkûr 2490 sayılı kanunun madde! mahsusasına binaen bedeli mu-
kabUinde baş mühendislikten tedarik edilir. İştirak için bin sekiz yüz yetmiş beş 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
günde saat on beşe kadar mektuplar encümene kabul olunur. (450) 

irne-rere KATRAN HAKKI EKREM 
• < " ^ ' 

Kumbara biri 
En sağlam 

En Ucuz 
Hesap defterlerini 

AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi chıs kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu ile cUtlen-
miştir. 

F i y e t l e r 
200 sahifeU 140 - 160 kuru* 
300 • 176 - 200 > 
400 » 250 - 275 > 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

baMerlyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gcO-

tatahlülertv0 (tDRAR VASrfA-
SİLE GEBELİĞİN tUC GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır, 
B«7oğlu 1 T a U m e giderken Mofelik 
•okaftı Ferah apartmumı TaL 40594 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAIİ HEKİM) 
Dahiliy* mOtahaum 

Pazardan başka günlerde ö^Ude^ 
•oora «aat (2.5 tan 6 ya) kadar UtaiH^ 
bulda Pivanyolunda (104) numaraM 
hususi kabbetinds hastalarım kabul 
eder. Salı, cumartesi günler! »abah 
«9,5 • }2> »aatleri hakik! fıkaray» roab* 
sustur. Muayenehane va av tel*fo|lt-
22398. Kandilli 38—41. 
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25 Kânunusani 1838 A K 9 A M 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Ptmabahçe Müskirat Fabrikası için şartnamesi mucibinde satm alı-

|>«ak 1 adet 1 tonluk seyyar elektrlkU İskele vinci 18/1/938 tarihinde İhale 
Müemedlğlnden yeniden ve pazarlık usulile eksUtmeye konmuştur. 

2 — Montajı da dahil vincin btttün teferruatile muhammen bedeli sif 
tltantnil 8000 lira ve muvakkat teminatı 600 llradur, 

8 — Eksiltme 15/2/938 tarihine rasthyan sah günü saat 14 de Kabataşta 
Cvvasun ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
8 —- Eksiltmeye İştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal teklif 

Ikuktup ve kataloglarını; kaldırma ve indûrme ve fren tertibatım açık olarak 
|fi8t«ren resimlerini, kataloglarını birinci sınıf bir firma olduklanm gösterir 
Ivrakı eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü-
ttOılüğû Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakaşaya iştirak ede-
kfimek İçin de tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 5 ci maddede 
yanlı vesika ve % 7,0 güvenme parasUe jrukanda adı geçen komisyona gelme-
Mll Hân olunur. «431» 

• 
1 •— İdaremizin 2k>nguldakta şartname ve projesi mucibince yaptırılacağı 

barut tecrit deposu İnşaatı pazarlık usulUe eksUtmeye konmuştur. 
2 — Keşif bedeli 425 Ura ve muvakkat teminatı 32 liradır. 
8 — Eksiltme 9/2/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 16 da Ka-

batagta Levazım ve Mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projesi 2 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar İnşaat 

lubeslle Zonguldak müstakil müdürlüğünden aUnabilir. 
5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «432» 

1 — Adet Baragraf 
8 — » Termogıaf 
8 — » Azami asgari termometre 
8 — » Duvar termometresi 
2— » Pencere » * 
1 — » Higrograf 
1 — » Helyograf 

1 — Yukarda cins ve miktarı yazıh —7— kalem rasat âletleri şartnamesi 
toudbince pazarlıkla satm alınacaktır. 

a — Eksiltme 16/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
4 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektub ve katalok-

|*TOU münakaşa gününden en geç 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü-
^örlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
'•larlyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (466) 

• 
1 — Şartnamesi mucibince 17,000 kUo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Pazarhk, 8/II/938 tarihine rasthyan salı günü saat 14 de Kabataşta Le-

'aaın ve mubayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

'Harlyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (465) 
• 

1 — İdaremizin CibaU Kutu Fabrikası için şartnamesi ve krokisi muci-
**öce soğuk su tesiatı «cihazı» pazarhkla yaptmlacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 75 liradır. 
3 — Pazarhk 7/11/938 tarihine rasthyam pazartesi günü saat 15 de Ka-

**taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır.. 
4 — Şcırtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
5 — Elisiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kata-

J^lanm tetkik edilmek üzere münakaşa gününden bir hafta evveline kadar 
^^'^isarlar Umum Müdürlüğü Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve teklif-
*«lııin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. 

8 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
P*ralariyie birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 

(B.) (392) 
• 

5 -— Şartnamesi mucibince 95000 kilo motorin «ağır dizel yağı» pazarlıkla 
•**«! ahnacaktır. 

2 — Pazarlık 7/II/938 tarüüne rasthyan pazaıtesi günü saat 14,30 da Ka-
**** t̂a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle biriikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (406) 

1 — Şartnamesi mucibince üç ton jrük taşıyabilecek bir adet kamyon açık 
•^"'itoae usuliyie satm ahnacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 2400 lira ve muvakkat teminatı 180 liradır. 
3 —- Eksiltme 31/1/938 tarihine rasUıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

*Mta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
* — Şartnamele parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
* — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 

^•^lariie birlikte eksUtme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
*°^syona gelmeleri ilân olunur. . «B» «283» 

^tT '̂"'̂ ""̂ ^ ve projesi mucibince Müreftede yaptırılacak idare binası 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

^H — Eksiltme 27/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 
Keşif bedeli 58C5 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 436 Uradır 

jj^ Eksiltme 27/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 ue 
* ^ t a levazım ve mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapüacaktır. 

Jtüd" ı"~ ^'^'^^"le ve projeler 29 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
aunügü inşaat şubesiyle Edirne Başmüdürlüğünden ve Mürefte memurlu-

• * ^ a n ahnablür. 
"^lar r~ ^^*y® iştüak etmek istiyenlerin feıml evrak ve vesaütini İnhi-

VJ^T '"^^^^^ ^^^^^ ederek aynca ehUyet vesikası ahnalan lâzundır. 
öede Ya7 ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂  kanımen kendüerinden aramlan vesaik Ue 5 inci mad-

jazıh vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle biriikte tayin edUen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gehneleri Uân olunur, .(109) 

Tiirk endüstri ve tecim] 
Anonim Şirketinden: 

Ketiriiecer*^r^ «arluıda ecnebi memleketlerden İstanbul Umanına 
a s ı n ı n V T ^*''̂ '̂'̂ "'̂ " gümrükleme Işüıhı 26/1/938 tarüıinde müna-
^* bu mün ? * ^ gazetelerie ilân edilmiş ise de görülen lüzum üzeri-

— "uakasanm 17/2/1938 tarihine bmdaldığı ilân olunur. 

İTeni bir 
Ci I. D 

Beyaz ve 
yumuşak 

IÛÇCNCO 
I VON 

Açık me
sameler 
Te siyah 
benler, 
Ebediyen kaybolmuştur! 

Çirkin siyah benler, sivilceler, cil
din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten.... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayri saf yağh madde
leri ne su ne de sabun Ue izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cU-
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz üe 
cUd guddelerinin taharrüşünü ani-
yen teskin eder. Mesamatın derin-
Uklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabiî hadlerine 
İrca eder. Esmer ve sert bir cUdi be
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cüdl 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve bumun par
lak ve yağlı manzarası tamamen 
zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edUmiş zeytinyağı gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı 
maddeler mevcud olduğundan ^ gün 
zarfında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

NOT — Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zaj^flamış 
ise, cüdinizi Biocel ile beslemeniz 
lâzımdır. CUdiuizdeki Biocel'in aynı 
olan bu kıymetü cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerlnden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde tam cildinizin genç ve 
taze kalması için matlûp nisbet dai
resinde kanştınlmış olarak Biocel 
cevheri vardır. Akşamlan yatmaz
dan evvel tatbik ediniz. 

T'ıirk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

193S 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

KütüphanenUin en güzel eseridir, 
1937 yümm tarihi, en meşhur 

muhalrrirlerin makaleleri • Gtbı-
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda İsimlerini gördü
ğünüz bütihı muharrirlerin re-
sinüeri, istatistikler - Faydalı bil-
gUer. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Akba müesseseleri 
Ankarnda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ra kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA miieateselerinde ba-
Ubilirtiniz. Her dilde kitap, mec
mua ^parifi kabul edilir, lataıtbul 
gazeteleri için Ütn kaljul. abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
sati9 yeridir. Telefon: 3377. 

Sahife 15 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi! 
her İurlû soğukalgıniıklarma ve ağ

rılara karsı festri }a$maz bir^ilâç 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak için 
lütfen U*v^ markasına dikkat ediniz. 

I !#J !^itl 'i 
S A Ç B O Y A L A R I 

JUVAMTİN 
1 İ ^ ^ KUMRAL. SİYAH 

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

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
D. 
221 
» 
» 
» 
210 
230 
» 
118 
214 
231 
191 
136 
34 

285 
2S4 
215 
233 
236 

Mevkii Te sokağı 
Maltepe Manastır çıkmazı 

Maltepe Çarşı meydanı 
Maltepe Yalı caddesi 

» » » 
Pendik yeldeğirmeni 
Pendik Yasemin sokak 
Pendik Rasih sokak 
Kartal Vapur iskelesi 
Kartal Orta sokak 
Kartal lıfifeli ayazma 

Kartal Çargı caddesi 
Kartal Çtoar caddesi 

B o » 
Kumakdyü 
Şamandıra 

No. Cinsi 
5 K. Ahır 
7 » » 
9 » » 

11 » » 
11 Ahşap dükkân 
11 Arsa 

43/178 Arsa 
35 Tarla 

17 Ahşap dükkân 
51 Ahşap oda 

532/5 Gazino arsası 
546/34 Arsa 

Muhammen 
Mikdan Kıymeti 

150 
150 
150 
200 
600 

72 M2 72 
38 M2 40 

7352 M2 400 
150 
150 
100 
60 

149 M2 
57 M2 

63 Hissede 47 hisse dolaph 
bostan « 
Arsa 
Kârgir fırm 
Ahşap dfikkân 
Deglnnen jreri 

» » 

5284 M2 300 
40 M2 50 

200 
150 

287 M2 20 
115 M2 20 

Yakanda yasüı emlftk ve anudıün hisalarmda gösterilen kıymetlerle 
28/1/938 cuma günü saat 14 de satılacaktır. 

Istdüilflrin % İfi pey akçeloUe Kartal malmüdüriyetinde müteşekkil 
satif komisyonuna mfiracaatlan Uân olunur. (101) 

B e y o ğ l u mınt ıkası tahsi lat m ü d ü r l ü ğ ü 
Feriköy Tahsil Şefliğinden: 

Şubemize kasanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat dokuma 11-
mited flrketlnln İstanbul ithal&t gümrüğü Beşiktaş Antreposunda mevcut ve 
mahcuz 80 balya Jüt İpliği gümrük resmi muamele vergisi ve sair bilcümle rü
sum müfteriye ait olmak üzere 2/Şubat/938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 2 de mahallinde satılacağmdan istddUerin güvenme akçalarlle mahalli mes-
kUrde bulunmaları ll&n olunur. (443) 

FIRINCILAR CEMİYETİNDEN: 
987 yüı hesaplarımızın tetkiki ve 938 çahşma esaslarınm idare heyeti tara-

findan izahı için umumi heyetimizin 4/2/938 cuma günü saat 15 de Eminönü 
Halkevi salonunda toplanacağım bildirir, cemiyetimiz azalarının her halde içti
maa İştiraklerini rica ederiz. 

I! 
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H A S A N TIRNAK GİLA$ 
Türkiyenin en mükenunel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer gaheaerdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nevi fırçasile gişesi 

Küçük 1 ^ ) kuruş, büyük j 2 ^ ^ kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

PROFILÂKSÎN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Tokbunay» davet 
Beyoğlu yabanoı askeıUk 9ube8lnd«n( 

884 doSrımlolum yoklamolanna t>a9İao-
DUftır. Beyotdtt yp Befiktaf kandan 
mıntakalarmda İkaıaet edetı tafra sabe-
lerina mensop 884 dotumlulann yokliı* 
malan yapılaeaSından 1 ^ doğondo V̂*̂  
tın nOfus cOsdam ve ikamet senedi Tf 
Ü9 bta fotograflle heı gfin Ogleye k»» 
dân «ubeye müracaat etmeleri il&n olmıur. 

İhsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATCABI 
Umumi kan tahlil&tı. Frengi noktal 

, nazarından (Wasserman ve Kahn te« 
amflllerl) kan küreyratı sayılman, tUo 
ve sıtma hastalıkları teşhisi, İdrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahll-
lâtt, Oltra mlkroskopl, husud acılar 

istihzan, kanda üre, «eker, klorOr, kol-
lesterln mlkdarlanıun tayini. Dlvan-

yoltt No. sn. Tel: 20981 

Uykusuzluk, asabt öksürükler, 

asabi zayıflık, baş ve yarım baş 

ağnsı, baş dönmesi, baygınlık, çar-

pmtı ve sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

İlİTa'irnlS KURUŞTUR. 

RADYOLİN ile 
Sabah, ö^le ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa dişlerinizi 
fırçalaymız 

Zira bir veya iki defa 
yapılan her iş mutlaka 
yarım demektir ve bu 
kadarile dişlerin sıh

hatini tam temine 
imkân yoktur 

• J 

Yemelderin kırmtılaiı, salyanm if
raz ettiği mikroplar, dışandaa 
alman muzır mevad lEarşısmda 
dişler ve diş etleri eğer mütemar 
diyen temizlenmezse bozulmağa 
çürümeğe mahkûmdur. Çürük dl^ 
1er, mide ve barsak ihtilâtlanndan 

zatürrieye kadar her nevi hasta
lığa yol açabilir. 

RADYOLİN 
ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak şartile 

GRİP. B A Ş ve D I Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRITIZM. ROMATİZMA 

ve bütün ağnlannı dindirir. 

LA d e m i iktida,r •% 
v e BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORPflOgÎM' I 
Tabletleri • = • Her eczanede arayınız. m 

• I Posta kutusu 1255 (Hormobin ) Galata İSTANBUL • • 1 ^ 
P. T. T. Levaz ım M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

1 — İdare ihtiyacı için 14 kalemde muhtelif perlik kurşunlu kablo kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 — Mvıhammen bedeli «30500», muvakkat teminat «2287,50» lira olup 
eksiltmesi 2 Mart 938 çarşamba günü saat «15» de Ankarada P. T. T. U. mü
dürlüğü binasmdaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ticar 
ret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat «14» e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şaıtnauneier Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat şube müdürlüğünden <rl53)> kuruş bedelle verilecektir. (109) (233> 

Sahibi Necmeddin Sadalc Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akfam Matbaan 


