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6aro değiştirildi 
Delegeliğe, kumandanlıkla beraber 

binbaşı Köle tayin edildi 
Yüksek komiser bu tedbirin Türk - Fransız iş 
birliğini temin için ittihaz edildiğini söylüyor 

Sefirimiz Faransız Hariciye Nazırile dün de görüştü 
Milletler Cemiyeti komisyonu ^enel sekreterinin de vazifesine nihayet verildi. 

Hatayda tedbirlerin tatbikini temin için örfi idare ilân edilecek. Çapulcular 
bir taraftan yağmaya devam ediyorlar, diğer taraftan yangmlar çıkarıyorlar 
Adana 3 (Hususî muhabirimizden) — 

Delege Garo yolsuz hareketlerinden 
dolayı azledilmiş yerine, delegeliğe ve 
kumandanlığa binbaşı Köle tayin olunc 
muştur. Bu münasebetle beyanatta 
bulunan Fransanm Suriye fevkalâde 
komiseri kont dö Martel ezcümle de
miştir ki: 

— Bu tebeddülün yegâne hedefi ve 
gayesi Türk - Fransız dostluğunun 
idamesidir. Artık Hatayda Türk ca
miası arzu ettiği serbestiye kavuşmuş 
bulunuyor. Milletler Cemiyeti karar
lan Hatayda yüzde yüz tatbik edile
cektir.» 

Hatayda bugün büyük neşe hüküm 
sürdüğü bildiriliyor. Mahalleler ara
sındaki karakollar kaldırılmış ve her
kes büyük serbesti içinde dolaşmağa 
başlamıştır. 

Yüksek komiserlik neşrettiği emir
namede Türklere karşı fena hareket
lerde bulunanların idarî kararlarla 
şiddetle cezalandınlacaklan bildiril
miştir. Hatayda kapatılan gazeteler 
yeniden çıkmağa başlıyacaklardır. 

Antakya 3 (A.A.) — Yüksek komi
ser Havas ajansmm muhabirine be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

— Sivil makamlar salâhiyetlerini 
bu sabah askerî makamlara devret
mişlerdir. Şimdiki delege Garo'nun 
yerine binbaşı Köle tayin edilmiştir. 
Bu zat idari işlerle ordu kumandan-
üğım ayni zamanda tedvir edecektir. 

Paris sefirimiz B. Suad Davaz. birkaç 
ay evvel meçhul askerin mezan 
önünde yapılan merasimde general 

Goureaud'nun elini sıkarken 

Bu karar, jrüksek komiserliğin, Türk
lerle Fransızlar arasmda iş Ibirliği 
temini ve bütün cemaatlerin hakla
rını serbesçe kullanmalanna imkân 

yerilmesi hususundaki arzusunun 
neticesidir. 

Kumandan Köle işe başladı 
Antakya 3 (A.A.) — Anadolu ajan

smm hususî muhabiri bUdiriyor: Ku
mandan Köle bu sabah işe başlamış
tır. Bugün veya yann sabah beni ka
bul ederek yeni vaziyet hakkmda be
yanatta bulunacaktır. Garo tarafm-
dan evvelce büdirilen tedbirler, ku
mandan Köle tarafmdan hemen tat
bik edUecek ve bunlann tamamen 
tatbikini t«nin için örfî idare ilân 
edilecektir. Gene bu maksatla kayıt 
muameleleri evvelce üân edilen beş 
güne ilâveten üç gün daha tehir edil
miştir. Kölenin elli çerkes jandarma 
kaydma tevessül ettiği öğrenilmek
tedir. 

B . A n k e r i n d e v a z i f e s i n e 
n i h a y e t v e r i l d i 

Antakya 3 (A.A.) — Anadolu ajan
smm hususî muhabiri büdiriyor: 
Milletler cemiyeti komisyonu genel 
sekreteri Anker'in vazifesine nihayet 
verilmiştir. Anker Berut üzerinden 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Mületler cemiyeti komisyonımım 
Garo tarafından aleyhimize tahrik 
edildiği malûmdur. En iyi vasıtası 
olan Anker'in Cenevreye vanr var
maz müdhiş tezviratta bulunmasa 
kuvvetle muhtemeldir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Fransız sosyalistleri 
kabinenin aleyhinde 
kısmı kabinenin Iskatını, bir kısmı kayd ve 

şarta tâbi oiarak tutulmasını İstiyor 
Paris 3 (A.A.) — Sosyalist fırkası, 

senelik kongresini bu ayın 4, 5, 6 ve 
7 sinde Royen'de aktedecektir. Uzun 
sürecek olan müzakerelere iki mesele 
hâkim olacaktır: Sen federasyonu
nun inhilâli ve ihtilâlci sol cenah 
temayülünde bulunan Marso Piver 
tarafdan unsurlarm itizîîli yüzünden 
tahaddüs etmiş olan deıhili mesele 
İle sosyalist fırkasının halkçılar te-
cemmüünü vücuda getiren diğer fır
kalarla olan münasebatı meselesi. 

B. Piver'in kongrede bir mikdar 
tarafdan bulunacaktır. Fırkanın ida
ri komisyonu ekalliyetine mensub B. 
Herar, fırkadan çıkarılmış olanlann 
davalarını müdafaa edecek ve bım-
ların tekrar fırkaya alınmalarını is-
tiyecektir. Fakat büyük bir ekseriye
tin evvelce verilmiş olan kararlardan 
riicû etmekten imtina edeceği zanno-
lunmaktadır . 

Umumî siyasete müteallik müzap-
kerelere gelince, biri B. Ziromski ta
rafından temsil edilmekte olan sol 
Cenah temayülü diğeri genel sekreter 
S- Pol For'un temsil etmekte olduğu 
ekseriyetin temayülü karşılaşacak
tır 

B. Ziromski, kongreyi muhtelif 
müesseseleri millîleştirmeğe ve İspan
yol meselesini yeniden nazan dikka
te almağa azmetmiş bir hükümeti 
iktidar mevkiine getirmeğe davet ede
cektir. Mumaileyhin vereceği takrir, 
kongreyi «Parlâmentodaki fırka gru-
puna şimdiki hükümete itimat be-
yamndan imtina için vekâlet ver
meğe» davet edecektir . 

B. Pol For'ım takriri, Daladiye hü
kümetinin siyasetini kayıt ve şartsız 
takbih etmekte ve hükümetin sosya
list fırkası tarafmdan iltizam edilmiş 
olan iktisa;dî ve malî kalkınma plâ-
mndan inhiraf eden bütün teşebbüs
leri aleyhinde bulurmıaktadır. Yalnız 
bu takrir, parlâmentodaki fırka gru
buna hükümete olan müzaheretini 
derhal geri almasını ihtar etmekte
dir. Takrirde fırkamn iktidar mev
kiini tekrar alabUmesine medar ola
cak şeraitin propaganda ile temin 
edilmesi istenilmektedir. Hükümete 
müzaheret, şarta muallâk olarak kal
maktadır. 

Sosyalist mahfUi, Pol For tekriri
nin mutlak ekseriyeti elde edeceği 
mütaleasmda bulunmaktadır. 

Ml»Alglg«m<;l<!»j»t 
Par iste evistanbulda 

otomobil iîazalan 
Pariste on üç sene evvel 155,400 

otomobil varrmş; 2607 kişiyi ağır ya
ralayıp 160 kişinin ölümüne sebebiyet 
vermişler. Fakat seneler geçtikçe ara
balar çoğalıp facialar azalmış. 

1935 de 230,000 otomobil, 1780 va
ka çıkarmış; geçen sene ise 247,000 
otomobil, 1560 faciaya sebebiyet ver
miş. 

Araba sayısının artmasına rağmen 
kazaların azalması, iyi nizamlar ko-
nulmasile ve bilhassa bu nizmlara 
riayet olunmasHe izah ediliyor. 

Bizde ise kazaların seneden seneye 
şu surette arttığı resmen tesbit edü-
miş: 

934 senesinde vukuat sayısı 154 
iken 935 de 685, 936 da 979 olmuş... 
Bu rakanun en büyük kısmt da is
tanbul imiş . 

Şimdi bizde de yeni bir seyrüsefer 
nizamı yapüıyor. Bari riayet edelim. 

Kırmızı derililer, harem 
hayatı, Niyasfara şelâlesi 

Fa^ Tunus, Mısır 
Hikmet Feridun Es, tamamile başka bir 

yoldan Türldyeye dönüyor 

at- mtm 

SoHda kırmızı derHOer ve Katabl ankada FaOt SvUantntn sarayı, 
sağda Niyagara şelâlesi 

Sekiz buçuk aydanberi Avrupada, Amerikada dolaman Akşam için pek 
merakh yazdar yazan arkadaşmıu Hikmet Feridun Hollivuttan hareket et
ti. Kırmızı derili yerlilerin köylerinde yirmi beş gün kaldı. San-Fransisko, Şi-
kago gibi Amerikanm birçok şehirlerinde, Mormon denilen ve birkaç ka
dınla birden evlenerek harem hayatı yaşıyanlar arasmda dolaştı, 

Kanadaya geçti. Niyagara şelâlesinin kaı^ısmdaki Niyagara köyünde 
4 gün geçirdi. 

Bundan sonra Afrikaya geçen Hikmet Feridun Fas, Tunus ve Mısırda 
epey müddet dolaştı. Ve size büyük bir zevkle okuyacağınız yazılar hazırladı. 

Bunları Salı gününden İtibaren 
neşretnneğe başlıyacağız 

Atatürkle 
tran Şehinşahı ve Mısır 
kralı arasında telgraflar 

Ankara 3 — İran veliahdı Ue Mısır 
kralının kız kardeşi prenses Fevziyenin 
nişanlan münasebetüe Reisicumhur 
Atatürk, İran Şehinşahı âlâ hazretl 
hümayım Rıza Şah Pehlevi, Mısır kra-
h majeste Faruk arasında telgraflar 
teati edilmiştir. 

HiMiannHiınnifiıınıııııniHiMiınınHHimıımıııııaınınınmınnliHnMii 

Başvekil 
Ankarada 

Ankara 3 (A^.) —- Başvekil Celâl 
Bayar bugün İstanbuldan şehrimize 
dönmüş ve istasyonda B. M. Meclisi 
reisi Abdülhâlik Renda, Dahiliye Ve
kili ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, Vekiller, mebuslar ve Vekâlet
ler üeri gelenleri tarafından karşılan
mıştır. 

Hâdiselerden gazete sahifeler ine geçen intibalar : 

Türk - Yunan muahedesi 
Atina 3 (A.A.) _ Kabin» bugün 

Türk - Yunan muahedesini tasvip et
miş ve kralm tasdUchıe arzetmiştlr. 
Kral imzalamıştır. 

Izmirde şiddetli bir zelzele 
İzmir 3 (A.A.) Bu sabah saat S i 

10 geçe devamsız fakat şiddetli bir 
yer sarsıntısı olmuştU£B=rJHafiarat^w-
zayiat yoktur. .1 •İLLf KOTÜPHAİİ ,' 

^•^ «,ı< <J/'V-pt.»lJ. 

Galatasarayhlann pUânl. 
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D i i n Greceki v e B u S a b a K k i Haberleı^ 
ispanyada çok kanlı 
muharebeler oluyor 
Çekoslovakya da Franko 

hükümetini tanımağa karar verdi 
Madrid 3 (A.A.) — Teruel eyale

tinde askerî harekâta dün bütün gün 
devam edilmiştir. En şiddetli taarruz
lar Teruelin cenubu şarkisinde yapıl
mıştır. 

Puebla de Valverdede Frankistler 
Sagonte yolundan geçmeğe teşebbüs 
etmişlerse de bu yolım cenubunda 
Sierra Kamarenada yerleşmiş bulu
nan cumhuriyetçiler bu harekete ma
ni olmuşlardır. Düşman Mora de Ru-
bielosa şiddetle hücum etmiştir. Gu-
dardan gelen düşman kıtaları üç haf
ta her gün tekrar edilen hücumlara 
rağmen bu kasabaya yaklaşamainış-
lardır. 

Moranm garbmda Valbona rmnta-
kasmda bulıman Frankist kıtaları 
şimdi harekâta iştirak etmektedirler. 
Fecirle başlıyan muharebe geceye ka
dar devam etmiştir. Maneviyatları 
mükemmel olan cumhuriyetçiler mev
zilerini muhafaza etmektedirler. Mu-
vakkatan tahliye edilen bazı sırtlar 
düşman toplannı yerleştirmeğe va
kit kalmadan evvel istirdad edilmiş
tir. 

Mora de Rubielosun 30 kilometre 
şimali garbisinde kâin Wosqueruela 
mıntakasında Frankistlerin tazyiki
ne bir aydanberi mukavemet edilmek
tedir. Hükümet tayyareleri bu mu

kavemete geniş mikyasta yardım et
mektedirler. 

Frankocuların tebliği 
Salamanka 3 (A.A.) — Resmî bir 

tebliğ, dün iki büyük askerî harekât 
yapılmjş olduğunu bildirmektedir: 
Galisdeki kuvvetler, Albokaderin gar
bmda NiUardekane tepesi istikame
tinde takriben 12 kilometre ilerlemiş
ler ve Sierra dö Ambesorayı çevirmiş
lerdir. Frankistler, bu suretle Albo-
kader etrafında geniş bir ihata hare
keti yapmış oluyorlar. 

Teruel-Kastellon cephesinde gfr-
neral Narelamn kumandasındaki kuv
vetler, Bablar ve Sierra Elbüz dağla
rım işgal etmişlerdir. Bu kuvvetlerin 
ileri hareketleri, on kilometreden faz
la derinlikte ve takriben 15 kilomet
re genişliktedir. 

Tavassut meslesi 
Paris 3 (A.A.) -^ İspanyada tavas

sutta bulunmak ve Almanya ile de 
umumî müzakereleri açmak husu
sunda İngüiz hükümetinin bazı ni
yetler beslediğine dair Londra: mat
buatında intişar eden yarı resmî ya
zılar Parisde derin bir alâka uyandır
mıştır. 

Ancak selâhiyettar mahafile, Paris 
hükümetine şimdiye kadar böyle bir 
tebliğ yapılmamış olduğu beyan 
edilmektedir . 

Uzun mesafeli 
atlı yürüyüş 

Kay seriden hareket eden bir 
ekip 3 günde 300 kilometre 

katedecek 

Kayseri 3 (Telefon) — Atlıspor 
klübünden dört bayan ve sekiz bay
dan mürekkep bir ekip muallimleri 
B. Kemalin başkanlığında bugün 
Kayseriye 135 kilometre mesafede 
bulunan Niğdeye hareket etmiştir. 
Ekip Niğdeden Develi kazasına uğn-
yacak, Erciyeş üzerindeki Tekir yayla
sından geçerek pazartesi günü Kay
seriye dönecektir. Bu suretle günde 
300 kilometre mesafe kattetmiş ola
caklardır. 

Türkiyede ilk defa tertip edilen bu 
uzun mesafeli atlı yürüyüş gerek 
Kayseri gerekse Niğde halkı tarafın
dan büyük bir alâka ile takip edil
mektedir. 

Ekip âzası dönüşte merasimle kar
şılanacak ve kendilerine kliib tarafın
dan madalyalar verilecektir. 

Göring'ın bir kız çocuğu 
doğdu 

Berlin 3 (A.A.) — Göring'in zevce-
li bir kız çocuğu doğurmuştur. Ço
cuk ve validesi sıhhattedirler. 

Berlin 3 (AA.) — Hitler, Göring 
Üe zevcesine telefon ederek kendile
rini hararetle lebrik etmiştir. Bütün 
gazeteler bu hadiseden memnuni
yetle bahsetmektedirler. 

Af lâyihası 
Af lâyihası Meclis heyeti 

umumiyesine verildi 
Ankara 4 — Siyasi af İftyihasımn 

todkikini bitiren adliye encümeni 
mazbatasım hazırlamış ve l&yiha ilo 
beraber meclla heyeti umumiyesine 
ievk etmiştir. Af İftyhiası önümüzde
ki hafta mecliste müzakere edile
cektir. _________ 

Lüleburgaz - Edirne 
asfalt yolu 

Ankara 3 (Akşam) — Lüleburgaz -
Edirne asfalt yolunun inşasına önü-
Bitizdeki temmuz ayı içinde başlana
caktır. Takriben 38 kilometre 700 met-

icin 1 mil-

Çekoslovakyada 
3 sene askerlik mi? 

Alman sefirinin Çek hüküme
tine yeni protesto notaları 
Prag 3 (A.A.) — Çekoslovakya de

mir yollan nazın, sosyalist delegele
rinin bir toplantısında söylediği nu
tukta Çekoslovakyanın icabederse üç 
senelik askerliği tatbikte tereddüt 
etmiyeceğini ehemmiyetle kaydetmiş
tir. 
Çekoslovakyanın iki tekzibi 
Prag 3 (A.A.) — Deyli Ekspres mu

habiri bayan Milfordım hududda tev
kif edilerek vücudunun her tarafın
da araştırmalar yapümış olduğuna 
dair İngiliz matbuatında çıkan ha
berler selâhiyettar mahafilce tekzip 
edilmektedir. 

Prag 3 (A.A.) —• Eğer hâdisesine 
çahid olan Alman Frankfurt Volkişer-
baohter gazetesi muhabirinin neza
ret altında bulunduğuna dair Alman 
gazetelerinde bir takım haberler in
tişar etmiştir. 

Selâhiyettar mahafUde mezkûr 
muhabirin hiç bir hususî nezaret ted
birine tabi tutulmadığı katî olarak 
beyan edilmektedir. 

Almanyanın protestosu 
Berlin 3 (A.A.) — Pragdaki Alman 

sefiri, Egeı'de Alman tebaasına; aid 
bir ikametgâha çekilmiş olan bir Al
man bayrağmm cebir ve şiddet isti
mali suretile kaldırılmış olmasmı ve 
Alman tebaasından birinin duçar ol
duğu fena; muameleleri en şiddetli 
bir surette protesto etmiştir. 

Cenulıî Amerikada 
gene lıarp mı? 

Peru kuvvetleri Eküatör 
toprağına girdi 

Kito 3 (A.A.) — Peru'lulann kuv-
tetli bir müfrezesinin Rokafüert'in 
şarkındaki mmtakadaki ufak bir 
ekuatör garnizonıma hücum ederek 
bir çok kişiyi öldürmüş ve geri ka-
lanlan da esir eylemiş olduğu res
men teyid edilmektedir. Peru'lulann 
bir ganbotu, statüko denilen mm-
takayı geçmiştir. 

Yüksek tedrisat müdürü geldi 
Maarif Vekâleti yüksek tedrisat 

Cevad dün sabah Anka-

Atatürk 
Büyük Önder dün Dolmabahçe sara

yındaki dairesinde meşgul olmuşlar 
ve akşama doğru yeni yatla Marma-
rada ve Boğazlçinde bir gezinti yap
mışlardır. 

Hariciye Vekili 
Şehrimizde bulunan Hariciye Vekili 

B. Rüştü Araş, dün sabah Dolmabah
çe sarayma giderek, akşam geç vakite 
kadar Atatürkün nezdinde kalmıştır. 

Otobüs tahkikat ı 
Tahkikat evrakı Devlet 

şurasına v erildi 
Ankara 4 (Telefonla) — İstanbulda 

otobüs işleri hakkında yapılan tahki
kat fezlekesi Dahiliye Vekâletince 
tedkik edilmiş ve Devlet şûrasına ve
rilmiştir. Bu İşte mesul görülen me-
raurlarm adedi yirmiye yakındır. 
Asrı mezarlık evrakı Temyiz 

mahkemesinde 
Ankara 4 (Telefonla) — Asrf me

zarlık meselesinden, hakkında lüzu
mu muhakeme karan verieln B. Mu-
hiddin Üstündağ ve belediye encü
meni azalan hakkındaki devlet şû-
rasımn lüzumu muhakeme karan, 
dün temyiz mahkemesi müddeiumu
miliğine verilmiştir. 

B. Muammer Eriş 
Mecliste anıl içti 

Bazı kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi 

Ankara 3 (A.A.) — B. M. Meclisi 
bugün Hilmi Uranın başkanlığında 
toplanmıştır: 

Meclisin açümasım müteakip An
kara mebusluğuna seçilmiş olan Mu
ammer Eriş and içmiş ve Esad Say-
gan - Bursa - mn vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi okunmuştur. 

Ayağa kalkmak ve bir dakika sü
kût edilmek suretile müteveffanın 
hatm taziz edildikten sonra Ordunun 
Naneli köyünden Hüseyin oğlu Meh-
med Karaharzanın Ölüm cezasına 
çarptmlmasına, Ankara şehri otoma
tik telefon kanununun bir maddesi
nin değiştirilmesine aid kanun lâyi-
halarile resmî .dairelerde elektrik ten
viratının tahdidine dair kanun lâyi
hasının reddi hakkındaki bütçe en
cümeni mazbatası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Gene bugünkü toplantıda emekli 
binbaşı Şükrü Aytuğun cezasının af
fı hakkındaki adliye encümeni maz
batası müzakere edilerek red olun
muş ve askerî memurlar hakkındaki 
kanunda tadilât yapılmasma aid ka
nun lâyihasile Devlet Havayollan u-
mum müdürlüğü teşküâtma, kültür 
Başkanlığı ertüc okullan mütedavil 
sermayesine ve Afganistan ile müna-
kid muhadenet ve teşriki mesaî muahe-
denamesinin meriyet müddetinin 
temdidine aid protokolün tasdila 
halskındaki kanun lâyihasının birin
ci müzakereleri yapılmıştır. 

B. M. Meclisi pazartesi günü top
lanacaktır. 

Son dakika 
Fransız - italyan 
itilâfı ne zaman? 
italya, ispanya işi kendi 

noktai nazarına göre 
halledilmedikçe Fransa 
ile itilâf akdetmiyecek 
Paris 4 — Romadan bildirildiğine 

göre İngiliz sefiri, İtalya Hariciye Na-
aan ile İspanya meselesi ve İtalya -
Fransa müzakerelerinin bugünkü 
vaziyeti hakkında görüşmüştür. İtal
ya hükümeti, İspanya meselesi ken
di noktai nazanna uygım bir şekilde 
halledilmedikçe Fransa ile hiç bir iti-

Ingiltereden alman kredi 
nerelere sarfedilecek? 

10 milyon sterlin 1939 dan 1951 e ve 6 milyon 
sterlin de 1951 den 1961 e kadar ödenecelt 

Ankara 4 (Telefonla) — B. Muam
mer Eriş, İngilterede akdettiğimiz 
kredi hakkında Ulus refikimize iza
hat vererek demiştir ki: 

— Krediyi Eksport kredi depart-
mam garanti edecek, biz plasman 
ara3racak değiliz. Bonoların garanti
si ve plasmanı bu departman tara-
fmdan deruhde edilecek ve banka
lara İngiliz lirası olarak emrimize 
hazır bulunacaktır. 

Mübayaatı peşin para ile ve alâka
darlar arasında serbesçe pazarUk 
ederek yapacağız. 16 milyon kredi
nin 10 milyonu şu sınaî işlere tahsis 
olunmuştur: 

1 — Yeni limanlar inşasında, 2 — 
Mevcud limanlann cihazlanmasın-
da, 3 — Madenler ve bilhassa kömür 

madenleri işletmelerini rasyonalle.ş-
tirmekte, 4 — Yeni maden tesisatın
da, 5 — İkinci beş senelik endüstri 
planındaki sınaî teşebbüslerde, 6 — 
Nakliye vasıtaları ve frigorifik vapur
lar almakta kullanacağız. 

10 milyon kredinin ödenmesi 1930 
da başlamak ve ilk seneleri gayet ufak 
taksitler olmak üzere 1951 senesine 
kadar devam edecektir. 6 milyonluk 
kısmın ödenmesi, 1951 senesinde baş-
lıyarak 1961 senesine kadar sürecek
tir. 

B. Muammer Eriş, sözlerini şu cüm
le ile bitirmiştir: 

— Şimdiden size şu kadarını söyli-
yebilirim: Kredi taksitlerini ödemek 
için tahsis edeceğimiz mallarımız 
kolaylık ile ihracına muktedir oldu
ğumuz mikdarlardan çok aşağıdır. 

Maaş kanunu 
Zeyil olarak hazırlanan lâyiha 

Meclis ruznamesine alındı 
Ankara 3 (Telefonla) — Maaş ka-

nımuna zeyil olarak hazırlanan ka
nun lâyihası Meclis ruznamesine ahn-
mıştır. 

1 — Bir velcâlet veya idarenin 
kadrosunda gösterilen her hangi bir 
memur ve müstahdem kadroda mu-
hassas maaş veya' ücretle o vekâlet 
veya idarenin her hangi bir kısnuna 
dahil vazifelerde münhal olmasma 
bakılmaksızm istihdam olunabilir. 
Bu suretle istihdam edilenlere vekâ
let maaşı ve ikamet yevmiyesi veril
mez. 

Yukarı derecedeki vazifeler maa-
şatı karşılık gösterilmek şartile daha 
aşağı derecelerden tayini caizdir. 

2 — Asalet veya vekâlet nataile ve
rilecek paranın mecmuu asalet ve ve
kâlet suretile idare edilen memuriyet
lerden hangisi yüksek ise onun bir de
rece fevkindeki maaşa geçemez. 

Ücretli vazifelerde de ücretin te
kabül ettiği derece maaşları bu hük
me esas ittihaz olunur. Muallimler 
resmî ve hususî müesseselerde haf
tada yirmi dört saatten fazla ders 
deruhde edemez. 

3 — Bu kanun Haziran 1937 -tari 
hinden muteberdir. 

Adliyede terfi 
Vekâlet yeni bir liste 

hazırladı 
Aldığımız malûmata nazaran Ad

liye Vekâleti mulıtelif adliye memur
ları arasında yeni bir terfi listesi ha
zırlamıştır. Bu listede 936 ve 937 se
nelerinde müddetlerini doldurdukla-
n halde terfi edemiyen hâkim ve di
ğer adliye memurlarmm hepsi terfi 
etmektedir. Yeni listenin önümüzde
ki hafta içinde İstanbul müddeiumu
mîliğine tebliği kuvvetle muhtemel
dir. _ _ _ _ _ _ 

Zonguldak kömür havzasında 
alınacak resim 

Ankara 3 (Telefonla) — Zonguldak 
kömür havzasında, istihsal mmtaka-
larına aid imtiyazlar hariç olmak üze
re ruhsat tezkerelerile İşletilen ocak
lardan istihsal ve imal olunan kömür
lerden yüzde üç nisbetinde nisbî re
sim alınması Vekiller heyetince karar 
laşmıştır. 

1938 takvim senesi başından itiba
ren muteber sayılacak olan bu karar
la nisbî resim hadleri her müstahsil 
için aynı seviyeye getirilmiş bulunu
yor. 

Kanton yeniden bombardıman 
edildi 

Kanton 3 (A.A.) — Sekiz Japon 
tayyaresi bugün öğleden sonra Kan
tonun muhtelif yerlerini bombardı-

l<öşl<ü 
Maliye Vekâletince 

Belediyeden satın alındı 
Florya deniz köşkü ile etrafında bu

lunan bazı bina ve arsalar Maliye Ve
kâleti tarafından, İstanbul belediye
sinden satın alınarak Millî Saraylar 
müdürlüğü idaresine verilmiştir. 

Maliye Vekâleti, köşk ve diğer arsa 
ve binalar için belediyeye 370 bin lira 
vermiştir. 

Maliye Vekâleti namma Defterdar 
B. Kâzım tesellüm muamelesini yap
mıştır. Belediye bu köşkü satmakla 
beraber oradaki yeni tesisat ve inşaa
ta devam edecek, Florya plajlarının 
ıslahı için yapılmış olan plânın tatbi
kini, yeniden yollar açmak ve ağaç
landırma işlerini ikmal edecektir. 

Bu plâna göre, Floryanın arka ta
rafında büyük bir orman vücude geti
rilecek ve Küçükçekmece civarında 
mesire yerleri kurularak hepsi asfalt 
yol ile Yeşilköye bağlanacaktır. 

Fabrika ve matbaaların 
kazanç vergisi 

Ankara 3 (Telefonla) — Vekiller he
yeti kazanç vergisi kanunu mucibince 
fabrika ve matbaaların 1937 malî yılı 
içinde tabi tutuldukları asgarî mükel
lefiyetin 1938 malî yılında da aynen 
tatbik edUmesini kararlaştırmıştır. 

Dankında zelzele 
» 

Bayraklı ve Ilgazda da 
tekrar zelzele oldu 

Çankın 4 — Dün saat 20,50 de 
Bayraklı ve II gazda tekrar zelzele ol
muş, halk sokaklara fırlamıştır. 

Mesutören köyünde bir çok evler 
yıkılmış, Aktaş köyünün sulan ku
rumuştur. Zelzeleden zaarr görenle
re yardım için tedbirler alınıyor. 

Bir katil hakkında ölüm 
cezasına aid mazbata Meclis 

ruznamesine alındı 
Ankara 3 (Akşam) — Çoban Meh-

medi teammüden ve Hâşim hocayı da 
bir arkadaşı ile birlikte boğazından 
keserek öldüren çete namile maruf 
Çolak Hasan Barak hakkında Samsun 
mahkemesinecce verilen ölüm cezası
nın infazı hususunda adliye encüme
nince hazırlanan mazbata Meclisin 
ruznamesine alınmıştır. 

Varşovada binicilerimizin 
yeni bir muvaffakiyeti 
Varşova 3 —ı Enternasyonal at ya-

nşlannın binicilik müsabakasını Al
man binbaşısı Hass kazanmıştır. 

Polonyalı binbaşı Konoıovski ikin
ci gelmiştir. Türk yüzbaşısı Gürkan 
İle Pulatkan üçüncü ve beşinciHği 



'4 Haziran 193S ^K9aM 
AKŞAMDAN AKŞAMAv 

Kübik tedris 
Bundan bir halta kadar önce^ ab» 

bablardan birini ziyarete settim. İç»* 
riki odada, evin çocuğiyle, arkadaş» 
lan oyun oynuyorlardı. 

Babalan seslendi: 
— Yahu! Nedir bu böyle?... İmt*-

han su'alannda oyun olur mu? Çalış-
s: nu a... 

— Biz smavlarm en g^çüntt at-
I ttık, baba... Bundan sonrakiler ko-
l̂ y iş... Hesap filân... Va ır^ir, t u n 
g :1er.. 

— Ay! Bizim samanumzda hesap 
c:ı güçtü, çocuklar.. - dedim. - Şimdi 
btı size kolay mı geliyor?... 

— Tabiî... Ne güç bir dersimiz var... 
öyle sorgular sordular ki, az daha 
çakıyordum. 

—• O da ne demek? 
Babası izah etti: 
— Yeni argolardan... Sınıfta «dön

mek» demek... 
Merakla sordum. 
— E?... Güç sual neydi bakalun?... 
Oğlancağız: 
— Camın temizlenmesi... - dedi -

«Kirli pencereleri neyte silersiniz?» 
diye sordular; «bezle!» dedim; «ben-
zinle!» dedim. «Bunlar âlâ... Fakafe 
daha kirli olursa?...» Bilemedim... 
Meğer tebeşirle silmek lazımmış... 
Neyse geçecek kadar numara verdi
ler bereket! 

Ayni yaştald arkadaşlarından biri: 
'— Benim sorgu da güçtü! - diya 

söze kanştı. 
— Neydi bakalım? •̂ 
— Kayısı reçdb! ,/ 
- f 

— Tanelerinin diridiri kalması için 
Kireç lâzımdır... Bildim! 

Nüktedan büyük anne, köşedm: 
— Artık bize iş kalmadı! • diye ba

şım salladı. 
Üçüncü erkek çocuk da anlattı: 
— Ya benimki!... Ya benimki!... 

«Yeni doğmuş çocuğu kaç derece su
da banyo edersiniz?...» Eyvah, bile
medim... Öğretmenin jüzünden an
ladım id, işler fena... Bereket versin, 
arkadan başka bir sual yetişti: «Bir 
haftalık çocuğa kaç saatte bir meme 
verilir?...» Onu bildim, kurtuldum... 

—I trfanuuzla yaşayuuz... Bu ma
lûmatınızla hayatınızda rashyacağı-
nız bütün müşkilleri halledersiniz! 
- diye takdir ettik ve okulun otorite
sini oğlancağızlar nazannda küçül
tecek bir söz darietmedik. 

•** 
Fakat sonra, biz büyükler başbaşa 

kalmca, şöyle düşündük, böyle dü
şündük, bu tedris şeldine akıl erdi
remedik doğrusu! 

— Vakıa modem ha3^tta bir çok 
şeyleri erkekler yapıyor; bunların 
ı^eslinde işler daha ileri varacak; fa
kat memeyi de babalar mı verecA? 

— Valaa erkekler on beş yaşmda 
evlenebilecek amma, bunlarm o ya
şa da epeyce zamanlan var... Bari bu 
«pratik bUgileri» okulun son sınıfına 
fastlatsalar da akılda kalsa... 

Ben kmdi hesabıma şöyle düşünü
yorum: Şiirde, resimde, heykeltraş-
Iıkta nasıl kübiklik, fütüristlik, da-
daistlik diye cereyanlar zuhur ettiy
se, tedris usullerinde de ayni devirde 
bütün dünyada o üsliUblar tesiriıü 
gösterdi. 

Fakat güzel sanatlerden bu müf
rit cereyanlar el çekti gayri; demode 
oldular... Tedriste de klâsiğe, makule 
»vdet etsek... (Vâ-Nû) 

Sergi hazırlığı 
Yerli mallar ser

gisi 22 Temmuzda 
açılacak 

Onuncu re sonuncu Yerli Mallar 
sergisi hazırlıklarma; devam edllmesk-
tedir. Millî sanayi birliği idare heyeti 
dün toplanarak şimdiye kadar yapı
lan hazırhklan gözdeaı geçirmiş ye 
serginin açılış tarihini tesbit etmiş
tir. 

Sergi 22 temmuz cuma günü me
rasimle açılacaktır. Birçok müessese
ler sanayi birliğine müracaat ederek 
hazırlanan krokiye göre yerlerini al
mışlardır. Galatasaray lisesi imtihan
lardan sonra birliğe tesUm edilecek 
ve paviyonlarm in.şasma başlanacak
tır. 

Yunanistandan 150 seyyah 
geliyor 

Hellas vapurile yann Yunanistan-
dan şehrimize 150 Mşlllk bir seyyah 
kafilesi gelecektir. Turistler arasmda 
tanınmış avukatlar ve Yunanlstanm 
münevver kimseleri vardır. Bu seyar 
hat iki millet arasmdaki dostluğun 
bir tezahürü mahiyetinde telâkki 
edilmelctedir. 

Gazi köprüsü 
Dubaların konması 

işi ilerliyor 
Gazi köprüsünün inşası çok ilerie-

miştir. Almanyadan gelen ve köprü
nün temelini teşkil edecek olan du
balar 24 taîıedir. Köprünün orta kıs
mına konacak olan bunlardan üç ta
nesinin Mrişlenmesi ameliyesine baş
lanmıştır. Ayın on beşine kadar bım-
1ar yerlerine konmuş olacaklardır. 

Köprünün Azapkapı kısmına dört 
duba konmuştur. Buraya iki duba 
daha bağlanacaktır. Bundan sonrat 
da köprünün açılıp kapanan yerine 
dubalar konacaktır. 

İnşaatı üzerine alan müessese köp
rüyü teslim tarihinden asgarî dört 
ay evvel bitirecektir. 

F a k i r ç o c u k l a r ı k o r u m a he 
y e t l e r i n i n k o n g r e l e r i b i t t i 
Mekteplerdeki fakir çocuklan ko

ruma heyetleri ma3asta başladıkları 
kongreleri bitirmişlerdir. Yakmda 
kaza kongrelerine başlanacaktır. Bu 
kongrelerde faldr çocuklara azamî 
derecede yardım mevzuu üzerinde 
konuşulmaktadır. 

P l a j l a r d a k o n t r o l e 
b a ş l a n ı y o r 

Belediye müfettişleri plâjlan sıkı 
bir kontrole tabi tutacaklardır. Bu 
kontrollerde temizlik işlerile beraber 
bühassa fiat listeleri gözden geçiri
lecek, belediyeden tasdikli liste kul-
lanmıyanlar cezalandırüacaklardır, 

Aynca; plajlara giden yollarda ve
ya deniz kenarlarında denize germe
nin tehlilseli olduğıma işaret eden, 
fakat uzım zamandanberi değiştiril
mediği için muhtelif tesirlerle oku-
namıyacak hale gelen lâvhalann da( 
süraUe teptili kararlaştırümıştır . 

Hakli şikâyetler 
Şirketi Hayriyenin 

memur pasoları 
şirketi Hayriye geçenlerde va

pur büetîerinde mühim tçnalûi 
yaparak Köprüden Anaddıûıisar 
rina gidip gelme bilet ücretlerini 

35 kuruştan 26 kuruşa indirdL 
Fakat, Boğaz sakinlerini çok 

sevindiren bu tenzüât maalesef 
burada oturan memurlara teşmil 
edümedi. 

Son umumî tenzilâttan evvel. 
Şirket, memurlar için 512 buçuk 
kuruş mukabilinde birer ayltk 
karneler çıkarmıştı. Bu suretle 
o zaman sivil yolcular gidip gelme 
35 kuruşa seyahat ederken me
murlar 20 buçuk kuruş veriyor
lardı. Halbuki şimdi sivil yolcu
lar için çıkarılan üçer aylık kar
neler m^emur biletlerinden daha 
ucuza inmiş, Tnemur karnelerin
de yine eski fiatler ipka edümiş-
tir. 

Sivü biletlerinde bu kadar ten
zilât yapılırken burada oturan 
memurîann da istifadelerinin 
göz önünde tutulması icab etmez 
miydi? 

Şirketi Hayriye, Boğazda otıp-
ran memurlar için yeni bir feda
kârlıkta bulunamaz rm acaba? 

Anadoluhisarmda, İstanbul Te
lefon ldal"esi memurlanndan 

Ekrem 

İyi bir teşebbüs 
Eski eserler gezilerek 

konferanslar verilecek 
Şehrimiz Turing ve OtomobU klübü 

çok yerinde bir teşebbüse girişmiştir. 
İstanbulun mulıtelif semtlerinde bu

lunan kıymetli eserler, müzeler de da
hil olduğu halde, halka, hariçten ge
lecek seyyahlara az bir ücret mukabi
linde, hem gezdirilecek, hem de bun
lar hakkında salâhiyettar kimseler 
tarafından muhtelif lisanlarla, konfe
ranslar verilecektir. 

önümüzdeki cumartesi saat on beşte 
başlıyacak olan ilk konferansla bun
dan böyle her cumartesi ayni saatte, 
evvelden gazeteler vasıtasile, gösterile
cek yerlerde toplanılarak devam edUe-
cektir. 

Öğrendiğimize göre, müze ve cami
lerden başka hususî vapurla Adalara, 
Yalovaya, Bursaya da gidUerek bura-
lan hakkında konferanslar verüecek-
tir. 

İ n h i s a r m a d d e l e r i n i n sa t ı ş ı 
inhisarlar umum müdürü B. Mitat 

muhtelif inhisar maiddelerinin Av-
rupadaki satışmı arttırmak için bir 
tedkik seyaJıati yapmıştı. Muhtdlf 
memleketlerden bugünlerde heyetler 
geleceği haber verilmektedir. Bu he
yetler, umum müdürün AvrupadaM, 
temas ve teşebbüsleri neticesi olarak 
şehrimizden üıhisarlar maiddeleri al
mak üzere gelmektedir. 

Burada müteaddid müzakereler ce
reyan edecek ve muhtelif satış mu
kaveleleri imzalanacaktır. Bu suret
le inhisar maddelerinin AvrupadaJri 
satışınm artacağı anlaşılmaktadır. 

Bozuk yağlar 
Zegtingağlar 

muhtelif sımflara 
ayrılacak 

Piyasada bozuk yağ satıldığmdan, 
esnafm hile yaptığından daima şikâ
yet edilir, alâkadarlar zeytinyağm-
dan başlamak üzere yağlarda ıslahat 
hareketlerine girişmeğe kairar ver
mişlerdir . 

Zeytinyağcılar dün bu maksadla 
ticaret odasında toplanmışlar ve zey-
tinyağ satışlarınm tanzimi üzerinde 
konuşmuşlardur. Neticede yağların 
esaslı bir şekilde tasnife tabi tutul
masına karar verilmiştir. 

Muhtelif zeytinyağlan tasnif edi
lecek ve etiketler hazırlanarak üzer
lerine yağlarin evsafı ve fiatleri sa
rahaten yazılacaktır. Üzerinde etiket ' 
olan yağlar vakit vakit kontrol edi
lerek ashna mutabık olup olmadığı 
gözden geçirilecektir. 

Hafta tatili ruhsatiyelerinin 
kontrolüne başlanıyor 

Hafta tatili ruhsatiyelerinin sene
lik kontrolüne önümüzdeki pazartesi 
gününden itibaren başlanacaktır.. 
Ruhsatiye almadığı görülenler ceza
landırılacaktır. KontrollCTC bir kaç 
ey müddetle devam edUecektir . 

Adliye sarayı 
Yıkılma işi dûn 

ihale edildi 
Yeni Adliye sarayı inşa edilmek 

üzere hapishane binasınm yıkılması 
için dün münakaşa yapılmış, netice
de bu iş mimar B. Cemil admda biri
ne ihale edümiştir. Bımdan evvel 
yapılan münakaşada muhammen 
kıymetten yüzde yirmi beş tenzilât 
yapılmıştı. Dünkü ihalede ise tenzi
lât nisbeti yüzde yirmi yediye çıka-
rümıştır. Bu suretle yıkma işinin al
tı bin lira kadar daha noksan mas
rafla yapüması t«nin edilmiştir. 

İhale Vekâletçe tasdik edildikten 
sonra müddeiumumîliğe emir gelir 
gelmez hapishanede bulıman 300 
mahkûm tevkifhaneye nakledüecek 
ve derhal işe başlanacaktır. 

U ç ç o c u k y a r a l a n d ı 
Kuruçeşmede oturan B. Hakkmm 

iki yaşmdaki çocuğu Ramazan, sokak 
kapısı önünde yüksek bir taşlıkta 
otururken üç metre kadar yükseldik
ten yere düşmüş, vücudunun muh
telif yerlerinden tehlikeli surette ya
ralanmıştır. Ramazan Şişli Çocuk 
hastanesine yatınlmşıtır. 

Balatta Karabaş mahallesinde otu
ran sekiz yaşlannda Sahure, evin 
İkinci katmdan sokağa düşerek ya-
ralnmış, Şişli Çocuk hastanesine kal-
dınlmıştır. 

Ortaköyde oturan Burhan ismin
deki çocuk bir arsada top oynamak
ta iken düşmüş, sağ kolu kınldığm-
dan Haseki hastanesine yatınlmış-
tu-. 

E l a r a b a l a r ı n ı n k o n t r o l ü 
El arahalannm kontrolüne devam 

edilmektedir. Y«ıiden bazı kimseler 
cezalandırılmıştır , 

İSTANBUL HAYATI 

Meşru yalan 
Akşam üzeri Sirked eaddeslndı 

koluma girdi: 
—- Gel, dedi. Seninle bb-az dolaşs-

Iım. Bugün aylık aldım. Bizim baya
na ötdberi almak istiyorum. Berabct 
almz. 

Bir mağazaya girdik. Çeşid çeşld 
kadm çantalaruu tedkik ettikten tom 
ra birini beğendi. Benim de fikrim* 
sordu. Bu gibi şeylerin kadınlarla bOı 
raber alınması daha muvafık olaca
ğım söyledim. Güldü: 

— Sus, eğer öyle yaparsam evin 
yolunu şaşınnm. 

Diye beğendiği çantanın pazarlığı
na girişti. Sekiz liraya uyuştular. Di
ğer mağazadan mevsimlik kumaş 
a>ırdı. Bunu da metresi üç liradan 
aldı. Kımduracıdan da dört buçuk 
liraya bir iskarpin aldıktan sonra 
tramvaya bindik. Yolda: 

— Bunları kendi kendine aldm 
amma, ya evde hoşlarına gitmezse? 

Dedim. Müstehzi bir gülüşle: -
— Merak etme. Ufak bir yalanla 

bu iş halledilir. Demek sen bunu bil-
mi^'ordun? O halde bu akşam yemeği 
bizde yiyelim de kendi gözünle gör. 

Dedi ve, evde kansile konuşurken 
benim hiç bir şeye kanşmayıp sade
ce kendisini tasdik etmemi sıkı sıkı 
tenbih ^ t i . 

Evde sofra hazırlanırken paketler 
açddı. Dostum evvelâ çantayı çıka* 
rarak ayağa kalktı: 

— Bayancığun, bu sefer sana öŷ  
le bir çanta aldun ki, son derece ho
şuna gidecek. Biraz pahah amma, 
sen memnun ol da paramn ehemmi
yeti yok. Herifle çekişe çekişe niha
yet on altı buçuk liraya zorlukla ala< 
bildik- Çanta en güzel deriden yapıl
mış. Bunun eşini gözümüzün önün< 
de on sekiz liraya bir bayana sattı
lar. 

GÖzucile beni işaret ederek: 
— İnanmazsan sor. 
Dedi. Bayan çantayı inceden ince< 

ye tedkik ettikten sonra: 
—i Bizim Melâhatin çantasına ben* 

ziyor. Onlar sekiz liraya alnuşlar-
mış. Amma, benimkinin derisi haki
katen güzel. Melâhatin çantası âdi 
deri idi 

Diye sevinçle teşekkür ettL Dos
tum ayni şekilde medhiyelerie üç liraı 
İlk kumaşı beş buçuk, iskarpini de 
sekiz liraya aldığını söyledi. Kadm-
cağız hepsinden memnuniyet beyan 
etti. O kapıdan çıkar çıkmaz dostum 
kulağıma eğUdi: 

— Gördün mü bajrım.? Bunlarm 
hakiki fiatlerini söyleseydim, hiç bi< 
ri beğenilmez ve kıyamet kopardı. 
Bir yalanla işi hallettik. Fakat bu, 
meşru yalandır. 

Cemal Refik 
IIIIIMIIIIIIIIIHIIHIIflIlIMİlllHIIIIIHIIIIIItlHlIlliniHIIUlMllllinilllfHIMia 

Uç hırsız yakalandı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şubesi; 

şehirde muhtelif yerlerde hırsızlıklar 
yapan Kirkor, Apustol ve Yorgi isim
lerinde üç sabıkalıyı yakalamıştır. 

Şimdiye kadar yedi yer soyduklar» 
tesbit edilen bu hırsızlar hakkmdaki 
tahkilcat derinleştirilmektedir. 

B i r a r a b a b i r k ı z a ç a r p a r a k 
y a r a l a n d ı 

Yusuf isminde birinin idaresindeki 
yük arabası Pangaltıda Eşrefefendi 
sokağmdan geçerken Dolapderede 
oturan Nırvart admda bir kıza çarpa
rak yaralamıştır. Polis, Nırvaria Şişli 
Çocuk hastanesine yatırmıştır. 

—- Geçenlerde Oaziantepten gazete
lere gelen bir havadis gözüme ilişti 

... (Gaziantebe ilk defa bir traktör 
getirilmiş ve kalabalık bir halk küt-

... însanlarm kanatlanıp uçabil
dikleri bir devirde... 

... Bizim bir çift makinesi İçin me
rasim yapmamıza lüzum var mı bil-

B. A. — Var tabiî!... Bu merasim, 
traktörün istikbal merasimi değU, k»> 
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Garo değiştirildi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Paris sefirimizin yeni bir 
teşebbüsü 

Paris 3 (A.A.) — Havas ajansı 
tebliğ ediyor: Hariciye Nazın, öğle
den sonra Türkiye sefiri B. Suad 
Davaz'ı kabul etmiştir. Türkiye bü
yük elçisi İskenderun sancağmda 
Hk sık vukua gelen ve Türkler tara
fından da kanşılan hâdiseler hakkın
da Nazırın yeniden nazarı dikkatini 
celbe gelmiş idi. Nazır Bonne, bugün 
tekrar sefiri kabul edecek ve kendi-
Blyle birlikte nazikleşmek tehlikesini 
aizeden vaziyeti, bu vaziyetin Türk 
matbuat ve mahafilinde tevlid etmiş 
olduğu] aksülâmeller sebebiyle, ariz 
ve amik tedkik edecektir. 

Dün akşam sefirin de beyan ettiği 
veçhile Nazır bu görüşmeleri esna
sında iki memleket arasında mevcud 
olan dostluk münasebetleri sebebiyle 
pek samimî uzlaşma ve anlaşma ar
zusu izhar etmiş ve bu arzusunu bir 
kaç aydanberi hazırlanmakta olan 
Fransa - Türkiye misakım da imzala
mak üzere önümüzdeki eylül aymda 
Ankara'ya yapacağı resmî ziyafetle 
bu münasebetleri tevsik etmek te
mennisinde bulunmuştur. 

Antakyada iş hayatı 
Antakya 2 (A.A.) — Anadolu ajan-

sımn hususî muhabiri bildiriyor: 
Vaziyette dünküne nazaran daha bü
yük bir sükûnet vardır. Antakya'da 
iş hayatı başlamış ve karşı mahalle
lerden Türk mahalesine ve çarşısına 
gelenler görülmeğe başlamışsa da: 
Türkler henüz karşı mahalleye, hü
kümete ve postahaneye gitmek cesa
retini gösteremiyorlar. Şehir dışmda 
ufak tefek asayişsizlik ve çapulculuk 
vakaları kaydedümektedir. 

Dün olduğu gibi bugün de zabıta 
ve eskerî kıtaat asayişin temini için bü
yük bir faaliyet göstermekte ve her 
tarafta devriyeler göze çarpmaktadır. 
Gece Türk mmtalcası ve konsolosha
nenin atrafmda normalin üstünde 
muhafaza tedbirleri mahsus bir şekilde 
göze çarpmış ve bu hal Türkler ara
sında yerli veya yersiz bazı talimin 
ve endişelere meydan vermiştir. Bu
nunla beraber ne gece ne gündüz bir 
hadise kaydedlimemiştir. 

Delege Garo'nun dün bas kon
solosa büdirdiği ve dünkü telgrafla
rımda' esaslarm haber verdiğim ted
birler henüz tatbik edilmemiştir. 
Bımunla beraber bu tedbirlerin nakıs 
bir şekilde de olsa sızması halk ara
sında çok müsait bir tesir hasü 
etmiştir. 
Milletler Cemiyeti komisyo

nunda hazırlık 
Milletler cemiyeti komisyonu «Ata!-

yolu» gazetesinden dördüncü sahifesi 
Fransızca olalrak çıkmağa başladığı 
tarihten itibaren intişar eden nüsha
lardan üçer tane istemiştir. Bu ta
lep Türkler lehine kararlaşan tedbir
ler üzerine komisyonun lehte veya 
aleyhte bir faaliyete hazırlanmakta 
olduğunu göstermektedir. İpin ucu 

«Fransızlarda olduğuna göre bu fa
aliyetin aleyhimize olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

tki Ermeni öldü 
Kvnkhan 2 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî muhabiri bildiriyor: 
Kınkhan Ermenüeri arasmdal çıkan 
bir ihtüâf iki Ermeninin ölümüne se-
beb olmuştur. 

Tersine haber 
Antakya 2 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî muhabiri bildiriyor: 
Bugün buraya gelen Kronig gazetesi 
süâhlı bir Türk çetesinin Amikta 
bir aiab köyüne hücum ettiğini ve 
yaralüar olduğu zannedildiğini fakat 
tafsUât almamadığmı İskenderun 
haberi olarak yaSıyor. Malûm olduğu 
üzere Amikta yalnız Türk köyleri 
arab çeteleri tarafından basılmıştır. 

Yağma ve yangın 
Antakya 3 (A.A) — Anadolu ajansı-

mn hususî muhabiri bildiriyor: 
24 saat zarfmda şu hâdiseler kay

dedilmiştir. Süveydiye köyü ikinci de
fa olarak yağma edilmiştir. Dörta-
yakta büyük bir bahçe şu dakikada 
yağma edilmektedir. Kıtaat çapulcu-
lan cürmümeşhud halinde yakalamak 
üzeredir. Ordu nahiyesine tabi Çan-
dır'da bir çiflik şakiler tarafından ya^ 
kılmıştır. 

Delege Garo hâlâ silâh 
tevzi ediyor 

Antakya 3 (A.A.) — Anadolu ajansı-
nm hususî muhabiri bildiriyor: 

Üç gün evvel Dörtayakta Türk ya
zılmak isteyenlere avenesile birlikte 
hücum ettiği için tevkif edilen Yusuf 
Garip ve evvelki gün Zeytuniye Hris-
tiyan köyünde tepeden tırnağa kadar 
silâhU olarak tutulan iki Ermeni Garo 
tarafmdan serbes bırakılmıştır. 

Delege Garo bu Ermenileri kendisi 
teslih ettiği için ıskandalm önüne geç
mek üzere serbes bırakmış ve bu hu
susta beyanatta bulunmaktan istin-
kâf etmiştir. Diğer taraftan Süveydiye 
köyü civarında yeniden silâh tevziine 
başlattığı musırran söylenmektedir. 

Otomobile binmek yüzünden 
kavga 

Evvelki gece Dimitri isminde biri 
Enünönünden bir otomobile biner
ken Mehmed, İhsan, diğer Mehmed 
ve Şükrü isimlerinde dört kişi sarhoş 
olduklan halde aym otomobUe bin
mek istemişler, Dimitri mümanaat 
edince hepsi bir olub adamı dövmüş
lerdir. Polis, bu dört kişiyi yakalıya-
i"ak mahkemeye vermiştir. 

Bir evde heroin bulundu 
Galatada oturan Mustafa ve Maz-

har isimlerinde iki kişi, Muhiddin 
isminde birinin evinden çıkarlarken 
zabıtaca şüphe üzerine çevrilmişler, 
her ikisinin üzerinde de heroin bu
lunmuştur. Bunun üzerine Muhid-
dinin evinde de araştırma yapüarak 
kaçak mevad bulununca Muhiddlnle 
kansı Nadide de yakalannuştır. 

Dördü de adliyeye teslim edilmiş
lerdir. 

Turgutluda fennî su tesisatı 
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Turgudlu (Akşam) — Turgudluda fenni su tesisatı, yetmiş beş bin lira 
sarfile Turgudluya getirilen içme suyu, kasabanm bir kısım mahallelerine Isa-
le edilememişti. Turgudlu belediyesi esas tesisata ilâveten en uzak ve köşe 
mahallelere vanncıya kadar su tesisatmı genişletmeğe karar vermiş, işe baş-

Ankara Borsası 
s — Haziran — 938 (Kapanış flatlerl) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 
1933 Türk borcu birinci tertip (VadeU) 19 
1933 tkramyieli Ergani 95 
Sivas - Erzurum hattı ts. 1 ncl tertlb 97,75 

ÇEKLER 
Londra 1 bıglliz lirası 6,23 
Nevyor 100 Dolar 126,02,75 
Paris 100 Fransız Frangı 3,49,60 
MU&no 100 Liret 6,63425 
Cenevre 100 İsviçre P. 28,68,6 
Amsterdam 100 Florin 69,49,75 
Berlin 100 Rayhşmark 60,55,75 
Brüksel 100 Belga 21,30,25 
Atina 100 Drahmi 1,14 
Sofya 100 Leva 1,63.75 
Prag 100 Çekoslovak Kr. 4^6,25 
Madrid 100 Peseta 7,69,75 
Varşova 100 Zlotl 23,70,62 i( 
Budapeşte 100 Pengo 24,93 
Bükreş 100 Ley 0,93,5 
Belgrad 100 Dinar 2,86 
Yokohama 100 Yen 86,29,25 
Stokholm 100 İsveç Kronu 82,12,25 
Moskova 100 Ruble 23,77,75 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Narglleciyan Tak

sim: Limonclyan, Beyoğlu: Istikl&l 
caddesinde Dellasuda, Tei)ebaçmda 
KlnyoU, Galata: Hüseyin Hüsnü, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Hüsnü Onar, 
Fatih: Saraçhanede İbrahim HalU, 
Karagümrük: Ali Kemal, Bakırköy: 
Merkez, Sanyer: Osman, Aksaray: 
Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: Vldln, 
Pener: Vitall, Kumkapı: Asadoryan, 
Kûçükpazar: Bensason, Samat3ra: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, Alem
dar: Cağaloğlunda Abdülkadir, Şeh
remini: Topkapıda Nftzım, Kadıköy: 
SöğütlÜçeçmede Hulusi Osman, Üs
küdar: Çarşıboyunda Ittihad Heybe-
liada: Tomas, Büyûkada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoa. 
Paşabahçe ve Anadoluhlsarmdaki ec-
zaneler her gece açıktır. 

Satılık köşk 
Yeşüköyde ağaçh, çiçek bah

çeli, havuzlan, elektrikli motor lu 
kuyusu mevcud konforlu büyük 
bir köşk satüıktu:. İs tasyon civa
r ında Cami sokağında 29 No. ya 
m ü r a c a a t edi lmesi Telefon: 18...4 

Teşekkür 
Muazzez ve sevgili refikam, hemşiremiz 
annem'-î, Fatma Hürrem'in uf ulu ebedlsi-
le uğradığımız sonsuz acılara iştirak için 
bizzat gelmek ve telgraf göndermek lü
tufkârlığında bulunan zevatı kirama ay-
n ayn teşekkürlerimizi ifaya al&m ve Iz-
tirabımız mani olduğundan bu vazifenin 
icnısma muhterem gazetenizin tavassu
tunu rica ederiz. 

Hasan Tahsin Ayni, Mahmud Nedim 
Sinaph, Hemşiresi, çocukları, damadı 

10 Haziradann 
itibaren Y A Z 

Temsillerine 
başlıyor 

CEMAL SAHİR TİYATROSUNDA 
Bu gece Şehremini 

inşirah Tiyatrosımda 
^^ \ B Haziran pazartesi 

' v ^ ^ ^ ^ \ ^ J Beşiktaş Suad Parkta 
temsillerden evvel Sa-

hir Caz konseri. 

SEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 

arkadaşları 
Büyük varyete numaralan 
P E Ç E L İ K A D I N 

Komeid 3 perde. 
Dans, solo, düet, varyete. I 

Emin Coşkundere adında 
muharririmiz yoktur 

Emin Coşkundere adında biri
n in Anadoluda Akşam muhar r i r i 
sıfatile gezdiği ve abone kaydet
t iği haber alınmıştır . Gazetemi-
Dn bu n a m d a hiç bir m u h a r r i r 
veya muhabi r i ohnadığmı, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmlyeceğimizi 
beyan ederiz. 

Mühim ihtar: 
İdaremiz tarafmdan mühürlü ve 

İmzalı, ayni zamanda vilâyetçe tas
dik edilmiş ve «abone kaydine me-
zımdur» ibaresini muhtevi vesikası 
olmıyanlara emniyet ye İtimad edil
memesini, aksi takdirde mesuliyet 

kabul etmlyeceğimizi be3ran ederiz. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

İzmir Halkevi kütüphanesi 
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tzmir (Akşam) — îzmtr gençllglıü çatısı altında toplıyan ve canlı bir var
lık yaratan îzmlr Halkevlnde »engin Od kütûpane vardır. Gençlik, bu kütüpar 
nelerden çok İstifade etmektedir. Bunlardan birisi Hisar camii kütüpanesidir 
Kültür Bakanlığuun emrlle bir müddet evvel Evkaf idaresinden îzmir Halk-
evine nakledilmiştir. Günlük gazete ve bir çok mecmualar da Halkevi 
kütüpaneslne gelmekte, bu neşriyattan halk, çok istifade etmektedir. Halkevi 
İriitüpanesinde 19,000 eser vardır. Hepsi de tasnif edilmiştir. Yukarıdaki re
simde kütüpanede gazete, mecmua ve Icitablar üzerinde çalışan gençlerden 
bir grub görünüyor. 
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PlA 
Bayındır (Akşam) — Baymdır çocuk esirgeme kurumu, kaza okulların

daki fakir yavrulardan bir grupu giydirmlştlr. Kurumun bu hareketi, muhit
te çok İyi karşılanmıştır. Yukarıdaki resimde kaza çocuk esirgeme kurumu 
heyeti ve giydirilen çocuklar görünüyorlar. 

Sivas (Akşam) -;- İstasyona giden tnönO caddesi parke 61a3*ak yapıla
caktır. Caddenin iki tarafmdaki ağaçlar büyümüştür. Yukanda bu güzel 
cadde görünüyor . 

I 

N A T T A'mn YAZ SEYAHATİ 
16 Temmuzdan 20 Ağustosa kadar 

I — 10 gün lüks vapurla Akdenizde 
İzmir, Pire, Korfo, Saranta, Valona, Draç, Kotor, 

Dalmaçya, Dübrovnik, ispilit, Venedik, Trieste 
II — 22 gün tren ve otokarla Avrupada 

Münih, Kolonya, Berlin, Prag, Viyana, Peşte, Bükreş 
(Ren nehrinde bir günlük vapur gezintisi) 

III — 3 gün Karadeniz plajlarında 
Köstence, Varna, Burgaz 

İzmirden gelecekler limanlanndan vapura binebilirler. 

3 5 G Q N 
Vapurlar birinci 
Oteller birinci 
Trenler ikinci 

Müracaat: N.\TTA Accntahğı Galatasaray, Tel. 44914. 
290 lira 

Daktilo aranıyor 
Seri yazı yazar erkek veya kadın bir daktilo lâzımdır. Ücret 40 liradır. İs

teyenlerin fotoğraf ve tercümei hallerile İstanbul 753 posta kutusıma mektup-
la müracaatları. (3281) 
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İki kere ölen adam! 
Belgradın Herzegovin kazasında bir 

memur var: Bay Hamza. 
Bu zat geçenlerde kalb sektesindeil 

öldü. Bu ölüm haberi Herzegovinde 
hayli heyecan uyandırdı, çünkü Ham
za, 1912 de bir kere daha ölmüştü: 

O tarihde belediye işlerinde çalı
şan Hamzayı bir gün cansız buldular. 
Esasen kalb hastahğmdan muztaril»-
di. Doktorlar cesedi muayene ettiler, 
defnine izin verdiler. 

Hamza tabuta kondu, mezarhğa 
götürüldü. Mezara indirilmeden ev

vel ber mutad tabutun kapağı kesil
di.. Kapak kesilince ölü gözlerini 
açtı, ayağa kalktı. 

Cenaze merasiminde bulunanlar 
korkudan kaçtılar. Hamza kefene 
büründü, evinin yokunu tuttu. 

Bu duyulmamış ve görülmemiş hâ
diseden sonra 26 sene daha yaşıyan 
Hamza nihayet geçenlerde öldü hem 
bu sefer sahiden öldü. Fakat cenaze
sini, ne olur ne olmaz, belki gene di
rilir korkusile üç gün kaldırmadılar.. 
Fakat bu sefer dirümedi. 

Yüz çocuğu ve torunu var 
Valânsiyen şehrinde 88 yaşmda bir 

zat yaşıyor: Bay Fransua; Monye . 
Bu sayın ihtiyann bugün hayatta 

10 çocuğu, 50 torunu, 38 torununun 
çocuğu, 2 torununun, torunu var... 
Tam 100 kişi... 

Gelinlerle damatlan da hesab ede
cek oIursa3c bay Fransua 180 kişilik 
bir ailenin reisidir. 

Herkesin bu kadar çocuğu olsa nü
fus meselesi kolay halledilecek!.. 

Romanyada av kanunu 
Romanya avı en çok olan bir diyar

dır. 
Romanya köylüsünün yüzde dok

sanı avcıdır. Büyükten küçüğe kadar 
her türlü av vurulur. Fakat Roman
yada saçma kurşundan ucuz oldu
ğundan, geyik gibi büyük avlar bile 

hay-saçma ile vurulur, yaralanan 
vanı köpekler öldürür. 

Son günlerde bir kanun çıktı. Bir 
kere öten kuşlan vurmak yasak edU-
di. Bımdan sonra gejdk gibi büyük 
av hayvanlan da saçma üe değU, kur
sunla vurulacak. 

Bir sene sonra 
Amerikalı profesörlerden bay Ole-

rih işini gücünü bırakmış, bin sene 
sonra dünyanın ne hal alacağını ted-
kik etmiş. Bu profesöre göre bin se
ne sonra: 

1 — Bütün kömür ve petrol maden
leri tükeneceğinden yalnız rüzgârla 
güneşin sıcaklığından istifade edile
cektir. 

2 — Evler kristal ve metalden ya
pılacaktır. Bu evler sudan ucuza mal 

dünyanın hali 
olacak ve içindeki konfor bugün hav
salamıza sığmıyacak kadar mükem
mel olacaktır. 

3 — Hiç bir hayvan kalmıyacak, 
vahşî ve ehlî bütün hayvan nesilleri 
tükenecek insanlar sade ot yiyecek. 

Peki amma yeryüzünde hayvan kal
mayınca acaba neden inaanlar yam-
yamlaşmıyorlar ve neden hayvanlar
la beraber insanlar da yok olmuyor?.. 
Sayın profesör işte bunu söylemiyor!.. 

Beynelmilel ilk 
tayyare sergisi 
Belgradda açılan sergi 

çok rağbet görüyor 
Birinci beynelmilel tayyare sergisi 

28 mayısta Belgradda açılmıştır. Ser
gi 14 hazirana kadar devam edecektir. 
Sergiyi yerli, ecnebi pek çok halk zi
yaret etmektedir. Sergide Yugoslav 
ecnebi mamulâtmdan tayyareler, mo-
törler teşhir ediliyor. Bir günde ziya
retçilerin yekûnu 30 bini bulmuştur. 

Tayyareciliğin aldığı ehemmiyet do-
layısile halkm alâkası pek tabiî görül
mek lâzımdır. İlk tayyare sergisi olan 
bu meşhere muhtelif memleketler, 
bu arada Almanya, İtalya, Çekoslo
vakya, Lehistan, Romanya, Bulgaris
tan iştirak etmişlerdir. Almanya 38 
tayyare göndermiştir. 

Sergi münasebetile hava talimleri 
yapıldığı gibi bir festival de tertib edil
miştir. Burada millî şarkılar söylen-
Biekte, millî danslar oynanmaktadır, 

Kadınhanında Ticaret 
odası açıldı 

Konya (Akşam) — Konya vilâye
tinde birinci derecede ticarî ehemmi
yeti haiz olan kazamızda şimdiye ka
dar Ticaret Odası mevcud olmadığın
dan vazife belediye tarafından görül-
ûıekte idi. Kazamn bu pek mühim 
ihtiyacını gözönüne alan Konya Tica
ret Odası iki gün evvel bir heyet gön-
öererek teşkilât yaptırmış ve mümes
silliğe tüccardan B. Osman Çağlar se
çilmiştir. Odanın ehemmiyetini tak
dir eden bütün tüccarlar yirmi dört 
Saat zarfında bü)rük bir memnuniyet
le kayıdlarmı yaptırmışlardır. 

NOVOTNİ 
Bahçe, lokanta ve birahanesinde 

sevimli okuyucu 

KATO LESZflY 
ve Opera tenoru 

6AKEAS ve muganni YUNKA 

Petrol kralının oğlunu 
kaçıranlar 

I 
Haydudlar sıkı bir surette 

takib ediliyorlar 

Princeton - Florida - 3 (A.A.) — 
Petrol kralı Ceymis Ka^'m beş yaşın
daki oğlu Skigi Kaş'ı dağa kaldır
mış olan «çocuk kaçıncılan» ele ge
çirmek için hali hazırda Floridada 
şimdiye kadar görülmemiş çok bü
yük bir insan avcıhğı yapılmaktadır. 
E>onanmanın tayyareleriyle hususî 
tayyareler de araştırmalara iştirak 
etmektedir. 

65 gemi 175 mil uzunluğunda bir 
sahili tarassud etmekte ve buralar
da araştırmalar yapmaktadır. İçle
rinde bir de kadın bulunan bir çok 
müsellâh gönüllü, mmtakanm dahi
linde ve nehir boylannda ve orman
larda dolaşmaktadırlar. 

Çocuğun kaçınlmış olduğu Prin
ceton şehri, müsellâh bir kampa ben
zemektedir. Gönüllüler, o kadar çok
tur ki Kızılhaç bunlan iaşe için 
mutfaklar tesis etmek mecburiyetin
de kalmıştır. 

B. Mussolini Habeş eşrafını 
kabul etti 

Roma 3 (A.A.) — B. Mussolini im
paratorluğun kuruluşunun ikinci 
yıldönümü münasebetiyle Romaya 
gelen Habeş eşrafını Venedik sara
yında kabul etmiştir. 

70 kiloluk kaplumbağa 
Mersin (Akşam) — Mersmde avla

nan kablumbağalar çok büyüktür. Son 
günlerde Mersin balıkçılan tarafından 
70 kilo ağırlığında abir kaplumbağ 
yakalanmıştır. Balıkçılar, bunun bü
yüklüğünde daha sekiz kaplumbağa 
yakalıyarak canlı bir halde Mısıra gön
dermişlerdir. Kaplumbağanın hem ka-
nından, hem etinden istifade edilmek
tedir. 

Meşhur insanlardan çoğunun 

Tashih — Dünkü nüshamızın beşinci 
sahifeslnln üçüncü sütunu altında 

Muhterem müşterilerime 
Serlevhalı Belman garanti su geçmez ma-
yolan hakkında neşredilen ilânın 9 ncu 
satınnda (Ht;SNt> NİYETİM HASEBİLE) 
kelimeleri sehven tertip olarak hususiye
tim hasebile şeklinde dizilmiş olmakla tas
hih ve tevzihi keyfiyet olunur. 

herkese pek garip gelen 
âdetleri var 

Meşhur insan
lar içinde garip 
âdetleri olanlar pek 
çoktur. Bunlardan 
bir kaçım aşağıya 
yazıyoruz: 

Meşhufl Alman 
şaîri SchiUer oda-
smda inzivaya çekilerek düşünmek is
tediği zaman bütün ev halkım bir te
lâş alırdı. Hizmetçi derhal çarşıya 
koşarak bir kalıb buz alır, bunu le
ğene yerleştrir ve şairin odasma çı
karırdı. Leğeni koltuğun önüne koy
duktan sonra yazı masasının bir çek
mesini açar, çürük bir elma çıkarır; 
koltuğun kenarına koyardı. 

SchUler koltuğa yerleştikten sonra 
çıplak ayaklanni buz üstüne koyar, 
çürük elmayı eline alarak bumvma 
götürür, buz gibi ayakla çürük koku
sunu ala ala şairane taha3?3rülâtma 
dalardı. 

Deli diyeceksiniz? Fakat deli bir in
san Alman şiir ve felsefesinin en na
dide parçalarım nasıl yaratabilir? 
Ruhiyatçılar bunlara katiyen deli de
miyorlar; yalnız manyak lâkabım ver
mekle iktifa ediyorlar. Bazen de bu 
kabü garabetlere fobi ismini veriyor
lar. Fobi eski yunancada korku demek
tir. Bütün hayatlarında normal olan 
birçok kimselerin bir fobisi yani bir 
korkusu olabilir. Bu korku yüzünden 
ona deli demek doğru olmaz. 

Meselâ bazı insanlar yüksek yerler
den korkarlar, katiyen yüksek bir ye
re çıkamadıkları gibi aşağıda baka-
mazlar. Bazı kimseler bazı hayvan
lardan korkarlar. 

Meşhur heyet şinas Tycho Brohe 
tilkiden müthiş korkarmış, tilki görür 
görmez bayılırmış. İngüiz krah ikinci 
Henri ise kediden müthiş korkarmış, 
her kedi görüşünde birdenbire düşüp 
bayılırmış, ayılıncaya kadar saatler 
geçermiş. 

Tanmmış Fransız riyaziyecisi ve 
filosofu Paskalın başka bir fobisi var
mış. Her su görüşünde onu bir titre
me alırmış. Bir yazısında bu yüzden 
sekiz yaişındanberi ıztırapsız tek bir 

Sebiller, ayaklarım bir buz kalıbı üzerine koymadıkça 
yazı yazamazdı, Emil Zola sokakta lâmba direklerini 
sayar, kapı ve araba numaralarına dikkat ederdi, 
Samuel Johnson bîr parmalık önünden geçerken 

behemehal parmaklıklara birer birer dokunurdu! 
gün bile geçirmediğini söylüyor. Suyu 
ancak kaynar bir halde ve yudum 
yudum içebUirmiş. 

Birçok kimseler kalabalıktan kor
karlar. Bunlan tek bir şenlikte gör
mek mümkün olmaz. Bunlara agoro-
fob denir. <Claustophobe»ler ise kapa-
h yerlerden korkarlar. Meselâ onlan 
tünele bindirebilmek imkânsızdır. 
Bütün pencere ve kapılan kapalı bir 
odaya sokamazsınız. 

Fobilerin deliliğe en yakım pana-
fobi'dir. Bu hastalığa müptelâ olanın 
her şeyden müphem bir korkusu var
dır. Fakat neden korktuğunu sorarsa
nız söyliyemez. Rus romancısı Dosto-
evski bu hastalıktan çok ıztırap çek
miştir. 

Meşhur adamlar içinde böyle garip 
âdetlere malik olanların adedi hesap
sızdır. 

Beethoven son derecede eksantriktt 
Yıkanmak için daima buzlu su ister
miş ve bunu yüzüne o kadar şiddetle 
çarparmış ki sular etrafa yayılır, alt 
kattaki odaya sızarmış. Otuz yaşmda 
sağır olan kempozitör en meşhur eserle
rini dinliyememiştir. 

Prusya kralı büyük Frederik ceket 
değiştirmekten müthiş nefret edermiş. 
Kral olduğu halde hayatmda iki üç 
ceketten başka giymiş değUdlr. Her 
ceketi parçalanmcaya kadar arkasm-
dan çıkarmazdı, 

Goethe ise başka bir maniye müp
telâ imiş. Daima karşısmda kendini 
görür gibi olurmuş, kendi kendine 
el sıkışırmış. Bunun ismine ruhiyat
çılar «austoscopy» diyorlar. 

Bütün İngiltere tarihinde diktatör
lük, tesis edebüen yegâne adam Oliver 
Cromvell'i diktatör olmağa bir haya
let sevketmiştir. Bir gece yatarken per
deler açılmış ve dev cüsseli bir kadın 

görünmüş: 
— Sen İngiltero-

nin en büyük ada^ 
mı olacaksın; gay
ret et, demiş. 

Cromvell'de 
gayret ederek dik
tatör olmuş. 

Alman filosofu Schopenhauer'in 
usturadan deücesine bir korkusu var
mış. Bu fobi neticesiledir ki sakalmı 
tıraş edeceğine yakmıştır. Ayni za
manda sesten nefret edermiş. Aylarca 
konuşmadığmı söylüyorlar. 

Fransamn tanınmış iki muharri
rinden Victor Hugo ve Balzac'm dün
yanın en büyük iki megalemaniyağı 
olduğuna şüphe yoktur. Bu iki mu
harrir kendüerini tam mânasile Kaf 
dağmda görürlermlş. Balzak bir gün 
gayet süslü, rengârenk bir rob do 
şamor yaptırmış ve herkesin görerek 
hayran olması için bvmunla sokağa 
çıkmış, saatlerce dolaşmış. 

Emile Zola sokağa çıktığı zaman 
rasladığı bütün lâmba direklerini sar 
yarmış. Adedlere bilhassa pek merak
lı imiş. Kapı ve araba numaralanm 
hiç Jcaçırmazmış. Üçle kabili taksim 
bir numaraya raslaymca bunu uğur 
addedermiş. 

İngüiz münekkidlerinden meşhur 
Samuel Johnson parmaklıklı bir bah
çenin önünden geçerken muhakkak 
surette parmaklıklara birer birer do-

kunurmuş. Şayed birini kaçınrsa derhal 
geri döner, tekrar birer birer dokunur-
muş. Bımu sıhhatini muhafaza eden 
bir tedbir addedermiş!.. 

Moliere ve Voltaire vehme müptelâ 
imişler. Daima hasta olduklarını zan
nederler, öleceklerinden korkarlarmış. 
Buna rağmen Voltaire 82 yaşında öl
müştür. 

Gustave Flaubert madam Bovary'nia 
zehirlenmesini yazarken ağzında ar
senik hissetmiş ve zehirlendim diye 
haftalarca hasta yatmıştır. Guy de 
Maupassant kendini görmek illetine 
müptelâ imiş. Daima karşısmda ken
dini görürmüş. Kendi kendine konu-
şurmuş. — N. M. E. 

tKTİSADl MESELELER 

Ucuz elektrik 
Elektrik hükümet tarafından satın 

ahndıktan sonra, hatıra şu fikir geli
yordu: Elektrik ucuzhyacak mı? Ma
liye Vekâleti elektriğin beher kilova-
tmdan alınan 2 kuruş istihlâk resmini 
kaldırmak için bir kanun lâyihası ha
zırlamaktadır. Lâyiha yakında Mec
lise verilecektir. Bu haber bütün elek
trik müstehliklerini, daha ziyade fab
rikatörleri memnun etmiştir. Elektri-
ğ'in en büyük müşterileri fabrikalar
dır. Sanayide kullanılan elektrik tari
feleri de pahalıydı. Ticaret Odası, milli 
sanayi birliği, fabrikaların maliyet fi-
atine tesir eden, elektrik tarifesi hak
kında hükümet nezdinde bir çok te
şebbüslerde bulımmuşlardı. Şimdi 
elektrik devlet elinde olduğu için, bu 
teşebbüslere meydan vermeden, kilo
vat başına alman istihlâk resmi kal-
dınlmaktadır. 

Bu istihlâk resmi kaldırıldıktan 
sonra, fabrikaların maliyet fiati ucuz-
lıyacaktır. Şehrimizde fabrikalann 
muharrik kuvveti yalnız elektrik de
ğildir. Havagazı da büyük bir yer işgal 
etmektedir. 

ESektrik tarifesini indirirken, hava
gazı tarifesini de ucuzlatmağı unut
mamak lâzımdır. 

Fabrikalara ucuz elektrik verirken, 
bunun fiatler üzerindeki müsbet te
sirlerini de tedkik etmek lâzımdır. Ya
pılan himayelerin neticelerini kontrol 
etmek devlete aid bir vazifedir. Hima
yelerden sonra, fiatlerüı düştüğünü 
ekseriyetle görüyoruz. Nitekim ge
çenlerde yünlü kumaşlar için yapılan 
tenzüâtlı tarifeden sonra fiat düşkün
lüğü görülmemişti. — H. A. 

Kanını Bilgeleri 
Optidaıaını f e r a g a t 

«Yok birader! Borcum borçtur» 
dedi, «Eğer sana bu borcu ödeme
ğe ömrüm vefa etmezse çocuklarım 
öder. Onun için işte senede şu 
cümleleri yazıyorum, bak oku: 
— İşbu borçtan dolayı müruruza
man cereyan etmiyecektir. Gerek 
ben, gerek varislerim hiç bir zaman 
bu senedde yazılı borç için müru
ruzaman iddia etmiyeceğiz. Böyle 
bir iddiadan şimdiden feragat edi
yoruz.» 

Borçlu çok yaşadı amma zaVal-
İmm eli değipte borcunu bir türlü 
ödeyemedi. Senedde yazılı para ger
çi on senelik müruruzamana tâbi 
olacaklardandı, amma alacaklı hiç 

fütur getirmiyordu. Öyle ya, borçlu 
iptidaen müruruzamandan feragat 
etmişti. 

Müruruzamandan iptidaen fera
gat batıldır. Yani böyle bir çartm 
borçlu tarafmdan ilkten kabulü 
hiç bir hüküm ifade etmez. Alar 
cak pekâlâ müruruzamana uğ
rar. 

Ancak şu noktayı ımutmamak 
lâzımdır. Müruruzaman İddiası der-
meyan edilmedikçe hâkim bımu na-
zan itibara alamaz. Yani, bir dava
da müddeaaleyh «hâdisede müru

ruzaman vardır» demedikçe hâ
kim müruruzaman olup olmadı
ğım tedkik edemez. Müruruza
man iddia edilmelidir ki hâkim 
bunu nazarı itibara alsm. 

Müruruzamandan iptidaen fera
gat batüdır demiştik. Fakat bilâha-
ra feragat caizdir. Yani müruruza
manım bir hak olarak mazide ikti
sap edilmiş olan kısmından feragat 
kabildir. Nitekim joıkarda söyledi
ğimiz gibi, meselâ bir mahkemede 
mururuzamanm tahakkuk eden los-
mmı ileri sürmemek feragattir. An
cak kanunim sarih emri icabı müs
takbele ait kısmından feragat hiç 
bir zaman caiz değüdir. 

İktisap edilmiş bir müruruzaman
dan feragat şahsî bir hakdır. Baş
ka kimseyi Uzam etmez. İşte onun 
için müteselsil borçlulardan biri ta
rafmdan vukubulan feragat diğer
lerine karşı dermeyan olunamadı-
ğı gibi taksimi kabU olmayan bir 
borcun müşterek borçlulanndan 
biri tarafmdan sadır olan feragat 
da diğer borçlulara karşı kulla
nılamaz. 

Avukat: Emcet Ağtş 
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Haziran ayı ziraat takvimi 
UMUMÎ ZİRAAT İŞLERİ — YazlıklaMvı: Mısır, pancar, bostan, pamuk, kır fa

sulyesi, Soya llh gibi mahsullerin çapası bu ayda yapılarak yabanî otlar öldürülür. 
Nadasa bırakılmış erazlye, bir müddet koyun sürüleri «okularak, bu suretle hem ora
da bitmiş olan otlar hayvanlara yedirilir ve hem de hyavanatm bırakacağı gübre
lerle tarta gübrelenmiş olur. 

Çayırlann biçilmesine, kurutulan otların balya ve yıftm yapılmasma devam edilir. 
Otlar kaldınldıktan sonra, çayırlann bol bir şekilde İskasına devam edilir. 

BAĞCILK İŞLERİ — Ballarda filiz ve uç almağa bu ay da devam edUir. Bağlar
da bağlanmamış sürgünler varsa, bunlar, ya hereklere ve yahut tellere bağlanırlar. 

Sık çıkmış salkımların bu ayda seyreltilmesi lâzımdır. Otlu ve sertleşmiş bağlar 
çapalanır. İlkbaharda aşılanmış asmalarda veya aşıh olarak dikilmiş çubukların kök
lerinden, aşı yerlerinden süren filizler, dikkatli bir şekilde kesilerek temizlenir. Bağ-
lann çapalanmasma devam edilir. 

Küllemeye karşı kükürt, mildiyoya karşı da Bordo bulamacının bu ayda veril
mesi lâzımdır. 

ÇİÇEK BAHÇESİ İŞLERİ — Bu mevsimde bilûmum yazlık çiçekler, çiçeklerini 
açmaştır. Bunlardan en iyi teşekkül edenlerden tohum almak üzere, ayn ayn işaret
ler konur. Çiçeklerinden tohum alınır. Çlçekelrden gelişigüzel tohum almak doğru 
değildir. 

Yerlerine dikilmiş çiçeklerin toprağı tirpitil İle kabartılır. Sümbül, fulya, 
zerin - nergis - İftle, korokus, atamon gibi soğanlı çiçeklerin soğanları topraktan çıka
rılır. Bir müddet açıkta kurutulduktan sonra, yapraklan kesilerek keselere, torbalar 
içerisine konur ve bu suretle kurak ve havadar, ratıp olmıyan yerlerde muhafaza 

[edilir. 
Güllere vediğer süs ağaçlanna bu mevsimde göz ve yaprak aşısı yapılır. Ağustos veya 

eylülde çiçek açan bazı çiçeklerin fideleri bu aylarda dikilirler. 
SEBZE BAHÇESİ İŞLERİ — Son turfanda hlyar, patlican, domates, biber ilh 

gibi sebzelerin fideleri, bu ayın on beşine kadat dikilmesi lâzımdır. Bundan evvel 
dikilmiş sebzelere bol bol su verilir. 

Havuç, pırasa, lahana, kamebahar, kereviz, enginar, ıspanak, son turfanda kabak, 
maydanoz, marul ilh gibi sebzelerin açıkta veya tavalara tohumlan ekilirler. Engi
narların dipleri çapalanır, sürgünler koparılır. 

Sebze bahçesindeki sümüklüböcekler ve puseronlarla, evvelce izah ettiğimiz sekil
ilerde mücadele yapılır. 

KÜMES İŞLERİ — Bu ayda kuluçka işlerine artık nihayet verilir. Büyümüş 
palazları güneş çarpmasından muhafaza İçin, bunların gölgeli, ağaçlar altında ot
lamalarına dikkat edilir. Kızgm güneş, fazVa hararet hindi yavrulannı harab eder. 
Binaenaleyh,, öğle srcaklannda, bunlarm içeride veya gölgeli eyrlerde bulundurul
malarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Tavuk hastalıklan, bit ve tufeyli haşerelerle, bu mevsimde şiddetli bir şekilde mü
cadele yapmak lâzımdır. Bundan başka piliç ve tavuklan sansarlann tasallutundan 
vikaye İçin, evvelce izah ettiğimiz tedbirlere müracaat etmek mecburiyeti vardır. 

ARICILIK İŞLERİ — Anlann bu aylarda verdikleri oğullan, usulü dairesinde tu
tarak yeni sistem Lyns, Dadan veya Amerikan sistemi kovanlara yerleştirmek lâzım
dır. Bunlann çerçevelerine suni mum - Slragofre - konur. Diğer bir çerçeveye ballı 
bir petek konur. 

Kovanlann bu aylarda sık sık kontrol ve muayenesi I&zımdır. Çerçevelerde fazla 
bah olanların balı kısmen almır, boşaltılır ve çerçeve tekrar kovana konur. 

Haşereler 

Dalya, yıldız çiçeklerinin çok mühim bir düşmanı 
*Tlusia gamma,, 

Plusia gammalar; dalya, 3nldız çiçek
lerinin kOrpe fldanlannın yapraklannı, 
Urpe filizlerini harab eden müthiş bit 
haberedir. Bundan başka diğer bir çok 
nebatlara, çiçeklere de ftnz olurlar. 

Resmimizde görülen 1 rakamlı kele
bek P. gammanın kelebeğidir. 2 rakamı 
kelebeğin yapraklar üzerine yumurtladığı 
ytunurtalann tabii şeklini göstermekte
dir. 8 rakamı yumurtanın yirmi defa 
büyütülmüş halini, 4 rakamı da tahribat 
yapan haşerenin - tırtümm tabii şekille-
Mnl göstermektedir. B rakamı da haşere
nin krizalit halini göstermektedir. 

Kelebeğin yumurtladığı yumurtalardan 
çıkan kurtalr dalya çiçeklerinin yaprak
lannı yiyerek büyür ve 4 rakamlı şeklini 
ahr ve ondan sonra krizalit haline geçer. 
Bilâhare tekrar kelebek olurlar ve bun
lar da yumurltamağa başlarlar. Bu suret
le, senede 2 - S nesil yaparlar. 

Bu haşerelerin diğer çiçeklere de mu-
»allat olduklan görülmektedir. 

îtlâfı çareleri: Haşerelere karşı en mü
essir İlâç yüzde 3 pisbetlnde Kloru Bar-
yom mahlûlüdür. Kloru Baryom mah-
lûlünü nebatlar üzerinde haşerelerin bu-

Iımduklan çiçeklere serpmelidir. Adî Fillt 
tulumbasile de püskürtülebilir. 

Bununla beraber Uranya yeşilini de, 
gene, jrüzde S nisbetinde su İle ka
rıştırılarak haşerenin bulunduklan ma
hallere »erpllirse, haşereleri kamilen öl
dürmek. İtlaf etmek kabil olur. 

Bağcılık 

Bağlarda, mildiyoya karşı 
Bordo bulamacını nasıl ve 

kaç defa vermelidir? 
Bağlara çok za

rar yapan bu has-
talığm evsafını ve 
hastalığa karşı kul
lanılan Bordo bu
lamacının nasıl ya
pıldığını, bundan 
evvelki yazımızla 
izah etmiştik. Şim
di de ilâcın ne za
man ve kaç defa 
kullanılacağını, te
sirini , asmaların 
her aksamına ve
rilmesi için ne ya
pılmak lâzımgel-
diğini izah edeceğiz. 

Yapılacak Bordo bulamacının yalnız İyi 
olması kâfi gelmeyip, ayni zamanda ilâ
cın zamanında verilmesi de şarttır. 

Binaenaleyh, Bordo bulamacından hak-
kile istifade edebilmek için behemehal 
hastalığın sirayet zamanlarını, devreleri
ni bilmek lâzımdır. 

Bağlarda mildiyo hastalığının sirayeti 
ilkbaharda, hararet derecesinin birdenbi
re yükselip düşmesi ve birdenbire yağ-
murlarm yağması, yağmuru müteakib 
hararetin düşüp tekrar çıkması zaman
larında, yani nisan, mayıs aylanndadır. 
İşte bu zamanda birinci ilaçlamayı yap
mak lâzımdır. 

İkinci ilâç ta birinci ilâcın tatbikinden 
14 - 15 gün sonra, üçüncü ilâç ta asma
lar çiçek açmadan evvel, dördüncü ilâç 
taneler bağladıktan 25 - 30 gün sonra 
yapılır. Bununla beraber hava vaziyetle
rine göre ilâcın mikdan da çoğaltılır. 

Birinci ilaçlamada göztaşı daha az, 
ikinci ilaçlamadan sonraki zamanlar için 
göztaşı % 2 olarak alınmalı ve mahlûlü 
o suretle yapmalıdır. 

Dikkat edilecek en mühim mesele: Atı
lacak ilâcın, yani Bordo bulamacının as
ma yapraklarının altı ve üstüne, sürgün 
ve dalların her aksamı üzerine ıslatarak 
tesir etmesidir. 

Bazı asma cinslerine ilâç iyi bir şekilde 
tesir etmez, yapışmaz, bu gibi asmalara 
Uâcm yapışması için, ilâcın İçerisine âdi, 
bozulmuş zeytinyağı veya keten yağı kon
ması faydalıdır. 

Kullanılacak kireç içerisine, kirecin bir 
"kilosuna 20 - 25 gram yağ ilâve edilirse 
kâfidir. 

Bunun gibi 100 kilo Bordo bulamacı 
için 1 kilo toz halinde, rendelenmiş sa
bun (reçlneli sabun) ilâve edilirse daha 
mükemmel olur. 

Mildiyoya karşı Bordo bulamacından 
başka bir de Burgonya bulamacı istimal 
edilir. 

İlâcın terkibi: Burgonya bulamacında 
kireç yerine soda ilâveslle elde edilir. 1 ki
lo göztaşma 900 gram soda hesab edile.-
rek ilâç yapılır. 

Burgonya bulamacmın. Bordo bulama-
cmdan farkı daha fazla yapışkanlık has-
Basmm olması ve tulumba makinesi
nin, polverizatörün sık sık tıkanmasına 
sebebiyet vermemesidir. 

Bundan başka, bir de kükürtlü Bordo 
bulamacı da mildiyoya karşı istimal olu
nabilir. 

İlâç şu şekilde yapılır: Bu ilâcın hem 
mildiyoya ve hem de külleme hastalığma 
karşı iyi gelebilmesi için 100 kilo Bordo 
bulamacı içerisine suda ıslatılabilen, 
Hydrosulfur namı verilen kükürtten 3 
kilo koyarak kanştırmalı. Eğer yukanda 
söylediğimiz islamcı kükürt yoksa, o tak
dirde âdi kükürt almıp yüzde 1 nisbetin-

Çiçekçilik: 

Bahçeler için çok mühim ve 
faydalı bir çiçek: Lufa 

Lufalar; hem çi
çek ve hem de 
kıymetli bir sanayi 
nebatıdır. Güzel 
san veya çikolata 
şansı renginde çi
çekler açarak du
varlara, çardakla
ra sarılarak bu
lunduklan yerleri 
süslerler. 

Kükürbitales gru-
punun Kükürbita-
ceae familyasm-
dandır. Yani ka
bak, salatalık, ka
vun, karpuz fasi
lesine mensubdur. 

Lufalar, mükem
mel bir sanayi ne
batı olduğu halde 
maalesef memle
ketimizde henüz 
ziraatı yapılama
maktadır. Tohum
ları tıpkı karpuz 
çekirdeğine benzer. 
Bir senelik bir ne
battır. Mayıs ipti
dalarında tıpkı ka
vun, karpuz gibi 
ocak usulile ekilir. 
Yaprakları olduk
ça büyük ve serttir. Meyvası tıpkı uzun
ca bir kabak şeklindedir. 

Hasadı eylülde başlar, teşrinlerin son
larına kadar devam eder. 

Fufanm asıl işe yanyan kısmı mejrva-
sınm içidir, Meyvası koyu san ve açık 
kahverengindedir. Kuruduktan sonra ka
bak şeklindeki meyvası bir müddet su 
içerisinde bırakılırsa kolaylıkla kabuğun
dan ayrılır. İçi sünger gibidir. 

Almanlar buna Şwam Kürbis, yani sün
ger kabağı derler. 

Rusyada, Amerikada geniş mikyasta 
siraati yapılmaktadır. Memleketimizde ilk 
defa Yeşilköy tohum ıslah istasyonunda zi
raatı yapılmıştır ve elyevm de yapılmak
tadır. 

Lufalar; gayet sulak ve rutubetli yer
leri sever ve yağmuru bol memleketlerde 
meyvaları daha iri olur. Meyvası vasati 
olarak 30 - 50 santim uzunluğunda ola-
bUir. Lufalar hamamlarda mükemmel bir 
lif veya kese vazifesini görür. Vücudu 
masaj yapar gibi oğduğundan çok sıhhi
dir. Bilhassa evlerde bunlarla mükem
mel bir şekilde bulaşıkları 3akamakta ve 
kapları temizlemekte kuUanılır. 

Avrupada Lufadan banyo ayakkaplan, 
banyo şapkaları yapılmaktadır. Bunun 
İçin hususî fabrikalar da mevcuddur. 

Sanlıcı bir nebat olduğu İçin süs ne
batı olarak bahçelerde kulalnılır. Çar-
daklan mükemmel süsler, a3ml zamanda 
meyvasmdan mükemmel bir şekilde is
tifade edilir. 

Resmimiz, memleketimizde yetişmiş bir 
Lufa nebatının meyvasını göstermektedir. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

de soda ve yüzde 1 nisbetinde sabun ile 
kanştırmalı ve en İyisi bulamaç yapmak 
üzere söndürülmekte olan kirece azar 
azar, yukarıki nisbet dahilinde kükürt 
döküp iyice karıştırmalıdır. 

Bütün bu saydığımız ilâçlar, resmini 
dercettiğimiz, polverizatörle serpilmelidlr. 
Bagm vüsatine, kullanılacak ilâcın mlk-
danna göre polverizatörün cesameti ona 
göre intihap edilir. 

Polveriztörle ilâ; püskürtüldükten son
ra, âletin hemen yıkanmasmı ehemmi
yetle tavsiye etmek isteriz. 

Semizotu ziraatı nasıl yapılır? 
Sariyer, B. Ragıb: Semizotu ziraatinln 

mevsimi geçmiştir. Zira şimdi ekilen se
mizotu tohumları, temmuzda tohuma ka
çarlar. 

Ziraatı şu şekilde yapılır: Semizotu ol
dukça kıymetli, kanı tasfiye edici bir seb
zedir. Hem etli yemeği ve hem de bilhas
sa çiy olarak salatası mükemmel olur. 
Bunun muhtelif nevileri vardır. Adî, bil
diğimiz semizotu, san yapraklı, geniş 
yapraklı semizotu namlarile bir takım 
sınıflara aynlırlar. En makbulü geniş 
yapraklı olandır. Zira bunun yapraklan 
İri ve etlidir. Semizotlan hafif kumsal 
topraklan sever. O kadar müşkülpesent 
değildir. Çok sudan, ratıp yerlerden hoş
lanmaz. 

Scmizotunun tohumlan, şubat, mart 
aylannda ekilirler. 

Toprak İyice sürülüp, bellendikten, tı-
mıklandıktan sonra bir takım tavalara 
bölünür. Toprak içerisine biraz da çürü
müş gübre konursa fena olmaz. Semizo-
tunun tohumları pek incedir. Bunu kum
la karıştırdıktan sonra, seyrekçe olarak 
toprak üzerine serpilir ve toprak hafifçe 
tırmıklanır, bu suretle toprak örtülür, ka
patılır, gene üzerine bir mikdar çürü
müş gübre serpilirse fena olmaz. Bun
dan sonra bir tahta ile veya bir tahta 
tokmakla hafifçe tazyik olunur ve bunu 
müteakib de sulanır. 

On beş gün sonra semizotu tohumlan 
intaş ederler. Bu esnada tekrar sulanır, 
parsellerde biten yabanî otlar alınır. 

Tohumlar ekildikten iki ay sonra se
mizotu toplanmağa başlanır. Semizotla-
nndan tohum alınacak ise tavanın, par
selin bir tanesi olduğu gibi bırakılır. Ha
ziran ve temmuzda kapsüllerin içinde to
humlar teşekkül eder ve bu kapsüller 
sararmca tohumlar dökülmeğe başlarlar. 
Bundan evvel hemen kesilerek toplanır, 
biraz da kurumağa terk edildikten son
ra, tohumlar kapsüllerden çıkarılır, bir 
keseye konup muhafaza edilir. 

Semizotu tohumları ço£ ince, âdeta ba
rut gibidir. Tohumlar çok defa yere dö
külürler ve ertesi sene kendiliğinden ay
ni tarlada semizotu biter, bunlardan bit
tabi istifade edilir. 

Kömür tozu ve külün çiçekçilik 
bakımından faydası 

Büyükdere, B. Lûtfi Çiçek: Filyu is
minde, maalesef bir çiçek tanımıyoruz. 
Çiçeğinizin hakikî ismini bildirirseniz, O 
çiçeğin yetiştirme ve .bakım hususunda
ki usullerini size bildiririz. Eğer yumrulu 
veya soğanlı bir çiçek ise, bunların bu 
mevsimde artık soğanları dikilmez, son
bahar veya ilkbaharı beklemek lâzımdır. 

kömür tozu, çiçek dikilen toprakların 
mesamatını arttırır, toprağa karınca ve 
diğer haşerelerin girmesine mâni olur, 
yoksa gıda hususunda bir faydası yoktur. 

Küle gelince: Bunun terkibinde potas 
vardır. Bazı çiçeklerle, bağ topraklarına, 
bazı sebzelere - meselâ: Kuşkonmazın 
dikildiği toprağa - verilirse faydası çok
tur. Binaenaleyh az mikdarda çiçek sak-
sılannm üzerine de serpilebilir. 

Kireç tozunun sümüklüböceklere fay
dası olduğu muhakkaktır. Bunu çiçelder 
üzerine değil, böceklerin gezebilmeleri 
İhtimali bulunan topraklar üzerine serp
melidir. Böcekler buradan geçerken kireç 
onlan harab eder. 

Yıldız - dalyaların - yetiştirme ve ba
kımı hususuda evvelce yazılarımız intişar 
etmiştir. Bu sahifede yıldız, dalyalar hak
kında bazı malûmat vardır. 

MAZİNİN YOKO ALTINDA 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Erkek bu sözleri işitince, mektubla-

nnın niçin cevabsız kaldığını yava§ 
yavaş anlamağa başladı. 

— İzmirde, büyük annemin yanma 
»ğmmıştım. Günlerce sizden haber 
bekledim. Gelen mektublann yeni ad"' 
reslme gönderileceğini ummuştum... 

— Ben size sık sık mektublar yaz» 
dım. Fakat ekserisi bana iade edUdi. 

Kadının yüzünde İnanmıyan bir 
İfade görünce derhal: 

— Gelini - dedi. - Yaa odama gidâ ^ 
Um... Isbatı kolay!.. 

Kapılardan geçtiler. Erkek bürosu' 
nım yamndakl kasayı açtı. Bir çek* 
meçe çıkardı. İçinde, yaımıç olduğu 
»e iade edilen mektublar, deste halin
de duruyordu. 

Lâmia, bunlan görünce, acı acı: 
— Eyvah! - dedi. - Amcam beni 

reddettiği için postaneye adresimi bil
dirmeği bile lüzumsuz görmüş... Fil
hakika o da kö^kü terketti ama, bakı-
nu bazı zarfların üzerine kendi elile 
tadresl malûm değUdir!» kaydını yaz-
nuş. 

Atıf, ıztırabla mırıldandı: 

Tefrika No. 29 
— Ah... Bu hareketile ne felâketle

re sebeb olmuş... 
— Zavallı adam... Çoktandır öldü... 

öltUerle ugtaşmıyalım... Kabahatimi 
bir türlü affedemedi... Böyle şeyleri 
havsalası almıyordu. 

Mazinin bu acı günlerini hatırhya-
rak kadın biran sustu. Sonra gene 
devamla: 

— Sizden, vaadinize rağmen, mek-
tub almamak, haber almamak beni 
ne kadar muztarib etti, bilseniz... O 
zamanlar sizi nasıl sevdiğimi her §ey-
la Isbat etmiştim. 

Erkek, gayriihtiyarî: 
— Evet! - dedi. 
— Günlerce, haftalarca sizden bir 

haber gelecek, beni bu fel&ketten kur
taracak diye, ümidlerle bekledim. Fa
kat hiç BOS şada yoktu. Nihayet, bü
yük bir nevmldiye kapıldım. 

Atıf, acı acı: 
— O zamanlar ben de sizi vefasız

lıkla İtham etmiştim... 
— SİZİ unuttum mu sandınız?... Bu

na İmkân var mıydı?.. Ahlâkım dOneU 
olsaydı bOe gene ılzden Tazgec«ne«-

dim. Çünkü hâdiseler beni size bağlı
yordu. 

Bu sözleri söylerken se.-' ıztırabla 
titreyordu. 

— İzmire gittikten bir müddet son
ra hâmile olduğumu farkettim. Aşkı-
mızm neticesinde bir çocuk dünyaya 
gelecekti ve sizden hiç bir haber ala
mıyordum. İşte o zaman kederimin 
hududu yoktu. Nasıl deli olmadığımı 
bUemiyorum. 

Erkek inledi: 
— Aman Allahım... 
— Hicab hissimi yenerek, sizin na-

mımza, babanızın evine bir mektub 
yazdım. Köydeki dedikodulara ve ben
den kaçırmak için sizi Amerikaya yol-
lamalarma rağmen bu mektubumu 
adresinize gönderirler sanmıştım. 

— Herhalde babam alıkoymuş ola
cak... HİÇ bir zaman bana böyle bir 
baber gelmedi. 

Şimdi Atıfm gözü önünde mazi 
oanlamyordu: Babası nasıl telâşla onu 
Amerikaya yollamıştı! Hattâ köye bile 
giderek vedalaşmasına müsaade «t-
memlşti! Demek o zamanlar Refet bey 
bu aşk macerasmı bUdlğl İçin öyle te-
|â$ ftsan göstermiş... 

Lâmia devam etti: 
>— A r ^ ondan sonra deliye dön-

dOtm... Bütün gecelerimi ağlamakla 
mçlriyordum... On aekls ya^mday-
lım... Derdleoecek btar tek «rlûdaıun 

yoktu... Mutaassıb bir ailenin kızıy
dım... Büyük annem namus meselele
rinde amcamdan daha sıkı, amcam
dan daha fazla şakaya gelmez bir ka-
dmdı... Sizi kaybetmiş olmak acısı ve 
vaziyetimin fecaati içinde çırpımp du
ruyordum... Ne yemek jrlyordum; ne 
kımıldamağa mecalim vardı. Sabah, 
akşam, dalgın dalgın, bu çıkmaz yola 
bir çare aramakla meşguldüm... Haf
talarca düşündükten sonra, nihayet 
bir gün vaziyetimin gizlenemez bir 
hale geleceğini anUyarak, intihara 
karar verdim... 

Biran sustu. Sonra, boğuk bir sesle 
İlâve etti: 

—^Keşki bu düşündüğümü yapmış ol
laydım... Hiç olmazsa bu feci darbe
ye Celâl'ciğimi maruz bırakmazdım.... 

Yarabbi!.. 
Kısa saadetlerini ne acı şekilde öde

mişlerdi! Lâmia, hikâyesine devam 
etU: 

— Büyük annemin geniş bir evi var
dı. Vaktile büyük babam sağken, hal 
re vakti yerindeymiş; fakat kocasııun 
vefatından sonra kadmcağız okmtı-
ya düşmüştü... Dört odadan mürekkeb 
selâmlık kısmım bir bahriyeliye klrar 
ladı. Bu, büyük bir kaza geçirmiş, has
ta bir adamdı. 

Atıf mırıldandı: 
• - Şimdi meseleyi tnhyonım... 
•— Hayır, bu izdivacın nanl oldu

ğunu daha bilemezsiniz... Bırakın da 
anlatayım... O, bir çok ilâçlar kullanır
dı... Bu mayanda, bir kaç damladan 
fazla içildiği takdirde inşam öldüre
ceğini bildiğim bir şişe vardı... Bir gün 
evde bulunmadığı bir sırada odasına 
girip o ilâcı almak istedim. Elimdeki 
su bardağına tam mahud zehiri boşal
tırken, ben farketmeden arkamda ka
pı açılmış. Kiracımız, benim yapmak
ta olduğum işi aynada görünce hemen 
koştu; ellerimi yakaladı ve sıkı sıkı 
benden izahat istedi. Artık kendimi 
zaptedemiyerek hıçkıra hıçkıra ağlı
yordum. Sonra birisine derdimi anlat
mak Ihtiyacile bütün hikâyemi söyle
dim. 

«Sükûnla beni dinledi ve bu surat
sız, sakin adam, büyük bir şefkatle 
derdimi teselliye çalıştı. İntihar etme
min cinayet olduğunu, bilhassa içim
de yaşıyan bu ikinci hayata kasdet-
mek hakkını haiz olmadığımı uzun 
uzım anlattı. Fakat ben bir türlü ka
ni olmuyordum. Vaziyetimi büyük 
annem duyarsa, bunun ölümden beter 
olduğunu söylüyordum. 

«Biran düşündü; sonra, alelacele 
beıümle evlenmeği teklif etti. Böyle
likle hem çocuğumun bir babası ola
cağını, hem de benim ayıptan km'tula-
cağımı söyledi. 

^Arkası var) 
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Eski ve yeni İstanbul 
istanbul topraklarında yaşamış 

en muhteris kadın 
62 yaşında üçüncü defa olarak gelin olan Zoe, Bizans 

tahtının hakikî bir Messalini idi 
Geçen yanında, Büyükadanın kadın

lar manastınnı anlattım. Niyetim, Bl-
^ans prenslerine, praıseslerlne dndaıı 
plan diğer Ada manastu-larmdaki f eca< 
yie de birer birer geçmek:, İra bahsi ttç 
beş yazıda tamamladıktan sonra, ts-
tanbulun başka semtlerini, eski eğlen» 
ce yerlerini, âdetlerini ve esnaf mm ya
şayış ve çalışmasını mukayeseli bir şe
kilde anlatmaktı. Fakat neler yazdı-
ğum gözden kaçımuyan bir müdek-
kikin: 

— Yazıklar olsun Yürük Çelebi t.. 
Büyükadanın Kamares manastır ha
rabelerine kadar geldin de, bu kadm-
lar zindanile taallûku olan en mühim 
hâdiseyi atladdm! . demesinden korfei 
tum. 

Filhakika, dinmek bilnüyen şehvet 
ve ihtiraslariie, entrikacıhğı ve zalim-
liğile Bizansın Messalini olan impara-
toriçe Zoe'de, ateşin hayatının husufa 
mesabesinde olan üç dört aymı, bura
da, yegâne manzara olan Sedef adasi-
nm hüznünü seyrede ede geçirmiştir. 

Zoe, muhterisliğe büyük annesi Teo-
fano'dan, hainliğe de babasmdan teva
rüs etmişti. O Teofano ki, âşığına ikin
ci kocasını öldürtmüştür. Babası İm
parator yedinci Kostantin'in zalim tıy
netini ise şu hâdiseyle ölçmeli: İhtiyar 
halinde ve ölüm döşeğinde iken, maruf 
asUzadelerden Romen Argir'I yanma 
çağırdı: 

— Kızım Zoe'yl sana münasip gör-
öüm. Ya alırsın, yahud da gözlerini 
kör ettiririm. İki şıktan birini seç - de-
Öi. 

Halbuld adamcağız, sevdiği bir İca
dınla evliydi. İhtizar halinde bulunan 
imparator, müstakbel damadına, bu 
müthiş fermana boyun eğmek için, an
cak üç beş saatlüc bir mühlet bıraktı. 

Bereket kansı, Romen'in aşkı uğnma 
bir fedakârlıkta bulunarak, saçlarım 
kesti de rahibeliğe sülük edip ve böyle
likle izdivaç zincirini çözüp kocasuu 
felâketten kurtardı... 

Kurtarmak da sözün gelişi ya... O da 
başka... 

Zira vakta ki Zoe, diğer hemşiresi 
olan Teodora ile birlikte 1028 senesin
de tahta geçti; bu tarihten itibaren 
havs^lanm almıyacağı bir şekilde azı-
tıverdi. Bu kadın 48 yaşma kadar, mu
kaddes sarayın harem dairesinde, ha
dımlar arasında bakire olarak kalmış 
bulunuyordu. Altmışındakl Romen Ar-
gir. asîl tavırlarına rağmen onun bir
denbire havalanan £işk ve hevesini tat
min edemedi. 

Kocası da esasen onu, kendisine ya
manmış bir zevce telâkki ediyor, ancak 
ordu ve kilise işlerile uğraşıyordu. Zoe 
ise, kaybedilmiş gençlik çağım telâfi 
için, bu yaştan sonra havsalanın al
mıyacağı delilikler yapmağa başladı, 
tik işi hemşiresini atlatmak, onu Haliç 
sahilindeki Petrion manastınna ka
patmak oldu. Sonra kendine seçtiği 
müteaddid «âşıklar» arasmda aşağı 
tabakadan yakışıkh, delişmen bir oğ
lanı büsbütün benimsedi. Bu adam 
yalmz 3ralan yere ilânı aşk ettiği için 
değil, kelimenin tam mânasUe kalpa
zanlık ediyordu: Çünkü Romenln 
maiyetindeki biraderi hadım Yanl'ye 
Sırtım dayamış, imparatoriçenin aşki-
le de kendmi sigortaladıktan sonra, 
artık kimseye ehemmiyet vermiyerek 
kalp para basıyordu. Meğer adam ay
ni zamanda sar'alıymış amma, illeti 
sonradan sarpa sardı... 

Misel ismindeki bu yaman herifle 
Zoe, ne de olsa kendileri için bir tehli
ke teşkil eden Romen'in vücudunu or
tadan kaldırmak niyetile, yavaş öldü
rücü, sinsi bir zehlri ona sundular. 
Bu yaşlı fakat yakışıklı asilzadenin, 
kısa bir zaman içinde yüzü gözü şişti; 
saçları, dişleri döküldü; vücudünde 
pul pul yaralar açıldı ve takati kesilen 
adamcağız yataklara serildi. 

Çok geçmeden sönüp gidecekti am-
^a, âşıklar bu aheste ölümü bekliye-
*iıediler. 1034 senesinin nisanında, Ro-
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Kazıda denilen elbisesini giymiş 
9İan Ur Bizans kadını 

men, cildini tedavi için hamama gir
mişti; imparatoriçenin adamları onu 
orada bastırarak başım suya soktular; 
bir müddet öylece tuttular; boğuldu
ğunu sanarak çekildilerse de, asilzade, 
sadece bayılmıştı. Zoe, kocasının yata
ğı başında akşama kadar sahte göz yaş
ları döktü; ve geceleyin alelacele pat
riği çağırdılar. 

Patrik, ölüm halinde bulunan Ro
men'e dinî dualar yapmak için davet 
olunduğunu sanmıştı. Halbuki: 

— İmparatoriçemizin zevci vefat et
ti; kendisi Misel'le evlenecek I - ha
berini aldı. 

Kalpazan, imparatorluk kisvesini 
ve erguvan! kumaştan mamul anane
vi ayakkabıları giydi; ve elli üç yaşm-
daki imparatoriçeyle birlUcte tahta cü
lus etti. 

Fakat hakikatte Bizansın mukedde-
ratma hâkim olan, mahud hadım ve 
Mişel'in kardeşi Yani idi; sade onım 
dediği dedikti; hükümdarlar, bu müs-
tebidin iznini almaksızm hiç birşey ya-
pamıyorlardı. Bahusus ki, Zoe'nin ko
cası sar'a nöbetlerile sarsıldıkça sarsıl
dı. Bir nevi cinnete, - dini cinnete - uğ
ramıştı: Sanki seyyiatmdan dolayı piş
man olmuş g^bi, manastır manastır do
laşmağa, İcansmı ihmal etmeğe ve an
cak tarikat erbabile ülfet etmeğe ko
yuldu. Keşişleri saraymda banndm-
yor, onların ellerirü eteğini öpüyor, on-
lan kendi tahtmda oturtup yatağmda 
yatırıyor; kendisi ise yırtık pırtık elbi
seler giyerek kuru tahtalar üzerinde 
son demlerini geçiriyordu. 

Dini cinnetinin son safhasında ni
hai olarak manastıra girdi. «Lebeau» 
gibi bazı müverrihler, bu inzivayı, im
paratorun kansmdan ülâllâh diyerek 
kaçması suretinde tefsir ediyorlar am
ma, inanmak lâzım mı, bilinemez. 

înamlacak birşey varsa, o da Zoe'
nin bu halinde iken bile kocasına hâlâ 
meftunluğuydu. Nitekim, ona hoş gö
rünmek üzere, yeğeni genç Mişel'i ken
dine varis seçti. Bunda entrikacı Yani'-
nin de dahli olmadı değil. Zira, yenge
sinin ihtiyarlığını görerek, bu sefer de, 
genç Misel vasıtasile hükümranlığuv-
da devam etmek istiyordu. 

Zoe, kocasını o derece sevdi İd, mec
zubun manastırda can verdiğini işitin
ce derhal koştu. Fakat Misel onu ya
nma kabul etmedi. 

Bu sefer, bizzat imparatoriçenin aley

hine bh: entrika tuzağadır kvuruldu. Ba-
basuun zentuıtmdan dolayı lâkabı «Ka
lafatçı» olan Misel, anahğma sadık ka
lacağına dair ettiği yeminlere rağmen, 
onun aleyhinde hadım amcası Yani ile 
birleşerek evvelâ imparatoriçenin ahlat 
ka mugayir hareketlerini halk arasın
da yaymakla propagandaya girişti. 
Sonra, bir saray isyanile velinimetini 
dairesinde bastırarak, saçlarım kesti. 
Yukarıda tasvirini yaptığımız Büjrük-
ada kadınlar manastırma gönderdi. 

Bu İhtirash, aşkü, entrikaU seneler
den sonra, ihtiyar fakat arzulan din
memiş kadmm Kameras'da, ıssız Se
def adasına karşı geçirdiği günler pek 
hüsranh olmuştur. Fakat bereket bu 
nlkbet lasa sürdü. Husuftan sonra 
talihin güneşi tekrar açtı: Bizanshlar, 
hüİEÜmdarlanmn ahlâkh olmasım de-
ğU, neşeli olmasını, kendilerine de ke
yifli günler yaşatmasını tercih ediyor
lardı. Hem, hanedana karşı da sadakat
leri vardı. İmparatoriçe hakkında ve
rilen sürgün kararı üzerine, bir isyan 
çıkıverdi! 

İstanbul sokakları çın çın çmladı: 
— Kahrolsun (Kalafatçı»!.. Biz meş

ru Imparatoriçelerimiz Zoe ile Teodo-
ra'yı İstiyoruz! 

Genç Misel, menkûb anaüğım Bü-
yükadadan getirtip, başmda taçla hal
ka göstermek istediyse de isyan gfe-
ne dinmedi. Müthiş bir tenldl mücade
lesi başladı. Kalafatçı, üç bin hem
şehriyi katliâm ederek tacını muhafa
zaya çalıştıysa da mağlûp olarak bir
kaç sadık taraftarile Studion manas
tınna kaçtı. 

Burada masun olacaldanm umuyor
lardı. Nitekim Zoe'de onları affedecek; 
gene sefüıane hayatına dönüp, ömrü
nün son günlerinden gâm alacaktı. 
Fakat ihtiyarhğma rağmen hâlâ baki
re kalan ve hayatmı manastırlarda iba
detle geçirdiği için halk tarafmdan 
azize sayılan taht ortağı ve hemşire
si Teodora ansızın şu umulmadık emri 
verdi: 

— Gasıblara işkence edilsin I 
Zaten böyle bir işaret bekliyen halk, 

bu ferman üzerine, köpürmüş bir kin 
ve gayız dalgası halinde Studion ma-
nastınmn kapılarına dayandı. Kala
fatçı Misel'le yakın adamları sığmdık-
lan ibadet höcresinden bin türlü haka
retlerle kopanlarak, sokaklarda sü
rüklene sürüklene bir meydana geti
rildiler; direklere bağlandılar. Çepeçev
re olan ve yuha çeken halkın huzurun
da işkence karan İnfaz edüdi: MU 
çekUen gözler, bütün ışıklara ebediyen 
kapandı ve taht gasıbı ile maiyeti, ge
ne manastıra götürüldüler. 

Bu feci hâdiseden sonra, gene zevk, 
sefahat, ihtiras... 

Hükümdar hemşilereden bakire Te
odora ibadetine devam ededursım, Zoe, 
Messalin'in ruhunu şad edercesine bir 
erkekten öbürüne koştu; fakat aradı
ğını bulamıyordu... 

Bu esnada, memleketin işleri de iyi 
gidiyordu. İmparatoriçe, at meydanın
da eğlence üstüne eğlence tertip edi
yordu. Talihe bakın ki, Bizanslılar, ta
rihlerindeki bu safhayı altın devri say
dılar... 

Fakat bütün bu cuşuhuruş içinde 
tamamUe tatmin edilemiyen biri var
dı ki, o da bizzat Zoe idi.. Evet, kendi
sine yeni bir koca lâzım... Bu gelip ge
çici erkeklerle oUnuyor... Halbuki, ns 
aksUik! Bizans kilisesi de, üçüncü izdi
vacı hiç hoş görmemekte; menfur say
makta... Lâkin ne olursa olsun!.. İm
paratoriçe esld gözdelerinden olup 

menkûp bulunan Kostantin Monomakl 
İstanbula getirtti. Nimetlere lx)ğdu ve 
altmış iki yaşlarında bulunan bu ka
dın tekrar gelin oldu! 

Yeni bir safha, fakat yeni bir gara
bet!.. Zira, yeni hükümdar Kostantin 
sadece meşru ve ihtiyar zevcesile kifa
yet edemiyor. Seleren İsimli genç, gü
zel bir maşukası var... Merasimde, sa
rayda üçü beraberler... Kostantin, İca-
dınlarından blrlıü sağına, ötekini solu-
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N A N E M O L L A 
— Tamdığım kimesnelerden değil. 

Bu namda bir nevzuhur mevcud olsa 
mezbureyl bilmemekliğimin imkâm 
yok. İşit te inanma., diyerek atlatmış
tı. 

İkinci bir garabete bak, Peçehden 
Eşrefin de daha haberi yoktu. Bu na
sıl olur?.. Olmuş işte. Selıebinl de akü 
kabul ediyor: 

Peçelinin yalnız bir vasıtası vardn; | 
o da Asah. 

Herif, Pembetenin huyunu husımu 
biUyor. Bir kere kokladığı gonceyi bir 
daha kokhyanlardan değil. Peçeli ise 
yolunacak kaz, sojrup soğana çevrile
cek aptal anyor. 

Gönlünü çalsm, liralan çelcsin, 
mallan mülkleri sattırsın, sonra da 
tekmeyi vursun. 

Şimdi hasbaya niçin peçeli denildi
ğine gelelim: 

Güya paşa kızı, pederi hayatta, ko
cası taşrada ya, kendinin tanınması
na fevkalhad muhteriz. İlk şartı dai
ma peçeli bulunmak, katiyen onu çı
karmamak. 

Kimin işine gelirse, kim kabul eder
se. (Ben buna gelemem) diyen aklın
dan silsin onu, başka kapıya başvur
sun. 

Peçesinin şeklini tarif edelim: 
Bildiğimiz çarşaflannki gibi değil. 

Yeniçeri civeleklerininkine biraz an
dırışı var; yani öyle alından aşağı sa-, 
çaklı, fakat bununki gayet süslü. 

Kulaklarının üstünden J)aşına fır-
dolaja sardığı parmak kahnüğındaki 
sırma bir kurdeleye, bükme ipeğe di
zilmiş, mercimek büyüklüğünde, pem-
İjeli mavili yeşilli boncuklardan saçak
lar takılmış. 

Bunlar çeneye kadar iniyor. Başı 
05matırken aralamp yüzün açılması 
kabil değü, zira saçaklar gelin telleri-
le çaprazlama biribirlerine de oyur-
galanmış. 

Bu nikaha el değdir, hele kaldırma
ğa yelten, nazenin köpek sürünmüş 
şafiilere, tavşan görmüş kızübaşlara 
dönüveriyor. Yerinden fırladığı gibi 
yaşmalcsız, feraceslz, daha dara gelir
se dekolte gecelik gömleğile: 

— Yangın var!., diye kendini soka
ğa atıyor. 

Peçeye dokunma, keyfine bak. Onu 
tepeden ayağa seyret, kendini cennet
te bir huri karşısında san. 

Çenenin altında bir gerdan, bir gö
ğüs ki lekesiz mermer; omuz başlar
dan çıplak kollar balmumu; eller boğ
mak boğmak, çukurlarma leblebi koy... 
İki sereni yanyana getir, beli kavuş
tur. Yukan çekikçe eteğinden görü
nen bacaklarını sebuden ayırd edebi
lirsek et. İskarpinlerini çıkar, yerine 
patik koy.. 

Ağzım açtır, iki sıra inciyi gör, fa
kat hiç konuşturma. Tutturması ha-
zu*: 

— Paşavbam boğazına düşkündür. 
Kulaklan çınlasın ehlim de güzel ye
meğe ba5nlır. Konağımızda dört tane 
erkek ahçı var, iki tane de Arab bacı. 
Böyleyken, binerler tepeme. (Bize o 
güzel elcağızınla bol yoğurtlu ve sa-
rımsakh bir mantı yap, parmaklarımı
zı da beraber yiyelim) derler... Biri 
pederhn, diğteri de erkeğim, hatırları
nı kıramam tabiî... Anastaşm (1) di
kişi o camm, o kabuk gibi satendilyon 
elbisemi çıkannm. Ocak isi sinmesin 
diye başıma yemeniyi sararım, basma 
iç donumu koltuklanma kadar çeke
rim, ondan sonracığıma takunyeleri 
giyip harem mutfağımıza girerim... 
Ağzmıza lâyık bir mantı pişirürlm İd 
yeme de yanmda yat... Âlâ Halep ya
ğım üstüne dökerken paşavbam, be
yim mis gibi kokuyu duyımca başıma 
üşüşürler. Daha sofraya konmadan 
koskoca mantı tepsisini yangın yeri
ne çevirirler... 

Peçeli, İşte böyle kenarm düberle-
rindendi. Bir kaşıkçı kızıydı. Allah 
için Züleyhalığma Züleyhaydı. Gerek 

yüz, gerek vücud, gerek endamda eçl 
nadir bulunanlardandı. 

Anası, büyük Çerkeş dökümünde 
gelmişlerden, her nasılsa kaşıkçıys 
varmışlardan. Kızlannın güzelliği ona 
çekmiş. 

Bayağı sözlü, rabıtasız kelâmh ise 
de, fevlcalâde kumazhğım, cin giblli-
ğini de unutmıyalım. önüne diz çök
türüp şeytana ders verebUeceklerden. 

Bunca kişi kolay kolay avuç içine 
alınmaz, kukla gibi oynatılmaz. 

Pek sahte vekar, kelâmda zarafet 
arar kimselere karşı, gayet az konu
şur. 

— Evet efem!.. 
— Hayır beyefendi. 
— Tabiî aslanım... 
Yollu cevablar vererek ekini l)elll et

mezdi. Sultan Mecid devrinde Istan-
bulda dldonlan görmüş, yahud fırsat 
düşüp Avrupaya gitmiş ve alafranga-
laşmış olanlaıa: 

— Vly mösyö! 
— Mersi mon ami!.. 
— Parol dönür monşerl,. 
Gibi sözleri sarfetmekten geri kal

mazdı. 
Kibar ve paralı da külhanlığa me-

rakh, o yolda haller, tavırlar takman 
mirasyedi beylere de o veçhUe muka-
l)ele ederdi: 

— Gel anam babam!.. 
— Ne dedin he kardeşim? 
— Atma be imanım, biz de din kar-

deşijrlz!.. 

Molla bey, jöizü gülerek meclis oda
sına girdi. Böyle fevkalâde bir sürpriz 
hazırladığma memnundu. Muhlisini 
sabaha kadar, belki yann alcşama, ge
ceye de eve l>ağlıyacağına emin. 

Asalı gidip dilberi getirinciye ka
dar nasıl avutmah, tutmah? 

Yerine oturmadan, tarandile: 
— Saraylım, dedi, bir ricam daha 

var! 
— Emret efendiciğim! 
— Yağhcayı, tuzlucayı lütfet!.. 
Saz takımı hemen girişti. 
Hey palyaço, trampet çalan 
Çingenedir, karşımda duran, 
Atalım dümtek, senden de bir tek 
Yağlıca bumbar, tuzluca biftek 
Olsa da yesek, vay vay vay 
Yağlıca... ilh... (2) 
Molla t»ey, gene ortaya atıldı. Bu 

oyun da çifte oynandığından, Kurban 
Osebi kaldırdı. Oseb, palyaçoya ben
zemek için, kocakafa fetvahanelinin 
sarığını çözüp fesini kulaklarına ka
dar geçirerek, cübbesini de ters giyip 
eteklerini pantalonunun içine soka
rak, eline boş bir tenoere aldı. 

Oyunu karşılıklı tutturdular. Kırk 
yıllık komik sanki Kurban değil de 
göbekli. 

(Yağlıca bumbar) derken, yerdeld 
çoraplarını burup burup ağzına sok
malar; (tuzluca biftek) derken, terli
ğinin bir tekini ısırmalar... 

Gülmekten kimde can kalıyor?.. 
Pembeten bile telîessümde. 

Utu çatır çatır çalan Saraylı: 
— Molla beyciğim fazla yorulma!.. 
Sinan efendi: 
— Kâfi velinimet, kâfi, gene rahat

sız olacaksın!., diyorlar, o gene ala
bildiğine gidiyor. 

Saz çalımyanlardan bir ikisi. Kum
ru, Beyaz Papağan, Büyük Ceylân 
sofaya sıvışmışlardı. Söylenip duru
yorlardı: 

— Gör, gör, o şişko moruğu gör. 
Gönlüm bulandı artık!.. 

— Maça beyimin hele bu geceki 
ilvamndan, kurumımdan öğürmek-
likler geldi... 

(Arkası var) 

(1) o devrin en meşhur kadın terzisL 
Kendi makastar, gelini terzi, oğlu d» 
tezgâhtar. Dûkk&nlan Kapalıçarşı içtndA, 
Kannca gibi müşterL.. 

(2) Chedlkpaşa tiyatrosunda komik Pa-
pazyanla Araksinin duettolarından. Son
raları, Hayali K&tlb Salibin Karagözün* 
bUe dü^nfifta. 
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na alıyor... Halk da bıma hiddet etmek
te... Fakat yetmişine yaklaşan impara
toriçenin bu ortaklığa itiraz yok... Rakl-
besinin şayed kocası nezdinde olduğu
nu öğrenirse, o gece, ziyaertini tehir 
ediyor... Şarklı bir odalüc uysalhğl 
gösteriyor... 

İşte böylece, aşkın bütününü yarımı
nı, zelilânesinl ve oburcasım, hülâsa, 
her türlüsünü tatarak, ömrünü ta
mamladı. 22 sene hüküm sürdükten 
sonra, rahat döşeğinde mesud bir koca 

kan halinde öldü... 
Bizans tarihine dair eserlerile meş

hur olan Schlumberger, bu hikâyeyi 
naklettücten sonra «ekseriya münevver 
kütlelerin bile bilmedikleri bu hariku
lade devirlerin garipliği» diye bir cüm
le sarfediyor. 

Acaba anlattıklarım karilerimin ma
lûmu mu idi?.. Üzerinde yaşadığıma 
bu İstanbul topraklarınm tarihini he
pimiz iyice biliyor muyuz?.. 

Türük Çelebi 
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Vapur yarışı hızlanıyor 
Fransızlar 90- 100 bin tonluk bir 

vapur yapmağı düşünüyorlar 
ingilterede yapılan Queen Elizabeth 940 da sefere 
başlıyacak. Normandie'nin sürati artırılabilecek mi? 

t m. 

Normandie ve Queen Mary yapuılan 

Queen Mary, Normandie ve Queen Elizabeth 
Umumî harpten evvel en büyük ve 

en yollu vapuru yapmak için muh
telif memleketler arasmda yanş 
vardı. Bu yarışta en ileri giden İn
giltere, Amerika ve Almanya idi. Bir 
aralık Almanlar müsabakayı kazana
cak gibi olmuşlardı. İngiltere derhal 
Lozitanya; ve Moritanya vapurlarmı 
yaparak üstünlüğü muhafaza etmişti. 
Almanya bu iki vapura rakip yeni 
vapurlar yapma:ğa karar verdiği sı
rada umumî harp çıktı. 

Harp senelerinde bütün tezgâhlar 
harp gemisi yapmakla meşgul oldu
lar. Bu yüzden müsabaka: durdu. 
Harpten sonra da umumî yorgunluk 
bir müddet müsabakanın yeniden 
başlamasına imkân bırakmadı. Fa
kat aradan beş on sene geçince yarı
şa devam arzusu tekrar başgösterdi. 
Bu defa ön safta İngiltere ve Fransa 
vardı. 

Fransa, dünyanın en büyük ve en 
yollu vapurunu yapmak için büyük 
fedakârlığı göze aldı. Normandie va
puru bu kararın neticesi olarak ya
pıldı. 

İngilizler de buna mukabil Queen 
Mary vapurunu inşaya başladılar. 
Yeni İngiliz vapuru Normandieden 
az daha küçük olacaktı. Fakat sürat 
itibarile rakibini geçeceği, bu suretle 
en yollu vapura verilen mavi korde-
lânm İngiliz vapurunda kalacağı tah
min ediliyordu. Halbuki sürat itiba
rile Normandie, Queen Mary vapu
runu geçti ve mavi kordelâyı kazandı. 
İn^lizlerin yeni bir kararı 

Normanienin bu muvaffakiyeti İn
gilterede hayretle karşılandı. Bir va
purun fazla yollu olması için makine
lerinin fazla kuvvetli olması lâzım
dır. Halbuki Normandienin makine 
kuvveti Queen Mary'ye nisbetle epey
ce geridir. Buna rağmen Normandie, 
İngiliz vapurunu geçmiştir. 

Bu vaziyet karşısında İngilizler 
Nnrmandieyi her veçhile geri bıraka
cak yeni bir vapur yapmağa: karar 
verdiler. Bu vapur bir senedenberi 
Glaskov şehrinde John Brown tea-

gâhlannda yapılmaktadır. Queen 
Elizabeth admı alacak olan yeni va
pur mevcut bütün vapurlardan bü
yük ve daha yollu olacaktır. 

Queen Mary 81,235 tonlukurtur. 
Uzunluğu 310 metre 70 santimetre
dir. Makinelerinin kuvveti 200 bin 
beygirdir. Sürati saa,tte 29 - 30 mil
dir. Narmandieye gelince hacmi 83,423 
ton, uzunluğu 313 metre 75 santi
metre, makinelerinin kuvveti 160 bin 
beygir, sürati 30 - 31 mildir. Yapıl
makta olan Queen Elizabeth'e gelince 
hacmi 84 bin ton, uzunluğtı 314 
metre 36 santimetre, makinelerinin 
kuvveti 250 bin beygir olacaktır. Sür
atine gelince en az 32 mil olacağı an
laşılmaktadır. Fakat 33 mili bulması 
da muhtemeldir. 

Alman dersler 
ingilizler yeni gemiyi yaparken 

mevcud büyük gemilerden alman 
dersleri gözönünde tutmuşlardır. Qu-
een Mary, Normandieden biraz küçük, 
fakat ona mukabil makineleri çok 
kuvvetli olduğu halde neden daha ça
buk gidemiyor? İngilizler bımun sebe
bini şöyle izah ediyorlar: 

Queen Mary'de emniyete ve rahat
lığa çok itina edilmiştir. Bu yüzden 
vapurun teknesi âdeta zırhlılannki gi
bidir. Hesapsız bölmeler vardır. Tek
nenin bu hali vapurun süratinden 
kaybetmesine sebeb oluyor. Queen Ma-
rynin makineleri 200 beygir değil de 
meselâ Normandieninki gibi 160 bin 
beygir kuvvetinde olsaydı vapur 27 
milden daha süratle gidemiyecektl. 

Yeni yapılmakta olan vapura gelinr 
ce, bunım teknesi yanş yatlannm 
teknelerine benzemektedir. Emniyet 
cihetine itina etmekle beraber vapu
run süratinin azalmaması da gözö
nünde tutulmuştur. 

Yeni vapur iki bacah olacaktır. Hal
buki Normandie ve Queen Elizabeth 
üçer bacalıdır. Bu bacalardan ikisi 
makineler dairesine bağhdır. Üçüncü
sü sırf süs için konmuştur. İki vapur
da da üçüncü bacaların içinde yolcu-
larm köpekleri için höcreler vardır. _j 

Queen Elizabethde bu lüzumsuz ba
ca kaldırılmıştır. Bu suretle vapurun 
daha ince uzun ve daha zarif görüne
ceği tahmin ediliyor. Her bir baca 13 
metre yükseklikte olacaktır. 

Yeni vapurun 14 güvertesi olacak
tır. Kamaraları, diğer vapurlara nis
betle, 300 fazla yolcu alabUecektir. Va-
purım inşasile daimî surette 3500 
amele meşgul oluyor. Muhtelif fabri
kalarda tefriş ve saire için malzeme 
hazırüyanlar da hesab edilirse bu va
purun İnşası 200 bin kişiye iş temin 
etmektedir. 

Fransa ne yapacak 
Yeni vapur 940 senesinde sefere baş

lıyacak ve hiç şüphesiz mavi kordelâyı 
Normandieden alacaktır. Bu vaziyet 
karşısında Fransızlar ne yapacaklar
dır? 

Fransız gazetelerinin neşriyatına 
bakılırsa evvelâ Normandienin süra
tini arttırmağa çalışacaklardır. Gizli 
tutulan bazı buluşlar varmış. Bunlar 
tatbik edilince gemi bir iki mil daha 
çabuk gidebilecekmiş. 

Bundan başka daha büyük ve daha 
yollu bir vapur yaptırılması da düşü
nülmektedir. Bir Fransız gazetesi di
yor ki: 

«Son seneler zarfında her memle
kette deniz ticaret filosunun hacmi 
yükselmiştir. Halbuki Fransada azal
mıştır. Bir kaç sene evvel deniz tica
ret filomuz 3,500,000 ton hacminde 
idi. 937 de bu miktar 2,887,000 tona 
İndi. Bugün 66,575 ton daha azahnış-
tır. 

Çok vahim bir nokta da şudur: Bü
tün dünya tezgâhlannda büyük bir 
faaliyet varken bizim tersanelerimiz 
atalet içindedir. 937 senesinin son altı 
ayında hiç bir gemi yapılmamıştır. 
938 senesinin ilk üç ajmnda ise ancak 
iki küçük gemi inşasına başlanmıştır. 

Fransız gazeteleri bu vaziyet karşı
sında mecmu hacmi 500 bin ton tuta
cak yeni gemiler j^pılmasmı, bu arar 
da 90 veya 100 bin tonluk büyük bir 
vapur bulunmasmı istiyorlar. Bakahm 
bu hususta btr karar verilecek mi?. 

Bergama mektupları 

Bergama kermesi bu yıl 
çok muvaffakiyetli geçti 

Büyük eğlenceler ve mahlrane oyunlar tertip edildi 
Kozak yaylasının güzelliiine herkes hayran kaldı 

Tarihî Bergamadan bir görünüş 
Bergama (Akşam) — Bergama 

kermesi, zengin eğlencelerle bir hafta 
devam etmiş ve kapanmıştır. Kapa
nırken, kermesi hazırlıyanlar: 

— Gelecek yıl daha güzelini, daha 
üstününü yapacağız. 

Demişlerdir. Zaten açüış töreninde 
îzmir valisi ve Parti başkanı B. Fa:zlı 
Güleç, İradettiği nutukta hüsnü ni
yetle yapılan ve yapüaeak tankitleri 
memnuniyetle karşılamak lâzım gel
diğini işaret eylemişti. 

Bergaina kermesi, tarihî binlerce 
eser ve şaheserlerle dolu Bergamaya 
pek çok ziyaretçi çekmiştir ve çeke
cektir. Tarihî kalkan, ok atma, cirit, 
cob kaldırma, at yraışlan, güreşler, 
mUlî oyunlar, kermes ziyaretçilerinin 
alâkasmı ehemmiyetle celbettiği gi
bi Halkevinde verilen müsamereler, 
kermes kınnda açılan hayvan ser
gisi, Kozak yaylası ile Csındarlı plâ-
jmda geçirilen günler de yerli halkın 
istifade ve alâkasmı çekmiştir. 

Milyonlarca fıstık çamı bulunan 
Kozak yaylasında geçirUen gün için 
ecnebi devletlerin İzmirdeki konso
losları da davet edilmiş ve ailelerile 
çamlığa çıkmışlardı. Buz gibi kay
nakların kuşattığı çamlıkta ulusal 
oyunlar oynanmış, köy gençleri, Kiye 
adı verilen sırıklarla Tarzan filimle-
rinde gördüğümüz gibi ağaçtan a;ğa-
ca sıçrıyarak geçmişler ve alkışlan
mışlardır. Köylüler çam fıstıklarının 
mahsulünü bu suretle toplamakta 
imişler. Epey tehlikeli hareket doğ
rusu. 

Konsolosla!, Kozak yaylasında ta-
biatm ihtişamı ve fevkalâde güzelliği 
karşısmda hayran kalmışlardır. 
Candarlı günü plajda eğlenceler, 
oyunlar tertip edilmiş, güzel vakit 
geçirilmiştir. Bergama kermes komi
tesi, kermes ha:ftasınm sona ermesi 
sebebile derhal toplanmış, gelecek 
seneki kermes hazırlıklarına başla
mak kararını almıştır. 

Bergama şehri, başh başına tarih
tir. Bu şehrin ortasında henüz ne ol
duğu, hangi devirden kaldığı tesbit 
edilemiyen muazzam binalar var. Ba
zilika adı verilen muhteşem ve muaz
zam bina, bunlardan biridir. Bazilika 
eski Yunancada (Krala veya impara
tora aid) mânasına geliyor. Fakat bu 
muazzam eser nedir? Bir hamam, 
bir mabed veya saray olduğunu tah
min ediyorlar. Fakat en yüksek âlim
ler bUe onun hangi devirden kalma 
olduğunu henüz bilememiş, söyliye-
memişler. Geniş bir sahayı kaplıyan 
bu tarihî eser, evvelce baştan başa 
mermerle kaplı imiş çok eski zaman
larda, bu gibi eserlerin kıymeti henüz 
bilinmediği sularda bu güzelim, kıy
metli mermerler sökülmüş, yaküarak 
kireç elde edihniş, inşaat ve badana
da kullanılmış. Binanm en üst katla
rına çıkmak için kaim duvarlann için
den geçen gizli yollar var. Bazüika'nm 
su tesisatmın da çok mükemmel oldu
ğu meydana çıkan Künklerden belli.. 

Şurada imparator Antuvanın sara-
yuun harabeleri var. Mısır melikesi 

(Kenardaki kapı hipodrom kapısıdır) 
Kleopatraya âşık olan Antuvan, onu 
Bergamaya getirtmiş, sarayında alı
koymuş ve kurnaz kadın, Bergama-
nın 90,000 cUd kıymetli eser bulunan 
kütüphanesini gördüğü zaman bu 
eserleri Mısıra götürmek istediğini, 
başka bir dileği olmadığını söylemiş, 
Antuvan, gülerek bu ehemmiyetsiz 
bulduğu dilek karşısında: yalnız bir 
söz söylemiş ve: 

— Al! demiş. İşte, İskenderiyenin 
bütün cihanca malûm zengin kütüp
hanesi, Bergama kütüphanesinden 
Kleopatra tarafından götürülen dok
san bin eserle o zenginliği bulmuş. R o 
malüar zamanında şehir o kadar bü
yümüş, nüfusu o kadar çoğîilmış ki. 
Akropol ile aşağıda kalan şehir halkı
na, Bergamanm ortasından geçen 
üç köprü kâfi gelmemeğe başlamış. O 
vakit Roma mimarisi, en büyük ese
rini bu nehrin üzerine kurmuş, cesim 
kemerlerle Selipoz çayını kapatmış, 

hattâ öyle kapatmış ki, o muazzam ke
merlerin üzerine fabrikalar, evler, bü
yük hamamlar yaiptırümış.. yalnız 
Bergama içinde şimdi (Bergama ça
yı) diye anılan bu su, kırk beş yıl ev
vel kemer ağızlarının ağaçlarla tıkan
ması yüzünden bir seylâpta taşmış, 
büyük bir facia olmuş, Bergamada 
2500 kişi sular tarafmdan götürül
müş.. Bergamalılardan bu faciayı elan 
hatırlıyanlar çoktur. Şarkısı bile unu
tulmamış. 

Çayın bir kenarında Beyazıd zama
nında yaptırılmış bir cami var. Kavis 
şeklinde tutturulan bu caminin mi
naresi hakkmda bir de hikâye var. 
Mimar minareyi yaptınrken eğriliği 
nazarı dikkati celbetmiş, kendisine 
haber vermişler: 

— Bu minare eğri, dikkat et. 
Demişler, o vakit usta: 
— Doğru minareyi herkes yapar, 

marifet eğrisini yapmaktır. 
Diyerek inşaata devam etmiş ve gö

rülmeğe değer bu mukavves minareyi 
meydana getirmiş. Hattâ bu caminin, 
kilise olduğu hakkmda bazı iddialar
da; bulunulmuş, fakat yapüan tedkik-
1er neticesinde caminin, Beyazıd dev
ri mimarî eserlerinden olduğu anla
şılmış. 

Dünyada ilk hastane, Askulapyon 
Bergamada kurulmuş ve bu mühim 
eser bugün tamamile meydana' çıka
rılmıştır. Romalılar devrine aid hipod
rom da; kısmen meydanda ise de hi
podromu tamamen meydana çıkar
mak için uzun süren hafriyata giriş
mek lâzımdır. Akropol, yukarıda bü- . 
tün heybetile ve içine 25000 seyirci 
alan tiyatrosile, mabedlerile, hamam-
larile, yükselmektedir. Orhan bey za
manında' Demir beyin kardeşi Dursun 
beyi okla öldürttüğü kale, Selçukî esei^ 
lerinden birçok mescid, Çinili minare 
ve hamamlar, hepsi büyük alâka u-
yandıran eserlerdir. Bergama kerme-
ri, Bergamaya seyyah celbi bakımın
dan orijinal ve kazançlı bir eserdir. 
Başta vali B. Fazlı Güleç olmak üzere 
Bergama kermesi için çalışanları teb
rik ve takdir ederiz. 

^. 
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Muhtelif ATTupa merkedecini gesen 
İngiliz Hariciye şube müdürlerinden 

B. Strang 

İspanya hazU: Frankonun tanUan Ur felıre girtyor 
tngilterede hava manerrası: 
Projöktörle tayyare anmıyor 

Jiı, 
^ on altısında 80 yaşuu dolduracak ohm faveg 

Kralı tenis oynuyor 
Romanya Başvekili LeUstanda: Ba^ekü Patrik Kristea 

mareşal Pllsudskinin kabri önünde 

10 senede hayır işlerine 
100 milyon lira veren 

bir ingiliz lordu 
Lord Nuffield bir işçi çocuğu ilten nasıi ingilterenin 

en lıllylili fâbrilıatiirli oiJu? 
Lord, milyonlar kazandığı halde parasızken sevdiği 

kızdan başkasile evlenmedi 
İngilterenin en büyülc fabrikatörü 

ve «engin adamı olan Lord Nuffild'in 
geçen hafta Oksforddaki fabrikasının 
bürosunda tek başına çalışırken, ken
disini dağa kaldırmak istlyen iki hay
dudun tecavüzünden soğuk kanlıhğı 
sayesinde inırtulması ve şerirlerin zar 
bıta tarafından yakalanması îngilte-
rede umumî bir meserret uyandırmış
tır. Zira lord Nuffield, zenginliği nls-
betinde hayır işlerine karşı eli açılrtır. 
Şimdiye kadar kendi parasile fakirle
rin tedavisi için bir kaç hîistane aç
mış, fennî araştırmalara yüz binler
ce İngiliz lirası teberru etmiştir. 

Bu lordun hayır işlerine karşı cö-
merdliğlne dair bir fikir vermiş olmak 
için son on sene içinde hayır ve hase
nata 15 milyon sterlin, yani bizim pa
ramızla yüz milyon Türk lirası sarf et
tiğini söylemek kâfidir. Geçenlerde 
gazeteciler lord Nuffieldl ziyaret ettik
leri zaman bu sahavetiıü ima ederek 
kendisinden şu suali sormuşlardır: 

— Lord, siz ne kazamyorsamz, hep
sini hayır işlerine sarfedijrorsunuz. 
Yoksa niyetiniz fakir olarak ölmek 
midir? 

Lord Nuffield gazetecilerin bu sua
line demiştir ki: 

— Fakir, ihtiyar annem, her sa1>ah 
kendisini ziyarete gittiğim zaman ba
na derdi ki; para toplamak mânâsız 
bir şeydir. Çünkü biriktirilecek para^ 
1ar, öteki dünyaya götürülemez, son
ra baylar vmutmaymız ki benim ço
cuklarım da yoktur. Bu iki sebebden 
dolayı, kazandığım milyonlan hayır 
işlerine sarfetmezsem ne yapacağım? 

Bugün dünyanm en zengin fabrika
törü olan Lord Nuffield fakir bir ana 
babadan doğmuştur. Babası bir fabri
kada işçi idi, kendisi de babasmm 
yamnda çıraklık yapıyordu. Küçük 
Vilyam, kazandığı paralardan bir kıs
ırımı saklardı. Çünkü gayei emeli bir 
bisiklet satın almaktı. Bir kaç ayda 
biriktirdiği paralarla emeline nail ol
du, yani özlediği bisikleti satın aldı. 
Çocuk, hem bisiklete biniyor, hem de 
mekanizmasmı, muhtelif âletlerini 
tedkik ediyordu. 17 yaşında iken evi
nin kapışma şöyle bir levha astı: 

B i s ik l e t t a m i r e d i l i y o r , 
t a m i r l e r s ü r a t l e v e a z b i r 

ü c r e t l e y a p ı l ı y o r 
Vilyam, bu levhayı astıktan sonra 

bisiklet tamiratma başlamış ve bu 
sayede ilk atölyesini açmıştı. Anası ile 
babası, Vilyamın hevesini kırmamak 
ve kendisini teşci etmek için oturduk
ları evin bitişik arsasında ona büjrü-
cek bir atölye açmışlardır. Vilyam 
kendi elile, bu atölyenin tabelâsım 
yazmıştır. Tabelâ şu idi: 

V i l y a m - M o r r i s b i s ik l e t 
f a b r i k a s ı ve t a m i r h a n e s i 
Vilyam bir gün sabahtan akşama 

kadar uğraşmış ve ilk bisikleti yap
mış, üstüne de «The Morris» marka-
sım vurmuştur. İşte bugünkü İngiliz 
lordu bu şekilde servetinin ilk temeli
ni atmıştır. Bisikletten sonra motosik
let yapmağa başlamış, nihayet bu
gün İngilterede pek meşhur olan Mor
ris otomobillerini inşa için bir fabrika 
açmıştır. Fabrikayı az zamanda bü
yütmüş ve nihayet İngilterenin en 
büyük fabrikatörü olmuştur. 

Morris Nuffield, elli yaşma bastığı 
halde etrafında pervane gibi dolaşan 
bir çok zengin ve güzel kız ve bayan
ların desti izdivacını reddetmesi me
rakı mucib oluyordu. En nihayet bu
nun da sırrı anlaşılmıştır. 

Vilyam çocukluk zamanında tanı
dığı Elizabeth namında fakir bir kız 
seviyordu. Bu kız, ilk bisiklet tamir
hanesini açtğıı zaman yanında bulu
nuyor ve işlerine yardım ediyordu. İki 
âşık, istirahat zamanlarını beraber 
geçiriyorlardı, fakat Vilyam süratle 
parlıyarak zenginlik yolunu tuttuğu 
zaman genç kız, istikbaline mani olma 
mak için sessiz sadasız, yanından çe-

Lord Nuffield 
kilmiş ve 43 yaşma vardığı halde o da 
çocukluk arkadaşı milyoner gibi ev
lenmemiştir. 

Vüyam 50 inci yıldönümünü kutlı-
yacağı gün Elizabeth de davetliler ara-
smda bulunuyordu. Lordun annesi et
rafına 50 mum dikilmiş olan büyük 
pastayı kesmek için ayağa kalktığı za
man kendisine hitab ederek: 

— Oğlum, şimdiye kadar niçin ev
lenmediğinin set)eblerini biliyorum, 
şimdi senden çok rica ederim sevdi
ğin kızla evlen, demiş ve gözleri sevinç 
yaşlarile dolu olduğu halde yanında 
oturan Elizabetin elini tutarak oğlu
nun elile birleştirmiştir. Bu suretle 
İngilterenin en zengin adamı, çocuk
luk arkadaşı ve candan sevgilisi olan 
işçi kızla evlenmiştir. 

Lord Nuffield şimdi tayyare fabri-
kalan kurmuştur. Bilhassa son aylar 
içinde büyük bombardıman tayyare
leri yapmak üzere büyük bir fabrika 
inşa etmiştir. Bu suretle İngilterenin 
müdafaasına hizmet edecektir. Bir iş
çi oğlu olduğu halde zekâsı ve çalış
ması sayesinde milyonlar kazandıktan 
başka Lordluk payesini de almıştır. 

Çilekjjıracı 
B u l g a r i s t a n t a y y a r e i le 

s e v k i y a t a b a ş l a d ı 
Sofya 3 (Akşam) — Yapılan büyük 

hazırüklardan sonra Bulgaristan, taze 
çilek ihracatına başlamıştır. İlk parti, 
Avrupaya tayyarelerle gönderilmiştir. 
Yalnız 30 mayısta bir günde ihraç edi
len çilekle rl4 vagondur. 

Bu sene yeniden Bulgaristanda 
Katvnista, Peştera ve pazarcık havali
sine 14,000 dekar çilek, ekildiğinden 
bu yılki çilek ihracatı, Bulgaristanda 
6 milyon kilogramı bulacaktır. Geçen 
1937 senesinde 3 milyon kilogram çi
lek ihraç edilmişti. Bundan evvel 
36,000,000 leva kazanmıştı. Bu 
yıl çilek mahsulünün 5 milyon kilog
ramı Almanya ile İngiltereye gönde
rilecektir. Yapılan hesaba göre, Bulga-
ristandan çilek ihracatı, 1930 senesin-
denberi 8 sene zarfında 15 misli art
mıştır. İhraç edilecek çileklerin birkaç 
gün muhafazası için Bulgaristanda ih
racat merkezlerinde yeni soğuk bava 
depoları da yapılmıştır. 
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Tamşvar dün Beşiktaşı 
1-0 yendi 

Beşiktaşlılar bilhassa haf hattının bozuk 
oynamasından mağlûp oldular 

"••4. 

I 
seşiKiaı mnlıaolınlerl 

Şehrimizde yaptığı ilk iki maçta 
Feneıbahçeye 1-0, Peraya 3-2 yenilen 
Rumenlerin Tamşvar takımı dün 
Şeref stadında Beşiktaşı 1-0 yenmeğe 
muvaffak oldu. Beş yüz kadar seyir
cinin bulunduğu maçta birkaç mü
him elemandan mahrum bulunan 
Beşiktaşlılar isteksiz ve fena oynadı
lar. Buna mukabil yaptıklan ilk iki 
maçı kaybeden Tamşvarlılar hiç ol
mazsa memleketlerine bir galibiyet
le dönmek için olanca enerjilerile ça
lıştılar. Bu şerait dahilinde esasen 
zayıf bir takım olmıyan Tamşvar ma
çı kolaylıkla kazandı. 

Adnan Akımn idare ettiği oyuna 
Rumenler Fenerbalıçe maçmdaki 
kadrolarile, Beşiktaş da: 

Mehmed Ali - Hakkı, Faruk - Ri-
fât, Feyzi, Zeki - Hayati, Muzaffer, 
Nâzım, Hakkı, Eşref şeklindeki takam
la çıktılar. Beşiktaşm Tamşvar haf 
hattmda kesilen ilk akmmdan sonra 
Rumenler Beşiktaş hailarmm bozuk 
olduğundan istifade ederek tam bir 
hâkimiyet kurdular. Beşüstaş forver-
dinin anlaşamaması, üstelik geri-
den de düzgün top alamamaları yü
zünden yaptıkları seyrek hücumları 
Tamşvai: müdafüeri kolaylıkla kar-
şıhyabUiyorlardı. Tamşvarlılar oyu
nun hâkim oynadıkları bu ilk kısmın
da yakaladıkla!! birçok fırsatlardan 
istifade edemediler. 20 jhci dakika
dan sonra oyun mütevazin bir cere
yan aldı. Ancak izah ettiğimiz sebep
lerden dolayı Beşiktaşm hücumlan 
kolaylıkla uzaklaştınlıyordu. 

Gol 
30 uncu dakikada yapılan bir Tamş

var akınında sağiçin kafa ile ortaya 
yolladığı topa Beşiktaş müdafileri ıs
ka geçtiler. Demarke bir vaziyette olan 
santrfor ayağının önüne düşen topu 
bir iki adım sürdükten sonra üç met
re mesafeden plase bir vuruşla Beşik
taş kalesine soktu. 

Golden sonra Beşiktaşlılar hafif bir 
hâkimiyet kurdular. Fakat yaptıkları 
hücumlar nisbeten tehlikesiz oluyor. 
Buna mukabil Tamşvarm yaptığı sey
rek akınlarda Beşiktaş müdafaasımn 
bozuk oyunu birçok gollük vaziyetler 
doğuruyordu. 35 inci dakikada bir fri-
kiki yumrukla karşüamak istiyen 
Mehmed Ali tc^u iyi uzaklaştıramıya-
rak Rumen santforımun önüne dü-
şürdiyse de bu oyuncu boş kaleye ata
madı. Bir dakika sonra Nâzımla Mu
zaffer tc^u paylaşamadıklanndan 
muhakkak bir gol kaçırdılar. 40 mcı 
dakikada Beşiktaşlılar da takımda bir 
değişiklik yaparak Hakkıyı santrhafa 
aldılar. Bu tadilât derhal tesirini gös
terdi. Son beş dakikada Hakkının ha-
fa geçmesile daha iyi beslenen Beşik
taş forverdi birkaç tehlikeli akın yap
tıysa da birinci devre Tamşvarm üstün
lüğü altında bitti. 

İkinci devre 
Esasen geç başlıyan oyunda iki dev

re arasında 15 dakika kadar süren bir 
istirahat verilince ikinci devrenin dört
te üçü karanlıkta oynandı. Bu vaziyet
te son dakikalarda bilhassa Adnan 
Akın gibi iyi bir hakemimizin oyunu 

bir fol kacırîyottor 
tatil etmesi icab ederken zifiri karan
lıkta oyuna devam edildi. 

Kornerle kesilen Tamşvarm ilk akı-
nmdan sonra ikinci dakikada Beşik
taşm 25 metreden kazandığı bir friJcl-
ki Hakkı çok güzel çektiyse de top di
reği sıyırarak avuta gitti. Beşiktaşm 
ilk dakikalarda kaçırdığı birkaç fırsat
tan sonra galibitlerinin tehlikeye gir
diğini gören Tamşvarlılar da canlana
rak hücuma geçtiler. Oyun bir müd
det karşılıklı akınlarla geçtikten sonra 
20 inci dakikada Beşiktaşlılar kısa fa
sılalarla oyunda tam bir hâkimiyet 
kurdular. Porverd hattımn anlaşama-
mazlık ve geçimsizlik yüzünden ka
çırdığı fırsatlar, galibiyeti elinden 
kaçırmak istemiyen Tamşvarm vakit 
geçirmesi oyunım sonlarına doğru 
Beşiktaşm bazı oyuncularım asabüeş-
tirdi. Bu meyanda bilhassa Eşref bir 
çok defalar topa çıkacağına adama 
baktığından bir takım fırsatlar da bu 
yüzden kaçtıktan sonra ojnmun son 
15 dakikası topun takib edilemiyeceğl 
derecede karanlıkta oynandı ve Beşik
taşm bütün gayreti netice vermeden 
maç 1-0 Tamşvarm galibiyetile netice
lendi. 

Nasıl oynadılar? 
Tamşvarhlar kazanmalarma rağ

men yüksek bir oyun gösteremediler. 
Kalecileri, solhafları ve sağaçıklan 
takımda en iyi oynıyamlardı. Şeref, 
HüSnü ve Nuriden mahrum bulıman 
Beşiktaş takımına gelince oyunun İlk 
kısmında çok isteksizdi. İkinci devrede 
mağlûbiyeti hissettikten sonra can-
landıyse de elde ettikleri fırsatlardan 
istifade edemediler. Müdafaada Meh
med Ali bozuktu. Birçok defalar topu 
elinden kaçırdı. Eğer karşısında me
selâ Melih gibi seri bir oyuncu olsay
dı bu oyunlardan birkaç gol yiyebUir-
di. Haf hattının bilhassa Hakkı santr
hafa geçmeden evvel - yok denecek 
kadar bozuk oluşu Tamşvar akınlan-
nm bütün sıkletini yanındaki arkada
şından mühim bir yardım göremiyen 
Faruğun üzerine yükledi. Forverde ge
lince; bir kaç sefer hariç olmak üzere 
hiç anlaşamadüar. Bundan başka ge
riden yardım görememeleri. Eşref gi
bi bazüannm sertlik yapmağa kalk
maları, elde ettikleri fırsatlardan - fır
satçı tanınmış olmalarma rağmen-
istifade edemeyişleri yüzünden sayı 
çıkaramadılar. 

Hakem Adnan Akımn idaresi iyi idi. 
Yalmz oyunu son dakikalarda tatil 
etmiyerek karanlıkta oynatmasına 
hayret ettik. Tevfik Kuyaş 
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Iş bankası kum
bara ikramiyesi 

Haziran keşidesinde 
kazananların isimlerini 

yazıyoruz 

Türkiye İ9 bankasmın kumbaralı ve 
kumbarasız küçük cari hesablan İçin tan
zim ettiği ikramiye pl&nmm haziran ke
şidesi banka umumi merkezinde ve noter 
huzurunda yapılmıştır. Bu keşideye talı-
sls edilen mükâfatlan, kazanan hesab 
numaralan ve .sahlblerinln isimleri ile 
hangi şehirlerde bulımduklannı sıra ile 
yazıyoruz: 

1000 Ura kazanan — İzmlrde: 10068 
Yusuf. 

Beşer yüz Ura kazananlar — Beyoglım-
da: 7792 Ali, Ankarada: 7165 Osman 
Mustafa. 

250 şer lira kazananlar — Ankarada: 
25029 Remzi, İstanbulda: 78410 Sami, İs-
tanbulda: 73395 İbrahim. 

Yüzer lira kazananlar — Ankarada: 
29056 Arif, 15318 Mehmed. İstanbulda: 
48511 doktor Ahmed, 77832 Hafıza, 57406 
Ziya, 61245 Semahat, Beyoglunda: 7371 
Fatma, İzmlrde: 6912 Coya Suhami, 18005 
Veysi, Adanada: 6961 Ahmed, Akhlsarda: 
1013 İntepe, Antalyada: 1877 Nazime, Ba-
lıkeslrde: 182 Naci, Bursada: 1435 Mes-
tan HalU, Giresunda: 5778 Katerina, 
Karsta: 1438 Fevzi, Manisada: 1110 Erol, 
Mersinde: 2708 Mehmed TatU, Samsun
da: 4858 Hamdi Tecer, Sıvasta: 2027 
Derviş. 

Ellişefi Ura kazananlar — Ankarada: 
12698 Selçuk, 78387 Osman, 18391 Sal& -
haddin, 77768 Rüştü, İstanbulda: 78845 
Cafer, 38439 Jak, 51457 Tahsin, 52717 
Turhan, Kadıköyde: 4526 Mebrure, 6674 

( Süleyman, Beyoglunda: 10169 Marl, İz
mlrde: 14347 İhsan, 9670 Özdemir, Ayva
lıkta: 1052 Emine Nusret Coşan, Berga-
mada: 1030 Fuad, Edremitte: 1363 Ke
mal öz, Eskişehirde: 1607 Nuran, Kayse-
rlde: 3206 Nuri Demlrsoy, Konyada: 2957 

- Muhsine, Yenişehirde: 479 Hasan Hilmi 
' Sunay. 

Yirmi beşer lira kazanlar: Ankara: 1263 
Sevim, 4618 AtauUah, 30035 Nureddin, 
9534 Fuad, 27496 Muzaffer, 25064 Bedia, 
26326 Zeki, 27185 Ragıp, 2462 NUÛfer, 5448 
Sûheylâ, 16672 Ahmed, 17986 Ayşe, 28931 
Hayatı, 30497 Mehmed. 

İstanbulda: 53001 Şinasi, 73844 Akif, 
40156 Salvator, 74311 Hazun, 59530 Dimlt-
rl, 4906 Nihat, 56401 Emine, 59959 Gevher, 
68526 Zehra, 42311 Süheylâ, 66505 Neşe, 
33160 Lefter, 38066 Naim, 63393 Süheylâ, 
59043 Şefika, 58284 Emine, 71687 Ayda. 

Kadıköyde: 7606 Ömer, 7046 Feriha, 1573 
Fikriye, 2220 Mehmed. 

Beyoglunda: 16688 Mari, 20300 İzzet. 
Oalatada: 809 Tıma Fehmi. Beyazıtta: 

751 Hüseyin. 
İzmlrde: 8768 Fatm», 17160 Mehmed, 6170 

[ t^beyde, 6809 Turgut, 14372 Zlşan, Afyon-
I da: 1402 Pekcan, Bafrada: 1021, Dl-

yarbakırda: 1788 Ahmed Çetin, Edlr-
nede: 366 Mustafa Salih, Q. Antebde: 
974 Ralf Başol, Mersinde: 2523 Zeki Kok-
gll, Milâsta: 613 Süre3rya ve Faruk N. 
AH Sodra, Samsunda: 1397 Cemal Hüse
yin, Trabzonda: 2215 Valâ Kartal, İsken-
deriyede: 2542 Kler tshak Hayoo. 

tf bankasmın 1 Ebziran 938 kumbara 
keşidesinde bin liralık ikramiye tzmire 
çıkmıştır. 500 liralık İkramiyelerden bir 
tanesi de îş bankası Beyoğlu şubeslnds 
küçük csüi hesabı ve kumbaraa bulunan 
bayan Emsal Aliye çıkmıştır. 

Bayan Emsal on sekiş yaşmda bir geno 
kızdır, Cihangirde oturmaktadır. Şimdiye 
kadar harçbklanndan ayırarak bankada 
birikmiş altmış küsuD lira parası vardı. 
Bu defakl İkramyle İle birlikte bu meb-
Ulg altı yüz liraya yakmlaşmıştır. Kendl-
slle görüşenlere bu paraya dokunmıya-
cağmı ve birtktimekte devam edeceğini 
söylemişti!'. 

lUIIUUltlHlIl 

NEVROZ İN 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 
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SARAY ve BABIALININ İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Kışlalarda yapılan llkaat, Abdülhamid'in 
gizli propagandası 

I 

Her tarafta emniyet ve asayiş muh-
tel olmuş bulunduğundan büyük bir 
felâketin vukuu ihtimali düşünülerek 
Arabistanm, Anadolunun, Kümelinin 
her cihetinden şeriat ahkâmımn tat
biki isteniliyor. 

Hattâ gayrimüslim vatandaşlan-
mız dahi bunu kemali hahişle arzu 
ediyorlar. (!) Böyle iken Allahm koy-
duğtı kanun, hâşâ sümmehâşa, kâfi 
değilmiş gibi tereddüd eseri gösteril
mesi camleri âdeta şımartmış, bu jrüz-
den her taraf büyük bir tehlike içinde 
kalmıştır. 

Bu sebeble biz Osmanlılar vaz ve 
tertib edUecek kanunlann şeriat ah-
kâmma tatbik edilmesini otuz milyon 
Osmanlının hayatı kendi ellerinde 
bulıman siz, muhterem OsmanU me
buslarından, sizin adaletinizden, him
metinizden taleb ve istirham eyliyo-
ruz. 

Yaşasın şeriat! Yaşasın ktmunu esar 
si! Yaşasm millet meclisi, yaşasın mil
let vekilleri! 

5 Safer 1326 - 13 şubat 1324 
Mebusan meclisi böyle bir varaka 

üzerine ne yapabilirdi? 
Gerek bunun, gerek Beyazıd dersi

amlarından Osman Bedreddin ve Ri
zeli Ahmed Hamdi efendiler tarafm-
dan bu yolda tertib edilmiş diğerleri
nin hıfzma karar verdi! 

Bütün bu renk renk, çeşid çeşid, ih-
tiraslarm tesadüm edecekleri günler 
yaklaşıyordu. 

31 mart vakasmdan iki, üç gün ev
vel Beyoglunda Rumlar arasmda İs
tanbulda yakında bir ihtUâl hareketi 
çıkacağı kulaktan kulağa söyleniyor
du. 

Abdülhamid payitaht askerinin hoş 
tutulmasına, sızütılanna meydan ve
rilmemesine pek ziyade itina ederdi; 
hele Yıldız kıtalarım ihsanlar, iltifat
larla pek ziyade şımartmıştı. Bunlar
dan hiç bir vakit ağır hizmetler iste
mezdi. Meşrutiyetten sonra orduda 
mektebli zabitler alaylılara tercih edi-
liyoıdu. Bu da tabiî alaylılarm iğbira
rım celbediyordu. 

Abdülhamid devrinde atalete mah
kûm zabitler meşrutiyette hem ken
dileri fazla çalışıyor, hem askeri ça
lıştırıyorlardı. 

Abdülhamid saltanatmda askere 
her gün (beş vakit namaz, padişaha 
dua!) telkinlerinde bulunulurdu; za
bitlerden de bu istenirdi. 

Meşrutiyetten sonra talimlerde na
maz vakitlerine pek dildcat edilmiyor
du. Senelerdenberi mülâ3mnete, isti-
rahate alışnuş askerin ruhî haletleri
ne, onlarla talim haricinde de temas 
edilerek ne düşündüklerini anlamağa, 
kendilerine zamana göre iyi ve lüzum
lu telkinlerde bulunmağa ehemmiyet 
verilmiyordu. Evvelce din namına 
hareket ettirilen bu askerden şimdi 
(padişaha dua) yerine birdenbire pek 
anlıyamadıklan vatan müdafaasma 
hazır bulunmalan isteniliyordu. 

Tensikat ve tasfiye icabmdan ola
rak bütün ordulardan açığa çıkanlan 
bir çok erkân, ümera, zabitler İstan
bulda işsiz, güçsüz toplanmışlardı. 
Bunlar da tabiî gayrimemnunların 
miktarım arttınyordu. 

Askerler At)dülhamid devrinde ol
duğu gibi tezkere istemek, talime çık
mamak itiyadlanm daha kaybetmiş 
değUdi. Hükümet üçüncü ordudan îs-
tanbula getirdiği avcı taburlarmı mül
kî ve askerî icraatmda kullamyordu. 
Bu hal bu taburlara diğer kıtalara 
karşı bir rüchan temin ediyor, fakat 
ayni zamanda o kıtalarda hoşnudsuz-
luğu kuvvetlendiriyordu. 

Müfsidler ve mürtecUer bu avcı ta
burları ele ahnmadıkça İstanbulda 
mühim bir hareket yapılamıyacağım 
anlamış, buna göre işlemek lüzumunu 
takdir etmiştUer. Bu lüzumun takdi
rinden sonradır ki Yıldız sarajn tüfek
çileri dördüncü avcı taburu çavuşla-
nndan bazılarile temasa girmişlerdi. 

Bazı alayh zabitler de nefer kıyafeti
ne girerek bu taburların kovuşların
da ifsadlarda bulunuyorlardı. 

Askerin gayri kimseler, bir takım 
sankhlar da kışlalarda asker arasına 
girerek ilkaatta bulunuyor, Volkan 

gibi gazeteleri efrada okutturuyorlar
dı. 

Asker için bir tecrübe olmak üzere 
bir miktar şemsiperli kasketler ge
tirilmişti. Fena bir şeymiş gibi asker 
arasmda bunun aleyhinde tahrikler 
yapılıyordu. 

Abdülhamid: 
— Asker benim kuvvei maddiyem, 

ulema da kuvvei maneviyemdir! 
Derdi. 
Meşrutiyetin ilâmndan iki ay ge

çince payitahtta bu iki kuvvette de 
inkılâba karşı haheş ve teveccüh iyi* 
den iyiye kırılmıştı. 

Meşrutiyetin ilk haftalarında ka-
dınlann hürriyete, açıklığa gösterdik
leri meyil mutassıb dimağlarda nahoj 
tesirler bırakıyordu. 

Teşrinievvelin yedisinde başta ule
madan bir heyet Yıldız sarayma gide
rek halife sıfatile Abdülhamide ((müs-
tahsen âdetlere muhalif olarak mey
dan alan bazı bidatlerden» şUcâyet 
etmişti. Bu protestocular arasında It-
tihad ve Terakki cemiyetine intisab 
etmiş olanlar da vardı! (1) 

31 mart günü âsi elebaşısı Hamdi 
çavuş da mektebli zabitlerin dine hür
metsizliğinden ve «kokonalarla alenen 
gezmelerinden» kışlada işret etmele
rinden askerin münfeil olduğunu be
yan ile şikâyetlerde bulunmuştu. 

Askerler arasında ilk hoşnudsuzluk 
eseri ramazan içinde görülmüştü. Bif 
kısım aiskerler Şarab iskelesinden Taş-
kışlaya müsellehan giderek gördük
leri haksızlıkları ortaya sürüp adalet 
istemişlerdi. Hassa kumandanlığı iş
ten vaktile haber aüp bu askerlerden 
on yedisini tevkif ile hâdiseyi kapat
mıştı. 

İkinci ve üçüncü hareketler Babıâ-
lide ve Kadirgada vukua geldi. Burar 
lardaki askerler talime çıkmak iste-
medüer. Bu da vahim bir şekil alma* 
dan bastınidı. Dördüncü hareket TaŞ-
kışlada görülmüştü. Bu kıyamı evvel
ce tafsil eylemiştik. Bu hareket kaö* 
sız bastınlamadı. 

Beşinci kıyamda dördüncü alay ef
radı: 

— Zabitleri istemejdz-
Diye gürültüye koyuldular. Bu taroa* 
mile yeniçerilerin (istemezüklerini) 
andınyordu. Bunun da önüne geçUdi-
Altmcı, yedinci kıyamlar Yıldızda!» 
Arab ve Arnavud taburlarında çıktı» 
Üçüncü avcı taburu kumandanlığı^-* 
da bulunmuş olan erkâmharbiye bin
başısı Remzi bey - general - bana tev
di eylediğinden bahseylemiş olduğuio 
hatıratında bu mesele hakkında Ş̂  
izahatı vermektedir: 

Taşloşla vakasından - bahsettiğiHi^ 
dördüncü hareket - sonra üçüncü av<* 
taburunun selâmlık resminde Yıldı* 
camisinde bulunması emri verilmişÖ* 
Tabur efradımn yeni elbisçsi yoktu-
Eski elbiselerile selânüığa gitmeler» 
münasib olamıyacağım, efrada yeO* 
elbise verilmesi lâzım geldiğini arze*' 
tim. Dinlemediler. İradeyi yerine g^ 
tirmek üzere cuma günü taburum^* 
Yıldız camisine geldim. Bize 
olunan yer caminin dış kapısı keis** 
nndan yokuşa doğru olan kısunoj' 
Diğer taburlardan evvel gelmiştik. I** 
sıra olarak orada yerleştik. Biraz scfO'' 
ra sağımıza, saltanat kapışma doğ̂ ** 
gelen Arnavud taburu, taburumu a?** 
ğı doğlnı sürmeğe başladı. Bunu y e ^ 
darUğmdan ve hepimizin yerleşioe* 
lüzumundan ibaret telâkki edere» 
biraz çekildUc. Sıralan İkişer iken döf* 
der yaptırarak taburuma daha dar ^ 
yer işgal ettirmeğe mecbur kaldU* 
Arnavud taburu bunu da kâfi görin^ 
di. Tazyüû arttırdıkça arttırdı. ^^ 
damn ortasma çıkılamazdı; ax&cc^ 
girip vaziyeti düzeltecek ortada ^ 
âmir de yoktu. , 

Arnavud taburunun kumandaw* 
hünkâr yaveri miralay Müslim bcy* 
yanaştım; itidal ve hürmetle hali of*" 
lattım ;daha fazla tazyik edilmem^''' 
ligimizi rica ettim. 

Haşin bir eda ile: 
— Dinlemem bre! Burası bizim r 

rimizdir! 
(Arkası vi ar) 

(1) Maliir Sald: 31 mart. 
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Bayan roman yazıyor ^ J 

ef-

•' Müfide elindeki kitabı kaldırıp bir 
köşeye fırlattı. Kendi kendine: «Aman 
>ie saçma roman!» diye mırıldandı. 
Halbuki fırlatıp attığı kitap hiç de öy
le saçma bir roman değildi. O günler
de yeni çıkan bu kitabı herkes büyük 
bir zevk ve merakla okuyordu. Roma
nın muharriri meşhur Mehmed Ma-
dddl. Müfide Mehmed Macidi küçük
ten beri tanırdı. Ayni semtte oturmuş
lardı. Aşağı yukarı çocukluk seneleri 
birlikte geçmişti. Şimdi meşhur bir 
romancı olan Mehmed Macid seneler
ce evvel daJgm, uyuşuk, hattâ biraz 
aptalca bir çocuktu. Müfide kendi 
kendine: «O aptal, o budala Macid 
böyle meşhur bir romancı olsun ha... 
Hayrettir..» diyordu. 

Eski çocukluk arkadaşına karşı 
genç kadmm İçinde âdeta kıskançlık 
hisleri kabanyordu. Çünkü Müfide 
ötedenberi edebiyata meraklı idi. Böy
le meşhur bir romancı olmağı aptal 
Matide değil ancak kendisine yakış-
tınrdı. Birdenbire başının içinde bir 
flmşek çaktı. Sanki o da Macid gibi 
romanlar hikâyeler yazamaz mı İdi? 
Gene kendi kendine söylendi: 

— Bizim aptal Macid bile romanlai" 
yazdıktan meşhur bir romancı olduk
tan sonra ben ondan niçin aşağı ka-
lacakmışım?.. 

Hemen o günden tezi yoktu. Koca-
81nın yazı masama koştu. Kâğıd ka
lem aldı. Fakat ne yazacaktı? Roma
nı neye dair olacaktı? Saatlerce dü
şündü. Kafa patlattı. Nihayet karar 
verdi. Hassas bir kadmın zalim bir 
erkek elinden çektiği ıztıraplan yaza
caktı. Romanı için de pek şairane bir 
İsim bulmuştu: <San bir gülün ıztı-
rabı..» 

Fakat tam yazıya başlıyacağı sıra
da gözü saate ilişti. Altı buçuğa yak
laşıyordu. Eyvahlai: olsım kocası ne
rede ise gelecekti. Halbuki akşama ye
mek yoktu. İki gün evvel hizmetçileri 
kaçtığı için yemek pişirmek, bütün 
ev işleri kendi başına kalmıştı. Müfi
de pişireceği taze baklayı ayıklamak 
İçin mutfağa giderken kendi kendine 
söyleniyordu: 

— Tam şairane yazüar, hassas bir 
kadının ıztıraplarını yazacağım sıra
da yemek pişirmek gibi âdi, maddî bir 
İş yapmak ne feci birşey... Fakat sen 
bunu gel de kocam olacak adama an
lat... O böyle şairane şeylerden ziya
de midesinin zevkini tercih eder. İyi 
pişmiş yoğurtlu, sarmısaklı bir bakla 
yemeğini en hassas, en şairane yazı
lara değişmez. Ne kaba adam... 

Yemeği büyük bir acele içinde ate-
Çin üzerine koyduktan sonra hemen 
tekraı- masasının başına koştu. Yalçın
da yaratacağı büyük sanat eserini yaz-
öiağa başladı. O kadar dalmıştı ki ko-
casmın anahtarla sokak kapısmı aça
cak içeriye girdiğini bile duymamıştı. 

Paruk karsını masa başında, bir ta
bını kâğıdlann araşma gömülmüş, 
hani hani yazı yazarken buldu. 

— Karıcığım... Böyle kendinden 
E^miş ne yazıyorsun?., diye sordu. 

Müfide büyük bir sanatkâr dalgm-
liğile cevap verdi: 

— Aman zihnimi karıştırma... Mü-
«im bir roman yazıyorum. 

Faruk karısının roman yazmasına 
^ m a k l a beraber sesini çıkarmadı. 
Adamcağızın karnı fena halde açtı, 
Karısının da masa başından kalkma
ca hiç niyeti yoktu. Bunun için Fa-
^ k sordu: 

— Müfideceğim, kamım zil çalıyor, 
^e zaman yemek yiyeceğiz?.. 

Müfide sertlendi: 
— Daı-ılma amma Faruk çok kaba 

' fansın. . . Şimdi akşam yemeğini dü-
Çünecek bir halde miyim? Görmüyor 
ulusun? Romanum yazıyorum... 
, ~~ Aman şekerim, o kadar acıktım 
ki... 

— Senin bu yaptığın zulümdür doğ-
^^U-- Tam hassas bir kadın en in-

> en şairane hislerini yazacağı sıra-
p ona yemek hazıriatmak!.. Ben za-
j n romanımda senin bana yaptığm 
pençeler i yazıyorum. Hassas bir ka
o l i n zaJün bir erkek elinde çektiği 
^^iraplan... 

Su esnada burunlarma acı acı bir 
y ^ ı k kokusu geldi. Faruk: 
^ 7 7 Aman, yemek yanıyor galiba... 

^ 'J ' ide hiddetle yerinden fıriadı: 
^•— Zaten bu evde ralıat rahat bir 

'"an yazmağa bile imkân yoktur. 

Mutfağa gittiği zaman yemeği ye-
nilmiyecek derecede yanmış buldu. 
Bakkaldan konserve ve saire alıp o 
günkü akşam yemeğini öyle geçiştir
diler. Müfide o gece geç vakte kadar 
yazısUe meşgul olduğu için ertesi 
sabah çok geç kalktı. Faruk karısın
dan ne kadar evvel uyanmıştı. Zavalh-
nm temiz gömleği yoktu. 

— Müfideciğim, gömleğim kirlen
miş, bana temiz bir gömlek verebilir 
misin? diye sordu. 

Genç kadın yatağından kalkmış, si-
garasmı yakmış, romanının başına o-
turmuştu. Faruğun bu sözü üzerine: 

— Of, dedi, şimdi tam romanımı ya
zacağım sırada senin gömleğini mi 
düşüneceğim? Temiz gömleğin var 
amma ütülenmemiş. Romanımı yüz 
üstü bırakıp senin ütünle mi meşgul 
olacağım?... 

Elektrik ütüsünün kordonunu pri
ze soktu. Bundan sonra kocasına dön
dü: 

— Ütü kızıncaya kadar ben de ro
manımdan birkaç satır yazayım... de
di. 

Romanın gayet şairane olan bir ta-
rafma gelmişti. Kendisinden geçmiş 
bir halde yaizmağa başladı. O kadar 
dalrmştı ki içeriki odadan fena fena 
yanık kokulan geldiğini bile farket-
memişti. Faruk seslendi: 

— Müfideceğim... Gene bir yanık 
kokusu etrafı sardı. Acaba birşey mi 
yanıyor?. . 

Müfide öteki odaya' koştu. Kızsın 
diye prize soktuğu ütüyü kocasının 
gömleği üzerinde unutmuştu. Ütü fe
na halde kızdığı için gömleğin yakası 
tamamlle yanmıştı. Aksi gibi de başka 
temiz gömlek yoktu. Faruk homuf-
dana homurdana kirli gömleğini giy
meğe mecbur oldu. Müfide Faruğun 
kızdığını görünce hiddetle: 

— Ne homurdaiııyorsun canım... 
Artık bir gömlek ütülemek de elinden 
gelmiyor mu? Görüyorsun ki ben meş
gulüm... Roman yazıyorum. 

— Canım bu senin yazdığın roman 
benim İçin bir felâket halini almağa 
başladı. Romana dalarsın yemek kav
rulur. Kendini romana verirsin göm
lek cayır cayır yanar. Bari yazdığın 
romana «Hassas bir kadının zalim bir 
erkek elinden çektikleri» ismini koy
ma da: «Biçare bir erkeğin romaiı 
meraklısı bir kadmm elinden çektik
leri» admı tak... 

Gün geçtikçe Müfide de roman yaz
mak merakı âdeta bir illet haline giri
yordu. Evin içinde hiç bir şeye el sür
düğü yoktu. Ortalık darma dağınıktı. 
Kocası: 

— Kancığım... Bu evin hali ne böy
le? Dedikçe Müfide ona âdeta acır gi
bi bakıyor: 

— Çok anlayışsız İnsansın Faruk... 
diyordu, bilmez misin ki sanatkârlar 
çok dağınık insanlardır. Bir sanatkâr 
evi ancak böyle dağınık olur... 

Müfidenin evi, dağınıklık cihetin
den hakikî sanatkârların evlerini de 
geçmişti. Faruk evin içinde ne çorap-
larmı, ne fotinlerini bulabiliyordu. 
Fakat ne çıkar efendim? Bayanın ro
manı ilerliyor ya... Bu kâfi... 

Artık Müfide kendisini tamamile: 
«Hassas bir kadımn zalim bir erkek 
elinden çektikleri» romanına verdiği 
için evde yemek pişirmek âdeti de 
kalkmıştı. Müfide yemek meselesini 
şöyle halletmişti. Mutfakta, hava ga
zı ocağı karşısmda saatlerce uğı-aş-
maktansa meyva kürü yapmak daha 
iyi değU miydi? Kocasına: 

— Kocacığım... dedi, ben düşün
düm, taşındım. Nihayet karar ver
dim. Evde uzun uzun yemek pişire
ceğimiz yerde meyva yiyelim, meyva 
kürü yapalım daha iyi... Hem sıhhî, 
hem de kolay... 

Çarşıdan hemen bir sandık porta
kal, 10-15 kilo elma aldılar. Yemek 
yerine bunları yemeğe başladılar. Ba
zen de peynir ekmekle idare ediyor
lardı. Müfidenin kocasile meşgul ola
cak hali de yoktu. Artık Faruğun kılı
ğı kıyafeti de pek berbad bir hale gel
mişti. 

Nihayet «Hassas bir kadmm zalim 
bir erkek elinden çektikleri» romanı 
bitti. Fakat biçare Faruk bakımsızlık
tan, gıdasızlıktan bir deri bir kemiğe 
dönmüştü. Müthiş bir kansızlık has
talığına uğramıştı. Romanın bittiği 
gün kendisini hastaneye kaldırdılar, 

(BİT yıldız) 

Lenz'den 

Spekülatif sanzatu 
Bir çok oyuncuların spekülatif sanzatu 

deklâre etmeleri göründüğü kadar garib 
değildir. Sanzatu, sayı itibarile diğer koz
lardan yüksek olduğundan oyuncuların 
ekserisi talihe güvenerek sanzatu derler. 

Kuvvetli bir 03runcunun karşısındaki 
ortağı orta derecede bir oyuncu ise zayıf 
bir kâğıdla sanzatu söyelmesine ben de 
igtirâk ederim. Hiç olmazsa ortağında 
hakiki bir sanzatu varsa oyunu meharet-
le İdare ederek levede fire vermez. Fakat 
parteneri ona muadil kuvvette İse şansa 
güvenerek sanzatu savurmak lüzumsuz
dur, ekseriya zararlıdır. Eğer kâğıdlann 
vaziyeti sanzatuya elverişli İse buna mo
dem deklaârasyon usuUerile vasıl olmak 
en İyi bir harekettir. Meselâ ben bir 
pika İle başladım. Ortağım iki karo dedi, 
o zaman iki sanzatu der oyunu kaza
nırım. 

Bazı karilerim diyecekler ki: «Pekâlâ 
bunda şaşılacak ne var? Bidayette san
zatu deseydiniz gene oyunu yapardınız.» 

Pek doğru. Fakat eğer arkadaşımdakl 
karo kuvveti solumdaki muhasımda ise 
o zaman vaziyet benim için fena olur, sı
kıntıya düşerim. Halbuki pika kozu üze
rine karoların meydana çıkacağı muhak
kaktır. 

Hulâsa bir renkten sikan veya zayıf 
bir el ile talihe güvenerek sanzatu dek
lâre etmekten ise, onorlu olmak şartile 
dörtlü bile olsa rengi söylemek daha 
iyidir. 

Bu münasebetle size Amerikanuı küçük 
bir kasabasında başımdan geçen eğlen
celi bir hadiseyi anlatayım: Kasabanın 
oyuncularından birini «şehrin en büyük 
ustası» olmak üzere bana takdim ettiler. 
Halbuki kabiliyeti orta dereceden aşağı 
olduğu gibi sanzatulan da pek atıcı 
nevinden idi. O akşam elinde A R D 9 3 2 
pika, A D 6 kupa, A D 7 karo, 8 sinek 
varken sanzatu demişti. Solımda ben otu
ruyordum, elimde de beş onorlu sineğim 
vardı, fakat nasılsa deklâre etmeği unut
muştum. Mor elini açtı ve geriye kalan 
İki ruayı verdi. Koz pika olsaydı oyun 
peti şilem olurdu. 

Oynadığım sineklere karşı kozcu sağlam 
kâğıd yemeğe mecbu rkalıyor ve ben si
neğe devam ettikçe kaşlannı çatıyordu. 
Oyun oynandıktan sonra kendisine san-
Eatu yerine pikayı koz olarak söylemesi 
daha muvafık olmaz mıydı? diye sordum. 
Cevaben: «Deklârasyonum tamamile doğ
rudur. Fakat siz elinizde böyle sağlam 
onorlu kâğıd varken bunları deklâre et
meyip te pusuya yatmanız muvafık mı
dır? Biz burada böyle briç oynamıyoruz» 
dedi. 

' Spekülatif sanzatuda oyuncuların ekse
riya içeriye girdiklerini defatla gördüm. 
Halbuki en küçük kozdan partiyi kaza
nabilirdi. Bu sözlerimle hakikî sanzatuyu 
kıymetten düşürmek istediğim anlaşılma
sın. Sanzatuya lâzım olan hakikî valörlar 
elde mevcud olduğu zaman sanzatu dek
lâre etmek bittabi en muvafık harekettir. 

Aşağıdaki misaller sanzatu ile koz dek
lârasyonu arasındaki farkı gösterir. 

Şu dört el «sanzatu» deklâre etmelidir: 
< ^ A 9 6 2 « ^ A 3 2 
V A 8 5 V D 7 6 4 
^ A 5 2 ^ 4 3 2 
• { • g S ? 4 » A R D 

«^ R 3 
V R V 6 5 
^ A D 3 2 
4 . A 10 7 

• D V 4 
V R 10 2 
> D V 9 
•î* A R V 5 

Şu iki el «bir sinek» deklâre etmelidir: 

î k A 9 8 2 
V A 6 5 3 

• 4 
4 . A R V 5 

Şu iki el «bir pika 

i ^ A R D 2 
V A 6 5 
. ^ A 4 3 2 
• { • 8 6 

«j^ A V 4 2 
V A 10 5 3 

• -
•{• A R D 5 2 

» deklâre etmelidir: 

«^ A R 10 2 
V R D 10 5 
^ A D 8 6 
4 . 9 
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No. 13 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 15 

Arap genci, Moğol kumandanına döndü: " Bizans, avu-
cumda duran lokmaya benzer. Onu birlikte yutabiliriz!,, 

Said çok iri, yakışıkU ve çok kuv
vetli bir delikanlı idi. Zeki bakışları 
vardı: 

— Tüccar sıfatile Peşteye gelmiş
tim, dedi, iki ay sonra Moğol ordusu 
Peşteye baskın yaptığı zaman, bir 
çok Macarlarla beraber beni de esir 
aldılar. O vakıttanberi Moğol ordu
sunda çalışmaktayım. 

Göktay bu kısa izahatı alınca, Sa-
idin Araplar tarafından Macaristana 
casuslukla gönderildiğini anlamakta 
gecikmedi. 

— Kabileniz kalabalık mıdır? 
— Evet. Yirmi döıt saat içinde kırk 

bin atlı çıkarır. Ayni zamanda sahil
lerimizde otuzdan fazla yelkenlimiz 
var. 

— Korsanlık ta yapıyorsunuz de
mek? 

— Evet. Tanınmış denizcilerimiz 
vardır. Ben de onlardan biriyim. 

— Denizden anlarsın, öylemi? 
— Bana memleketimde: «Dalgalan 

yenen adam!» derler. Ben denize çık
tığım zamn fırtına durur, dalgalar 
sakinleşir. 

— Karada at koşturacak engin çöl
leriniz varken, neden denizde dolaşı
yorsunuz? 

— Korsanlık yapmadan geçineme-
3az. Bazan bir kaç kabile birden bir
leşip uzaklara açılmz. 

— BizHJnsa gittiniz mi hiç ? 
— Bir kaç kere gittik. Zaten benim 

emelim, Bizansı zapt ve yağma et
mekti. 

— Neden? Bizanslıları sevmiyor
sun? 

— Onlara hıncım var. Allah, Bizans 
taiı öç almadan, canımı almasın... 

— Neden bu husumet?... Bizanslı
lar çok munis insanlarmış... 

— Sizi aldatmışlar. Bir Bizans za
biti, Akropolis önlerinde babamın 
başını vurmuştu. O zamandanberi Bi
zanslıların düşamnıyım. 

— Baban da denizci miydi? 
— Evet. Beıü de o yetiştirdi. 
— Bizaslılardan öç alabilmek fır-

satmı ele geçireceğinden emin misin? 
— Evet. Günün birinde memleketi

me döneceğim. Bütün kabilelerin 
korsanlarını başıma toplayıp Bizalı-
sa gideceğim ve şehri denizden kuşa
tacağım. 

Göktay zihninde derhal bir plân 
çizdi.. . 

Saidin fikirlerinden, kabilesinden," 
memleketinde mâlik olduğu vasıta
lardan istifade etmek kabildi. 

— Said! Bundan sonra bir arka
daş gibi yanımda kalacaksın! Bu ar
zunun tahakkukuna ben de yardım 
edeceğim. 

Said, Moğol kumandanının ayakla
rına kapandı: 

— Teşekkür ederim... Ben, esir 
düştüğüm gündenberi, böyle bir mu
cize ile karşılaşacagımda;n emindim. 
Siz de sadaka tim dan emin olunuz... 

Ve başını önüne iğerek üâve etti: 
— Bizans, avucumda duran bir 

lokmaya benzer. Onu birlikte yutabi
liriz. 

Polonyadan Arabistana.. 
Polonya: arazisine girmişlerdi. 
Moğol orduları önünde hiç bir kuv

vet mukavemet gösteremiyordu. 
«San Dömir>i yakan Moğol ordusu 

şimdi Polonyanın en büyük şehri 
olan «Karakövi» yi muhasaraya ha
zırlanıyordu. 

Göktay buraya gelinceye kadar 
düşündü, o da mühim işlerde «Çütsay. 
kadar fazla düşünür, fakat verdiği 
karardan geri dönmezdi. Yanında ge
tirdiği Arap gencini bu kısa yolculuk 
sırasmda: bir hayli denemişti. 

Said cidden fedakâr, cesur, atılgan 
bir gençti. 

Saidin gözleri toktu. Asü ruhlu, 
muhakemesi yerinde bir korsandı. 
Said, Moğol kumandanına denizlerde 
yaptığı akınlardan bahsederek: 

— Her horoz kendi çöplüğünde 
öter. 

Demişti. Said gibi bütün gençliği 
denizlerde geçmiş bir adam Polonya-

da nasü bir varlık ve yaı-arlık göste
rebilirdi. 

Yolda giderken Göktay, bir dereyi 
göstererek: 

— Şu suyun öbür tarafına geçebi
lir misin? 

Deyince, Said tereddüd etmeden 
atını mahmuzlayıp suyun öte tarafı
na geçivermişti. 

Bir gün de Göktay uzaktan geçen 
iri kanadlı bir kuşu göstermiş: 

— Said, şu kartal yavrusunu uçar
ken vurabilir misin? 

Diye sonnuştu. Said derhal yayını 
gererek, ük attığı okla havada uçan 
kuşu yere düşürmüştü. 

Göktay, Saidin her gün bir başka: 
mezij'etini görüyor, ve onu her gün 
biraz daha fazla seviyordu. 

Said hem cesur bir asker, hem iyi 
nişancı, hem de hasmmı yere vura
cak kadar kuvvetli ve zeki bir muha;-
ripti. 

Götay bir gün Saide sordu: 
— Seni buradan memlekitine gön-

dersem, gider mirin? 
— Gitmek isterim. Fakat, tek ba

şıma yola çıkarsam, beni derhal ya-
kalarlai". 

— Kırk, elli Moğol akıncısı ile yola 
çıkarsan size hiç kimse yan gözle ba-
Okamaz. 

— Bu kırk, elli kişi beni memleke
time götürmek için mi yola çıka
cak?... 

— Evet. 
— Bu külfete hiç lüzum yok. Ben 

sizin yanınızda kalmağa raiıyım. 
— Hayır. Ben böyle istiyorum, 

Said! Çok güvendiğim bir kaç zabi
timle görüştüm. Bunlar seninle bera
ber, Akdenize inecekler. Oradan bir 
yelkenliye binerek, kıyafetlerini de
ğiştirip sizin kabilenize kadar gide
cekler. 

— Amcam şimdi bizim kabilemizin 
reisidir. Moğol zabitlerile beni bir ara
da görürse, kim bilir ne kadar SCNİ-
necek! 

— Sana yapacağım bu ijiliğe kar
şılık, senden de bir yardım istiyorum 
Said I 

— Emrediniz, kumandanım! Sizin 
yolunuzda kammı dökmeğe hazırım. 

— Kan dökmeğe lüzum yok. Zabit
lerimle beraber, yurdunuza selâmet
le varır varmaz, bütün Arabistan kı
yılarındaki korsanlan bir araya top
layıp Bizans üzerine yürüyeceksiniz! 
Bunu yapmağa muvaffak olduğunuz 
gün, «Bizans» 1 sizinle paylaşacağız! 
Nasıl, bunu yapabilmek için kendine 
güveniyor musun? 

— Bana itimad ediniz! Ben babam
la iki kere Bizansı muhasaraya git
tim. Orasını benim kadar iyi tanıyan 
kimse yoktur. Kendime ve yurdum-
daki arkadaşlarıma güvenerek, size 
söz veriyorum: Bizans, bizim avucu-
muzda her zaman yutulmağa mah
kûm bir lokmadır. Hele siz arakamız
da bulundukça, yalnız Bizansı değü, 
Venediği, İspanyayı bUe 3mtabiliriz. 

Göktay gülerek Saidin omuzunu 
okşadı. 

— O kadar pisboğazlık iyi değil. 
İnsanın midesi bozulur, hastalanır. 
Venedikte İspanyada şimdilik gö
zümüz yok. Fakat, Bizans yolumu
zun üzerinde duran bir küçük ülke
dir. O lokmayı İznikten gelen Mihail 
Paleolog nasıl yutmak istediyse, biz 
de onun gibi yutmasını ve çiğneme
sini biliriz. 

— Şimdiye kadar bu işi yapmama
nıza şaşıyoııım! 

— Hakkm var... Bunu bana bir 
kaç yıl önce «Çütsay > da söylenıi.^.ti. 
Fakat, Tunadan geçerken, Bizans yo
lumun üstüne düşmüyordu. Bulga-
ristanı çiğneyip geçivermiştim. Bizans 
şarkta kalmış. Biz garba doğru iler
lemiştik. Halbuki, Latinler Bizansı 
terkctmeden biz işgal edebilirdik, 
Mihail Paleolog da İznikten kunılda-
manus ourdu. 

— Mihalin çok kuvvetli olduğunu 
söylüyorlar. Acaba dt^ru mu? ... 



K E D İ 

Kediyi heplıüz bllirsinla, evinizde 
yoksa komşularınızda vardır. Kom-
şulanmzda da yoksa sokakta her gün 
görürsünüz. Kedi sevimli •« içe yar 
rar bir hayvandır. Evlerin kilerlert-
ne, yemek dolaplanna ânz olan fa
releri yakalar ve bizi izaç eden vaı 
bazı hastalıklarm mikroplarım taşir 
yan bu hayvanlan ortadan kaldırır. 

Kedi iyidir. Fakat, onun da fena
lıkları vardır. Bir kere nankördür. 
Köpek gibi sadık değildir ve sonra 
kuduz hastalığına kolay aşılanır vo 
bu hastalığı insanlara aşılayabilir. 
Kediyi seviniz, koruyunuz, fakat ona 
çok yaklaşmayınız. Onunla fazla 
dost olmayımz. 

Büyük kaplumbağaları 
nasıl yürütüyorlar 

Bazı yerlerde çok büyük kaplumba
ğalar vardır. Bunlar bir inşam bile ta
şıyabilirler. Fakat merak edilecek bir 
cihet vardır. Kaplumbağaya ata, eşeğe 
vurulduğu gibi kamçiyle vurulamaz. 
Bunlar nasıl yürütülür? İşte buna da 
bir çare vardır. Bir sopanın ucuna bir 
elma geçirirler ve kaplumbağamn ağ
zına doğru tutarlar. Kaplumbağa el
maya yetişeceğim diye yürür. Tabiî 
o yürüdükçe elma da ilerliyeceği için 
elmaya yetişemez, yürümeğe devam 
eder. 

Babamın masallarından 

İHTİYAR KADININ BAHÇESİ 
Benim babam çok güzel masallar 

bilir.. Arada sırada yanma giderim: 
— Baba bana bir masal anlatır ım-

sm? derim, babam da anlatır. Dün 
gene canım masal dinlemek istedi. 
Babam odasında oturuyordu. 

— Baba, dedim, haydi bsma bir ma
sal anlat ta dinliyeyim. 

Babam biran düşündü. 
— Buldum, dedi, anlatayım? Vo 

anlattı. 
«Bir gün bir hükümdar şehrin dir 

şmda gezerken bir bahçe görmüş. Bah
çenin içinde ağaçlar varmış. Bir ke
narından berrak bir dere şırıl şınl 
akıyormuş. Hükümdar bu bahçeyi çok 
beğenmiş. Vezirini çağırmış: 

— Su bahçenin ortasına benim için 
bir köşk yaptırl demiş. 

Bu sırada ihtiyar bir kadm bahçe
ye girmiş. Hükümdara doğru yürtt-
müş: 

— Burada ne anyorsun? demiş. 
Hükümdar sormuş: 
— Peki sen ne anyorsun? 
— Bu bahçenin sahibi benim! 
— öyleyse sana haber vere3rim, ben 

bu bahçeyi satm alacağım, ortasma 
kendim için bir köşk yaptıracağım. 

Kadm boynunu bükmüş: 
— Senin hükümdar olduğunu gi

yinişinden anladım. Fakat bu bahçe 
bana kocamdan kalan biricik hatıra
dır. Ben bunu satmam. 

Hükümdar kızmış: 
—. Benden söylemesi, ister sat, ister 

satma! Benim gönlüm istedi. Burajra 
köşk yaptıracağım! 

Kocakan cevap vermemiş. Ağhya 
ağhya kadının yamna gitmiş. Kadı 
iyi bir adammış. Kadın, derdini ka
dıya anlatmış: 

— Hele dur bir çaresini buluruz! 
demiş. 

Bir boş çuval almış, eşeğine binmiş 
dosdoğtu hükümdarm almak istedi
ği bahçeye gitmiş. O sırada hükümr 
dar da vezirile birlikte bahçeden çık
mak üzere imişler. Hükümdar kadıyı 
tanımış: 

— Neo kadı, buralarda ne işin var? 
Kadı eşeğinden inmiş, elinde boş 

Mart bilmecemizi 
kazananlar 

Mart bilmecemizde on lira ve beş 
lira kazanan küçük okuyucularımız. 

Küçük vücut koca kafa oyunu 

Küçük vücud koca kafa ojrunu çok 
güzel bir oyundur. Mukavvalar ahrsı-
nız. Bu mukavvalara başı sizin başımz 
kadar, fakat vücudu küçük resimler 
yaparsımz. Meselâ başı yemenili ihti
yar bir kadın resmi yahud başında 
takkesi bir ahçı resmi. Resmi yaptık
tan sonra resmin yüz kısmım makas

la oyarsmız. Resmi bir masanın üze
rinde tutar, kendiniz masanın arka
sına geçip resimde açtığımz delikten 
bakarsmız. Karşıda bulunanlar sizin 
jrüzünüzü ve küçük vücudu görür 
kahkahayla gülerler. Hatta böyle re
simler de çıkarttırabilirsiniz. 

çuvalı, hükümdarm yamna sokul
muş: 

— Hükümdarım, demiş, izin verir
seniz şu ayağmızın bastığı yerden çu
valıma toprak doldurayım. 

Hükümdar: 
— Peki doldur! 
Demiş, kadı çuvalım ağzma kadar 

toprakla doldurmuş. Sonra hüküm
dara dönmüş: 

— Sana zahmet ama hükümdar şu 
çuvalı kaldırıp eşeğime yükliyebillr 
misin? 

Hükümdar kadmm bu teklifine de: 
— Peki! 
Diyerek çuvaü yerden kaldırmak 

istemiş. Fakat çuval çok ağır olduğu 
için kaldıramamış. 

— Kaldıramıyorum, ağır! 
Demiş. Kadı hükümdarm yüzüne 

FARE ve KAPAN' 

Uyumuştu evde herkes, 
Duyulmuyordu hiç bir ses.. 
Fare çtJctt delikten. 
Bakındı etrafa hemen.. 
*0h ne âlâ, yok kimseler.» 
uRahat rahat şimdi gezer;» 
viBiraz tatlı, tnraz börek,» 
KBİT parça da kabuk ekm^k» 
viBulur yerim, doyarım ben» 
^Hiç kimseye görünmeden..» 
Dedi, fakat caydı o an. 
Kurmuşlardı yere kapan; 
İçinde pastırma vardı. 
Fare onu çok arardı. 
«.Oh ne âlâ bu pastırma,» 
«.Hemen onu yerdim amma» 
«Pastınnanın kabı fena;» 
«O kıyarrmş bir çok cana!» 

«Nice yiğit fareleri,» 
«Yakalamış diri diri;» 
«Bütün gece beklemişler» 
«Ertesi gün birer birer;» 
«Vermişler kedilere» 
«Hepsi ölmüş pek boş yere» 
«Ben vazgeçtim pastırmadan» 
«Ölmek istemem bu zaman» 
Küçük fare böyle dedi. 
Korunmayı pek istedi. 
Sokulmadı biraz durdu. 
Sonradan yere oturdu. 
Düşündü çok derin derin, 
Bakınırken bitkin bitkin.. 
Haydi dedi, koklayayım!» 
«Kokusuna ben doyayım» 
Kokladt, kakladı âlâ, 
olmasaydı bunda belâ.. 
«Gider şimdi yerdim, fakat» 
Bir türlü etmedi rahat.. 
Atmıştı bir adım daha. 
Yaklaşmıştı, aha aha. 
Dokunsaydt tutacaktı. 
Hemencecik yutacaktı.. 
Kendini kaybetti o an, 
Atüdı yazık ki kapan 
Kapandı; zavallı fare 
Yakalanmıştı bir kere.. 
Artık hiç kurtuluş yoktu.. 
Oburluğun derdi çoktu. 

• • 

bakmış; 
— Sen bu bir çuval toprağı kaldınp 

taşıyamadın, bu bahçeyi ihtiyar kar 
dımn elinden zorla ahnanm günahı 
bu bir çuval toprak kadar değil, bu 
bahçenin bütün topraklarmdan da^ 
ha aglrdır; onu nasıl taşıyacaksm? 

Hükümdar hâtâsım anlamış ve İhr 
tiyar kadınm bahçesini almaktap 
vazgeçmiş. Ve ihtiyar kadına bir çolk 
para verip gönlünü almış, > 

Masal hoşuma gitmişti. Babam bi
tirmesin devam etsin diyordum. O sOr 
şunca sordum: 

— Bitti mi? ,^ 
Babam, gülerek yüzüme baktı. 
— Masah b^endin mi ? 
Dedi. Cevab verdim: 
— Beğendim. 
— Peki niye beğendin? 
— Güzel de,.. 
Mademki güz^ mademki beğen

din; öyleyse niçin güzel bulduğunu, 
niçin beğendiğini İrana anlat! 

Anlattım? 
— Masal bir masaldır. Böyle şey 

olmamıştır. Fakat bundan şunu 0 ^ 
rendim. 

— Neyi öğrendin. 
— Herkes kendi malının sahibidir. 

Bir insalmn malım hiç kimse onun 
elinden alamaz. 

— Aferin oğlum, dedi bir daha seh 
fere sana bir başka masal daha an
latırım. 

Bir daha sefere anlatacağı masalı ge
ne buraya yazarım, siz de okursunuz. 

Haziran Bilmecesf 

I Çocuk ve oyun I 

Çocuk oytmu se
ver.. Bu, onun içln^ 
den gelen bir sev
gidir. Fakat her 
yaştaki çocuğun 
oyun oynayışı ayni değildir. Resimle
re bakm, yarm bir ev kadım olacak 

3, 4, 5, 3 üm «keyif» 6, 2, 3 üm «ge
çen bir gün» 1, 4, 3, 7, 5 İm «bol» 8, 4, 
5 im «hayvan ölüsü» 7, 5 im «millî 
bankalanmızdan biri», Bütünüm «öa 
dilimize kavuşturan usuldür». 

Bilmecemizi doğru halledenlerden 
birinciye: 10, ikinciye 5, üçüncüye 3, 
dördüncüye, 2, beşinciye 1 lira; ayrıca 
75 kariimize de güzel hediyeler verile
cektir. 

olan kız çocuk oyuncak süpürge, oyun
cak faraşla osmuyor, daha küçük er
kek çocuk üzerleri harfli kutulardan 
kule yapmakla meşgul. Bir küçük te 
plajda kumlarla oynuyor. 

Dünyanın en eski gazetesi 
Dünyamn en 

eski gazetesi han
gisidir ve nerede 
çıkar, bilir misi
niz? Dünyamn 
en eski gazetesi 
Cinde çıkmaktar 
dır. Bundan bin 
sene evvel neşri
ne başlamışlar
dır. 

Demek oluyor ki Çinlüer gazeteci
likte bütün dünyadaki devletlerden 
eskidirler. 

Sesi bir kilometreden 
duyulan hayvan 

Resmini koy
duğumuz ha3rvan 
Amerikada bvüu-
nur. Bir fareden 
daha büyük de
ğildir. Böyle ol

makla beraber sesi çok fazladır. Ba
ğırdığı zaman sesini bir küometre 
uzaktan duymak mümkündür. 

Ç o r a b ı n t a r i h i 
Bizim giydiğimiz çoraplar çok eski

den yoktu. Ancak üç asır evvel 
icad edUdi. Çorabm icadmdan evvel, 
çorapsız gezerlerdi. Daha sonraları 
zenginler çorap yerine kumaşları 
keserek dolak gibi sarmıya başladüar. 
Ve bundan sonra da kumaşı çorap 
biçiminde kesip dikerek kumaş çorap
lar icad edildi. 

İlk örme çorabı yapan bir Fransız 
di. İlk yaptığı bir çift çorabı krala he
diye etmişti. Kumaştan çorap yapıp 
satanlar, omm icadım kıskandılar Ve 
kralın uşağına çok para vererek onu 
çorabm ipliklerinden bir kaçım kes
meye kandırdılar. Uşak bu işi yaptı 
ve kral çorapları giyer giymez çorap
lar söküldüler. Kral kızdı. Çorabı icad 
edeni memleketten kovdu. O da İngll-
tereye gitti ve orada çorap yapmıya 
başladı. Çorap İngiltereden bütün 
dünyaya yajnlmıştır. 

Şimdi halledilmiyen bir mesele 
vardır. Fransızlar kendilerini çora

bm mucidi addederler. İngilizler de 
ayni iddiadadırlar. Fakat acaba han
gisi hakh? İşin aslına bakarsanız, 
çorab Fransada icad edilmiştir, amm» 
Fransızlar bu icadın kadrini bUe-
memişler. İcadlanm İngilizlerin el
lerine vermekle onlara «çorabı, bia 
icad ettik» demek hakkını da vermiş 
olmuyorlar mı? 

Dünyada daha buna benzemez ni
ce icadlar bir ihanet yüzünden mah
volmuş, nice mucidler icadlarım or
taya koyamamışlardır. 
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istanbul — öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,06: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
.neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Kızılay haftası : Konfe
rans: Doktor Şükrü Hazım (Şavaşda Kı
zılay), 19: Plâkla dans musikisi, 19,15 : 
Konferans: Üniversite n a m m a doçent 
Nusret (Kozmik şualar) , 19,55: Borsa h a 
berleri, 20: Necmeddln Rıza ve a rkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk şar-, 
kılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza ta rafmdan arabca söylev, 21: Belma 
ve arkadaşları ta rafmdan Türk musikisi 
Ve halk şarkıları, (Saat a y a n ) , 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Marşner: Hana hayhnk 
uvertür, 2 - Silesn: Melodi, 3 - Lehar : 
Kloklo, 4 - Drigo: Vals, 22,15: Ajans h a 
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — öf l e neşriyatı : 13^0: K a n -
»ık plâk neşriyatı, 13,50: Plâk: Türk m u 
sikisi ve halk sarkılan, 14,15: Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara K a 
ragöz (Küçük Ali,) 19,15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Servet adnan ve a rka-
kadaşları), 20: Saat a y a n ve arapça neş
riyat, 20,15: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Hikmet Rıza ve a rkadaş lan) , 21: 
Ankara ilkbahar a t yanş lann ın dördün
cü haftasında koşuya İştirak edecek a t lar 
ve kazanma ihtimalleri hakkında konuş-
Dia: Abdürrahman Atçı tarafından, 21,15: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Sidney 
Jcnes: Die Geisha, 2 - Copin: Pour Vous 
Les Larmes, 3 - Rachmaninow: Elegie, 
* - Becce: Zvsreite İtallenische Sulte, 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yarınki program 
Ve istiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 opera muzikası — Frankf. 
20,10 fanfar — Kolonya 20,10 salon muzi
kası — Leipzig 20,10 konser — Münih 
20,30 konser — Saarbr. 20,10 konser — 
Viyana 20,10 orkestra — Athlone 20 kon
ser — Berom. 20,10 orkestra — Budap. 
20 cazband — Droitviç 20 askeri muzi-
^^ — Londra 20 İngiliz muzikası — 
Poznan 20 viyolonsel — Prag 20,20 askerî 
öıuzika — Riga 20,55 hafif muzika — 
Sofya 20,45 konser — Strasbg. 20,30 kon-
*^r — Rad. Toulouse 20,15 operet havala-
•̂  — Varşova 20,30 orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 askerî muzika — Breslav 21 

dans — Danzig 21 dans — Deutschl. S. 
21 dans — Frankf. 21 Kuşbaz opereti — 
Königsberg 21 konser — Viyanadan nak
len Kolonya, Leipzig ve Stuttg. 21 halk 
»»luzikası — Athlone 21,05 piyano, 21,25 
konser — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Brüksel 21 orkestra — Budap. n 21,25 
orkestra — Brüksel 21,55 orkestra — Flo-
'ans 21,30 dans — Hilvers. I 21,15 kon-
*^r — Kopenhag 21,40 operet muzikası — 
**arsilya 21,30 opera — Midlanddan nak -
^«h Londra 21 orkestra — Oslo 21,15 or
kestra — Paris P. T. T. 21,15 opera — 
*'rag 21,15 «Bahar Havası» opereti — 
Sottens 21 konser — Strasbug. 21,30-23,30 
jrkestra — Rad. Toulouse 21 dans, 21,30 
bafif muzika. 

Saat 22 de 
Berlin 22 askerî muzikaya devam — 

av 22 dansa devam — Danzig 22 
»ansa devam — Deutschl. S. 22 dansa 
öevam — Frankf. 22 operete devam — 
Hambg. 22 Deutschl. S. den nakle de-
J*m — Königsberg 22 konsere devam — 
**ünih 22,30 konser — Saarbr. 22 kon-
*^̂  — Viyana Kolonya, Leipzig ve Stuttg. 
22 halk muzikasına devam — Berom. 
22,30 salon muzikası — Brüksel 22,15 h a 
fif muzika Budap. 22,30 orkestra — 
Bükreş 22,45 Rumen orkestrası — Hel-
*'"gf. 22,10 dans — Hilvers. I 22,10 ope-
'^t muzikası — Kopenhag 22 operet m u 
zikasına devam — Londra 22 dans — 
Lüksembuı^ 22,15 senfon. konser — Mar-
* '̂ya 22 operaya devam —M. Ceneri 22 
^'•kestra — Paris P. T. T. 22 operaya de-
J'*"^ — Sofya 22,30 dans — Sottens 22,40 
.^'if muzika — Rad. Toulouse 22,10 h a 
tif muzika — Varşova 22,10 dans . 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 konser — Königsberg 

3,40 dans — Diğer Alman istasyonları 
*^inih ve Berlinden naklen 23,30 dans 
j * eğlence — Berom. 23 dans — Brüksel 
«3.10 hafif muzika — Droitviç 23,15 kon-
^^f — Plorans 23 dans — Hlevers. I I 23,15 
Peret hava lan — Kovno 23 hafif müzi

ği' ""- Lyubliana 23,15 konser — Londra 
.30 dans — Lüksembrug 23 senfon kon-

^ '^ devam — Marsilya 23 operaya de-
2 ? ^ — Rad. Paris 23,05 orkestra — Prag 

•30 hafif muzika — Roma 23,25 dans — 
^kholm 23,15 dans. 

Saat 24 den itibaren • 
Veiv''^^" istasyonlan saat bire kadar ev-
24 Programlanna devam — Brüksel n 
w "^ hafit muzika — Budap. 24,10 çlgan 

luzikası — Droitviç 24,15 dans — Ko-
^ n h a g 24.15 dans — Lüksemburg 2 4 - 2 
24 rt ~" ^^^- ^^^^ 2 4 - 2 dana — Roma 
"Tm 1 ^ ~ Stokholm 2 4 - 1 dans — Rad. 
^ O ü s e 24 askeri muzika, 24,35 dans — 
-^^^Ji istasyonlan 2 ye kadar Berlinden 

* e kadar Breslavdan naklen dans, 
nce ve gece muzikası. 

Dr. İ h san Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ksûrük ve nefes darhgı boğmaca ve 
^^öı ık öksürükleri İçin pek tesirli 

İlâçtır. Her eczanede ve ecza 
I depolarında bulunur. ( 

"'Sim ~~ ^^y*^*'" ve Faruk İsimlerile al-
ftiühür^ ^ker i tekaüd maaşlanmızın 
*̂ adı&, 2ayl olduğundan hükmü kal-
Hav^„7^l ' « bundan böyle yenisi olan Sığını 
- -'da 
**>uteb 

BULMACAMIZ 
I '2 3 1 5 O 7 8 « 1 0 

Soldan s a f a : 
1 — Kafatası şekillerinden. 
2 — Kinci - Nota. 
8 — Yol üstünde değil - Kıvam. 
4 — Alıp verme - Duman borusu. 
6 — Bir nevi çalgı - Kunısoğuk. 
6 — Lalanm yansı - Sonuna cE> ko

nursa gösterme olur. 
7 — Tayın anası - Bir harfin okunuşu. 
8 — Para İle - Taam et. 
9 — Kovuk - Demix - Beyan edatı. 

10 — Bilâhare - Arau. 
Tnlurdan aşağı: 
1 — Amerikada bir şehit • Fransada 

bir şehir. 
2 — Asker - Bir nevi küçük sandal. 
3 — Düzensizlik. 
4 — Yazısız mektub - Elbisenin İç kısmı. 
5 — Tekerlek parmağı - Halâs. 
6 — Genişlik - Muavenet. 
7 — Erkek - Aile yuvası - Sorgu edatı. 
8 — Sütnine. 
9 — Muhtelif renkli - Erkek keçi. 

10 — Fizikte bir kanun - VUâyet. 
Geçen bulmacamızın baHl: 

Soldan sa fa : 
1— At, Mala, Na, 2 — Def, La, Tar, 

5 — Erik, Kar t , 4 — Salmcak, 5 — Ezine, 
Ok, 6 — tb, t lân, 7 — Eyalet, 8 — Fi, 
Eriş, Za, 9 — Elâ, Ak, Sır, 10 — Tava, 
Çatı. 

T o k a n d a n a ş a ğ ı : 
1 — Adese, Afet, 2 — Terazi, t a , 8 — 

Filibe, Av, 4 - Km, Ye, 5 — Al, Ne, Ara, 
6 — La, İlik, 7 — Kalleş, 8 — Tak, At, 8a, 
9 — Nar, On, Zıt, 10 — Artık, San . 

TÜRK ÇOCUKLARININ 
Biricik gazetesi 

Y A V R U T O R K 
110 ncu sayısı bugün çıktı. 

20 sayıfa 3 kuruş 
Çocuklara müjdeleyiniz. 

Adres: İstanbul - Yavrutürk 

Açık arttırma 
ile satış 

1938 haz i ranm 5 nci pazar günü sabah 
saa t 10 da Beyoğlunda Ağa hamammda , 
Faik paşa caddesinde 3 No: lu Akbay Do
ğan apar t ımanınm 2 No: da mevcud ve 
bay Gaston ROZOLATO'ya aid mükemmel 
eşyalar açık a r t t ı rma He satılacaktır. Ma
un renkli asrî ve 12 parçadan mürekkep 
mükemmel bir yatak oda takımı 
masif cevizdenden mamul bouix ve 
mükemmel bir yatak oda takımı beyaz 
lake ve beş parçadan mürekkep diğer bir 
yatak odası; döner kütüphane, Radyo m a 
sası, elektrik avizeler, biblo ve vazolar, 
müşarabi salon eşyalan, yepyeni hayli 
muşambalar , çini sobalar, keman ve k i ta -
ra, dikiş masası, saatler, perdeler ve is-
torlar, ceviz salon takımı, mutfak tak ım
ları, por tmanto, kapı perdeleri, gaz oca
ğı ve f ınn ve diğer hayli ev eşyalan. 

V«^Jgİ9 

^<^ar isen ve Faruk İse'n mühürlerinin 
«r olacağmı İlân ederiz. 

Baydar İsen, Faruk İsen 

Çalifma kudretimiz ozonyort 
•limizdtn h i^r teiniz i| (ıkmıyor v« 
her>ey bizde hoUizlik, oğrı do{)uruyor. 

İşte butada 

VALIDOL i t n d o d ı m ı z o y e t i n i r i 

Onu bir kere tecrübe ediniz. Kendinizde yeni 
bir (oli{ma zevkinin uyandığını görecekıiniz. 

VAl lDOl dom[a, lobTef ve hop 
holinde her .eczanede bulunur. 

İstanbul manifatura ve tu
hafiyeciler müstaiıdemini 

Kurumundan: 
Beyoğlu Suriye han No: 12 de bulunan 

cemiyetimizin merkezi, Beyoğlunda, Sa-
kızağacmda, 2 numaral ı Vasilyadls apa r 
t ımanınm 1 numara l ı dairesine taşmdığı 

vm üyelerimize U&n olunur. 

ŞİRKETİ HAYRİYEDEN: 

MÜHİM İLÂN 
Ferkalflde tcnzilli aylık abonman kartlanmızın yenisi bermutad Haziran 11 inden itibaren mer'iyete gireçeğiıı-

len fimdlden merkezi idaremizle Köprü Boğaz ve Köprü Üsküdar tskdelerindeki fifelerde bu aym 11 ine kadar 
~atı]ı|a (iluuılmiftjr. 

MYIN HALKIMIZA B A Ş m FEVKALADE KOLAYLIKLAR 
Yaz mevsimini Boğazlcinde geçirmeA: isteyenlere ayrıca tenzilâth 8 aylık kart abonmanlar ihdas edilmiştir. Bu I 

ırtlann birinci serisi igbu Haziranm 11 İnde, 2 nci serisi de mekteblcrln umum tatil bajflanpa nazara aJmarak 
}ğaza daha geç nakletmek isteyenleri de müstefit kılmak üzere Temmuzun birinci Künttndoı İtibaren 8 ay İçin 

•muteberdir. Bu kart abonmanlarm her İki serisi de Üsküdardan - Üsküdar dahil « Çubukluya, Rumellhasrmdan 
I- Rumellhisan dahU - Istinyeye kadar % 40 Paşabahçe, Beykoz ve Yenİk»ydcn Kavaklara kadar % 50 tenzUâta tt-1 
|bi tutulmuştur. 

% 4 0 T E N Z İ L A T I H A V İ K A R T L A R I N 3 A Y L I K B E D E L İ 
Rumel ihisarı i le Ü s k ü d a r d a n V a n i k ö y ü n e k a d a r birinci mevk i ( 1 9 8 0 ) kuruş yer ine 

lya lmz ( 1 1 8 8 ) » İkinci mevki ( 1 5 7 5 ) kuruş yer ine ( 9 4 5 ) kuruştan ibarett ir . 
Çubuklu i le E m i r g â n v e Is t inyeye k a d a r birinci m e v k i ( 2 3 4 0 ) kuruş yer ine ( 1 4 0 4 ) 

curuş, ikinci mevk i ( 1 9 8 0 ) kuruş yer ine ( 1 1 8 8 ) kuruştur. 
Y e n i k ö y ve P a ş a b a h ç e d e n B o ğ a z ı n her iki müntehas î o lan K a v a k l a r a k a d a r birinci 

levki ( 3 1 5 0 ) kuruş yer ine ( 1 3 7 5 ) kuruş, ikinci m e v k i ( 2 7 0 0 ) kuruş yer ine ( 1 3 5 0 ) ku-
Iruştur. 
I V e r g i v e muhte l i f rüsum o larak birinci m e v k i d e k a n u n e n {ediyes i i c a b e d e n ( 2 3 4 ) | 
| ikinci m e v k i d e ( 1 9 5 ) kuruş , işbu kart lar ın 

yukarda yazdı tenzilâtta fiyatlannda dalıildlr. 
tzhar edilen fazla rağbet karşısmda muhterem yolculanmızdan bu kartları tedarik etmek isteyenlerin bir an ' 

|ewel müracaatları rica olunur. 
' W W W 

Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da ımntaka farkı aran-
laksızm Boğazm her İskelesine gidebileceklerdir. 

KumbeiT» biri 

p2§n 

M. M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti İnşaat Şubesine Kalorifer ve Sıhhî tesisat işlerinde 

mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel aynlmamak 
çartlyle ücretli ve diplomaü bir maMne mühendisi almacaktır. Taliplerin aşa
ğıda yazıh vesaikle Ankarada Vekâlet İnşaat şubesine bizzat veya tahriren ve 
istida ile talep edeceği ücret miktarmı da bUdinnek üzere müracaatları. 

a — Kendisinin ve evli İse ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli su
reti, 

b — Askerlik vesikası. 
c — Zabıta ve adliyeden ahnnuş hüsnühal vesikası 
û — Tam teşekküllü hey'eti Sıhhiye raporu. 
9 — Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğVı vesaik. «3320» 

TENt NEŞRİYATI 

Coook Duymsu 

Memleketimizde en çoik okunan b a 
faydaü çocuk mecmuasmm 36 nci sayun 
bir 9ok renkli resimlerle İntişar etmlftir. 

(Çocuk duygusu) her ailenin çocuğuna 
emniyetle okutabileceği yeg&ne çocuk 
gazetesidir. Okuyuculanmıza hassaten 
tavsiye ederiz. Fiati her yerde S kurut tur . 

Zayi — Seyrüseferden aldığım arabac ı -
l ı t a aid S104 sicil numaral ı ehliyetimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin değeri yoktur. 

Yenikapıda arabacı L&tif 
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PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
MübcMğalı fiMakiyaj* kalmad». 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABİÎ BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık vo kibar kadınlan, yeni 
bir moda meydana atmışlardır. On
lar, bütün gün zarfmda hiç parlak
lık izi vermeksizin şeftali 0çegl bil! 
ten temin eden yeni bir pudra keç-
fetmislerdir. 

Bu da; yeni ve hususî bir usul ila 
en ince bir pudrayı ipekli elekten üg 
defa geçirilmiş ve hakikaten krem 
köpüğü ile karıştırılmış pudradır. 
- Fransız kimyagerleri tarafından 
uzun araştırmalar neticesinde elde 
ettikleri bu en son usul - Tokaloû 
müessesesi tarafmdan imtiyaza alın
mıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
burıma ve yağlı manzaralı bir cilde 
nihayet verecek ve size nefis ve 8 saab 
zarfında «Mat» bir ten temin edecek
tir. «Fini Mat» Tokalon pudrasmı 
kuUandığmızda ne rüzgâr, ne ytcğ-
mur ne de ter, cildinizin güzelliğiıü 
bozmaz. Sehhar güzelliğinizi arttı
ran bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 
cazip ve yeni rengi olan Tokalon 
pudrasmı isteyiniz ve kullanınız . 

r \ UNUZU 3 ilâ 15 santim 
ğjf^JJ uzatmak ister misiniz? 
• ^ tf (Beşiktaş P. K. 12) 
adresinden malûmat isteyiniz. 

Gayet modem biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantazi fanila pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlann 
Zengin şık çeşitleri 
Reklâm fiatma Beyoğlunda 

BAKER mağazalarında 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimli
ğinden: 

938/361 
Muhiddinin Gümüşhanenin Kale kö

yünden Arif oğlu Fikri vereselerinden bi
raderi Aalemdar aleyhine açtığı alacak 
davasının cart, duruşmasında: Müddei-
aleyhin ikametgâhmm meçhuliyetln» 
mebnl mahkemece ilânen bir ay müd
detle tebligat icrasma karar verilmiş ol
duğundan muhakeme günü olan 18/7/938 
saat 11,30 da mahkemeye bizzat veya 
bilvekâle gelmeniz tebliğ makamma kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

Nefis Çaylar 
Çin, Hindistan, Seylân ve Cavadan 

doğrudan doğruya ticarethanelerimiz 
için taze mahsul nefis ve kokulu çay
lar getirtilmiş ve ehven fiatlarla sa
tışa konulmuştur. Bu nefis çaylardan 
yapılmış ve (ALBAYRAK) etiketini 
taşıyan kutu ve paket çaylarımız Tûr-
kiyenin elcserl şehir ve kasabalarında 
bakkaliyelerde satılmaktadır. Taşra
da çaylarımızı bulamıyan muhterem 
müşterilerimize en az yanm kilo ol
mak şartile bu çaylall mağazamızda-
kl satış fiatlan üzerinden, posta ve 
kutu masrafı alınmaksızm gönderilir. 

1 numaralı fevkalâde kokulu har
man kilsou 500 kuruş, 2 numaralı ne
fis kokulu harman çayı kilosu 400 
kuruş. 

Albayrak Mustafa 
Nezih 

ve mahdumu çay tica
rethaneleri 

tstanbul Tahmisöntt, Kurukahved 
hanı altmda No: T4, Bahçekapı DOr-
düncü Vakıf han karşısmda No: 71 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak totosraf makine ve levanmı 

saire bnlnnıır. 

Bu akşamdan itibaren 

TAKSİM BEİEDİYE eAHÇESİNDE 
Bağdad Raks Kraliçesi 

NAZHATUL BAĞDADÎ 
Sainra yıldızı 

BEDRİYE AHMED 
Memleketin en yüksek sanatkârlarından 

müteşekkil bir saz heyeti 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Telefon: 43703 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

POKER 
PLAY 

İstanbul defterdarlığından: 
Lira Kg. 

Boğaziçinde: Yeniköyde Çelebi mahallesinde kâin eski kiremitçi Yenl-
bahçe sokağında eski 23-25 ve yeni 16-18 sayılı olan iki evin 4/15 payı. 40 00 
Beyoğlunda: Tarlabaşı Hüseyinağa mahallesinin Çaylak sokağmda 
kâin ve eski 62 yeni 58 sayılı olan evin 1/2 payı. 300 00 
Samatyada: Hacı Hüseyinağa mahallesinin Büyük Kuleli sokağmda 
kâin ve eski 17 ve yeni 25 sayılı olan deponım tamamı. 200 09 
Kuznkapıda: Bostamâli mahallesinin han içi sokağmda vâki ve eski 
ve yeni 19 sayüı olan ve 34 metre murabbaı sathında bulunan arsarun 
tamamı. 119 00 
Yedikule: İmrahor îlhas bey mahalle ve caddesinde vaki ve eski 11 sa
yüı ve 43 metre 92 desimetre murabbaı sathmda olan arsanın tamamı. 64 00 
Yedikulede: İmrahor Jlyasbey mahalle ve caddesinde vâki ve eski ve 
yeni 17 sayılı ve 75 metre 50 desimetre sathmda olan arsanm tamamı. 80 00 

Yukarıda yazılı olan mallar 7/6/938 sah günü saat 15 de satılacaktır. Sa
tış bedeline mukabil istikrazı dahili tahvili ile % 5 faizli hazine tahvilleride 
kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatu:a-
rak mezkûr gün ve saatte Defterdarlık Millî Emlâk müdürlüğünde müteşekkil 
satış komisyonuna müracaatlan. (F.) (2986) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
1 — Biri Kars gümrüğüne, diğeri staj gördükten sonra açılacak diğer vilâ

yet gümrüklerine gönderilmek üzere açık 45 lira aylıkh iki kimyagerlik için 
müsabaka imtiham yapüacaktu*. Müsabaka imtihanma girebilmek için ara
nan evsaf şunlardır: A — Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı 
şartlan haiz olmak ve askerliğini yapmış bıüunmak, B — Yaşı kurkı geçmiş 
olmamak, C — İstanbul Üniversitesi kimya zümresinde, veya ecnebi bir Üni
versitenin yüksek tekrük mektebinin kimya şubesinden mezuniyet diploması 
alımş bulunmak, D — Yapılacak tahkikat neticesinde ahlâk ve seciyesi mü
sait buhmmak. 

2 — Müsabakamn hangi gün ve nerede yapılacağı müsabakaya girebile
ceklerin adreslerine doğruca bildirUecektir. 

3 — Müsabakada kazananlardan İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca 
dillerinden birini veya bir kaçım bUdiği imtihanla anlaşüanlar tercihan alma-
caktır. 

4 _ Tayin edilecek kimyagere teadül kanununa göre alabileceği maaş 
verilecektir. 

5 — Aranan şartlan haiz olan isteklilerin 20/6/938 günü akşamma kadar 
belgeleri ile beraber İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne başvurmaları. (3223 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum İdaresi İlânları 

15/Mayıs/938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazan 
arasmda gezinti trenleri sejrrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü gişe
si ile Haydarpaşa ve İzmit istasyonlarmdan katarlarm hareket gününden bir 
gün evveline kadar bilet satılacağım ve trenin hareket g^nü bilet satışınm ya-
pılmıyacağmı sayın halka bir kere daha bUdiririz. (3257) 

* 
Haydarpaşa Elektrik işleri şefliğinde çalışmak üzere harici ve dahilî tesisat

larda, fabrikalarda çalışmış ve oldukça nazarî bilgUi birinci sımf eleldırikci us-
tasma ihtiyaç vardır. Bu evsafı haiz isteklUerin Haydarpaşa İşletme Müdürlü
ğüne mürcaatları. (3264) 

EMINÖNO ECZANESI 
Balıkpazan caddesinde Maksudiye ham altma nakletmiştir. 

I Birinci taze ilâçlar, ehven fiyat. 

r SUADiYE PLAJI 
Cumartesi ve Pazar günleri CAZ vardır. 

15 Haziranda MACAR KADIN ORKETSRASI başlıyor. 1 

ANADOLUNUN HER VİLÂYETİNDE. 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın Yeni çıkarmış olduğu son model 

SOBALARIN ve CİHAZLARIN 
Monopol satışı için her vilâyette acenta tayin edilecektir, 
bir an evvel şirketimizin merkezi olan 

Arzu edenler 
İstiklâl caddesinde Beyoğlunda 

69 numarada 
ATEŞ TÜRK ANTRASİT 

Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Tel: 35.142 

IŞÇi ARANIYOR 
Yedikule tplik Fabrîkasmdan: "1 

rasuıda • 
Yedikulede Kazlı çeşmede pamuk ipliği fabrikası 14 den 30 yaş arasmda 

laz ve İcadın işçi anyor. Fabrikada iş almak istiyen bu kabiL işçilerin hüvi
yet cüzdanları ve diğer bir iş yerinde çalışmış olanlann hüsnü hal şeha-
detnameletile birlikte haftanm ilk beş günü fabrika idaresine müracaat 

Satış ilânı 
İstanbul dördüncü icra memurluğundan 

Ahmet tarafmdan Vakıf Paralar İdaresinden 24964 ikraz numarasüe bor^ 
alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden
memesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamma ehlivukuf taraû» 
dan 6408 lira kıymet takdir edilmiş olan Bakırköyünde demirhane istasyoa 
ve demirhane mevkiinde (Zeytinbumu istasyonunun garb kısmında) Mithal 
paşa Maltepe perakendesi eski ve yeni 2, 29 numaralı sarkan demir yolu, şl» 
malen Bezmiâlem tarlaları, garben Dünitri ve Yanko Angeli bazen Bezmiâlem 
tarlaları, cenuben demir yolu üe çevrili maa tarla müfrez bir köşkün evsaf vdi 
mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Kapıdan girilince kare siman bir papuçluk ve ahşap sofa ûzo* 
rinde üç oda, bir hela, bir kiler, zemini çimento bir mutbak ve mutbakdan ka
pısı olan zemini çimento, altı sarmç ve termosifonlu bir banyo mahalli. 

Bodrum kat; Toprak bir koridor üzerinde zemini toprak iki odunluk, kö
mürlük. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde 4 oda, bir hela ve bir dolab. 
Çatı katı: Bir sofa üzerinde tavanlan basık üç oda ve bir sofadan ibarettift 

Binanm, zemini çinko, ahşap korkuluklu ve üstü örtülü Usi balkonu vardır. 
Bahçenin etrafı tel üe çevrilidir. İçinde 100 adet muhtelif cins meyva ağa»» 

cı 300 kadar bağ kütüğü, tuiumbalı bir kujnu, bir ahır ve bahçıvan odası var
dır. 

Mesahası: Heyeti umumiyesi tapuya göre (18840) metre murabbaı olup 
110 metre murabbaı bina, 29 metre murabbaı ahır, 12 metre murabbaı bahçı
van odası ve bakiyesi tarladır. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulun tamamı açık art
tırmaya konmuş olup 14/7/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en çok arttıranm üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranm taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edUerek 29-7-938 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemzide ikinci 
açık arttırması yapüacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttıran 
nm üzerine ihale edUecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
tin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî bir bankarun teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzU edilir 20 seneUk taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkra-
smca, bu* gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadararun ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususUe faiz ve masrafa dair olan 
iddialarmı, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerl-
le bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 14/6/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundu
rulacak olan arttırma şartnamesüe 937/289 numaralı dosyasına müracaatlan 
ilân olunur. (3311) 

S A T İ Ş i L Â N i 
İ s t a n b u l D ö r d ü n c ü t c r a M e m u r l u ğ u n d a n : 

Halide tarafından Vakıf paralar idaresinden 23449 ikraz numarasüe borç alı
nan paraya mukabil sülüsan hissesi birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verUen ve tamamına ye
minli üç ehlivukuf tarafından 7850 lira kıymet takdir edilmiş olan Galatada 
Arap camii mahallesinin Kürkçü kapısı sokağı ile Yemeniciler caddesinde es
ki 2, 4, 51 yeni 2, 4, 53 numaralı bir tarafı kısmen İranı Celil ağa dükkâm ve 
kısmen Eğinli Ali ağanın dülckânı ve bir tarafı Yemeniciler caddesi ve bir ta
rafı kısmen bakırcı Haraiambo dükkâm ve kısmen Paraşkevi ve Yorgi vesairesl 
fabrikası ve tarafı rabii Kürkçüler kapısı sokağı ile çevrUi Kürkçü kapısı soka
ğında eski ve yeni 2, 4 numaralı elyevm iki dükkânı olan han üe Yemeniciler 
caddesinde eski 51 yeni 53 numarah elyevm odaları müştemil bir bab dükkâ* 
mn evsaf ve mesahası aşağıda yazıhdır. 

Zemin kat: Zemini taş döşeli, tavam yağUboya bir kahve dükkâmdır. 
4 numaralı dükkân: Zemini çimento olup istor kepenkli ve arkasında üs* 

kata çıkılan merdiven ile altında bir yazıhane vardır. 
2 numarah küçük dükkân: Zemini çimento ve kepenkleri istordur. 
Üst kat: Medhali kahvenin içindedir. Zemin katında bir aralık, bir kömü** 

lük, bir tulumba vardır. 
Birinci kat: Biri mozayik diğeri tahta döşeli iki koridor üzerinde yedi oda» 

bu: hela, bir musluktan ibarettir. 
İkinci kat: Birinci katm aynı olup yanlız 8 dane odası vardır. 
Taraş: Etrafı duvar korkuluklu ve zemini çimentodur: 
Mesahası: Umum sahası 132 metre murabbaı olup tamamına bina in5* 

edilmiştir. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıh gayrimenkulun sülüsan hissesi 

açık arttırmaya konmuş olup 14/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü sa»* 
14 den 16 ya kadar Adliye binasmdald dairemizde açık arttırma üe satılacak 
tır. Arttırma bedeli hisseye isabet eden muhammen kıymetin % 75 ini buld* 
ğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranm üzerine ihale edUecek, şıksi takdU** 
de en son arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddel 
le temdid edUecek 29/7/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 den 16 y» 
kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmad* 
da arttırma t)edeU hisseye isabet eden muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz»» 
borç 2280 numarah kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenm^l 
üzere tecU edilecektir. 

Satış peşindh-. TaUplerin arttırmaya girmezden evvel hisseye isabet ede» 
muhammen kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî blf 
bankamn teminat mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle Belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve teHâlIye resimle
ri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzU ediUr. 20 senelik taviz bedeU müştei*' 
ye aittir. 

2004 numarah icra ve iflâs kammunun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkr** 
smca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekU alacakhlar ile diğter alâkadaranm ^ 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masrafa dahr olaO 
iddialarmı, bu ilânm neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbit»* 
lerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilUle sabit ohnadıkÇ» 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malûmat aUö»» 
istiyenlerin 14/6/38 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulun-

lacak olan arttırma gaıtnamesile 934/1461 numarah dosyasına mür*" 
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Scandinavian Near 
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Galata Tahir han 8 üncü kat 
Tel: 44091 - 2 - 3 

Brenska Orient Llnlen GothenbuTg 
Oothenburg, Btokholm, Oslo, Dantele, 

P^mla Cop«nhag Abo Reval it bUtttn 
Bmk limanlan şaA T6 Karadenlı ba«U-
u Umanlan arasnda İS gllnde bix asimet 
9̂ ardet Igtn muntazam postalar. 
Odynla - Dantzlg - Oothenburg ye Oslo-

««ûbeklenen yapurlar. 
«Kmborg Tapum 6 Hazirana dotro. 
^Caland Ti4>unı 6 Hazirana doSru. 
KHeland n^uru SO Hazirana dotnı. 
»kında tatanbuldan Hamburg Roter-

««» - Kopenhag, Odynla Ootbenberg, 
pl^tog - Btokholm, Te Oslo limanlan 
»Çtn hareket edecek yapurtar. 

^^borg vapuru 6 Hazirana dotru. 
^galand yapuru 6 Hazirana dotru. 
Brageland vapuru 20 hazirana doğru. 
^«la tafzUftt İçin Oalata'da Tahlr han 

* H&cü katta ULln aoentalığına mfiracaat. 
».̂  Tel: 440S1 - 2 - S 

^ MİdenJz bozuk, d^fa'̂  pasbgH 

K A B I Z 
(«Uyorsaıua ı b de «n binlerce kifi gibi 

*ecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yormadan ve alıştırmadan 
'^ûl eder ve temizler. 
Hazımsızl ığı , m i d e eksi l ik, 
l ifkinlik v e yanmalar ın ı 

GİDERİR. 
Utlha ye sıhhatinizi düzeltir. Icil-

^ gayet lâti/; tesiri kolay ye mO-
İJ'ylındlr. Son derece teksif edllml;} 
'Vtuz olmakla mümasil hiç bir müs-
* « u l a kıyas kabul etmez. İdazon 

^ lam. Horoz maıkasma dikkat. 

WW. 

""^ jj. .~^"lzyoUan kooperatifine ald 
^''ftund '̂ '̂̂ yonun arka plâkası zayi 

iLitıu. . "̂ ^̂  ve yenisi aiına.caftmdajı eski-

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMLERİ 

fr,n 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsa
tım haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 

^ ^ ^ Bütün cihanda elli senedir daima 
*-Ji\jK^^^ üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhi 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve çarlatanhkla de-
ğü sıhhî evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatmı kazanmış olmakla 
Isbat etmiştir. 

^ ^ ^ , ^ l̂ Gündüz için yağsız, gece için yağh 
KAN2UK j \ ve halis acı badem Ue yapılrmş gün

düz ve gece şekilleri vardır. 
KREM BALSAMÎN; ötedenberi tanınmış hususî vazo ve tüp çekllnde 

satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Askerî mekteplere maaşlı öğretmen aranıyor 
1 — Kırıkkale Askerî San'at Lisesine Riyaziye, Erzincan Askerî Orta Okulu

na Riyaziye, Tabiî ilimler, Konya Askerî Orta Okulu ile Ankara Gedikli Erbaş 
hazırlama orta okulıma birer Riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 — tstekUlerden; Kültür Öğretmeni olanlann veya öğretmenliğe kanunî 
ehliyeti bulunan Devlet Memurlarının müktesep hakları göz önüne alınmak 
lartiyle 30:40 lira aslî maaş. 

Yüksek Okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere de 
barem 12 derecfden maaş verilecektir. 

8 — öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır. 
A) öğretmenlik kanunî vasıf ve ehliyetini haiz olmak yâni (Lise için, Üni

versite Riyaziye şrlcmden, Yüksek Mühendis mektebinden veya Yüksek öğ
retmen okulu Riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazıh üç Yüksek Okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ve yahut Üniversite de imtihan vererek eh
liyetname almı§ clmak.) 

B) — Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askerî okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol

mak. 
4 Yukanda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanlann Di-

lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi sıureti 
ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini Ankarada Askerî 
Uıeler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 — Üçüncü maddede yazıh evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran ö^-
retmenllği uygun görülenlerden lüzvımlu diğer evrak sonradan istenecektir. 

(879) (3082) _^______ Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

IKurumumua Talebe ve müstahdeminin 938 mali yılı içinde 15/haziran-
dan/mayıs/ 1939 sonuna kadar iaşeleri aşağıda gösterildiği üzere ve kapalı 
sarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Azamî adet Günlük iaşe 
B90 talebe 54 kuruş 

10 muit 64 kuruş 
160 müstahdemin 30 kuruş 

Muhammen bedeli 
101,606,40 

1,895,40 
14,004,90 

117,506,70 
Bedel üzerinden beherinin günlük iaşelermin lO/haziran/938 tarihine 

müsadif cuma günü saat on altıda rektörlük binasında müteşekkU komisyon 
tarafından İhalesi yapılacaktır. 

3 _ Muvakkat teminat 8813 liradır. Teklif zarflan tayin olunan günün sa
at on beşine kadar kabul edilir. 

4 _ Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlcrin daire müdürlü
ğüne müracaatları. «3066)) 

Gaziantep Nafla nnüdürlüğünden: 
1 — 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifU Tahtaköprü, Melikanlı, ve Alagöz 

banld Oûmrilk karakoUan inşaatı 25/5/938 tarihinden itibaren 20 »üj müd
dette kapaü zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminat 3812 U-

8 ^ thale 14/6/938 talihine rastlayan sah günü «aat 16 da Gaziantep 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak eksUtme komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

S — Keçif ve projeleıle hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek İsteyen
l e Gaziantep Nafıa Müdüriügüne müracaat edeceklerdir. 

4 — İsteklilerin elinde Nafıa vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikası 
bulunması şarttır? 

B — İstekliler 2490 sayılı kanunun İkinci ve üçüncü maddelerinde yanlı 
vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet mdctuplariyle 
birlikte kanunun tarifat've şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve nokaan-
• I olarak yazacakları teklif mektuplanm havi kapalı larflan ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri İlân olunur. (8047) 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i ^ 

EKZAMİN 

Emniyet Sandığından: 
18 Haziran 933 tarihine kadar 

Emlâk mukabilinde borç para ahp henüa borcunu veremiyenlere gösteri
len kolayüklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 

Birikmiş borçlarım aa faiz ve uzun vade ile ödemek imkâmndan mahrum 
kalmamak ve bu suretle teminatlannm satılm&sına meydan vermemek İçin 
en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar sandığa müracaattan, aksi takdirde gay-
rlmenkullerlnln 3202 No. lı Ziraat Bankası kanımu mucibince Sandığa verilen 
hakka dayanarak aynca İcraya müracaat etmeksizin sandığımızca satılığa çı-
karılacağı İlân olunur. (8258) 

NEVRAUI, BAŞ vo QJŞ âGV'ILARI 

lülMlİâ 
bUlOnTiarıTarmır diıiclirtr. 

WnmmaHgM 

I 

Bu akşam 
Harbiyede B E L V U bahçesi alaturka kısmı 

Büyük gala ile açılıyor 
Bayan H A M İ Y E T 

Memleketin çok sevilen sanatkârlarının iştirâkile 
Tdefcm: 42344 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akçakalede şartname ve 

projesi mucibince yaptmlacak idare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 liradır. 
m — EkaUtme lS/VI/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve mübajraat şubesindeki Alım komisyonunda yapüacaktır. 
rv — Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva

zım ve Mübajraat şubesiyle Gaziantep, Ur fa ve Akçakale İnhisar idarelerinden 
ahnablUr. 

V _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika alması lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik Ue İnşaat Şubesinden 
alınacak ehliyet vesikasım ve % 7,6 güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapah zarfların ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen komisyon başkanlıg-ına makbuz mukabilinde verilmiş olması ve posta 
İle gönderilecek mektuplann da bu saatte komisyonda bulundurulması lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3115) 

* 
1500 Eılo arap sabunu 8. 15 
300 » zamkı arabl p 10 

I — Yukarda cins ve miktan 3ra«Iı iki kalem malzeme şartnameleri muci
bince pazarlıkla satın almacaktır. 

n — Pazarlık 9/VI/ 938 tarihine rasthyan perşembe günü hizalannda ya
nlı saaUerdc Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
rv — IsteklUerin pazarlık için teyln edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 
(3055) 

•k 
1 — 1938 İzmir ruannda şartname ve projesi mucibince yaptmlacak İn

hisarlar paviyonu inşaatı kapalı larf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 13568 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 liradır. 
m — Eksiltme 16/VI/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 11 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname T» projeler 68 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva^ 

um ve mübayaat şubesiyle İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinden almabilir. 
V — Ekriltmeye İştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini ihale 

«ününden 8 gün evveline kadar inhisarlar Ulnum Müdürlüğü inşaat şubesine 
flMraı ederek aynca münakaşaya iştirak vesikası almalan lâzımdır. 

y i — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 inci maddede yazılı 
tkıiltmcye İştirak veslkasmı ve % İfi güvenme paraa veya mektubunu ihtiva 
•dMck k^>alı larflann rt:siltme günü «n gaç saat 10 a kadar yukanda adı 

Sl«n alm komisyonu başkanlığına makbua mukabilinde verilmesi lâzım-
«saoo» 

ıllanınız. Binlerce hastayı kurtaı r. Eczanelerden isteyiniz. 

Piyango Genel Direktörlüğünden: 
DİjektOrlüfümüa Muhasebe serfirtnd a çalışmak üzere (Yüs) Ura ücretle im-

tOıanla iki memur almacaktur. 
Bu memurlann: 
1 — Tflkstk Ticaret mektebi meıunu obnaaı. 
I >- Yaşlannm aıaml otuz beşi mütecaviz olmaması, 
• — Hüsnühal sahibi olması, 
i — Bir hastalıkla malûl bulunmaması, 
t _ Adcerllğini bitlrmşi olması lâzımdır. 
Yukarda yazılı şeraite uygun oldukları şahadetname ve tasdiknamelerle tev

sik edecek taliplerin 9/Haziran/9S8 günü akşamına kadar Istanbulrta Bahçeka-
pıda Piyango Genel Direktörlüğü Muamelât servisine müracaatta bulunmala
rı. .Ol»*?) 
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Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususî mad
deyi hay £ tiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttuır. 
Yeni bil' ten yaratır. Venüs 
Kremi asrî kadm güzelliği
nin bir tılsunıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalâde ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanm en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine gör« 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabiî bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyalarm kullan
dıkları yegâne rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale 
eder. Saçları parlak tutar. 
Dökülmesine mâni olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklı-
lan ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

Venüs 
Limon çiçeği 
KOLONYASI 

Hususî bb: tiptir. 90 dere
cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesend 
olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

Vçnüs 
K İ R P İ K 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme-
sile tuvîîlet gören kirpikle? 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Ç a m 

KOLONYASI 
Ciğerleri zajıî ve sinirleri 

bozuk olanlarm kalbine fe-
rahhk verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlaruun lâtif 
ve sıhhî kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcuddur. 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. O 
Öksüre nere ve 

jcğûs r ez!'(erine KATRAN HAKKI EKREM 

90 ve 75 derece halis limon çiçekleri 

HASAN ve NESRİN 
kolonya ve losyonlarında tenzilât 

AÇIK KOLONYA VE LOSYONLAR litresi 200 kuruş 
1/4 Tırtıllı Hasan 110 - 1/2 210, - 1 litre 450, - 1/4 düz şişe Nesrin 50»' 

1/3 90, - 1/2 110, - 1 litre 210 kuruşa. HASAN DEPOSU ve şubelerile bUûmum 
tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. 

Halil Sezer Karyolalan 
En şık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın en rahat somye-

leridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlanndaki meşheri ziyaret edinls. 
Sirkeci, Salkunsöğüt. Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

Mikroskop Gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müdhls ^ 

âfet olan sıtmayı vücudumuza aşıüyor. 

SITMA 
Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan ^'* 

ret; kanımızm terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde ŝ  
ma nöbeti dediğimiz Litreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş L. SaSflığfinı Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hülâsalarile hususî bir şekÜ̂ *̂  

ihzar edilen ve Sıhhat Vekâletinin resmî ruhsatım haiz bulunan B 1 0 G E N» 
drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmamdır. Sıtmadan konın^tt*^ 
ve kurtulmak için birinci deva B İ O G E N 1 N'dir. 

B i o G E N i N 
kanı temizleyip çoğaltır, kırrmzı kürecikleri arttınr, adale ve sinirleri I^^*ji 
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, •*; 
olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. S ı tm^^ 
bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilâç her eczanede buluD^' 
Fiati 90 kuruştur. 

TUZLA IÇMELERI 
12 Haziranda açılıyor. 

3EK BAHÇ 
Denizle öpüşen bahçe, tabiatın üzene bezene yarattığı bahçe, gam ^ 

kasavet gideren bahçe. 
Geliniz bu güzel bahçenin doyulmaz güzellikleri arasında neşenizi taze*** 

yiniz. Hergün saat 16 dan gece yansına kadar memleketimizin en yükse* 
san'atkârlan taralından artistik CAZ ve DANS. 

Çok tcjniz ve lüks servis, fiyatlar mutedildir. 


