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Atatürk Nafia Vekilini dün 
Savaronada kabul ettiler 

B. Alî Çetînkaya elektrik şirketinin 
merkezine girerken tezahürat yapıldı 

DİYOR Kî: 
Elektrik tarife isteri de esaslı bir şekilde tedkik edilecek, şimdiden 
birçok güçlükler ortadan kaldırılacaktın Yakında Suriye, İrak ve 
Iranla telefonla konuşacağız, İzmir elektrik, tramvay, su şirketleri 
satın alınıyor. İstanbul radyosu kapanmıyacak, ileride yeni bir istas
yon yapılacaktın Demiryolu iıatlarında büyük bir faaliyetle çalışılıyon 
Lüleburgazdan hududa kadar asfalt yolun yakında inşasına başlanıyor 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiş, 
Haydarpaşa garmda Nafıa Vekâleti 
Müsteşarı B. Arif, teftiş heyeti reisi 
B. Şefik, hukuk müşaviri B. Tahir, 
şirketler baş müfettişi B. Süruri, 
telefon işleri müdürü B. Emin ve da
ha bir çok kimseler tarafından kar
şılanmıştır. 

B. Ali Çetinkaya Haydarpaşa rıh
tımından bir motörle Savarona ya
tma gitmiş ve Atatürk tarafından 
kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili yattan ayrıldıktan 
sonra Harbiyedeki evine giderek bir 
müddet istirahat etmiş ve saat onda 
tedkUtlerde bulunmak üzere elektrik 
Şirketinin merkezi olan Metro hamna 
gitmiştir. Vekil Metro hammn önün
de birikmiş olan halk ve memurlar 
(tarafından hararetle karşüanmıştır. 

(Devamı 9 uncu sahifede) Nafıa Vekili, Elektrik şirketi merkezinde 

Memleketimizde yapılan 
arkeolojik hafriyat 

Profesör Bn. Afet dün Cenevre tarih 
cemiyetinde bir konferans verdi 
Cenevre 17 (A.A.) — Hususî mu

habirimiz bildiriyor : 
Bayan Âfet, dün gece Cenevre ta-

^ cemiyetinde, son senelerde Tür-
kiyede yapılan arkeolojik ha;friyat 
halckında mühim bir konferans ver
miştir. Cenevre tarih cemiyetinin sa
bonu hıncahmç dolu idi. Bir çok müm
taz zevat ve bUhassa profesörler bu 
konferansı büyük bir dikkat ve alâka: 
^e dinlediler ve projeksiyonla göste
r e n resimleri zevk ve merak ile sey
rettiler. Bayan Âfet, selis bir ifade ile, 
hafriyattan elde edilen dikkate şa
yan neticeleri anlattı ve bunlaiın, 
Prehistorik devirler ve hususile eti 
çağının aydmlanması yolundaki 
ehemmiyetini tebarüz ettirdi. Kon
feranstan sonra profesör Pitard kür-
*üye geldi ve Türkiyedeki hafriyatın 

(Devamı 4 üncü sahifede) Profesör Bayan Âfet 

. « ! . < 

Bayan Sabiha Gökçen 
Selanikten Sof yaya geçti 

Dün geceyi Sofyada geçiren hava kahra
manımız bu sabah Belgrada hareket etti 
Atina 16 (Akşam) — Bayan Sabi

ha Gökçen bugün saat on biri yirmi beş 
geçe Tatoi ta3ryare meydanından Se-
lâniğe müteveccihen hareket etti. El
çimiz Ruşen Eşref ve bayam, başkon
solos ve refikası, elçilik erkâm ve re-
filEalan askeri ve ticaret ataşeleri. 
Yunan Başvekili ile Hariciye Nazın 
namına protokol umum müdürlüğün
den bir memur, tajryare karargâhı 
kumandam ve bir çok zevat kendisi
ni uğurladılar. 

Kıymetli tayyarecemiz harice ük 
uçuşunda uğradığı dost memlekette 
fevkalâde iyi intiba bırakmıştır. Ga
zeteler dostane yîizılar yazıyorlar. 

Sofyada 
Sofya 17 (A.A.) — Anadolu ajan

sının hususî muhabiri büdiriyor: 
Bayan Sabİha Gökçen, Selanikten 

saat 17,15 de Sofyaya muvasalat et
miştir. Muvasalatlannda Bulgar hü
kümeti namına protokol umum mü-

Hatayda vaziyet 

Türk ekseriyetini 
baitalamak için lıer 

çareye başvuruyoriar 
Türk ve Fransız askerî heyetleri arasındaki 
»»müzakereler samimilik içinde cereyan ediyor 

Fena çikolatalar 
ve şekerler 

Beynelmilel çıkolatacüar ofisinin 
teşebbüsü üzerine, Türkiyedeki çtko-
latacıkar toplanmışlar; kendi merv-
faatlerine teaJlÛk eden bahisleri gü-
rüküşler.. 

Şunu da unutmasalar: 
Bu meslek sahipleri arasında pek 

fena mal yapanlar var. Öyle ki, yal-
duclı kâğıdlar içinde, ağıza aünmiya-
cak şekilde fena, âdeta sabun gibi 
çikolatalar, kezzabh gibi şekerler, 
drobslar satılıyor. Bunları ekseriya 
kendini bümiyen çoluk çocuk alıp 
yiyor; sıhhatleri bozuluyor . 

Namuskâr çikolatacıların ve şeker
cilerin, bu hilekârlığı gene kendi teş-
kHâtlarile takib etmeleri, önlemele
ri, onliyemezler.se de icab eden ma^ 
kamlara hile şeldllerini ve hHekâr-
lan bildirmeleri menfaatleri iktizası-
dtr. Bunu yapmak onlarca pek kolay
dır. 

Hem bir meslek erbabı, ruüıncı ke
seri gibi daima kendi tarafına yont-
mamaU; yalnız kendi menafii için top-
lanmamalı; cemiyete faydalı yahud 
lâakal zararsız olmasının da çareleri
ni aramalı. 

Bizde çtkoîatacdık ve fabrikasyon 
şeklindeki şekercüik ddâi ıslahat is
tiyor... 

Bazan çok fena mallara raslanıyor! 

(Yazısı <>*»v..*ü sahifemizde) 

SAN FRANCİSCO' da 1 
İKİJGÜN 

Hikmet Ferîdun^un 
bu çok dikkate şayan 
yazısını 8 inci sahifede 

bulacaksınız 

Bayan SaUha Gökçenin sijraret 
edeceği yerleri gösterir harita 

dürü ve şehir namına da Belediye reia 
muavini, tayyare zabitleri, Türk el
çisi Şevki Berker ve elçiUk memurlar 
n taraflarmdan istikbal edilmişlerdir. 

Tayyare meydanmdan şehre gel
diklerinde Saraya giderek defteri 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

B. Stoyadinoviç ile kont Ciano 
Venedikte görüştüler 

R o m a siyasî mahfilleri bu görüşmeye 
hususî bir ehemmiyet veriyor 

Venedik 17 —• Havas muhabirin
den: Yugoslav Başvekü ve Hariciye 
Nazın B. Stoyadinoviç Venedlk'e gel
miş ve İtalya Hariciye Nazın Kont 
Ciano ile görüşmüştür. Kont Ciano, 
B. Stoyadinoviç'in şerefine bir ziya
fet vermiştir. 

Yugoslavya Başvekilinin, tatilden 
istifade ederek bu seyahati yaptığı 
söylenmekle beraber Roma siyasî 
mahfüleri yapılan ziyarete hususi 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Kont Ciano ve B. Stoyadinoviç 
unTumt dünya vaziyetini tedkik ede-
cdder ve mart 1037 tarihli Belgrad 
anlaşmasmdan doğan müşterek ha
reket politikasmı tanzim edeceklerdir. 

Venedik 17 (A.A.) — ZannedUdiği-
ne göre, B. Ciano ile B. Stoyadinoviç 
arasmdaki bu müzakereler bilhassa 
Avusturyanm Almanya üe birleşme
sinin ekonomik tesirleri ve Yugoslav
ya - İtalya arasmdaki ticairet müna-
sâ)atlan üzerinde cereyan etmiştir. 

Bu sene İtaJyadaki buğday mah-

Kont Ciano B. Stoyadinoviç 

sulu pek o kadar müsaid olmadığm-
dan eşya ile tediye edilmek üzere İtal-
yamn Yugoslavyadan buğday satm 
alması mevzuubahsolmaktadır. 

Kont Ciano, yarm öğleden sonra 
Romaya hareket edecek ve Stoyadi
noviç de akşam üzeri Belgrada döne
cektir. 

- Herşey, hattâ bu balıklar bile hava ile yaşar öyle mi?.. 
Evet!.. Yalnız apartımanlarda oturanlar müstesna!» 
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D ü n Creceki v e B u Sa,l»a>hki H a b e r l e r J 
İpsala cinayetinin 

esrarı kaldırıldı 
Ali Rızanın, Muhiddini Yanolayı kıskanmak 

yüzünden öldürdüğü anlaşılıyor 
"Yanola„ Malatyada bulundu 

Hacıosman bayırı cinayeti etrafın
daki adliye tahkikatı dtin de geç vak
te kadar devam etmiştir. 

Ali Rizanm Derbend civarında şo
för Ömer Lûtflyi öldürdüğü esnada ya
nında bulunduğu kuvvetle tahmin 
edilen ve Eskişehirden getirilen Sevim 
veya Sabriye adındaki kadın halen 
mevkuf bulunmaktadır. Sevimin istic-
vabma devam ediliyor. Fakat kadın, 
bütün ifadelerinde bu vakalarla hiç 
bir alâkası olmadığım ve birşey bil
mediğini İsrarla iddia etmektedir. 

Hacıosman bayın cinayeti etrafın
da dün geç vakit çıkan bir şajriaya gö
re cinayetin sebebi bir aşk meselesi 
olduğu tahakkuk etmektedir. 

İddiaya nazaran; katil Ali Rıza ev
velce evli bulunduğu Yanola, namıdi-
ğer Saadet adındaki kadınla beraber 
929 senesinde Adanada bulunduğu es
nada orada bulunan Muhiddinle dost
luk peyda etmiş ve bu dostluk, Mu
hiddinle Ali Rızanın kansı Saadet 
arasında bir a§k macerasına dönmüş
tür. Bımdan sonra Muhiddin Malat-
yaya gitmiş, oradan da hem Ali Rıza
ya hem gizlice kansı Saadete mektub-
1ar yazmağa başlamıştır. Muhiddinin 
Saadete gönderdiği mektublardan bi
ri Ali Rızanın eline düşerek iki arka
daşın araları açılmış, Ali Rıza iki ço
cuklu karısı Saadeti boşamış ve Mu

hiddini de tehdid etmeğe başlamıştır. 
Gene söylendiğine nazaran Ipsala-

da Ali Rıza tarafından öldürülen Mu
hiddinin evinde de Saadet namıdiğer 
Yanola İle muhaberelerine ald mek-
tublar bulunmuştur. Yanola bu mek-
tublarda Muhiddine ölünciye kadar 
kendisini seveceğini bildirmektedir. 
Bir arahk Ali Rıza yalnız başına Ip-
salaya giderek Muhiddini ölümle de 
tehdid etmiştir. 

Bütün bunlardan istidlal edildiğine 
nazaran; Ali Rıza, Muhiddinden inti
kam almak üzere Ipsalaya gitmeğe 
karar vermiş ve otomobilini elde et
mek maksadile şoför Ömer Lûtfijâ 
Hacıosman bayırmda öldürdükten 
sonra otomobille Ipsalaya giderek 
Muhiddini de vurmuş ve kendisi de 
ölmüştür. Fakat Saadet namıdiğer 
Yanolamn hâlen Malatyada olduğu 
tesbit edUmiştir. Diğer taraftan 
Eskişehirden getirilen Sevim de henüz 
mevkuf ve isticvab altında bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan katil Ali Rizanın bu
rada şoför Ömer Lûtfiyi öldürdükten 
sonra binip Ipsalaya kaçtığı otomo
bille cinayetlerde kullandığı tabanca 
da bugün Istanbula getirilecektir. 
Bunlar da geldikten sonra esrar per
desinin daha ziyade kaldırılması kuv
vetlidir. 

Giresun hapishanesinde mahldimlar 
arasında l(anlı vaicalar oldu 

İki cani bir m a h k û m u öldürdü. Maktulün 
arkadaşları da bu İki caniden birini 
öldürdüler, diğerini ağır yaraladılar 

Giresun 17 (Hususî) — Bugün ha
pishanede mahkûmlar arasında kanlı 
bir vaka olmuştur. İki ölü, bir yaralı 
vardır. 

Bursa, İstanbul ve Sinop hapisha
nelerinde rahat durmadıklan için 
bura: hapishanesine nakledilen Er
zurumlu Esad ve Bursalı İbrahim 
admda iki mahkûm henüz anlaşüa- . 
mıyan bir sebepten dolayı Esbiyeli 
Yunus ile kavga etmişlerdir. İbrahim 
her nasılsa; tedarik ettiği bıçağım 
Yunusun kalbine saplamış ve öldür
müştür. İbrahim ve arkadaşı Esad ' 
yakalanarak bir hücreye kapatıl
mışlardır. 

Aradan bir saat geçtikten sonra 
maktul Yunusun arkadâjşlarından 
bir kaç mahkûm, Esadla İbrahimden 
İntikam almak arzusile kapatıldıkla-

n hücreye hücum etmişler ve kapı
ştı kırarak içeriye girmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Hücrede başhyan ikinci 
kavgada Yunusu öldüren İbrahim . 
ile İbrahime yardım eden Esad ağır 
surette yai"alanmışlardır. Bu kanlı 
boğuşma hapishanedeki diğer mah
kûmlar arasında müthiş bir heyecan 
uyandırmıştır. 
— İmdad!., Caiı kurtaran yok mu?.., 

feryadlarma yetişen jandarmalar 
kavgacı diğer mahkûmlan yakala
mışlar ve yaralı İbrahim ile Esad has
taneye kaldınlmak üzere sediyeye 
alınmışlardır. Fakat İbrahim hasta
neye götürülürken yolda ölmüştür. 
Esadm da yaralan çok ağır olduğun
dan ölmek üzeredir. Tahikata devam 
ediliyor. 

Türk - Fransız 
münasebatı 

Fransız Hariciye nazırının 
Mecliste beyanatı 

Paris 17 — Havas ajasından: Mec
lis Mısırda kapitülâsyonlann ilgası 
hakkmda Montröde imzalanan mua
hedenin tasdikine dair olan lâ3rihayı 
müzakere ederken Hariciye Nazın B. 
Bonnet bir nutuk söylemiştir. Nazır 
bu münasebetle Fransamn Akdeni-
jEin şarkmdaki devletlerle münase
betlerinden bahsetmiştir. B. Bonnet 
hükümetin Fransa - Suriye ve Fran
ga - Lübnan muahedelerinin pek ya
kında Mecliste müzakere edilmesini 
İrzu ettiğini söyledikten sonra de-
fuiştir ki: 

«Hükümet, Fransa ile Türkiye 
wasınc*f< da dalma daha dostane mü
nasebetler tesisine çalışmaktadır. Bu 
(Son haftalar zarfında bu yolda mü-
lakerelere devam olunmuştur. 

Hükümetin, her tarafta Fransamn 
Çaenfaatlerini müdafaa azmi ile, bu 
jtneselelerin heyeti umumiyesinde 
lâzım gelen teş» bbüslerde bulunaca-
hndan mebusan meclisi emin olabi-

Frankonun taarruzu 
devam ediyor 

Franko kuvvetleri Valân-
siyaya doğru ilerliyorlar 

Saragos 18 — Franko kuvvetlerinin 
Kastellondan Villafamaraya kadar 
uzayan elli kilometrelik bir cephe üze
rinde taarruzu devam ediyor. Franko 
kuvvetleri lîimer Albes ve Parterayı 
zaptetmişlerdir. Fransız - İspanya hu
dudunun üçte ikisi Frankocularm 
elindedir. Franko kuvvetlerinin Va-
lensiya istikametinde ileri yürüyüşle
ri devam ediyor. 

B. Adil Okuldaşın mebuslu
ğa namzed gösterileceği 

doğru dğil 
Ankara 17 (Telefon) — Bir İstan

bul gazetesi Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti erkâm ile gümrükler umum 
müdürleri arasında değişiklikler ya
pılacağını ve bu arada müsteşar B. 
Adil Okuldaşm münhal bir mebuslu
ğa namzed gösterileceğini yazmıştı. 
Selâhiyettar makamlar bu haberin 
tamamen asılsız olduğunu bildirmek-

Meşhud suçlar 
kanununun teşmili 

Bazı ağır suçlar da bu 
kanuna tabi tutulacak 
Ankara 17 (Telefonla) — İki sene-

denberi tatbik edilmekte olan meşhud 
suçlar kanunundan iyi neticeler elde 
edildiğini nazarı dikkate alan hü
kümet bu kanunun bir kısım ağır ce
zalara teşmilini muvafık görmüş ve 
bu maksadla bir kanun lâyihası hazır-
hyarak meclise vermişti. 

Adliye encümenince tedkik edilerek 
meclis ruznamesine alman bu lâ3riha-
mn aldığı son şekle göre meşhud ola
rak İşlenen suçlarda zabıtanın yapabi
leceği vazifeler ağır cezalı işlerde mün^ 
hasıran cumhuriyet müddeiumumisi 
tarafından yapılacaktır. Cumhuriyet 
müddeiumumileri meşhud olarak iş
lenin ağır cezalı suçları azamî üç gün 
İçinde bütün deUUeri ile birlikte mah
kemeye vermekle mükellef olacaklar
dır. 

Mahkemeler bu suretle kendilerine 
verilen işleri lüzum görürlerse umumî 
hükümler dairesinde takip edilmek 
üzere müddeiumumîliğe iade edebile
ceklerdir. 

Tramvay, Havagazı, Tünel 
şirketleri satın alınacak 

Alâkadar şirketlerle 
eylülde müzakereye 

başlanıyor 
Tramvay, Tünel, Havagazı şirketle

rinin hükümetçe satın alınması ka-
rarlaşmıştır. Nîtfıa Vekâletile alâka
dar şirketler arasında bu hususta ilk 
temaslara başlanmıştır. Satış müza
kerelerine önümüzdeki eylülde başla
nacaktır. Müzakerenin süratle neti
celeneceği muhakkaktır. 

Elâzıgda Devlet 
mahallesinin temeli atıldı 

Elâzığ 17 (Akşam) — Yeni kurula
cak olan Devlet mahallesinin bugün 
temelleri atıldı. Müteahhid Cemilin 
sözlerinden sonra, temelatma mera
siminde bulunan umumî müfettiş; 
Şark vilâyetlerimizin seri ümranım, 
Atatürkün yüksek direktiflerine borç
lu bulunduklarını beyan eden veciz 
bir nutuk söyledi. Müteakiben, Büyük 
önderin adları bir defa daha candan 
yadedilerek temele hare atıldı. 

Gayri mübadiller 
Maliye Vekâletinin yeni bir 
lâyiha hazırladığına dair 
fidelen haber büyük memnu

niyetle karşılandı 
Maliye Vekâletinin gayri mübadU-

1er işini kati surette tasfiye edecek 
bir kanun lâyihası hazırladığım ve 
lâyihanm bugünlerde Veküler heye
tinde görüşüldükten sonra "Meclise 
verUeceğini dünkü nüshamızda yaz
mıştık. Bu haber gayri mübadüler 
arasında büyük bir sevinç uyandır
mıştır. 

Gayri mübadillerin büyük bir kıs
mı ihtiyarlar, kimsesiz kadınlardır. 
İçlerinde büyük servet sahibi olduğu 
halde bugün yiyecek ekmek bulamı-
yanlar vardır. Bunlarm ıztıra:plarına 
nihayet vermek ve çok uzamış olan 
bu meseleyi bir an evvel halletmek 
hükümet için büyük bir muvaffaki
yet olacaktır. 

lâyiha hakkında malûmat mev-
cud değildir. Maamafih hükümetin 
bütün imkânları nazarı dikkate ala
rak gayri mübadillerin de mübadü
ler gibi tatmin edilmesi gayesini göz 
önünde bulundurduğu haber alın
mıştır. _ _ _ ^ _ _ _ _ 

İki ölüm cezası 
Ankara 17 (Telefonla) — Gaziante-

bin Yahni mahallesinden Bostancı 
Osman Eflâtun Ue, Çüdırm Çamdıralı 
köyünden Haydar Demirkaya oğlunun 
ölüm cezasına çaptınlmaları hak-
kmdaki kararlarm infazı Meclisin 

Hatagda vaziyet 

Tûrl( ekseriyetini baltalamak için 
her çareye başvuruyorlar 

Türk " Fransız müzakrelerinin hafta-
ga itilâfla neticelenmesi bekleniyor 

Paris 18 (Fransızca İstanbul) — 
Antakyadan bildirildiğine göre Türk 
ve Fransız heyeti askeriyeleri arasın
da cereyan etmekte olan müzakereler 
muvaffakiyetle devam ediyor. Pek ya-
kmda ve ağlebi ihtimal önümüzdeki 
hafta başında bir itüâfa varılması 
bekleniyor. 

Antakya 17 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Orgeneral Asım Gündüz başkanh-
ğmdaki heyetimiz General Hutzin-
ger'in başkanlığındaki Fransız askerî 
heyetile müzakerelerine devam etmek
tedir. Her gün öğleden evvel ve sonra 
iki toplan.tı yapılmakta ve müzakere
ler büyük bir vekar ve samimîlik için
de cereyan eylemektedir. Heyet boş 
zamanlarında tarihî yerleri ziyaret 
ediyor. Orgeneral Asım Gündüz tara
fından dün akşam Hutzinger şerefine 
verilen dine güzel ve samimî olmuş
tur. 

Orgeneral bu akşam da Türk ileri 
gelenleri şerefine 80 kişilik bir ziyafet 
vermiş, ziyafette diğer cemaatlerden 
de davetliler bulımmuştur. 

Antakya 17 (A.A.) — Anadolu ajan-
smın hususî muhabiri bildiriyor: 

Ordu ve Küseyir nahiyelerinde ka
yıt muamelesi bugün başlamıştır. 

Türk ekseriyetini baltalamak 
için... 

Antakya 17 (A.A.) — Dün tahrik ve 
tehdide nihayet verilmek üzere hü-
kûmeti)azı tedbirler almış ve bu arada 
şiddetli tahrikat yapan bir muhtarı da 
tevkif etmiştir. Bu tedbirler bu sabah 
Türk listesi üzerinde müsait tesirini 
gösterince tahrikçiler hiç yoktan dük-
kânlai'i kapatmağa başlamışlar ve bü
ro reisi esasen mürettep olan bu ve
sileden istifade ederek asayiş mevcut 
olmadığı beyanile kayıt muamelesini 
tatil etmiştir. Halbuki büronun yarın 
mesaisine nihayet vermesi kararlaştı-
rümış bulunuyordu. Bu vaziyet karşı
sında komisyonun Türk ekseriyetini 
baltalamak için akla gelebUecek her 
çareye baş vurduğuna hükmetmemek 
imkânsızdır. 
İstihbarat dairesi kapatılıyor 

mu? 
Antakya 17 (A.A.) — Anadolu ajan 

sımn hususî muhabiri bildiriyor: 
BaŞ tercüman Jojef'in Hataydan alı-

nai'ak Berut matbuat dairesine ta
yin edildiği haber verilmektedir. Bu 
tayin istihbarat dairelerinin lağvedi
leceği hakkında bazı şayialara yol 
açmıştır. 

Cinde birçok yerler 
su altında kaldı 

3500 köy ve kasaba yıkıldı, 7600 
köy sel altındadır, 500 bin 

kişi meskensiz kaldı. 
Pekin 17 (A.A.) — San nehrin sula-

n Şengso ile Taifeng arasında açılan 
400 metrelik bir gedikten akmakta ve 
Kaifeng'in 80 kilometre cenubuna ka
dar yayılmaktadır. Şimdi 500,000 den 
fazla insan meskensiz kalmıştır. Birçok 
kimseler boğulmuşlardır. Binlerce ev 
ve çiftlik sular altında kalmıştır. Tak
riben 16 kilometre genişliğinde bir su 
kitlesi Honan ovasından Yangtze isti
kametinde ilerlemektedir. 

Japon ordusunun şefleri bu gediğüı 
11 haziranda Çin kıtaları tarafından 
açılmış olduğunu Japon istihkâm kıta-
lanna ateş edildiğini ve bu sebeble tah
ribatı tamir etmeğe uğraşan bu kıtala-
nn geri çekildiklerini beyan etmekte
dirler. 

Paris 18 — San nehirdeki sedlerin 
3nkılarak suların tuğyan etmesi üze
rine 3500 Çin kasaba ve köyü yıkılmış 

7600 köy de sedler altında kalmıştır. 
Japon ordusu büyük zayiata uğrıya-
rak ricat ediyor. 

Şanghay 17 (A.A.) — Son 24 saat 
zarfmda yağan ve henüz dinmemiş 
olan şiddetli yağmurlar, Sarı nehir ile 
Yangçe nehrinin sularını kabartmış
tır. Yangçe nehri sulan henüz taşma-
mıştır. Fakat Sarı nehrin suları mer
kezî Çini istilâda berdevamdır. 

Pekin 17 (A.A.) — Sular şimdi Ja
pon kıtalarının işgali altmda bulunan 
Kaifeng şehrine altı kilometreden az 
bir mesafeye kadar gelmiştir. Bu mın-
takada muharebeye nihayet verilmiş
tir. Japon askerî şefleri Japon kıtala
rım suların bastığı mmtakalardan çek
meğe uğraşmaktadırlar. San nehir 
azamî seviyesini bulmadığı için tuğya
nın daha büyük bir şiddetle devam ede* 
ceği tahmin edilmektedir. 

Koca katili kadın 
Uyuyan kocasımn kafasını 

satırla parçaladı 

Bursa 17 (Telefonla) — Misi kö-
3ründe oturan Fatma adında bir ka;-
dm kocalı Halil! öldürmüştür. Ara-
larmda çok şiddetli bir geçimsizlik 
olan bu karı koca bugün gene kav
gaya tutuşmuşlai-dır. Kavga yatış
tıktan sonra ikisi de yatmışlardır. 
Fatma gece yarısından sonra uyan
mış ve doğruca mutfağa giderek et 
satınnı almış ve uyuyan kocasmı, 
kafasını parçalamak suretüe öldür
müştür. 

Koca katili kadm yakalanmış ve 
adliyeye teslim edUmiştir. Katil Fat
ma: gayet soğukkanlılıkla verdiği 
ifadede: 

— Nasıl olsa o beni cefa ile öldü
recekti. Ben ondan atik davrandım 
ve öldürdüm, demiştir. Tahkikata 

Kurbağa yağmuru 
Bursaya ufak yavru halinde 

kurbağalar düştü 
Bursa 17 (Telefonla) — Dünkü 

şiddetli fırtına esnaSmda Yenişehir 
yolu üzerinde Seymen köyü İle Mar-
maracık gölü arasındaki yola ve arar 
ziye kurbağa yağdığı birçok yolcular 
tarafmdaiı büdirilmektedir. Bu ifa
delere göre kurbağalar ufak yavru 
halinde ve canlıdır. Düşüşleri bir çe
kirge sürüsünün inişini andırmıştır. 

Bir hırsız yakalandı 
Kasımpaşa ve Aksaray civarında go* 

çeleri kapıları kırmak suretile birçok 
evleri soyan Nuri adında bir sabıkalı 
yakalanarak adliyeye teslim edilmiş
tir. Dün Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde yapılan sorguda Nuri 
bu suçların bir kısmını itiraf, bir kıs-
nunı da inkâr etmiştir. 

Hâkim B. Reşid, Nuri hakkında tev
kif kararı vererek kendisini tevkifha-
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Siz de böyle bir mektup 
aldınız mı? 

Hal ve vakti yerinde dört beş ah
babımın bulunduğu bir meclistey
dim. Son zamanlarda zevcini kay
betmiş, matemzede bir bayan da son
ladan geldi; aramıza katıldı. 

Bir kaç nezaket cümlesini müte-
^kib, çantasından bir mektub çıkara
rak: 

— Korkuyorum! - dedi 
izahat vermesini bekledik. 
— Halimi bilirsiniz! - diye devam 

etti. - Kocam öldükten sonra fevkalâ-
ı'e müzayakaya düştüm. Çocuklan-
mm nafakasmı teminden bile âcizim. 
Tabiî telefonumu da bıraktım; apar-
t îmanı da değiştirdim; her türlü 
fanteziden de vazgeçtim. Böyle çe-
Jök yaşayıp dururken, dün bir mek
tub aldım: Eski adresimize yazılıyor. 
Telefon defterinde ufak bir yanhş-
bk vardı; zarfm üzerinde bu hala
nın tekrarlandığmı görünce adresi
nizin oradan istinsah suretUe teda
rik edildiğini anladım... Koçanım da 
öldüğüne dair «merhum» falan diye 
bir işaret yoktu... Demek bizi bUen 
biri değil... Açtım, okudum... Asıl ga
rabet burada: Hapishaneden yazıh-
yor... İyi aUe evlâdı, ihtiyar ve din
dar bir zat olduğunu, kazara zinda-
ı ^ düştüğünü uzun uzadıya anlatan 
mektub sahibi reçelinden, pejmi-
'me, mendilinden havlusuna kadar 
^»21 siparişlerde bulunuyor... Hissi
yata hitab edecek bir çok cümleler 
kullamyor... Benim de rikkatime do
kudu. İstediklerini yolhyacağım... Fa-
^t halim sizce de malûm... Gönder-
nıesem: «Ya intikamcı bir adamsa, 
hapisten çıktıktan sonra bir şey 
yaparsa...» diye korkuyorum... 

Bayan bu hikâyeyi anlattığı sıra-
^ ) mecliste bulunanlardan bir kaçı: 

— A... A... 
— Ayni mektub bize de geldi! 
•— Ben de aldım... Her ay erzak 

gönderiyorum... 
— Ben de... Daha geçenlerde hırka 

ve terlik yolladım... 
— Ben de seccade hediye ettim... 

Namaz kılıyormuş... 
Böylelikle mesele anlaşıldı: 
Meğer mahkûmlardan biri, bir te-

İrfon defteri ele geçirmiş; sahifeleri-
ni teker teker çeviriyor; münasib 
gördüğü adreslere, yan dua, yan se-
*a karışık mektuUar yazıyor... Bil-
^ s a bayanlar arasında mahpuslara 
-mahpuslarm da bu gibi bigünahlan-
na, ihtiyarlarına, sofulanna - karşı bir 
§«fkat hissi mevcud olduğu için bun
can istifade ediyor. 

Kâğıda bir göz attım. İmzayı tanır 
Sibi oldum: Bir neşriyat davası se-
^ b ü e 26 gün mevkuf kaldığım sira-
öa o zatla tanışmıştım. Fakat ismini 
de, hangi hapishanede olduğunu da 
bildirmiyeceğim... 

Düşündüm ki: Ne zekâler böyle 
heder oluyor... Hani bir mesel vardın 

Züğürd düz ovada yolun şaşırır! 
Zengin arabayı dağdan aşınr; 
Onun gibi nice akıl züğürdleri, 

hayatm düz yolunda şaşuıyor; nasıl 
geçineceğini bilemiyor... Halbuki bu 
*ati şerif, hapishanelerin jTiksek du-
varian ardından geçinmek usulünü 
bulmuş... 

Hani kayalar üzerinde bile te-
»ebbüt eden, ağaçlar olur; hayatiyeti 
o derecededir ki nerede ve nasıl olsa 
yaşar; bu da onlar gibi.. 

felefon adreslerine gönderilea 
ttıektublan takdir ettiğim için değü, 
hayır, fakat böyle insanlarm (zira, 
^^mrım, pek zekidir) bu yollara sa-

J 
Yüzde on 

Garsonlar tay-
yare cemiyetine 
müracaat ettiler 

Lokanta, birahaîıe vesaire gibi 
yerlerde garsonların müşteriden al-
dıklan yüzde on bahşişlerin lokanta 
sahipleri tarafından alındığından 
galrsonlar ötedenberi şikâyet etmek
tedirler. 

Garsonlar cemiyeti, Tayyare cemi
yetine müracaat etmiş, kendilerine 
aid bu yüzde on bahşişlerden bir kıs
mını Tayyare cemiyetine terketmek 
suretile mütebaki kısmından istifade 
etmelerine cemiyetin delâlet etmesini 
rica etmiştir, 

Tayyaa^ cemiyeti, garsonlann bu 
müracaatını Halk partisine bildir
miştir. Diğer taraftan garsonlar ay
nı mealde, iş mmtaka amirliğine de 
müracaat etmişlerdir. 

Meçhul carih 
Sokakta giderken tanımadığı 

bir adam yaralamış 
Evvelki gece Beyoğflunda garip bir 

yaralama vakası olmuştur. Tarlabaşın' 
da oturan Süleyman Ajmalıçeşme cad
desinden geçerken, birdenbire arkasın
dan bir adam peyda olmuş ve bu adam, 
anî surette bıçağını çekerek Süleyman! 
omuzundan vurmuştur. 

Süleyman, yaralanıp olduğu yerde 
kaldığı sırada meçhul carih, tekrar 
tersyüzü geri dönmüş ve koşa koşa 
kaybolmuştur. 

İşe el koyan poüs Süleymam tedavi 
altına aldırmakla beraber, kendisini 
vuranm kim olduğunu sormuş, Süley
man, bu adamı ancak bir daha görür
se tanıyabileceğini, yoksa evvelce ta
nıdığı bir adam olmdığını söylemiş
tir. 

Şimdi zabıta; bu meçhul adamın hü
viyetini aydınlatmağa çalışmaktadır. 

V a r ş o v a s e f i r i m i z d ü n g e l d i 
Val"şova sefirimiz B. Ferid dünkü 

ekspresle mezımen şehrimize gelmiş
tir. 

Kocaeli valisi mezunen geldi 
Kocaeli valisi E. Hâmid Oskay mo-

zunen şehrimize gelmiştir. 

T r a m v a y v e o t o m o b i l 
k a z a l a r ı 

Büyükadada oturan 75 yaşlannda B. 
Refail, dün İstiklâl caddesinden geçer
ken vatman Arifin idaresindeki tram-
vaym sadmesine uğnyarak yaralan
mıştır. 

Fındıklıda oturan dokuz yaşlannda 
Mustafa isminde bir çocuk Tophanede 
caddenin bir tarafından diğer tarafı
na geçmekte iken şoför Hajnreddinin 
idaresindeki otomobU çarpmış, başm-
dan yaralanmıştır. 

Şehremininde Yenibahçede bahçı
van İlyas, Aksaraydan geçerken Ah-
med isminde birinin idaresindeki yük 
arabasuun sadmesile muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 
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parak heder olduklan için teessüf 
karışık bir hayretle bu satırlan yazı
yorum! 

(Vâ - Nü) 

—\ 
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Haklı şikâyetler 
Kumkapı bu kadar 
metruk bırakılamaz! 
Kumkapıda oturan bay A. N. Gü-

ner, gazetemize yazdı&ı uzun bir mek-
tubda semtinin metrûkluğımdan ve 
şehir plânuıı beklemeksizin bazı 
ufak tefek tashihat yapılması zaru
retinden bahsediyor. Meselâ, Acem-
dağı denen mevkide balıkçı kulübele
rinin bütün bir muhite nefes aldır-
mıyacak şekilde sıralandıklarını, hal
buki bunlann buradan kaldırılarak 
halka bir sahil temin edilmesinin 
pek kolay olduğunu anlatıyor. 

Bilhassa ısrar ettlg:! nokta gudur: 
Sahilde müteaddid mecralardan 

açık bir şekilde ve koku neşrederek 
akan lâğımlann ıslahı lâzımdır. 

Odun iskelesinin sağındaki kahve
nin altmda bir lagun 3 - 4 metresi 
tamamile açık olarak denize akıyor. 
Öyle ki, koku sebebile buradan geç
mek imkânsızdır. Bahusus bu mec
ranın yakınında bir çok evler bulun
maktadır. 

Lâğım künkleri 5 - 6 metre denize 
uzatılırsa açıkta intişar eden koku 
deniz suyundan kurtulup dı;şan çık
maz. Bunun için büyük bir masrafa 
da ihtiyaç yoktur. 

Güzel Marmaraya güzel bir çerçe
ve teşkil eden meskûn topraklarımız 
üzerinde Kumkapı kadar metruk bit! 
yerimiz yoktur. Halbuki burası hem 
şehir merkezi sayılır, hem de kesif bir 
insan kütlesinin yaşadığı meşhur bir 
semttir. Azıcık himmet! 

Patrikhaneden üç 
incil calindi ' 

I 

B u n l a r d a n b i r i n i n b ü y ü k b i r 
k ı y m e t i v a r m ı ş 

Rum patrikhanesinden üç incil ki
tabı çalınmıştır. Çalman üç incilden 
birinin büyük bir kıymeti vairdır. 
Partikhane Sinod meslisi son içtima-
mda bu mesele ile meşgul olmuş vo 
hırsızlarm meydana çıkarılması için 
zabıta ve Adliyeye müracaate karar 
verilmiştir. 

încülerin çalmdığı elbise ve eşya 
deposunda yapılan tedkikler netice
sinde demir kapıdaki kilitlerin kırıl
mamış olduğu görülmüştür. 

Vaktüe muhtelit meclisin bir şu
besi olan bu binamn iki anah tan 
vardır. Anahtarlardan biri Patrikte, 
öteki de Başdiyakostadır. Ambardan 
ruhEinî bir elbise almak veyahut rea-
mî ecnebilerin ziyareti için kapıyı aç
mak icab ettiği zaman Patrik, yanın
daki anahtan, itima:d ettiği bir ada
ma verir, o da Başdiyakosla veyahut 
muaivinüe birlikte açar. 

Hırsızhğm ne zaman yapıldığı he
nüz tesbit edilmemiştir. Çalman kıy
metli incil, 242 parşümen kâğıdı üze
rine yazümış olup, sahifeleri üzerin
de rakam yoktur. Dört muhtelif in-
cüin metinlerini havi olup, 12 n d 
asırda yazılmıştır. Bunun kıymeti, 
Bizans sanatile yapılmış olan muh
telif tez\-inat ve tasvirlerinde ve muh
telif renklerindedir. 

A n k a r a i n ş a a t u s t a m e k t e b i n e 
m e c c a n i t a l e b e a l ı n a c a k 

Ankara inşaat usta mektebine 
meccani talebe almacaMır. Maarif 
Vekâleti mektebe alınacak talebele
rin kabul şeraitini tesbit etmiştir. 
Mektebe almacak talebe için bir mü
sabaka! imtihanı yapılacaktır. 

Kömür depoları 
Liman idaresile 

Belediye arasında 
ihtilâf çıktı 

istanbul liman ıslahatmı deruhde 
eden İngiliz grupu İstanbul kömür 
depolan için bir proje hazırlamıştır. 
Liman işletme İdai-esi, kömür depo-
lanmn şimdiki liman idaresine yakın 
bir yerde inşasını istemektedir. Far 
kat Belediye fen heyeti, B. Prost'un 
nâzun plâhma göre müstakbel liman 
Yenikapıda yapılacağı için kömür 
depolaiımn da Yenikapıda yapılması 
fikrini ileri sürmüştür. 

Belediye, şimdiki limamn muvak
kat olduğunu da köz önüne alarak 
kömür depolan gibi esash tesisatın 
muvakkat bir sahada yapılmasım 
lüzumsuz görmektedir. Her iki dai
renin noktai nazan hükümet tara-
fmdan tedkik edilecektir. 

Hırsız taitlidi yapmış 
M a h k e m e i k i b u ç u k a y 
h a p s i n e k a r a r v e r d i 

Geçenlerde Mustafa admda bir genç 
bir gazete idarehanesinden daktilo ma
kinesini çalarak Halid admda birine 
jrirmi liraya satmış ve ertesi gün za
bıta kendisini yakalamıştır. 

Mustafa Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan muhake
mesinde suçunu tevüe kalkışarak: 

— Ben gazeteciliğe meraklıjrım. Ye
ni şekilde bir reporta] serisi hazırhyor-
dum. Yazacağım şeyler arasında bir 
de hırsızdan bahsedeceğim için maki
neyi çaldım. Bu suretle hırsız taklidi 
yaptım, demiştir. 

Dün muhakeme bitirilmiş, hırsız 
Mustafamn iki buçuk ay hapsine ve 
çalınmış malı satm alan Haildin de 
sekiz lira para cezası ödemesine ka
rar verilmiştir. 

B i r ç o c u k b i r d e m i r g ü l l e i l e 
0 3 m a r k e n a y a ğ f i n d a n y a r a 

l a n a r a k ö l d ü 
Evvelki gün Üsküdarda üç küçük 

çocuğun oyunu bunlardan birinin 
ölümile neticelenmiştir: 

Kemalin <MI yaşmda oğlu Ziya ile, 
marangoz Kemalhı on bir yaşmda 
kızı Leman ve aynı semtte Abdur-
rahmanm iki yaşmda oğlu Mazlum 
mahallelerinde bir arsada oyım oy
namağa koyulmuşlardır. 

Bir aralık çocuklar otlar arasmdai 
bir demir gülle bulmuşlar ve bımu 
yuvarlıyarak eğlenmeğe başlamışlar
dır. Fakat bu sırada' demir gülle Zi-
yanm ayağına isabet etmiş, ayağı 
inciyen çocuk topallıya topalUya 
evine gelmiştir. Evde aile efradı, sı
cak pansuman vesaire yaparak ıztı-
rabı dindirebüeceklerini zannetmiş
ler, fakat ayağm gittikçe şiştiğmi ve 
çocuğun evcaa tahammül edemiyo-
cek bir dereceye geldiğini göterek, 
bir otomobille Haydarpaşa Numune 
hastanesine götürüp yatırmışlardır. 

Ziyanm ebevejöni dün çocuklanm 
ziyarete gittikleri sırada ölümü ha
berini almışlardır. Hastane idaresi 
zabıtaja haberdar etmiş, Leman ve 
Mazlum sorguya çekilerek Üsküdar 
adliyesine verilmişlerdir. 

SOHBET: 

Sözden söze 
HUDUD — «Bu mevzuğlar da şiire 

girer mi?... Bu kelimeler de şiire girer 
mi?» diye soruyorsunuz. Hayu, hiç 
bir mevzuğ, hiç bir kelime şiire gir-
mez, şiir her mevzuğu, kelimeyi, her 
yeri istilâ eder. 

Siz şiiri, yatağında sükûn ve aza^ 
metle akan bir nehir gibi görüyorsu-
nıu; yanma gittiğiniz zaman seyre
debileceksiniz. Fakat oradan çekilme 
niz de kabildir. Şehrin ortasında ak
tığım biliyorsunuz ya! yeter. Nehirdir, 
nehir olduğu için de arasıra kabar
masına ses çıkarılmaz; hatta güzel de 
olur. Fakat etrafa tasayım, yıllarm 
bin emekle vücude getirdiği bahçeleri, 
yollan, evleri basayım demesin. Hu
dudunu bilsin, haddini bilsin... Hastü 
munisleşmiş, ehlileşmiş bir şiir!... 

Ben öyle görmüyorum; bence şiir 
bir havadır, bir rüzgârdır. Belki en 
geklemediğiniz, en haarhksız oldu
ğunuz zamanda sizi sanverir. Bazan 
tath bir meltemdir, sulan beUi belir
siz ürpeterek hafif hafif eser. Bazan, 
bütün âsabı uyuşturacak kadar dur
gun bir havada birden yüzünüze çar
pıp sizi uyandıran, içinize sevinç, vü
cudunuza hareket ihtiyacı veren rüz
gârdır. Fakat bir fırtına, bir kasırga 
olup etrahnda ne bulursa devirerek, 
hudud tanımadan, had bilmeden haş
yet vererek estiği de olur. Emin Bü-
lend'in: «Ah! ey geceler! ey çölün fls-
tündeki rüzgâr! • Ey giUIeri kahnyla 
yakan çöldeki rüzgâr! - Ah! ey gece!..» 
mısrağlannı hatırlarsmız. Şiir bazan 
da işte o rüzgâr olur... 

Rüzgâr gibi şiir de her istediği yer
den geçer; gül bahçelerinden hoş ko
kular alabildiği gibi batakhklardan 
geçip öldürücü hastalıklar taşıması 
da kabildir. Müğmin Allah'a o rahim» 
olduğu için secde ettiği gibi «Kahlıar» 
olduğu için de se^de eder. Şiirin muğ-
mlni de onu herhangi bir şeklinde ta
nıyıp perestiş eder. 

II 
İHTİSAS — Ne zamandu- şarkta, 

garpta tekrar edip duruyorlar: «Bir 
insanm öyle her şeye akh ermez; her 
şeye kanşmaa doğru değildir: ihtisas 
lâzımdır, ihtisas!» 

Yani insan oğlunun ( muhtelif faa
liyetleri ile bir bütün olduğunu unut
mak, mevzuğun birliğini düşünme
mek istiyorlar. Arzulanna muvaffak 
da oldular: ilimden haberi olnuyan 
edebiyatçılar, edebiyattan haberi ol-
mıjran âlimler. «Autodidacte» lann, 
yani bir mekteb nizamına tabiğ ol
madan kendi kendilerine okuyanların 
en büjük kusuru hoşlarına gitmiyen, 
kendilerine derhal faydası ohmyaQ 
şeylere hiç bir alâka göstermemiş oU 
malandır. Fakat bu ihtisas devrinde 
mektebler, üniversiteler «autodidacte» 
yetiştirmeğe başladı. 

Bazan edebiyatçdarda da, âlimler
de de bu hallerinden sıyrılmak, öteU 
sahada neler olup bittiğine dair ma* 
lûmat almak hevesi uyanıyor. Fakat 
hiç bir hazırlıklan olmadığı için işler 
tuhaflaşıveriyor: mesdâ edebiyatçılar 
bir âlim bulup çıkanyor, onu her ta
rafta meşhur ediveriyoriar. O a^amıı^ 
kıymetini âlimlere soruyorsunuz: kıs-
kıs gülüyorlar... 

Bunlar hep ihtisasm, mübalâğaya 
vardmlmış ihtisasm neticeleri. Sanat-
kârlann afildişi kule» sine iğtiraz edip 
duruyorlar; belki haklan var. Biraa 
da şu ihtisas denilen kaleye hücum 
etseler ya! 

NuruUah Ataç 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Amca konservatnvarda!.. 

— Musikiyi inhitattan kurtarmak 
yalnız sanatkârların değü, biraz da 

... Nitekim herkesin çalgıcılık ede
memesi için alınan karar bımun bir 

... Eline bir ud alan, ciğerlerini şl-
şirip ötebilen herkese musiki sanat-

... Bütün seyyar esnafı konserva-
tuvar kadrosuna almak icab eder!.. 

B. A. — Yerinde bir karar amma 
bunımia musikimiz kurtulamaz. Çün
kü musiki dinleyenleri ıslah için da 
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Türk - Sovyet 
H u d u d l a r * a r a s ı n d a ç ı k a c a k 
i h t i l â f l a r s ü r a t l e h a l l e d i l e c e k 

Ankara 17 (Telefonla) — Hüküme
timizle Sovyet hükümeti arasında 15 
temmuz 1937 tarihinde Moskovada 
imzalanan mukavelenin tasdikine 
dair olan kanun lâyihası Meclisin ruz-
namesine alınmıştır. İki dost memle
ket hududlan arasında zuhur edebi
lecek ihtilâflann mümkün olan sürat
le ve mahallinde hallim istihdaf eden 
lâjrlha Hariciye ve Millî müdafaa en
cümenlerince aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye - İspanya arasında 
ticaret anlaşması 

Ankara 17 (Telefonla) — İspanya 
hükümeti ticaret anlaşması akdi hu
susunda hükümetimize müracaat et
miş ve hükümetimiz de bu müracaat 
üzerine İspanya hükümetine bir pro
je göndermişti. İspanyadan mukabil 
bir proje gelmiş ve bugün iki hükü
met arasında müzakerelere başlan
mıştır. 

Vilâyet hususî 
idarelerinin bütçeleri 

B i r ç o k m ü ş k ü l â t a s e b e p 
v e r e n h a l l e r i n ö n l e n m s i i ç i n 

l â y i h a h a z ı r l a n d ı 

Ankara 17 (Telefonla) — Bazı vi
lâyet hususî idareleri bütçelerini tan
zim ederlerken bir evvelki malî yılm 
gelirlerini esas tutacakları yerde bu
nu yapmamakta ve varidat bütçele
rini ekseriya muhik sebebler olma
dan arttırmaktadırlar. Bu suretle 
fazla tahminlere müstenid bütçeler
de bir takım lüzumsuz masraflar da 
bulunmakta ve bu masraflann fazla 
varidatla karşılanmak istenildiği de 
görülmektedir. Birçok müşkilâta se
bebiyet veren bu halin önlenmesi 
için «idare! umumiyei vilâyet kanu
nu» mm değiştirilmesine dair bir ka
nun lâyihası hazırlanmış ve Meclisin 
ruznamesine alınmıştır. 

Nehir geçitlerinden alı-
nacal( m'iiruriye resmi 
Vekiller heyeti buna dair 
bir kararname hazırladı 

Ankara 17 (Telefonla) — Vekiller 
heyeti, iskelelerin ne suretle idare 
edileceğine daSr olan kanım muci
bince nehir geçidlerinden almacak 
müruriye resminin azamî hadlerini 
gösteren bir kararname hazırlamış
tır. Bugünden itibaren meriyete ko
nulan bu kararnameye göre yolcu
lardan 5, mekteb talebelerinden 2,5, 
küçük hayvanlardan 2, yavrulann-
dan 1, büyük hayvan yavrulanndan 
5, öküz, merkeb, manda vesair çift 
hayvanlanndan 5, at, katır ve sair 
binek hayvanlanmn yüklülerinden 10, 
yüksüzlerinden 7,5, develerin yüklü
lerinden 15, yüksüzlerinden 10, vahşî 
hayvanlardan 50, tek hayvanlı ara-
balann yüklülerinden 40, yüksüzle
rinden 30, çift hayvanlı arabalann 
yüklülerinden 50 yüksüzlerinden 40, 
otomobillerin yüklülerinden 100, yük
süzlerinden 75, kamyonların yüklü
lerinden 200, yüksüzlerinden 100, 
otuz kilodan yetmiş beş kiloya kadar 
eşyadan 7, 76 kilodan 200 kiloya ka
dar olan eşyamn beher denginden 
15 kuruş müruriye resmi aJmacak-
tır. 

Kararnamede sal müruriye ücre
tinden müstesna tutulan yolcu, eşya, 
hayvanlar ayrıca gösterilmiştir. Be
lediyeler her ferd hakkmda aynı 
muameleyi yapmak şartile bu ücret
lerden daha aşağı bir tarife tatbiki
ne salâhiyettar kıhnmaktadırlar. 

O t o m o b i l v e o t o b ü s 
t a l i m a t n a m e s i 

Belediye otomobil ve otobüs talimat
namesini değiştirmeğe karar vermiş
tir. Talimatname, şehir meclisinin teş
rinisani toplantısında müzakere edile
cektir. Yeni talimatname tatbik mev
kiine konuncaya kadar şimdi faali
yette bulunan otobüsler çalışacaklar, 
talimatnameden sonra eski otobüsler 
çalışmıyacaktır. 

Okcutuk müzesi 
Okmeydam bir spor sahası 

haline getirilecek ve bîr 
müze yapılacak 

Ankara 17 (Telefonla) — îstanbul-
daki Okmeydamnm tarihî kıymeti ile 
müntesip bir spor sahaı haline ge
tirilmesi kararlaştırılmış ve bu iş üze
rinde çalışmak üzere Dahiliye ve Maa
rif vekâletleri ile Evkaf umum müdür
lüğü ve genel kurmay başkanlığı mü
messillerinden mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Yakında müzakere
lere başlanılacak olan 
lere başhyacak olan komisyon hazır-
hyacağı raporu Başvekâlete verecek
tir. 

Meydanda bir okçuluk müzesi vü-
cüde getirilmesi düşünülmektedir. 

T r a b z o n l i s e s i n i n t e m e l i a t ı l d ı 
Trabzon 17 (A.A.) — Yeni Trab

zon lisesinin temelatma merasimi 
bugün binlerce halkm iştirakile ya
pılmış ve umumî müfettiş B. Tahsin 
Üzer temele ilk malayı vurmuştur. 

Turizm bürosu 
B ü r o ü ç s n e l i k b i r t u r i z m 

p l â n ı h a z ı r l ı y a c a k 

Memleketimizde iç ve dış turizmin 
inkişafı için mevcut imkânlan ve 
yaratılması lâzım gelen şartlan ted-
kik etmek maksadile İktisad Vekâle
tine merbut bir «Turizm bürosu» ku
rulduğu yazılmıştı. 

Bu büroya verilen vazifelerden biri 
de bir «İlk üç senelik turizm plânı» 
m bütün teferrüatile ihzar etmektir. 
«İlk üç senelik turizm plâm» şimdilik 
aşağıdaki bölgeleri ihtiva edecektir: 

1 — İstanbul - Bursa - Kocaeli -
Trakya. 

2 — İzmir ve hinterlandı. 
3 — Kaı-adeniz sahili. 
4 — Ankai-a. 
Büro bu hususta tedkiklere ve ma

lûmat toplamağa başlamıştır. 

Profesör bayan Afet 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

bazılaiını bizzat gördüğünü ve bayan 
Âfetin bu işlerle nasıl yakından meş
gul olduğunu anlatarak bugünkü 
Avrupa medeniyetinin orta Asyadan 
geldiğini ve eğer orta Asyadan bu 
medenî insanların Avrupaya muha
cereti olmasa İdi Avrupalıların hâlâ 
en iptidai vaziyette kalmış olacakla
rım izah etti. 

Konferanstan sonra bayan Pitard, 
bajran Âfetin şerefine, kendi evinde 
bir çay ziyafeti verdi. Konferansı din-
liyen Cenevre tarih cemiyeti azaları, 
profesörler, Türk kolonisi ve bir çok 
tamnmış kimseler bu ziyafette bu
lundular. Herkes bayan Âfeti hararet
le tebrik etti. 

Bir haftada 84 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara 17 (A.A.) — Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza teşküâ-
tı 84 kaçakçı, 500 kilo gümrük kaça
ğı, 2248 defter sigara kâğıdı, 66 altın 
lira, 211 Türk lirası, 24 kesim hayvanı 
ile 19 kaçakçı hayvam ele geçirmiştir. 

Ankara Borsası | 
17 Haziran 938 

Esham ve Tahrilât 
1933 Türk borcu I (Vadeli) 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 
m üncü tertip 

19.— 
98,25 

Çekler (Kapanış fiatleri) 
Londra 1 İngiliz lirası 6,28 
Nevjrork 100 Dolar 23,785 
Paris 100 Fransız Frangı a ĵı 
Mil&no 100 Liret «,629 
Cenevre 100 İsviçre F. 28,905 
Amsterdam 100 Florin C9,865 
Berlin 100 Rayhşmark 50,87425 
Brüksel 100 Belga 21,42,25 
Atina 100 Drahmi 1,145 
Sofya 100 Leva 1,545 
Prag 100 Çekoslovak KT. 4,385 
Madrid 100 Peseta 6,955 
Varşova 100 Zlotl 23,765 
Budapeşte 100 Pengo 25,04 
Bükreş 100 Ley 0,94,25 
Belgrad 100 Dinar 2,875 
Yokohama 100 Yen 36,545 
Stokholm 100 İsveç Kronu 32,27,75 
Moskova 100 Ruble 1̂25,50 

Yaz temsilleri. 18: Cu
martesi: Anadoluhisan. 
19: Pazar: Beylerbeyi. 
20: Pazartesi: Narlıkapı. 
21: Salı: Azak. 22: Çar

şamba: Beşiktaş Aile 
bahçesinde, 24 cuma Be
bek bahçelerinde başlı-
iror. 

Mecliste 
Bazı kanun lâyihaları 

müzakere ve kabul edildi 
Ankara 17 ( A. A. ) — B. M. 

Meclisinin bugün Hilmi Uranın 
başkanlığında yaptığı toplantı
da fabrika meslekî kurslan, 
mühendis ve mimarlık, sermayesinin 
tamamı devlet tarafından verümek 
suretile kurulmuş teşekküllerin ida
re ve murakabesi hakkındaki kanun
lar Ue, müze ve rasathane teşkilâtı 
kanununun 10 uncu maddesinin ikin
ci fıkrasınm kaldırüması, Yugoslav-
yaya verilen 100 ve 400 tpnluk mun
zam kontenjanlann Türkiye - Yugos
lavya anlaşmasına ilâvesine Türk-
İsveç ticaret anlaşmasma bağlı pro-
tokolda yapılacak değişiklikler ve 
Türkiye - Sovyet ticai'et muahedesi
nin 15 inci maddesine mütedair tea
ti olunan notalarm meriyete konul
ması için icra vekillerince alman ka
rarın tasdikine aid kanunlar ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edil
miştir. 

Yine bugünkü toplantıda kaza va
kıflar memurlarile tahsildarlara ve 
fen memurlanna verüecek aidat üc
ret ve yevmiyelere, inşaat ve tamirat 
mezımiyet derecelerine aid kanun 
lâyihası müstaceliyet kararile kabul 
edUmiş ve gümrük tarifesi kanununa 
bir pozizyon ilâvesine ve Türkiye -
Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına 
bağlı listedeki ve 754 tarife pozizyo-
nu karşısındaki harfler arasında de
ğişiklik yapılmasına aid kanun lâyi
halarının da ikinci müzakereleri ya
pılmıştır. Kamutay pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü dahifede) 

III 
SADE TÜRKÇE — Halid Ziya U§ak-

hgil, Mai ve Siyah'ı (1), arabca, fari-i 
sî kelimeleri azaltarak, terkibleri türki 
çeleştirerek tekrar çıkardı. Çok iyi 
etti; çünkü yalmz gençlerin değil, 
biz yaştakilerin bile eski Mai ve Siyah'ı 
artık rahat rahat okumamız kabU 
değildi. 

Fakat bıma iğtiraz edenler varmış; 
bir eserin ilk yazıldığı şekilde kalma
sı doğru olacağım söylüyorlarmış. O 
adamlarm çoğımun indinde Halid Zi
ya UşakbgU'in romanları şu veya bU; 
insani hissi tahlil ettiği, bir ihtirası 
hissettirdiği için değil, kimsenin aklı
na gelmiyecek kelimelerle yazıldığı 
için güzeldir. Bir kelimeyi yanlış oku
dunuz veya manasmı anlamadınız 
mı, gülüp sizin edebiyattan behreniz 
olmadığma hükmeden, bundan da 
kendilerine bir övünme jşayı çıkaran 
kimseler vardır; falan şairi beğenme
diğinizi söylediniz mi: «Sen daha onu 
lûgatsız anlıyamazsın» derler, işte on
lar... Sade türkçe Ue yazılan eserin 
güzel olmasma imkân veremedikleri 
için Mai ve Siyah'm o alayişli kelime
lerden sıynlmaıana tahammül edemi
yorlar... 

Halid Ziya Uşakhgil onlan etrafm-
dan itip kendisine kelimelere değil, ke
limelerin ifade ettiği heyecanlara, his
lere itibar edenleri; asıl dU güzelliği
nin de kelimelerde değil, nahivde ol
duğunu bUenleri çağırıyor. Ölülerden 
silkinip canlılara gidiyor; kendi kur
duğu Edebiyatı Cedide'den ziyade ede
biyata, sanate bağlı olduğunu göste
riyor. Bir mektebin mümessUi olmak
tan çıkıp hiç bir topluluğun desteğine 
ihtiyacı olmıyan bir büyük muharrir 
olduğunu gösteriyor. Mai ve Siyah, 
eski metni ile, asıl kıymetini birtakım 
sahte güzellikler, süsler altma sakla
mış bir romandı; şimdiki metni ile ise, 
güzelliğinden emin olduğu için orta
ya çırpıplak çıkmaktan korkmıyan 
bir romandır. NuruUah Ataç 

(1) 1 cild, 100 kum; (Hilmi Kitabeyi). 

Kodreanunun 10 sene hapis 
kararına itirazı reddedildi 

Bükreş 17 (A.A.) — Yüksek askerî 
mahkeme, mülga demir muhafız sabık 
şefi Kodreanunım, on senelik ağlr ceza 
hapsi hakkındaki karara yaptığı itira
zı reddetmiştir. 

C E M A L S A H İ R O P E R E T İ 
Bu gece Şehremini 

İnşirah bahçesinde 
Marinellâ. Pazaıi Ye
şilköy İstasyon bah-

)\ çesinde Daktilo. 4 bu
çukta matine Sahüi 
Caz k(mseri ve numa

ralar pek yakmda 
Aşk Resmigeçidi 

Bayan Sabiha Gökçen 
Selânikten Sofyaya geçti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
mahsusa yazılmışlar ve ondan sonra 
elçiliği teşrif etmişlerdir. Elçüikte şe
reflerine tertip edilen çay ziyafetin
de nazırlar, saray nazın, bir çok me
buslar, ecnebi sefirler ve ataşemüi-
terleri, erkânıharbiye reisi, kuman
danlar, tayyare zabitleri, matbuat 
mümessilleri ve memleket ricali bu-
lımmuşlardır. Davetliler kendilerile 
konuşmuşlar ve haklarında büyük 
bir takdir ve hayranlık hisleri izhar 
etmişlerdir. Ziyafet pek neşeli ve sa
mimî geçmiştir. Saym bayan Sabiha 
Gökçen bu geceyi elçiliğimizde geçi
recekler ve yann sabah Belgrada ha
reket edeceklerdir. 

S e f i r i m i z i n n u t k u 
Atina 17 (Hususî muhabirimizden 

telefonla) — Atatürk kızı bayan Sa
biha Gökçenin şerefine Türkiye sefa
rethanesinde verilen • ziyafette sefir 
B. Ruşen Eşref şu nutku irad etmiş
tir: ' • 

— «Nazır cenahları, 
Her şeyden evvel Yunan hüküme

tinin bayan Sabiha Gökçene Atinayi 
ziyaretinde gösterdiği fevkalâde sa
mimî hüsnü kabulden ve genç tay
yareciye vatanının haricinde ilk ge
çirdiği akşamda ibraz eylediği mü
kemmel misafirperverliğe teşekkür 
ederim. Buradaki kısa misafiretinde 
ilk aldığı intiba kendi vatandaşları 
arasında bulunuyor gibi samimî 
duygu olacaktır. 

Zaten bunun böyle olacağına bi
dayette kani bulunmuş olmasından
dır ki, kanatlannı kendi memleke
tinde kuvvetlendirdikten sonra ilk 
işi kendi vatanının har şuaları
nı dost milletin vatanına isal etmek 
olmuştur. 

Bayan Sabiha Gökçen bu jesti ile 
genç Türk kızının hamlesini bu kub
be altmda bir hayal gibi tersim et
miştir. Bunun manzarası göğsümü
zü bihakkın iftiharla kal)artmakta-
dır. Yaptığı bu uçuş gözümüzün 
önünde bir vatam diğer vatana bağ-
lıyan bir çelenk manzarası arzet-
mektedir. Öyle bir çelenk ki, Atatürk 
Türkiyesinden doğan Balkan vifak 
ve ittihadı muazzam âbidesini hale-
lendirmektedir. Büyük Şefin dâhiya
ne ühamları ile huzur ve sulh içinde 
terakkiye mazhar olan Türkiyede 
Yunanlılara ve Balkanlılara karşı 
muhabbet beslemek millî bir akide 
halini almıştır. 

(3renç Türk tayyareci kız (Parte-
non) ile taçlanmış olan Atinada da
hi uzlaştırıcı krahn hakimane ve 
dürbinane idaresi altında hararetli 
terakki ve Türlciyeye ve genç tayya
recinin bundan sonra ziyaret edece
ği Balkan memleketlerine karşı Yu
nan milletinde dostluk hissi hükmî 
ferma olduğuna şahid olmuştur.» 

Genç tayyareci. Yunan Başvekili 
B. Metaksasm anlaşma ve itilâf fik
rini hiç durmaksızın inkişaf ettir
mek suretile Balkan memleketleri 
arasında çözülmesi gayri kabil rabı
talar vücuda getiren faziletkârane 
imanın samimiyeti karşısında vec-
de gelmiştir. 

Yann tekrar hava seyahatine baş
ladığı zaman ufkun her tarafmda 
muhabbet ve dostluk havası ile dolu 
olduğuna şahid olarak mahzuz ka
lacaktır. 

Her tarafta zimamdarların kar
deşlik hisleri üe meşbuğ olduğunu 
müşahede edecektir. Bunlann müş
terek himmeti üe havayı doldu
ran vakurane ve katî sulh ve mü-
salemet dirayetin bir muazzam âbi
desi gibi masum ve temiz kalbinde iz
ler bırakacaktır. 

Yımanistanın yüksek makamlan-
na ve Atina şehrine ve Krallık Hava
cılık klübüne teşekkür etmek ile va-
tandaşlanmm hissiyatına tercüman 
oluyorum. 

Yunanistanm samimiyetine karşı 
hürmetkârane hayranlıklarımı tekrar 
ederek samajeste kral Jorj'un sıhha
tine ve dost ve müttefik Yunan hü
kümetinin tam muvaffakiyetine ve 
kardeş ve necip Yunan milletinin 
saadet ve refahma ve Nazır cenablan 

ederek benî şereflendiren misafirlöt 
rin sıhhatine kadehimi kaldırıyo
rum.» 

B . K o t z î o s ' ı n c e v a b ı 
Nazır Kotzios cevaben irad ettiği 

nutkunda demiştir ki: 
« Ekselans Ruşen Eşrefin h a s 

retli ve şairane sözlerine cevab ver
mek hakikaten müşkül bir iştir. 

Mümtaz diplomat oldukları gibi 
meşhur bir şairdirler. Tayyareci ba
yan Sabiha Gökçenin seyahati hak
kmda söyledikleri bir çok cihetten 
bizleıi alâkadar etmektedir. Bahu
sus ilk defa vatanının havasmı ter-
kettiği zaman doğruca bizim havaya 
hamle etmiş olduğuna dair söylediği 
sözler bizi çok mütehassis etmiştir-

Kendilerinden bir dileğimiz var
dır. Seyahatlerini bitirip vatan
larına döndükleri zaman büyük Türk 
milletine ve onun Büyük Şefine bü
tün Yunan milletinin kardeşlik nağ
mesini eriştiı-sinler. 

Türklerin, uzlaştmcı kralımıza, 
hükümet Şefine ve bunlann eserle
rine dair yaptıklan madhi sitayiş-
den çok mütehassis olduğumuzu ve 
bunun bize çok kıymettar olduğunu 
söylesinler. 

Bizim sadakate dostluğumuzu ve 
kaıdeşlik hislerimizi temin etsinler 

Ve kendileri bilsinler ki her zaman 
havalarımızda seyahat edecek olur
lar ise kendi evinde ve yurdunda bu
lunuyor gibi muamele göreceklerdir. 

Türk havacıhğınm hürmetkar hay
ranı olduğumuzu ve bunun aramız
da bulunan mümessiline karşı say-
ğile muhabbet ve sempatimizi arze-
derek Atatürkün sıhhatine ve dost 
ve müttefik Türkiye Cumhuriyetinin 
muvaffakiyetine ve necib Türk mil
letinin azamet ve saadetine ve siz el
çi cenahları şerefine kadehimi kaldı-
nyorum.» 

Y u n a n g a z e t e l e r i n i n n e ş r i y a t ı 
Atina 17 (A.A.) — Atina ajansı bil

diriyor: 
Gazeteler, tajryareci bayan Sabih» 

Gökçene uzun sütunlar tahsis etmek
te ve «Balkanlann en cessur kadın 
tayyarecisi» ni hararet ve heyecanla 
selâmlamaktadır. Elen efkârı umu-
miyesi. Reisicumhur Atatürkün tele
fonla ve bayan Sabiha Gökçen vası-
tasile Elen milletine yolladığı selâm
dan derin surette mütehassis olmuş
tur. Gazeteler, genç tayyareciye, sağ
lam olduğu kadar zarif bir rabıta te
sis ederek Balkan hükümet merkez
lerine yapacağı hava seferinde mu
vaffakiyet temennilerinde bulunmak
ta ve aynı zamanda bayan Gökçenin 
verdiği beyanat üe hayatı hakkında 
yazılar neşreylemektedir. 

AKŞAM 
lAbone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 
«ENEUK 1400 kuroj 2700 kuruş 
• ATLIK 780 > 1460 » 
t ATLIK 400 > 800 » 
1 ArUK 150 » — » 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
•cnebl memleketler: Seneliği 

SMO, alU ayUfiı 190ü. fls 
aylığı 1000 kuruştur. 

AdrM ttbdlll İçin yirmi b«| 
kurufluk pal göndermek Hcmdır. 

Rebiülihir 19 — Rnzuhızır 44 
a Uuak Ctaaı 0|U lUadi Ak^a Ttiıı 

E. 6,26 8,43 4,32 8,33 12,00 2,03 
Va. 2,0» 4,26 12,16 16,16 19,43 21,47 

|dar«kaıı«: Babıili chran 
l^eımuahık So. 

No. ı s 

333 doğumlu kısa hizmet 
erbabını davet 

tJsküdar askerlik şubesinden: 333 DO" 
(umlu ve bunlarla muameleye tabi olup 
kısa hizmet şeraitini kazanmış olan ve 
askerî orta ehliyeti bulunanlar 1 Tem
muz 938 günü yedek subay okulunda bu
lunmak üzere sevk edileceklerdir. Burada 
bulunanlar Haziranın yirmi yedinci P»' 
zartesi günü sevk muhtıralarını almak û' 
Eere askerî ehliyetname ve nüfus cüzdan-
larile mezun oldukları okul vesikalarlie 
birlikte şubeye gelmeleri taşrada bulu-
nanlarmda bulundukları yerler askerli* 



KJU>AX^X\^ 

Sinema ile lisan öğretiyorlar 
İngilterede verilen bir konferansta 

E. Polmen isminde biri sinema ve lisan 
derslerinden bahsetmiştir. İddiasına 
göre lisan dersleri sinema ile verilecek 
olursa edilecek istifade sınıfta veri
len derslerden kat kat fazlaymış. Bir 
kere filmin iyi telâffuz işitmek imkâm 
varmış. Saniyen telâffuza göre ağzın 
oynamasını çok yakından görmek de 

kabilmiş. Konferansı müteakip lisan 
derslerine aid yapılmış filimlerden bir 
kaçı da gösterilmiş. Ve bu filimleri gö
renler konferansı verenin söyledikle
rinde haklı olduğuna kanaat getirmiş
lerdir. 

Filimle lisan dersi vermek usulünün 
yakın zamanda taammüm edeceği an
laşılmaktadır. 

On altı kocalı kadın 
Varşova polisi, Jamina Domleska 

isminde bir kadını yakalamıştır. Bu 
kadın muhtelif isimler ve sahte ev
rakla on altı kişi ile ayn ayn evlen
miş. Bütün evlendiği insanlar da zen
gindirler. Kadın evlendikten bir müd
det sonra kocasına aid bir çok eşya ve 
paralan çaldıktan sonra kaçıyor ve 
yeniden başka bir yerde başka bir 
İsimle evleniyormuş. 

Gazetelerde çıkan garib 
bir ilân 

Fransada çıkan gazetelerde iş arar 
yanlarm ve iş verenlerin ilânljaı pek 
fazladır. Bu ilânlar arasmda bazan 
çok garipleri de görülmektedir. Ge
çende şöyle bir il&n çıkmıştır: 

«Çok konuşan bir dam, bıkmadan 
kendisini dinliyecek birini arıyor. 
3 ay muayyen bir aylık verilecektir.» 

Fena huylu çocuklar 
Fena çocuklar üzerinde uzun ted' 

kikler yapan bir doktorun vardığı 
neticeye göre küçük çocukta huysuz
luğun ahlâkla hiç bir alâkası yok
muş. Diyormuş ki: 

— Ebeveyn çocuğun fena huylOf 
nnı Inraktırmak için onu azarlamor 

dan, dövmeden evvel verdikleri ye
meklere dikkat etmeli ve çocuğun mi
desini yoracak, fakat beslemiyecek ye
mekleri vermemelidir. Çünkü çocuk
ların fena huylu olnuüarma sebeb 
yemeklerinin iyi tamim edilmemiş 
oimasulir. 

Vali ve Belediye reisi 
dün Atinaya gitti 

Vali ve Belediye nM teşyi edenlerle bir arada 
Vali ve Belediye reisi B. Muhlddin 

Üstündağ, Atina Paytaht Nazın B. 
Focas'm daveti üzerine dün sabah 
saat 15 de Fislcaro vapurüe Yuna-
nistaına hareket etmiştir. 

B. Muhiddin Üstündağ, Galata rıh
tımında İstanbul kumandam general 
Halis, vali muavini B. Hüdaî, Yunan 
ve Romanya konsoloslan, belediye 
reis muavinleri, vilâyet, belediye er
kânı. Emniyet müdürü B. Salih Kılıç 
ile hususî dostları ve aile erkânmdan 
mürekkep kalabalık bir uğurlajacı 
kütlesi tarafından teşyi edUmiştir. 

B. Muhiddin Üstündağ, vapura bi
neceği sırada kendisine ijri seyahat

ler temenni eden Atina gazetelerinin 
muhabirlerine: 

« — Atinaya tstaübulun sevgi ve 
sel&num götürüyorum» demiştir. 

VaU B. Muhiddin Üstündağa Şehir 
meclisi birinci reis vekili B. Necib 
Serdengeçti, Daimî encümen azasm-
dan ve gazetemiz muharrirlerinden 
B. Selâmı Sedes, İktisad müdürü B. 
Asım Süreyya; refakat etmektedirler. 

Vali ile arkadaşları Atinadan sonra 
Selâniğe gidecekler, Selânikte Ata-
türkün doğduklan evi ziyaret edecek
lerdir. B. Muhiddin Üstündağ, bir 
hafta sonra şehrimize geleceklerdir. 
Vali vekilliğini muavin B. Hüdai ifa 
edecektir. 

İstanbul vilâyeti mektupçu-
sunun maaşına zam yapıldı 

istanbul vilâyeti mektupçusu B. 
Osman Nurinin maaşı 70 liraya iblâğ 
edilmiştir. Kıymetli bir memur olan 
B. Osman Nuriyi tebrik ederiz . 

Han ve apartıman kapıcıla' 
rınm bir müracaatı 

Şehrimizdeki han ve aprtıman ka-
pıcılan namma Belediyeye 2500 im
zalı bir istida verilmiştir. Kapıcılar, 
bazı han ve aprtımaiı sahiplerinin 
kapıcılık için kendilerinden 250 li
raya kadar bir ücret aldıklanndan, 
fakat aradan kısa: bir müddet geç
tikten sonra vazifelerine nihayet ve
rerek başka birini kapıcılığa tayin 
ettiklerinden şikâyet etmişlerdir. Be
lediye, kapıcıların bu iddiası üzerine 
tedkikat yapmağa başlamıştır. 

Harf inkılâbımn 10 uncu 
yıldönümü 

Harf inküâbmm 10 uncu yıldönü
mü münasrfjtUe Maarif Vekâletinin 
neşredeceği bibliyografi hakkında ted-
dikatta bulunmak üzere Vekâlet nesjh 
riyet müdürü B. Faik Reşid îstanbula 
gelmiştir. 

Seyyar esnaf için el arabası 
tipi tasrini geri bırakıldı 

SeyyEu: esnaf için bir el arabası ti
pi tesbit edUmesine karar verilmiştL 
Belediye, bu gibi esnafm elinde bulu
nan el arabalan için şimdiye kadar 
birçok masraf yaptıklarım göa önü
ne alarak seyyar esnaf araba tipinin 
tespitini bir müddet için tehire karar 
vermiştir. 

KANSIZLIK 
bemzsızlık için yegâne dev» kani ihya eden OTnrVD n i ? C n J I 1 7 K I C n i i t ı c 
En munUhipetıbba tarafından terUp edilmiştir. O İ I \ U r Ü C o L n i I ! < l l d | rAKla 

Ndrasteni, 
zafiyet T * 
Chlorostt 

Kazanç vergisi kanununda 
yapılacak değişiklik, maktu 

kazanç vergisi teşebbüsü 
Ankara (Husu

sî muhabirimiz
den) — Kazanç 
vergisi kanımu-
nun bazı madde
lerini değiştiren 
kanun projesinin 
Meclis ruzname-
sine alındığını bildirmiştim. Bu pro
je Ue esaslarım önce bildirdiğim vası
tasız vergUer İcanunu projesi birbiri
ne kanştınlmamalıdır. 

Her ne kadar kazanç vergisi kanu
nunda yapılmak istenilen değişiklik 
vasıtasız vergUer kanunu projesinde 
nazan dikkate almmış bulımuyorsa 
da her iki proje arasmda yine esaslı 
bir fark vardır. 

Bu fark, vasıtalsız vergüer kanımu 
projesinde kazanç vergisinin buhran 
ve muvazene vergilerile birleştirile
rek tek bir vergi haline getirilmesin
den ve nisbetlerinin de ona göre ta
yin edilmesinden ileri gelmektedir. 
Halbulri kazanç vergisinde yapılması 
teklif edilen değişiklikler bugünkü 
mevzuata göre tesbit edilmiştir. Bu
günkü mevzuatımızda kazanç, buh
ran vergileri yekdiğerinden tamamen 
ayn iki mükellefiyet mevzuudur. 

Onun içindir ki; her iki projede 
aym smıf mükellefler için tarholıman 
kazanç vergisi nisbetleri arasmda, va
sıtasız vergiler kanununda nisbet 
daha yüksek olmak üzere, bir fark 
göze çarpmaktadır. 

Bu kısa izahattan sonra bir kısım 
mükellefler için yeni tahfifler getiren 
bu projenin encümenlerde tedkik 
edildikten sonra; aldığı son şekle ge
çebiliriz. 

Daha evvel şurasını kaydedelim ki, 
hükümetin gazino, lokanta, kaplıca, 
otel gibi eğlence yerlerile artistlerden 
almmaktal olan vergilerinde yapü-

tKTİSADt MESELELER 

Zeytinyağı neye derler? 
Zeytinyağ neye derler? diye bir 

sual sormak inşam pek hayrete düşür
memelidir. Çünkü ze3rtinyağımn ne
den ibaret olduğunu, her şeyde ve her 
tarafta açık olarak tarif etmek lâ
zımdır. Bugfün için, zeytinyağmı açık 
bir surette tarif eden bir cümle yok
tur. Çünkü muhtelif şehirlerin Be
lediyesi, zeytinyağı evsafı için, başlta 
tarifler tatbik etmektedir. Bir Bele
diye, zeytinyağının içine bir mikdar pa
mukyağı olmasım kabul etmiştir. 
Diğer bil- Belediye zeytinyağmda bir 
damla pamukyağı olduğunu görürse, 
derhal kanşık yağ diye, bımu satan 
adainı cezalandırmaktadır. 

Halbuki zeytinyağı her tarafta is
tihsal edilmez. Muayyen mmtakalar-
daki fabrika ve imalâthanelerde yar 
pılır, bu fabrikalar, muayyen bir zey
tinyağ tipi meydana getirmek husu
sunda tereddüd etmektedir. Çünkü 
her Belediye zeytinyağmda başka; 
başka evsaf aramaktadır. Bundan 
anlaşıüyor ki, Türldye piyasasmda, 
bütün şehirlerde muayyen tiplere 
ayrılmış ve her Belediye tarafmdan 
kabul edilen bir zeytinyağı standar-
dizasyonımuna ihtiyaç vardır. Bu da 
tktisad Vekâletine düşen vazifedir. 

Aym hal sadeyağlar için de vakidir. 
Elde mevcud olan yağlara aid nizam
name pek eskidir. Bu nizamnameyi 
de ihtiyaca göre tanzim etmek lâzım
dır. Yeni bir nizamname yapüafcak 
olursa, tereyağ, sadeyağ, İcrema gibi 
nevUeri açık olarak tarif etmek Icab 
eder. Bir nizama bağlanmadığından 
ortada bir fiat anarşisi vardır. Mese
lâ: 160 kuruştan satılan tereyag ol
duğu gibi 100 kuruşa satüan tereyaj 
da vardır. Kalite farkı da var mıdır? 
Buna evet demek için, lâboratuvar-
dan geçen bir tasnif neticesinde, yağ-
lann flatlere göre nevilere ayrılması
na ihtiyaç vEU-dır. Bir nizamnameyle 
de bu nevilerin evsafuu tayin etmek 
lâzımdır. H. A. 

Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerini değiş
tiren lâyiha bugünlerde Mecliste müzakere edile* 
çektir. Proje meclis encümenleri tarafından tedkik 

edilmiş ve bazı değişiklik yapılmıştır 

maşım teklif ettiği tenziUer encü-
menlerce aynen kabul edilmiştir. 

Bu nisbetler evveece de yazdığımız 
gibi, gazino ve lokanta gibi eğlence 
yerleri için yüzde yetmiş beş ve dok
sandan 3rüzde 45e, oteller ile kaplıca)-
1ar için de yüzde otuz beşten yüzde 
25e indirilmektedir. 

Bunlardan başka gayri saf! irad-
lan iki bin liradan fazla olan eğlence 
yerlerinde çalışan sanatkâr ve temsU 
heyetleri aldıkları ücretin yüzde onu 
nisbetlnde; münferid veya toplu bir 
surette konser vesaire verenlerden 
gayri safî gündelik kazançlaîuıdan 
değil sattıklan biletlerin bedelUeri 
üzerinden kazanç vergisi verecekler
dir. 

Yeni proje Ue kazanç vergflsi kanu-
nunım 7 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
mektedir: 

cŞirket halinde olnuyan bankalar, ban
kerler, bankerlik muamelelerile ugraşaa 
sarraflar, tsısarruf ve teavün sandıklan, 
ithal&t, ihracat ve beynelmilel nakliyat 
komisyonculan, komisyon üzerine ' mua
mele yapan ticaret ve fabrika mümessil
leri, ecza deposu işletenler (Drogistler) 
fabriklar, matbaalar, transit depolan ve 
antrepolar, beheri 300 tondan fazla va
pur işletenler, bina vergisi kanunu muci
bince (hamamlar ve fırınlar hariç olmak 
üzere) gayri safi iradı 2000 lira ve daha 
fazla olan yerlerde ticaret ve sanat ya
panlar (iki bin liranm hesabmda beledi
ye veya köy sınırlan içindeki dükk&n, 
mağaza, depo iradlan dahildir.) Nüfusu 
25,000 den yukan yerlerde ithal&t ve ih
racat tlcaretüe iştlfal edenler, nüfusa 
yirmi beş binden yukan yerlerde faaliyet 
icra eden her nevi komisyoncular (yafl 

meyva, yaş sebze, v» 
taze balık üzerine If 
yapan kabzımal T* 
madrabazlar hariç) 
sinema, filimleri a-
lım, satun ve icar, 
isticarile iştigal e-
denler. 4 

Bu kanunun tatbi
kinde gerek doğrudan 

doğruya veya bir mutavassıt vasıtaslle ec
nebi memleketlerden mal ithal ederek, 
gerek bir komisyoncu veya ithalâtçı tara-
fmdan ithal edilmiş olan mallan kısmen 
veya tamamen devir alarak toptan veya 
hem toptan, hem perakende satanlar it
halât tarlci, ve 3018 numaralı kanun» 
göre ihracatçı olarak ruhsatname almjf 
olanlar ihracat taciıl sayflır.* ğ 

Projeye bt^lı bir cedvele göre ka
zanç vergisine tâbi serbes meslek er-
babmdan aşağıda' yazılı miktarlarda 
maktu kazanç vergisi almacaktır: 

1 ci 2ci 3cü 4cû Sel 
smıf sınıf smıf smıf sınıf 
Lira Lira Lira Lira Lira 

Nüfusu 200,000 ve 650 200 80 30 10 
daha yulcan olan 
şehirlerde 
Nüfusu 50,000 den — 150 80 30 10 
200,000 e kadar 
olan şehirlerde ' 
Nüfusu 10,000 den — — — SO 10 
60,000 e kadal 
olan şehirlerde -> 

Diş tabiblerinden ve dişçilerden biıln* 
ci smıfa ayrılacak olanlar bu cedreldekl 
maktu verginin tamamım, diğer sınıflara 
ayrılacak olanlar bu cedreldeki maktu 
verginin yansmı verirler. 

1 — Nüfusa 10,000 dan aşağı olan ma> 
hallerdeki setbes me«ilek erbabı makttf 
vergiden müstesnadır. 

2 — Nüfusım hesabmda yeni nOfos «1* 
yımı yı̂ pıhncaya kadar 19SS senesindeki 
nüfus sayımı esas olacaklar. 

S — Mesleki teşekküllerle beledlyelei 
bulunduklan şehrin nüfusuna göre ba 
cedvelde yazılı smıflardan her hangi bi
rini ihmal edemezler. 

tradı gayri safi üzerinden vergiyi 
tâbi tutulan serbes meslek eıbabı, 
verecekleri verginin jrüatde nisbette-
rlne göre muhtelif grupla!» aynlmif-
lardır. ' 

Borçların teşekkülü 
Medenî cami» içinde yaşıyan İn

sanların bir çok hukuki vecibeleri 
yani borçlan vardır. Bu borçİEu* 
ekseriye üç şeküde tecelli eder: 

1 - Bir şeyi vermek borcu 2 - Bir 
şeyi yapmak borcu 3 - Bir şeyi 
yapmamak haren. Şimdi bu borç-
lann menşelerini tedkik edelim, 
membalanm bulahm. 

Birinci memba akitlerdir. Ka
nun «İM taraf karşılıklı ve biribl-
rine uygun surette nzalanm be
yan ettUsleri takdirde akit tamam 
olmuş olur» diyor. Demek ki Ikt 
şahıs bir mukavele yapınca bir 
takım borçlar altına giriyorlar. 
Faraza bir satış mukavelesi yapsa
lar satıcı bir malı müşteriye teslim 
etmek ve mülkiyeti ona nakletmek 
borcu Ue mükellef oluyor. Satm 
alana da tayin edilen zamanda 
satıcıya bedeli vermek borcu teret-
tüb ediyor. Demek ki her Ikl tara-
fm borçlan akitten doğuyor. 

İki tarafa da borç tahmU eden 
akitler olduğu gibi yalnız bir tara
fa da borç tahmil eden akitler de 
vardır. Bağışlama gibi. 

Borçlann ikinci membaı haksız 
flüler ve muamelelerdir. Bir kim
se gerek kasden gerek ihmal ve 
teseyyüb jrahut bir tedbirsizlik 
İle haksız bir surette diğer bir 
kimseye zarar verirse o zaran 
tazmine mecburdur. Bu şartlar 
tahtmda işlenen fUlin failine sırf 
böyle bir şey yapmasından dolayı 
bir takım borçlar yüklenir, ve za
rar gören şahsm zararım tazmi
ne mecbur kahr. İşte borcun memr 
baı bunula fiili Işllyen şahsm hak
sız hareketi ve muamelesldlr. Borç 

bunım neticesi vücuda gelmiştir. 
Böyle hareketlerin bir çoğu ceza 
kanununda yer bulur. Cürüm ve
ya kabahat olur. FIUİ Işllyen ceza 
göre dursun hakkmda aynca hu
kuki takibat dahi yapılarak ken
disinden tazminat IstenebUlr, çtln-
kü o şahıs bu fiilleri yapmkala bir 
borç altına girmiştir. Borcunu 
eda Ue mükelleftir. 

Borçlann üçüncü membaı hak
sız bir sebeble mal iktisabıdır. Ka
nunim 61 inci maddesi «Haklı bir 
sebeb' olmaksızm aharm zararma 
mal İktisabeden Ikmse am iadeye 
mecburdur» diye yazar. Haklı bir 
sebeb olmaksızm başkasmm rasr 
melekinden yani servet ve varh-
ğından menfaattar olmak tabU 
caiz olamaz. Böyle bir menfaat 
edinen onu iade Ue mükelleftir. 
İade onun borcu olur. Meselâ ko
casına varis olan bir kadm kocası 
tarafmdan imzalandığım zannet
tiği bir senedde yazüı parayı öde
miş olsa ve bUâhare bu Imzamn 
sahteliği sabit olsa parayı alan 
iade etmekle mükeUeftir. Çünkü 
hakh bir seljeb olmaksızm aharın 
zaranna mal iktlsab etmiştir. 

Borçlann dördüncü membaı ka
nundur, însanlarm münasebetle-
riıü tanzim eden kaidelerin heyeti 
mecmuası olması Itlbarile kanun 
bir çok hususta ferdlerln haklarım 
ve vecibelerini tayin eder. Bilhas
sa aile hukukımım membaı ka-
nımdur. AUeyl teşkü eden ferdle
rln hak ve vazifeleri hakkında bir 
çok madde! kanurüye mevcuddur. 

Avukat Emcet Ağif 
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Çiçekçilik 
Çok güzel ve zarif bir salon 

çiçği Streptocarpus 

Bu aylarda çiçek açan, güzel yapraklı, 
beyaz kırmızı çiçekli Streptocarpaslar 
salon çiçeklerinin en mükemmelidir. 

Bunlar tıpkı Gloksinyalar gibi yetiştiri
lir. Tohum ve yumruları ilkbaharda diki
lirler. Pek ince olan tohumları, şubattan 
İtibaren, yassı saksılara konulan dere 
kumu ve funda toprag:ı mahlutu İçerisine 
ekilirler. Tohumlan pek ince olduğundan, 
yalnız toprak üzerine serpmek ve biraz 
saksıyı sallamak kâfidir. Bu sarsıntı ile 
tohumlar toprağnn araşma girerler ve ar
tık üzerine tekrar toprak koymak İste
mez. 

Bundan sonra, Filit tuIumbasUe veya 
ağız ile, suyu saksılar üzerine püskürt
meli ve o suretle sulamalıdır. 

Tohumları havi saksılar, odanın ve ya
hut ta camekânm en sıcak mahalline 
konur, üzerleri de bir cam ile örtülür. Bu 
suretle tohumlar hararet ve rutubetin te-
«İrile çimlenirler. 

Tohumlar ekildikten 15 - 20 gün sonra 
İntaç etmiş bir şekilde görünmeğe 
başlarlar. 1 - 2 yaprak olunca, ucu 
çatallı ufak iğnelerle çıkarılır, fideleme 
ameliyatı yapılır. Bu suretle bunları, di
ğer yassı saksılara bir müddet daha bü
yüdükten sonra, asıl saksılara nakledi
lirler. 

İkinci defa, fidelerini, sıcak yastıklara 
1 »2 karış mesafelerle şaşırtmak, dikmek 
lâzımdır. Buralarda 10 - 15 santim boy 
hasıl edince, 16 - 17 santim kutrunda gü
zel, şık. saksılara topraklarile nakledilir, 
dikilirler ve bunlar salonun en güzel pen
cere kenarlarına konur. 

Bunlarm çiçek açma mevsimi haziran 
ve temmuz aylarıdır. Güneşten çok mü
teessir olurlar, yarım gölgeli yerlerden 
hoşlanırlar. 

Salonlarda bulundurulacak saksıların 
sık sık havalandırılması, arasıra sulan
ması lâzımdır. 

Şayet bunlar limonluklarda, camekân-
lar içerisinde bulundurulacak olursa, ca-
mekânlann camlarını kireçle badana 
yapmak, bu suretle güneşin yakıcı ziya
sından çiçekleri korumak lâzımdır. 

Saksılara, her akşam güneş battıktan 
sonra su vermelidir. Bu çiçekleri, yarı ya-
nya karıştırılmış funda toprağma terci-
han dikmek lâzımdır. 

Bunlar da Gloksinyalar gibi, soğanh çi
çeklerdendir. 2 - 3 sene zarfında yavru 
soğancıklar hasıl olur, bunlarla teksir 
edilirler. Her sene bu yavru soğancıkla
rın ana soğandan ayrılması lâzımdır. 

Ağustos, eylül nihayetine doğru, bunlar, 

Bağctlık 

Bağlarda asma yapraklarının sararması kloroz 
hastalığı sebebiledir, buna karşı alınacak tedbirler 
BağlaMa, bilhassa Amerikan asma çu-

buklan üzerine aşılanmış yerli asmalar
da bazan tesadüf edilen ve kloroz has-
tabğı laml verilen bu hastalığa karşı ya
pılacak tedbirleri, bu yazımızla kısaca 
İzah etmek İsteriz. 

Kloroz hastalığına tutulan asmalarm 
yapraklan, bidayette yeşU bir renkte iken 
bll&hare birdenbire kısmen veya tama
men san veya sarımtırak beyaz bir hal 
alır. 

İşte, renklerini bu suretle kaybetmiş 
asma yapraklannm damarlan da, yavaş 
yavaş büzülür ve en nihayet damarlan 
da, hastalanmış olur, yapraklar kurur ve 
dökülürler. 

Oldukça tehlikeli olan bu hastalığın 
sebebleri şunlardır: 

1 — Asma çubuklan dikilmiş olan bağ 
topragmın terkibinde, kabili imtisas faz
la mlkdarda kirecin bulunması en mü
him, başlca âmillerdendir. 

Bazı Amerikan asma çubuklarının ki
rece mukavemeti vardır. Binaenaleyh 
Amerikan asma çubuklarile yeniden bağ 
tesis edilecek veya eski bir bağın kütük
leri sökülerek tecdid edilecek olursa, bağ 
ihdas edilecek toprağın kireç mikdarmı 
garsiyattan evvel tayin ve anacın ona 
göre İntihabı lâzımgelir. İşte bu suretle 
dielcek Amerikan asma çubuklan 
(kirece mukavemet derecesine göre) intl-
hab edilmiş olur. 

Bu maksadla, yeniden ihdas edilecek 
bağ taprağının muhtelif mahallerinden 
toprak numunesi almarak birbirile karış
tırdıktan sonra, bu topraktan muayyen 
bir mikdar alınarak bir torbaya konur. 
Bunu, çubuklan tedarik edeceğiniz, Ame
rikan asma fidanlığına göndermeli, bu
nunla beraber toprağın alınıdğı mahallin 
yerini - memleket, kaza ve nahiyesini 
de - zikretmelidir. 

Amerikan asma fidanlıklan memleketi
m i n bir çok vilâyetlerinde, ezcümel, İs
tanbul, Halkalı, Erenköy, İzmir, Manisa, 
Ankara ilh gibi yerlerde mevcuddur. 
Memleketimizin bir çok mahalleri toprak-
lannm kireç mikdarı tesbit edilmiş oldu
ğundan taleb vukuunda matlûb Ameri
kan çubukları emirlerinize verilebilir. 

Bu cihetler, yani toprağın kireç mik-
dan anlaşıldığı ve çubuklar da ona 
göre intihab edildiği takdirde, artık bağ
larınızda kloroz hastalığının görülmesine 
İmkân olamaz. 

Bağlarda, çubukların intihabında, gös
terilecek lâkaydi yüzünden zuhur edecek 
kloroza karşı alınacak tedbirler, tedavi
sine karşı kullanılacak mevaddı kimye
viye şunlardır: 

1 — Klorozun tedavisinde başlıca kul
lanılan kimyevî madde kibritiyeti hadid-

kururlar, o vakit soğanları topraktan çı
karılır, kuruduktan sonra, bir keseye veya 
torbaya koyarak, ratıb olmıyan, kurak ve 
havadar bir mahalde muhafaza edilir ve 
ertesi sene ilkbaharda soğanlar tekrar 
saksılara dikilirler. Soğanları oda içinde, 
karanhk bir mahalde bulundurmak lâ
zımdır. Bu 5 - 10 gün zarfında soğanlar 
canlanır, ondan sonra saksılara dikilirler. 
Şu halde, tohumlarile, evvelâ, küçük so
ğanlar yetiştirilir, ondan sonra çiçekler 
elde edilmiş olur. 

Bunlann envai pek çoktur. En makbulü, 
beyaz, kırmızı, menekşe renginde çiçek 
açan nevileridir. Bunlarm yapraklan pek 
zariftir. 

Resmimiz, beyaz, kırmızı çiçekler açan 
Streptocarpus'ları göstermektedir. 

dlr. Buna karaboya da derler. Bu mad
de nebatlarda, diğer meyvalı, meyvasız 
ağaçlardaki kloroza karşı da kullanılır. 

Bunun İçin, asmalann - herbir kütü
ğünün dipleri kazılarak - açılıp bolca bir 
su verildikten sonra, kütüğün büyüklüğü
ne göre, 250 - 500 gram kibritiyeti hadid 
(karaboya) yi döküp serpmeli ve üzerle
rini toprakla kapamalı ve gene sulama-
hdır. Eğer yağmur yağmış, toprak ıslak 
İse, açılacak çukurlara su dökmeğe hiç 
lüzum yoktur. 

Bunun gibi, tamamile kibritiyeti kadid 
yerine yalnız 100 gram kibritiyeti hadld, 
80 gram alçı tozu, 20 - 25 gram fosforiyeti 
potas Ue yapılan karışık mahlûlün ser
pilmesi de şayanı tavsiye olabilir. 

2 — Böyel kireci fazla olan bağ toprak-
lanna, iki senede bir ve beher dönüme 100 -
150 kilo he-sabile, şubat, mart aylannda, 
toprak üzerine toz veya parça halinde 
kibritiyeti hadid serpmek tavsiye edilir. 

Şayet toprakta, ekilmiş bağda kloroz 
şiddetli bir şekilde ise kibritiyeti hadid 
mikdarını fazlalaştırmak lâzımdır; ancak 
bu mikdar 700 - 800 kiloyu geçmeme-
Udlr. 

Bundîîn başka, yüzde 15 - 18 nisbetin-
de kibritiyeti hadldin sulu mahlûlü ya
pılıp, her kütüğün kaidesine bu mahlûl-
den ve mart, nisan aylannda onar litre 
dökmek te çok faydalıdır. 

Şayet, bunlar yapılmakla beraber, yap
raklar tamamen büyüdükten sonra kloroz 
hastalığı gene görülürse, o takdirde 
i - 1 nisbetlnde kibritiyeti hadid mahlû-
lünü pulverizatör tulumbasile, yapraklar 
üzerine püskürtmek ve bu ameliyatı 4 -5 
gün fasılalarla 2 - 3 defa tekrarlamak 
çok faydalıdır. 

Bağcılara, bağı olanlara tavsiye etmek 
İstediğimiz diğer bir usul de, sonbaharda 
yapraklann dökülmesini müteabib, çu
bukları uzunca budayarak, yaralar, çu
buklar üzerine 25 - 30 nisbetinde kibri
tiyeti hadld mahlûlile badana etmektir. 
Çubuklar genç ise yüzde 18 - 20 nisbetin-
deki kibritiyet mahlûlü kâfidir. 

İhtiyarlamış asma kütükleri üzerinde 
görülecek kloroza karşı da sakın kutur-
lannm dörtte biri kalınlığında ve mih 
tabakasına kadar, yukandan aşağı ve 
meyilli bir şekilde bir burgu ile delikler 
delmeli ve bu deliklerin içerisini toz ha
linde kibritiyeti hadid veya halliyeti ha
did ile doldurulmalı ve deliklerin ağızlan 
çamurlu toprakla kapatılmalıdır. Ve ya
hut, toprak yerine 30 - 35 gram toz ha
lindeki kibritiyeti hadidle 20 gram zeytin 
veya âdi donyağmdan yapılmış macunun 
İstimali de şayanı tavsiyedir. 

İşte bağlarda görülecek kloroz hastalı
ğına karşı yapılacak ve almacak tedbir
ler bunlardan ibarettir. 

Meyvacıhk: 

Bahçelerimizde, yetiştirilmesini ehem
miyetle tavsiye e tmek İstediğimiz 

çok kıymetli bir meyva frenk üzümü 
smdan İstifade edilmek ve duvar dipleri
ni tamamile örtmek İsteniliyorsa, bu tak
dirde sık ve çalı şeklinde yetiştirmelidir. 
Frenk üzümlerini ne zaman dlkmeli? 

Frenk üzümleri o kadar soğuklardan 
müteessir olmazlar. Binaenaleyh, fidan
ların sonbaharda dikilmesini daha ziyade 
tavsiye ederiz. Böyle sonbaharda dikilen 
fidanlar ertesi ilkbahanna meyva verme
ğe başlarlar. Maamafih ilkbaharda da fi
danlar dikilebilir. 

Fidanların dikilmesinde kaide: Yaralı 
ve bereli olan dal ve kökler, tamamile 
keskin bir çakı veya makasla kesilirler, 
ondan sonra dikilir. Fidanlann dikildi
ği toprağın ayakla hafifçe tazyik edilme
si İcab eder. 

Frenk üzümlerinden şekerleme, pelte, 
şarab ve şurublar yapmak matlub ise kır
mızı frenk üzümü cinsini tavsiye ederiz. 

Eğer çiy olarak yenecek ise beyaz mey
valı frenk üzümü cinsini tavsiye ederia 
Bunun da lezzeti ve kokusu mükemmel
dir. Çiy olarak yenmesi pek hoş olur. 

Frenk üzümlerine yapılacak tımar ve 
ve ihtimam hakkında, ikinci bir yazımız
la izah ederiz. 

Resmimiz, kırmıız meyvalı bir frenk 
üzümünü göstermektedir. 

A K Ş A M' m 
Ziraat mütehassısı 

karilerimizin suallerine cevap veriyo 
(AKŞAM) m ziraat mütehassısı 

her nevi ziraat bahislerine dair 
sorulacak Ruallere cevap verme
ğe hazırdır. Gönderilecek mek
tupların üzerine (Ziraat muhar
riri için) kelimelerinin ilâvesi lâ
zımdır. 

Frenk üzümünü 
bahçelerimizde ye
tiştirmek iki ba
kımdan mühimdir. 
Hem güzel bir mey-
vadır ve hem de 
meyva ve yaprak-
larile bahçelerimi
zi süsler. 

Diğer meyva 
ağaçlanna naza
ran, frenk üzüm- - -
leri hemen her sene muntazam bir şekil
de ve çok mlkdarda meyva verirler. 

Resmimizde görülen frenk üzümü mey-
vasmdan yapılan şurub, likörler bil
hassa pek nefis ve mükemmel olur. Ez
cümle, meyvası taze taze tülbenler İçinde 
sıkılarak elde edilen usaresinden yapılan 
limonatalar hakikaten çok lezetlidir. 

Frenk üzümleri, diğer meyva ağaçlan 
kadar müşkülpesend değildirler. Hemen 
her toprakta yetişir, çabuk köklenlr, top
raktan azamî bir şekilde istifade eder. 

Frenk üzümü için en münasibve mu
vafık toprak derince, kumsal, biraz da 
ratıb olan topraklardır. Fazla rutubet ve 
fazla kuraktan hoşlanmazlar. 

Frenk üzümü fidanları duvar diplerine 
veya bahçenin yol kenarlanna dikilecek 
olursa güzel, yeşil yapraklan bilhassa yu
varlak, kırmızı meyvalarile bahçelerde, 
bulunduklan yerleri süslerler. 

Frenk üzümlerinin üretme tarzlan — 
Frenk üzümleri, daldırma, çelik ve to
humlarile ve yahut ta aşı usullerile üre
tilir. 

Daldırma usulü ile üretmek için, yan 
dalları toprağa yatırılır, bir ucu toprak 
haricinde bırakılır. Toprağa yatınlmış, 
daldırılmış dallar bir sene zarfında kök-
lenirler, bilâhare köklenen kısımlar kesi
lerek ayn ayrı yerlerine dikilirler. Dal
dırma, bir senelik iyi teşekkül etmişlerle 
ve ilkbaharda yapılır. Daldırma yapıla
cak toprağın iyi hazırlanmış, gübrelenmiş 
olması lâzımdır. 

Toprağa daldırılan dalın, topraktan dı-
şan bırakılan kısmın 2 - 3 gto üzerinden 
budanması lâzımdır. 

Çelik ile teksirde, kânunusani veya şu
bat aylannda çelik alınacak frenk üzüm
lerinin İyi teşekkül etmiş dallanndan 
2̂5 - 30 santim çelikler almır, bunlar 
boydanboya sıravarî dikilirler. Bittabi bu 
açılan hendeklerin toprağma da çürümüş 
gübre vermek faydalıdır. Çelikler 20 - 25 
santim mesafelerle dikilirler ve bu suret
le dikilen çelikler sonbahara kadar mü
kemmel köklenirler. 

Çeliklerin, boylannın üçte ikisinin top
rak içinde, üçte bir kısmmm da toprak 
ûışansında kalması lâzımdır. 

Sonbahara kadar köklenen frenk üzü
mü çelikleri pek zayıf olurlar. Bunun İçin, 
bunları, en İyisi toprağı iyi hazırlanmış, 
gübrelenmşi yerlere dlkmeli ve buraya 
dikilecek çelikler kısa olarak budanırlar 
ve burada iyi ve mükemmel bir şekil
de teşekkül ettikten sonra bahçenin asıl 
yerlerine köklü olarak nakledilirler. 
Frenk üzmülerine verilecek şekiller, ekse
riyetle, kısa veya orta boydur. 

Bu şekilde, frenk üzümlerini taçlandır
mak, her sene meyva verdirmek için, her 
sene muntazam bir şekilde budanması lâ
zımdır. 

Böyle muntazam şekli kabul eden al-
tm frenk üzümleri Ribes aureum cin
sidir. 

Şayet frenk üzümlerinin fazla meyva-

Okuyucuiannuzdan ricatfnız; 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahriren cevap vermek imkân, hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de soıulacak ziraî meselelerin, 
azami 2-3 den fazla olmamasına 
dikkat edilmesini rica ederiz. 

Gazetemizde intişar eden ziraat 
fazılaruun iktibası ve kitap, risale 
şeklinde neşri hakkı mahfuzdur. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 1 

Güller nasıl aşılanabilir? 
Kasımpaşa, Ahmed Tan: Güllere tatbik 

olunan aşı, yaprak vyea göz aşısıdır. Bit
tabi kalem aşısı da yapılabilir. Ancak, 
kalem aşısı şimdi yapılmaz, vakti geçmiş
tir. İlkbaharda yapılması daha muvafık
tır. Maamafih sonbaharda yapabilirsiniz. 

Göz aşısına gelince: Göz aşısını şimdi 
de yapabilirsiniz. Göz aşısı hakkında in
tişar etmiş yazılanmız çoktur, maahaza 
sonbahara doğru tekrar yazacağız. 

Göz aşısını, sürgün ve durgun göz aşı
sı namile ikiye taksim edebiliriz: 

Durgun göz aşısını sonbaharda, sürgün 
göz aşısını da ilkbaharda yapmalıdır. 

Durgun göz aşısını ağustos 15 den, ey
lül gayesine kadar yapabilirsiniz. 

Durgun göz aşısı yapıdlıktan bir müd
det sonra tutar, fakat, fazla sürmez, ge
lecek sene ilkbaharda mükemmel teşek
kül ederek sürer ve güzel güzel güller 
açar. 

Kalem aşısmı da, tercihan ilkbaharda 
yapmanızı tavsiye ederiz. Kalem aşısı ya
pılacağı vakit donlar geçmesini beklemek 
lâzımdır. Gerek göz aşısı ve gerek kalem 
aşılan hakkında zamanmda tekrar ve 
mufassal bir şekilde izahat vereceğiz. 

TPsL-vsL "yıiziîııdeıı.., 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
romanı 

- Tefrika: No. 7 
Sonra birdenbire sarih bir cümle 

halinde bağırdı: 
— Hicranın mektublannı İstiyo

rum!.. 
• Gözleri kapalıydı. Yalnız kendinin 
gördüğü mevhum bir insanla konuş
tuğu belliydi. Sesinde öfke hissedili
yordu. 

— Şimdi, hemen! İşitmiyor mu
sun? Emrediyorum! Odama git! So
banın yanmda ya2a masam var! 

Ânî bir hareketle, ana kız, başları
nı çevirdiler. Yanya^ıa olan iki oda
nın arasındaki geniş kapıdan sayık
lamada tarif edilen masa görülüyor
du. 

Lûtfi bey, devamla: 
— Bulamamazlık edemezsin... mek-

tublar... çekmede... dur, daha gitme... 
bilmiyorsun çünkü... 

Birdenbire sustu. 
Hadiye yerinden kalktı. Kocasının 

elini yorganın üstüne uzattı. Yastığı 
düzeltti. Sonra kızma dönerek: 

— Eğer çekmede Hicran imzalı bir 
küçük tezkerecik bulursam bile sözle
rinin doğru olduğuna delil sayaca
ğım!.. Her şeyi öğrenmenin arası 

geldi. 
Sonra mukadderatına doğru yürü

yen bir insanın vakur tevekkülile ağır 
ağır yazı odasına geçti. 

Masanın yanma gelince, arkası sıra 
ilerliyen Suzana: 

— Yaptığım hareketi dürüst bul
muyorsan bile sus yavrucuğum, ka
rışma! Kederim son raddesindedir. 
Artık her şeyi öğrenmek istiyorum. 

— Nasıl dilersen öyle yap, anneci
ğim!.. Bu suretle içinin rahatlıyacağı-
na eminim. Göreceksin ki babamın 
sözleri hep hezeyandır. Çekmelerden 
hiç bir mektub çıkmıyacak! 

Kadın, elini tereddüdle uzattı. Or
tadaki gözü açtı. Bütün vücudu tit-
reyordu. 

Genç kız, babasına karşı olan em
niyetinin tesirile, mütebessim: 

— Ara... korkma... - dedi. 
Hadiye, muntazam konmuş bir sü

rü evrakı karıştırdı. Fakat bunlar he
saplar, alım satım kâğıdlan, 1$ mek-
tublanydı. 

t ek ra r tekrar baktı; lâkin big bir 
şey bulamadı. 

Genç kız, ayni sükûnla: 
— Devam et, ara... - dedi. 
Hadiye, başka bir çekmeyi çekti. 

Orada da bütün araştırmalarına rağ
men hiç bir şey bulamadı. Üçüncü 
gözden de bir netice hasıl olmadı. Ma
sada başka açılacak, bakılacak yer 
yoktu. Kadın sevinçli bir feryad kopa
rarak ağlamağa başladı. Bunlar, me-
sud göz yaşlarıydı! 

— Demek sahiymiş? Demek yav
rucuğum, senin hakkın varmış!.. Oh 
ne bahtiyarım!.. Eğer hakikat olsay
dı bu ne faciaydı!.. Düşün: Baban be
ni artık sevmese ben ne yaparım? Ha
lim ne olur?. Ben sırf ikiniz için yaşıyo
rum! Birinizden birinin muhabbetini
zi kaybetsem, dünyanın en bedbaht 
kadını sayılırım! 

Genç kız annesinin neşeyle parlı-
yan yüzüne bakıyordu. Fakat birden
bire kadıncağızın irkildlğini, gözleri
nin karardığını gördü. 

— Gene ne oldun, anne?.. Nen var? 
Hadiye, mütereddid, ağır ağır: 
— Dur! Aklıma geliyor... Eskiden, 

baban bu masayı aldığı zaman, çek
mecelerin birinde gizli bir kapak ol
duğunu söylemişti. Evet. evet, hatır
lıyorum! Bir noktaya basınca tahta
lardan biri kayıyormuş! Zaten demin 
emirler verir gibi konuştuğu zaman, 
en son cümlesinde: «Dur! BUmiyor-
sunl» dememiş miydi? Bu marifetli 

dolaba dair izahat vermek istediği 
belliydi. 

Asabiyetle masaya iğildi. Kâğıdla-
n n arasına parmağını hırsız gibi so
karak sağı solu karıştırmağa başladı. 
Artık ağlamıyordu. Göz yaşları ya
nakları üzerinde kurumuştu. 

Elinin altında tahtanın biri kayınca 
İnlemedi bile... Yalnız, gözlerini, ânî 
bir çığlık, büsbütün kararttı. Sabit 
nazarlarla gizli oyuğa bakıyor, orada 
bir deste eflâtun zarfın bulunduğunu 
görüyordu. Hafif bir menekşe kokusu 
genzini doldurdu. 

Ne söylediğini bilmeden mınldandı: 
— Mektublar... Suzan! Bak... Mek-

tublar... 
Elini uzatıp kâğıdlan aldı ve tek

rarladı: 
— Mektuplar varmış işte Suzan! 
Kâğıdlan hırsla avuçlanna alıp 

yürüdü. 
Bir koltuğa oturdu. Gözlerini uğuş-

turarak kekeledi: 
Sesi, ahenksiz, soğuk ve kesikti. Kı-

zmm yavaşça yaklaştığını fark bile 
etmedi. Zarflardan lalettayin bir ta
nesini açtı ve imzaya baktı: 

«Hicran» 
Artık ıztırabm gayesine öyle ermiş

ti ki, ruhuna inen bu darbelere isjran 
etmek mecali dahi kalmamıştı! Başı 
avuçlarının içinde, kucağında duran 
mektubları arka arkaya okudu. Ta

rihlere baktı: 
— İki sene oluyor! dedi. 

Ben de sizin gibi düşünüyorum-
Birbirimizi sik gördüğümüz hald» 
mektuplaşmanın da ayn bir zevki 
var. Bu kâğıdlar, geçmiş günleri tes
bit eden tatlı vesikalardır. Senelerden 
sonra insan onlan çekmesinde bu
lunca, yaşanmış günleri birdenbire 
hayat bulur... 

Bana sık sık yazın... İşte sizin sev
diğiniz isimle imza atıyorum... 

Hicran 
Hadiye mırıldandı: 
— Bu kadın kim? 
Elile ittiği kâğıd yere düştü. Öteki 

mektubu okumağa başladı: 

Yazdığınız gibi, beni gördüğünüz 
saatler hakikaten hayatınızın en nıe-
sud arüan ise, emin olun ki ben ds 
sizin yanınızda bulunduğum zaman' 
lor son derece bahtiyarım! 

Bu hislerimi itiraf ederken Cî/«* 
zamanda da utanıyorum. Fakat bir 
şey rica edeceğim; dünkü gibi, iki kd' 
pı arasında büeğimi öpmeğe kalkmo^ 
yınız; görenler olur. 

Lûtficiğim, canım! 
Mesudum, çünkü seninim!... Biri" 

birimizden ayrılır ayrılmaz yine 0^ 
ifim şu satırları yazmak oldu. • 

(Arkası var), , 
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frenk 

Eski ve yeni İstanbul 
Heybeliada, diğer prens adaları 

gibi, işkence yeri değildi 
Buranın kütüphanesinde dokuzuncu asra aid de bir kitap vardır; 

bu hazinecik müstakbel istanbul şehir kütüphanesinde saklanmahdır 
Büyükadanm, BurgEizın, Kınalınıp, 

tel bariz tarihî hususiyetlerini teşkil 
«den feci hatıralar anlattun. Fakal^ 
- Prens adalan arasında bulunmaldai 
beraber - Heybelinin, kör edilen, dili 
koparılan işkence kurbanlarile alâka* 
81 yoktur. Bilâkis buraya gadre ugra^ 
mamış, ikbal mevkiindeki şahslsretle», 
kendi arzularile rağbet ederlerdi 

Bu adanın şöhreti, cinsi göyet iyi 
olan bakinle başlar. 

Bütün kurımuûlâ imtidadınca. 
Heybelinin bakın heykeltıraşlarca 
aranmıştır. Pek makbul olan bu ma
den, bilhassa Çamlimam tarafların
dan çıkarılırdı ki ocak btıkıyeleri hâlâ 
göze çarpmaktadır. Bir çok maruf 
heykeller, HalM bakırmdan yapıl» 
iniştir. 

Heybelinin üç zengin ve büyük ma-
nastırmdan en tanınmışı, sonradan 
rum ticaret mektebi ve daha sonra 
nım yetimhaiıesl olan Teotokostur 
Bu isim anılmca, akla derhal Bizan-
sm sondan evvelki hükümdarı Jan 
Paleolog gelir. 

İmparator, Jan, burada, çok eski 
bir manastırın temelleri üzerine yeni 
bir mabed inşa ettirmişti ki, zevcele
rinden en sevgilisini bu ibadethane
nin topraklanna gömdü. 

Hayatında üç kere evlenen Jan, 
birinci zevce olalrak, 11 yaşmdaki 
Moskovalı Rus prensesi Annayı aldı. 
O sıralarda veliahddı. Fakat müthiş 
bir taun, bütün yakm şsırkı kınp ge
çirmekteydi. Bu salgm hastalık, Be-
yazıdm bir oğlunu nasıl ademe gö-
türdiyse, Bizansı saraylarmda pek 
sevilen küçük Annanm da ölümüne 
sebebiyet verdi. 

Bunun üzerine, Jan Paleolog 1420 de 
yeniden evlendi. Bu sefer, Sofi isimli 
bir İtalyan asilzadesi aldı. Janm aic-
tık ihtiyarlıyan babası Manuel, izdi
vaç münasebetüe onu tahta iştirak 
ettirdiyse de, evlenme mesud netice 
veremedi. 

Sofi, ahlâkça, tahsilce pek iyi bir 
kız olmakla beraber, çehre züğürdü
nün biriydi. Genç İmparator ona bir 
türlü ısmamadı; kansmı hakikî zev
ce olarak kab.ul etmedi. Zavallı Sofi 
ise, Jam fevkalâde sevmişti. İçlendi, 
içlendi durdu... 

Halbuki o, ne büyük fedakârlıklar
la buraya gelmişti. Papa, - mezhebini 
muhafaza etmek şartile - başka silk-
ten olan bir kocaya varmasma mü
saade etmişti... İmparatoriçe, burada, 
altm kafeste kapalı bir kuş gibi yar 
şıyordu. Kocasımn kendisinden nef
ret ettiğini görerek altı sene müddet
le tahammülfersâ bir hayat yaşadı. 

Nihayet sabn tükenip bir gece, sa
raydan kaçtı. Galataya, CinevizUlere 
iltica etti. Bu İtalyanlar, nefret et
tikleri Bizanslılara bir oyun oyna
mak için, kendi ırklarmdan olan îm-
paratoriçeyi bir kadirgaya bindirdik
leri gibi memleketlerine aşırdılar. 
Sofi, Cenevede krallara mahsus bir 
ihtişam içinde karşılandı. Fakat ka
raya çıkar çıkmaz, aşkmm iztırabını 
oyalamak üzere, münzevî bir manas-
tırm sükûnuna koştu... 

Şajred împaratoriçenin hasrbetl 
başka türlü olsaydı. Galata tüccar-
lan, hükümdarm hususî işlerine mü
dahalede bultmduklan için her hal
de başlarına müthiş bir belâ açar
lardı... 

Bununla beraber, genç güzel, çap
kın bir erkek olan Jan İkinci zevce
sini böylece atlattığına memnun ola
rak, bu sefer de Trabzon prensesi Mar 
riyi aldı. Komnen ailesinden olan bu 
kızm diğer kardeşleri de ayn ayn 
mühim şahsiyetlerdi. Meselâ bir hem
şiresi Türkmen prensi Cihanşaha 
varmış; diğeri Sırp prensi Jorj Bran-
koviçle evlenmişti. Biraderi Kalo Yu
van ise bilâhare öz babasını öldüre
rek kendini Trabzon İmparatoru ilân 
etti. 

Her taraftaki hükümdarlarla sıh
riyet halinde bulunan genç kadm, 
aym zamanda pek de güzeldi. Çalâk 

BtıfhelİsUlti 
bir zekâsı vardi( hazır oevaptı. Muar 
srrlannm iddiasına gt^e, devrin en 
cazib prensealerindendl. 

İmparator, yeni kansmı fevkalâ
de sevdi. Fakat felek, gene de uzun 
müddet mesud yaşamalanna fursat 
vermedi. 

İmparator Janm saltanatı esnasm-
da, Osmanh Türklerinin devleti, baş 
döndürücü bir süratle ilerliyordu. 
Hükümdar, sükûna kavuşmak için 
Osmanlılara gerek paraca, gerek Ka
radeniz sahillerinde şehirler vermek 
suretile fedakârlıklarda bulundu. 
Vakit kazanmak istiyordu. Plânlan 
vardı. 

Bunun için, izdivacınm hemen se
nesinde, (1427) de biraderi ve halefi 
Konstantinin (yani son Bizans îm-
paratorunım) ziyaretinde bulunmak 
üzere bir sene müddetle Moraya gitti. 

Fakat asıl büyük seyahati 1437 
senesinde 700 kişUik bir maiyetle 
Venediğe müteveccih oldu. Zira, 
1435 den itibaren, Türkler, cidden 
müthiş bir tehdid halini almışlardı. 
Jan, Bizansla garbi biribirinden ayı
ran dinî ihtilâflan ortadan kaldır
mak, garb âleminin Bizansa yardı
mım temin etmek istiyordu. Mutan
tan istikbal merasimine rağmen, ara
da mühim prensip ihtilâflan zuhur 
etti. Senelerce münakaşalar sürdü. 
Fakat Jamn birleşmek hususımda-
ki azmi katî ve samîmiydi. Nihayet 
1431 de iki klişenin birleşmesi katî 
surette karar altına almdı. Fakat bu 
anlaşmalarm asıl neticesi hasü olar 
madı. Siyasî bir muvaffakiyet elde 
edilemedi. Papa, Bizanslılann imda^ 
dma kâfi kuvvet yoUıyamadı. 

Jan Hünyad hüsnü niyet sahibi 
ancak mahdud mikdarda ehli salib 
bvüdu. Varna mağlûbiyeti sekizinci 
Jamn ümidlerini kırdı; hele 1448 de
ki Kosva muharebesi bütün emelle
rini mahvetti. Nitekim bu Türk za
ferinden on dört gün sonra öldü. 

İmparator, 1440 da İtalyadaîi par 
yitahtına döndüğü zaman Mari, bir 
kaç gün evvel ölmüş bulunuyordu. 

İşte siyasî mücadeleler içhıde ge
çen bu aşktan Heybeliye bir hatıral 
kalmıştır. Heybeliada manastırmda-
ki meryem ibadethanesi - on beşinci 
asır müverrihlerinin söylediklerine 
göre - İmparatorun çok sevgUi refi-
kaisı namma yapümıştu*. On yedinci 
asırda manastın silip süpüren büyük 
yangma rağmen bu ibadethane oldu
ğu gibi kalmıştu:. 

Dördüncü Mehmed zamamnda yir
mi sene müddetle Avusturya elçiliği 
yapan Nikosyos Panagiotaki dinine 
ve ırkınm kültürüne hizmet etmeği 
düşünerek Heybeli manastırım da ih
ya etmiştir. Zamanuun bütün şark 
ve garb kültürüne âşinâ olan ve muh
telif lisanlar bilen bu zat Köprülü 
Ahmed paşa zanaamnda Babıâli baş 
tercümanlığına nasbedilmiştl. Hia-
metlerine binaen Fener patrikhan»-
since en mühim şahsiyetlerden sayı
lan Panagiotaki 1673 de Osmanh or
dusu karargâhmda ölünce dördünctl 
Mehmed, naaşım tahnit ettirerek bUf 
raya muazzam merasimle gömdüs* 
müştüj; 

Manastır, diğer Ur İnhitat devre
sinden sonra 1796 da Aleksandr İp-
silantl isimli bir baş tercüman tarar 
fından gene baştan başa ihya edildi. 

«•« 
Güstav Şlumbergerin, Adalara dair 

kitabmda yazdığına naizaran: 
*Manasttnn kütüphaTiesi tedbirsiz^ 

ce peşkeşlere ve gizli kalmıyan aşır
malara rağmen birçok kıymetli bas
ma ve yazma eserlerle doiuduı. Bir 
tanesi dokuzuncu astra aid, binaen
aleyh fevkal^e mühim olan bu ki-
taplar yüz elU cildden fazladtr.* 

Bu münasebetle şunu da hatırlat
mak lâzımdır ki, artık bundan sonra 
cAsun bu gibi eserlerin lâkayıd ellerde 
tedbirsizce peşkeşlere maruz kalmar 
ması lâzımdır. İstanbulun müstakbel 
umumî kütüphanesi bütün İslâm 
menabiinden, millî menahiden gele
cek eserlerle olduğu gibi, böyle kıyı
da köşede kalmış, yan unutulmuş, 
fakat cidden kıymetli eserlerle de 
süslenmelidir. 

Ortodoks mezhebinde olanlar da, 
bu kitaplann şimdilik pek anin bir 
yerde mahfuz kalmasuu ve ileride 
şehir kütüphanesinde mahfuz kal
masuu elbette can ve gönülden isti-
yeceklerdir. Yürük Çelebi 
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=? 1 Soldan sajhı: 
1 — Hareme girebilir. 
2 — Oüzel sanat - Bir cins dert 
3 — Ahmak - Bafma «t» Iconursa bü

yük olur. 
4 — Efsane - Otomobil parçalanndan. 
B — Kadıköjrde bir semt. 
6 — Taneleri çok bir meyva - Misafiı̂  
7 — Babına ci> konursa fena değU • 

Tuzak - Bir nevi İçkL 
8 — KabOe - Temek. 
8 — Usul targo» - Nida. 

10 — Vilâyet - Halik. 
Tnkardan a«ai:ı: 
I — Hasad mahalli. 
a — Utanma - Şa ı̂laoak |«7. 
B — 100 sen* - Bıkek. 
t — tş ehli - Kamer. 
8 — Muhakkak - Bonon» <8» konuBM 

bir nevi bando olıır. 
6 — Okımıası olnuyanlan veıUen UK 

rütbe - Tabib. 
7 — tngüterenin bir paroaaf • Boy te-

eu - Valide. 
8 — L&hza - Baba kardeH. 
9 — At cambazhanesi - filr İlim. 

lö — Bir peygambel İsmi - BUsa camao» 
Oe«an balmaeamonB halH: 

Boldan safa: 
1 — Taratmak, 2 — UMtfe, KM», | — 

falaka, San. 4 — Se«l. PaaJlç, 8 •>• Ta. 
tJsare, fl — Bartok, 7 — tdlf, ü». 8 -r 1^ 
mer. Ada, 9 — H, Ahyanen. iö <- BUk, 
Aleni. 

Takandan aışti i 
1 

e«ı*. 
8 — Apukurya, 7 — Ak, Asır, Al, 8 — 
Kasnak. Aıa», 8 — Balr, Bdeo. 10 •* IİKi> 
fcen.iııl 

- Tafeyll. t i t - AIOB^ Dt t ^ ^ 
», Bla, 4 — AİBİİaımak. | -» M^ Ett, 

Merkea kumandam, zaptiye nazın 
derhal etrafa kanunlar; polisler, zapti
yeler koşturarak o gün öğleden evvel, 
îrfam Koskadaki konağında, öğleden 
sonra da Zincirkıram Aksarayda, 1»-
panakçı viranesindeki evinde yaka
lamışlar, yakapaça, Sirkeci önündeki 
(Pesendire) vapuruna tıkmışlardı. 

Merkea kumandanlığı ve zaptiye 
nezareti seryaverleri hemen saraya 
koşup merkumlann derdest edüdiğinl, 
vapura tıkıldıklannı, geminin hare
ket etmek üzere bulunduğunu, şedid 
muhafaza altında olduklanm başma-
beyinci vasıtasile hünkâra iblâğ et
mişlerdi. 

YalniB merkez kumandanhğma ve 
zaptiye nezaretine emir sahnmamış-
tı. Beşiktaş, Aziziye, Şişane, Unkapa-
m. Vefa, Şehzadebaşı, Hasanpaşa ni
zamiye karakollarına saraydan ayn-
ca yaverler, hünkâr çavuşları koştu-
rulmuştu. 

Zincirkıranla Nanemolla (Pesen
dire) Ue Çanakkaleye yoUana dursun
lar, etrafa yayılanlardan dönen döne
ne; bilvasıta, huzura işgüzarlığını bil
diren bUdirene: 

— Zincirkıran namı şeriri derdest 
zımnmda Galata, Balıkpazarı, Tavuk-
pazan, Yenikapı, Langa, Yedikule 
meyhanelerini, bir manga zaptiye Ue 
sıkı fıkı taradım. Padişahımın baş göa 
sadakası olsun, iki de beygir çatlat
tım ama habisin izini keşfettim. Avnl 
hakla ve sayei şahanede bir iki saate 
kalmıyacak, yakalayıp buraya getire
ceğim... 

— Kömürcü, Arkadi, Zurefa, Yük-
sekkaldırım, Büyük Ziba, Küçük Ziba, 
Yenişehir, Papasköprü, Kirlidere... 
alayım, köşe başlanna, sokak içlerine 
gözcüler koyarak, hallaç pamuğu gi
bi attık. O esrarkeş ve kuttaı tarik 
serseri dün gece Arkadideki Fil Peru-
zun umumhanesindeymiş. Sabahle-
jrin erkenden çıkmış, fakat akşama 
gene gelecekmiş. Refakatimdekilerden 
ikisini evin bodrumuna soktum. Sa
yei ziUullahide iki üç saate kadar 
hayd avucumuzdadır!.. 

— Beşiktaşta, Hayreddin iskele-
sindeki esrarkeş kahvesini (eller yu
karı!) diyip bastım. İçerideki itleri 
sorguya çekerken tezgâhın altından, 
ayaklarımızın arasından bir şey dışa
rı kaydı. Köpek zannettim, halbuki 
İrfan karmanyolacısı değîl miymiş?. 
Dışan fırlamadan hergelenin cum
burlop denize atlaması bir oldu. Dan, 
dan, dan, altıpatlardaki kurşunların 
altısmı da sıktım, ttoğlu it suyun yü
züne çıkmadı; muhakkak dibuhu ol
du... 

Bu uydurma haberleri getirenlerin 
kimi mabeyin müşürünün odasmdan 
kovulmuş, kimi Valide sultanın baş-
ağasından ve ikinci musahibden bir 
kaç tokat yemiş, (denize kurşun sık
tım, dibuhu oldu) diyen gibilerde 
rütbeleri bir derece indirilerek saray
dan dehlenmişti. 

Konak basıhp, parmaklar tabanca 
tetiklerinde, (Davranma şaMI) diye 
îrf an öne katılarak, ite kaka kapıdan 
çıkanhnca, evlerden ırak DUruba kal-
famn sol tarafı uyuşuvermiş, üst kat 
sofada, kuru tahtanm üstünde sırtüs
tü kahvermiştl. 

— Rıza bey evli barkü, çoluk çocuk 
sahibi adam. Gelinlik kızı, rüşdiyede 
oğlu, kucakta da bir tosuncuğu var. 

İspanakçı viranesindeki dört odah, 
kira evinin içi cenaze çıkmıştan beter. 
Feryadı figan, vaveyla... 

Bu gibi felâketler başlanna Uk gel
miyor. Böyle kaç kere kapışma dayar 
nıp alıp götürmü|ler, ta nereleri boy-
latmışlarken, kadıncağız ve çocuklan 
hâlâ kanıksayamamnlar, alıgamar 
nurlar, gene ahlamalar, hıklamalar... 

Zincirkıran, bu gibi zuhuratlara 
alışkın, idmanlı; bu yolım kurdu olr 
muf. 

Vapur Sirkecide demirini alıp, Sor 
raybumunda dümen kınp Marmar»-
ya burun verir vermez, kq;>tan yeri
nin altındaki Ud küçük kamaradan 
bitinin kapun açümij). Rıza bey çd^ 
mifta. 

İCapı CnüMe, dOrt kahveot iskemle
sinde )rfl'y^**ı eıgara çeken mülâzlm-

sani Sınm Osman ağaya ve maiyetin
deki çavuşla iki onbaşıya, gayet 14» 
kayd, hattâ güler yüzle: 

— Bu da bu kadardır işte, Akdenizf 
doğru Marmarayı tuttuk. Ellerinden 
geleni ardlarına koymasmlar... Köçel> 
İlkten mabeyinciliğe çıkma bir ineğin 
yüzünden de tardclduk, kalebendlige 
gidiyoruz. Daha ileri vanp ipe de çe« 
kemezler ya!., dedikten sonra yukarı 
seslenmişti: 

— Rizeli!.. Salih kaptan!.. Merha» 
ba!.. 

Kaptan efendi aşağlya bakmıştı ı 
— Rıza beyciğim, aslan, sen miy» 

din posta edilip o getirilen?. Gent 
yolculuk mu esti? 

Eskiden tanışırlardı. Zincirkıranın 
Bosnaya, Giride, Havrana sürülüşle
rinde, Karadağdaki Bar limanına, 
Hanyaya, Beyruta (Kayseri) ve (Car 
nik) vapurlarile beraber sefer etml#« 
lerdi. 

Salih kaptan hemen aşağıya inmlfl» 
kucaklaşmışlardı: 

— Aldırma, olağandır; hem de sen 
alışkmsm aslan!.. 

— Umurumda değil, anasını satft> 
yım!.. 

Zincirkıran küıcmdan, rütbesin^ 
den, muharebe meydanlannda gög^ 
süne takılan nişanlarmdan ve madalr 
yelerinden olmuş. Akâ kalesine gidi
yor. Artık kimden pervası olur? 

Köçek mabeyinciden, saraydan, 
kuş beyinli arablardan, hatta hünkâr
dan girişip ağzı açıp gözü yummuş, 
olanı biteni olduğu gibi anlatmıştı. 

Rizeli Salih kaptan da erkek adam
dı. O da silleye uğramışlardandı. 
(Mahmudiye) firkatejmi hümayur 
nunda (üç ambar süvarüiği) (1) pa-
yesUe ikinci süvari iken, bahriyeye 
memur, ferik rütbesindeki yalabuk 
şehzade Mahmud Celâleddin efendiye 
tazimde kusur etti, (necabet penar 
hım, devletlim) diyecekken (beyim) 
dedi diye üniformalan alınmış, sene
lerce yoksuzluk içinde yaşadıktan 
sonra Bahriye nazırhğma gelen Sar 
kızU Esad paşamn himayesile (İdare 
aziziye) vapurlarına kapüandınlmı^ 
ü. 
. Zincirkıran, bu babda usta. Sınm 

ağaya ve yamndaküCTe de candan 
bulunuyordu: 

— Osman ağa birader, çavuş hem* 
serim, onbaşı arkadaşlar!., diye hi-
tabda... 

Tatlı söz yılanı bile delikten çıka-
nr... Onlar da ona karşı gayet iyi 
muamelede.. Tardlığma, kılıçsız ve 
formasızlığma bakmıyorlardı. 

İnsan adamlarmış. Gayet edeb dai
resinde bulunuyorlar, âmir karşısmda 
imişler gibi feslerini düzelterek, ce
ketlerini ilikliyerek, esas vaziyeti ala» 
rak el kavuşturuyorlardı. 

Kabahatleri ne?. Emir kuUan... ) 

Hava, gereği gibi kararmağa başlan» 
mıştı. (Pesendire) Silivri önlerini bıiU 
mak üzereydi. 

Zincirkıran açmadan evvel, SaliK 
kaptan hazırlığı tamamlamıştı. 

Rakı binlikleri ortaya kondu. G*» 
latadaki Kuşlunım meyhanesi, Kula> 
dibindeki Pirinççinin gazinosu m% 
bu? 

Üç dört marulla bir kaç hıyar, bt | 
iki baş taze sarmusak, kese kâğıdına 
da tuz ortaya getirildi. 

Rakıya yanaştılar. Rıza bey, Sınni 
Osman ve arkadaşlarım da çağırdı: 

— Gelin din kardeşleri, hemşorlleih 
arkadaşlar,!.. 

Omuzlanndan yakalayıp hepsini 
araya çekti; devrim oldular. Hep btp^ 
İlkte çekmeğe başladılar.. 

Sınm Osman EzirgânU inüf. Menü 
İdcet havasım tutturdu: 

Bzlrgânda bir kug val 
Kanadında gOmfiı vaB» 
Çavuş Şamh; yalellerden sonra: 
— Bntelmümenna yaıafa, vfi TisaleV 
OnbaşüEurdan ikisi de Anadolulul 
Seyneblm Zeyneblm, balh Zeyneblm 
Kİ dflvman İçinde ganh Zeyneblm! 
Diye başladılar, (Rakı bitti mi? | 

demeğe. 
Sınm Osman ağamn akh çoktan 

çalinmlştL Kafayı yaptıktan sonn 
tutturdui 

(Arkası var)' 

(1) Bahriye mlıllvahBUa miıalayt^i 
arasmda bir rütbe. 



Amerikanın büyük okyanusa 
açılan kapısı: San Fransisko 
San Fransisko Amerikanın en büyük 

sefahet ve eğlence şehridir 
Bu şehir cinli ve Japonlarla doludur. Halkın 

yarısı sarı derili insanlardır 
otobüsümüz gayet uzun bir köprü

den geçtikten sonra şoför bağırdı: 
— San Fransisko... 
Çocukluğumda en ziyade merak et

tiğim, başımın içinde bir rüya gibi 
yaşıyan, Türkiyeye en uzak şehirler
den biri: San Fransisko... Parise «ışık 
şehri» denildiği gibi Amerikada da 
San Fransiskonun adı köprüler şehri
dir. Sağa bak uçsuz bucaksız asma 
köprüler, sola bak gene köprü. Önü
nüz köprü, arkanız köprü... 

San Fransisko, Nevyork ve Şikago 
gibi Amerikanın en yüksek binah şe
hirlerinden biri... Meşhur Grolden Ga-
te köprüsünün önünde durduk. İşte 
dünyanın en büyük asma köprülerin
den biri... Köprünün başında bu fen 
harikasını yapan Yahudi mühendisin 
ismi yazılı... 

San Fransisko Nevyork kadar dağı
nık olmadığı için sokaklar hıncahınç 
dolu... Dünyanın her tarafından gelen 
bambaşka ırklara, milletlere mensub 
milyTonlarca kişi omuz omuza jöirü-
yor. 

Amerikanın iki büyük sahil şehri 
vardır. Biri Nevyork... Burası Atlas 
Okyanusunun kapısıdır. Amerikanın 
Avrupa ile alâkası, işleri, girdi çıktısı 
daima bu kapı ile görülür. Amerika
nın öbür sahilinde, büyük Okyanus 
ve Uzak Şark kapısı da San Fransis-
kodur. 

Bunun için Amerika Nevyorka ver
diği ehemmiyet kadar, belki ondan da 
fazla San Fransiskoyu düşünür. Çünkü 
Amerikalıların işleri daha ziyade Uzak 
Şarkla, Havay adalan ile, Büyük Okya
nustaki Amerikan adalariledir. Ame
rikanın Uzak şarka verdiği ehemmiyet 
Avrupadan fazladır. Sonra bu ehem
miyet vermenin mühim bir sebebi da
ha vardır. Amerika Avrupadan" ken
disine hiç bir tehlike gelmiyeceğîne 
kanidir. Fakat Uzak Şark böyle mi? 
Amerikada muharebe denilince Uzak 
Şarktan, Büyük Okyanustan gelecek 
tehlike düşünülür. 

Bunun için Amerika Büyük Okya
nus kapısı olan San Fransiskoya Nev-
yorktan çok daha büyük bir ehemmi
yet verir. Amerikanın Büyük Okya
nus sahilindeki deniz kuvvetleri, At
las Okyanusu kıyılarındaki deniz kuv
vetlerinin bir kaç mislidir. 

L i m a n d a faa l iye t 
San Fransiskoda nhtıma indiğimiz 

zaman kendimizi Nevyorkta sandık. 
Büyük transatlantiklerden kimi ha
reket etmek üzere... Yolculannı geçir
meğe gelen yüzlerce, binlerce insan... 
Büyük bir telâş içinde vapurlara gi
renler... Sahilde kalanlar arasında, 
uzaklara gidecekler için göz yaşı dö
kenler... 

Bu uçsuz bucaksız nht ımlann 
Nevyorktan bir tek farkı var. Oradaki 
Queen Mary, Normandie, Bremen, 
Avrupa gibi büyük transatlantikler 
Avrupaya kalkmak üzere hazurlanı-
yorlar. Buradaki gemilerin gidecekleri 

San Fransiskonun umum! görünüşü ve Golden Gate köprüsü 

yerler ise Havay adalan, Çin, Japon
ya, Singapur, Şanghay, Manilla, 
Tokyo... 

İşte Şanghaya hareket etmek üzere 
bulunan meşhur Prezident Ruzvelt 
transatlantiği. Vapurda son kampa
nalar çaldığı için yolcularım geçirme-

San Fransiskoya köprüden giriş 

ğe gelen bütün halk rıhtıma dönmüş. 
Yolcular vapurun güvertesinde... 

Rıhtımdan bağıranalr var: 
— Honoluludan mektub yaz... 
— Şanghayda kendine dikkat et... 

Amcan seni karşılamağa gelecek ya... 
Dikkat et... Amcam 15 senedir gör
medin... Belki tamyamazsm... 

Vapur acentası yolcular ve onlan 
uğurlamağa gelenler için büyük ses 
büyütücü borular getirtmiş... Herkeste 
bunlardan birer tane var... Rıhtım
dan vapura, vapurdan rıhtımdaküe-
re bunlarla seslenij;orlar. 

San Fransiskoda mahpuslar adaşı Alcatraı 

Çinli ve Japoni kalabalığı 
Limandan sonra İç sokaklara dalı

yoruz. Çinli ve Japon kalabahğı bizi 
hayretlere düşürüyor. Hemen hemen 
halkm yarısı Çinli ve Japon... Bu da 
sebebsiz değîl. Karşı taraf Çîn ve Ja
ponya... Dünyanın her tarafında 
Amerika denilince akla para memle
keti gelir. Bir çoklannm başları için
de Amerikamn taşı toprağı altındır. 
Bir kere buraya kapağı attınız mı? 
Servet elinizde demektir. Yeryüzün
deki yüz milyonlarca kişi böyle dü
şünür. Halbuki bilmezler ki bugün 
Amerika da, dünyanın her tarafı gibi 
sıkıntı ve parasızhk içindedir. 

Biz bile Amerikaya gittiğimiz za
man yeni dünyayı zengin bulacağı
mızı sanmıştık. Halbuki sokakta 
Amerikan dilencisi bizden para iste
yince şaşırdık kaldık. Amerika ve di
lenci... Ne münasebet?.. Amerikalı 
zengin değil mi? İlk düşünüşte Ame
rikada dilenciye raslamak insanın 
aklma gelmiyor. Hele insanın Ameri
kalı dilenciye para vermesi pek garib 
oluyor. 

Amerikamn taşını toprağını para 
rannedenlerin başında da Çinliler ve 
Japonlar gelir. Bımunlçin ihtiyar As-
yadan yeni dünyaya oluk oluk sarı 
derili insanlar gelmişlerdir. Hattâ bir 
aralık Amerikaya gelen Çin ve Japon 
muhacirleri, İtalyan ve Alman mu
hacirlerini bile geçmiştir. Bunun üze
rine Amerikan hükümeti kendisince 
bir sarı tehlike görmüş ve sarı renkli 
insanlann Amerikaya muhacirliğini 
bir kanımla menetmiştir. Şimdi Ame
rikaya sarı renkli muhacir gelmiyor. 
Fakat bir kere gelenler bir çok şehir
leri kamilen doldurmuştur. Dünyanın 
en büyük Çin mahallesi San Fransis-
kodadır. 

S e f a h e t şehri 
Çin ve Japon kadınları San Fran

siskonun sefahet âlemlerinde pek 
meşhurdurlar. Burada hakikaten son 
derece güzel ve asri Çinli ve Japon 
kadınlara raslıyabilirsiniz. Los Ange-
lesteki bir dostumuzun yazdığı bir 
mektubla ahbab olduğumuz bir San 
Fransiskolu gülümsedi: 

— Sarı derili kadınlar burada pek 
«teşli olarak tamhrlar. dedi. 

Zaten Amerikada San Fransisko
nun eğlence ve sefahet âlemleri pek 
meşhurdur. Hele 30 sene evvel burası 
tamamlle bir sefahet şehri İmiş... Halk 
arasında dolaşan hikâyelere nazaran 
80 sene evvel bazı kadınlar kendi ko-
calannı arkadaşlarına: 

— Tavsiye ederim... Dünyanın en 
mükemmel erkeğidir... dij'e tavsiye 
ederlermiş. 

30 sene evvel müthiş bir zelzele bü
tün San Fransiskoyu yıkmış. Halk 
bunu semavî bir âfet addetmiş. Bu 
•elzeleden sonra bir çoklan korkudan 

(Oevanu 13 üncü sahifede) 
Hüaııet Feridun Eş 

mli. 

ORMAN DERDİ 

Büyük Millet Meclisinde çol( 
l(iymetli bir m u M 

Ankara 14 
Bu çok eski bir derttir. Nasıl ola

cak? Ormansız kalacağız endişesile 
dört yıl evvel yeni bir orman kanunu 
hazırlanmağa başlandı, nihayet 1936 
da bir yeni orman kanunu çıkarıldı 
Fakat düşünceler ve İşler ifrattan, 
tefritten kurtulamadığı için yeni ka
nunda en ziyade nazariyat galebe çal
mıştı. Tatbikata geçince işin yürü-
miyeceği görüldü!.. Köylüler yakacak 
odunsuz ve çalısız kalıyorlardı. Ge
çinmeleri ç6k İptidaî bir keresteciliğe 
bağlı olan başka köylüler de ekmek
lerini çıkaramıyacak vaziyete düştü
ler. İşte bu mecburiyetler sevkile dün. 
Büyük Millet Meclisine iki yıl evvel
ki kanunun bazı maddelerini değiş
tiren ek kanun ve uzun müzakereler
den sonra yeni Ziraat Vekilimizin dü
şünceleri kabul edildi, ek kanun çıktı. 
İki yıl evvel nazariyatm doğurduğu 
kanun daha pratik hale geldi, geldi 
amma acaba bu orman derdini orta
dan kaldıracak mı? 

Meseleye müsbet cevab vermek çok 
zordur. Orman kanununun değiştiri
len maddeleri pratik ve ekonomik dü
şüncelerin mahsulü olduğu için iki 
yıldır köylülerin düştüğ\i sıkıntılar 
mutlaka azalacaktır. Yeni Ziraat Ve-
küinin en ziyade köylü kütlesine yar
dım niyetile samimî olarak söylediği 
sözler ümit verici mahiyettedir. Fa
kat orman hastalığı o kadar kök sal
mış bir derttir ki bunun kolay kolay 
sökülüp atılabilmesi pek zordur. 

Yüksek meclisteki arkadaşlarıma 
söylediğim gibi gazete ve matbaa ha
yatı arasında benim bir de keresteci
lik ve dolayısile orman işletmeciliğim 
vardır. Yazı yazmak ve yazıları bas
mak alâkası görünmeyen bu-sanata, 
Abdülhamid zamanında eli kalem tu
tanlara karşı gösterilen zorluk ve teh
likeli tehdidler yüzünden bir tecrübe 
yapıp g^etecilik ve matbaacılık mes
leğinden ayrılmak istemiştim. Mülki
ye mektebinde sınıfın birincisi sevgili 
arkadaşım Mehmed Arif padişah sa
rayında mabeyinci olmuştu. İstanbul-
da Ahırkapıda bir kereste fabrikası 
kurdurmuştu. Abdülhamid odun ve 
tahtaya taallûk eden bu işten olsun 
kuşkulanamazdı. Mehmed Arifin bir 
kaç arkadaşile tesis ettiği bu fabrika
ya beni şerik ve müdür almışlardı. Fa
kat ne olur ne olmaz, yeni iş inkişaf 
edinciye kadar matbaayı dağıtmamış-
tım. 

Ahırkapı fabrikası zannederim mem
leketimizde ilk kurulan makineli ke
reste sanat müessesesi idi. Adı «Os-
manh Darüssınaası» idi. 1315 - 1899 
da işin içine girince ve yeni getirilip 
kurulan marangozluk ve bıçkı maki-
nelerUe karşılaşınca her şeyden evvel 
fabrikaya iptidaî madde, yani orman 
mahsulü kütük yetiştü-mek lâzım ol
duğunu anladık. Bunun iki yolu var
dı, birisi Romanyadan sal halinde ke
restelik serenler getirmek, diğeri bi
zim ormanlardan kütük taşımak idi. 
Evvelâ ikinci şıkka el attım. 

Şeriklerin kararile Bilecikte bir ke
reste müzayedesine girdik. Bilmem 
kaç bin metre mikâbı kütük kesmek 
ve taşımak mukavelesini yaptık. Ka-
raköy istasyonunda bir idarehane 
barakası çattık. Köylüler çam kütük
lerini getirmeğe başladılar; vagonlar
la Haydarpaşaya yollanıyordu. Bir 
taraftan da Galas yolile bir büyük 
çam seren saU getirttik. O zaman or
mancılığın içyüzünü gördüm ve an
ladım. Bu hususta bana hocalık eden 
fabrikanın umumî müdürü nazari-
yatçı bey değildi. Karadeniz kıyıları
mızın en uzaklarında, Hopadan çıkıp 
Romanyada Galasta keresteciliğe gi
rişmiş, tüccarca ve pratik kerestecilik 
öğrenmiş Köseoğlu Vasfi idi. Şimdi bu 
muhterem ihtiyar Hopadadır, sükûn 
içinde yaşar. 

Anadolu ormanlarından, yahud Tu
na kıyılarından sal ile gelecek kütük
leri Istanbulda biçmekle asla kâr edi-
lemiyeceğini Hopalı Vasfiden öğren
dim. Fakat fabrikadaki nazariyatçı 
umum müdüre ve onun ihtisasına 
iman eden diğer şeriklere lâf anlata
madım. Ufacık sermayemi geri alıp 
kerestecilikten çekildim. Okuyucula
rıma bunlan anlatışım teknik sahibi

yim, mütehassısım diye geçina>ıfTİ!i 
nazariyat nevinden ileri sürdükleri 
iddialarının tatbikata geçince hiç hit 
zaman işletme ve idarede muvaffak 
olamıyacaklarmı göstermek içindir. 

Daha ziyade nazariyata müst^nirf 
olarak çıkan son orman kanunumuz-' 
da çok tatbikat noksanları vardır;- bu 
kanun 1934 de hazırlanmağa başlan
mıştı. Benim de içinde bulunduğum 
bu encümen, Meclis intihabatının ye-;; 
nilenmesi hasebile 1935 de başka ar-'; 
kadaşlardan mürekkeb kurulmuştu. 

Şimdi ne oldu? İki sene uğraşıldı, 
kanun çıkarıldı, tatbikata gelince çok 
acıklı taraflar tebaıniz eyledi ve pa
zartesi günü Meclisin umumî heyet 
içtimaında son orman kanununu de
ğiştiren maddeler okundu ve kabul 
edüdi. 

Yeni Ziraat Vekili işi yalnız theorie 
bakımından değil, ticaret ve okononv 
ve pratik cebhelerinden dahi çok iyi 
incelemiş olduğu için kanunu dcı;ısU-
ren maddeler hakkında izahat verir
ken beni son derççe sevindirdi. Bu se
vincimi meclis kürsüsünden de söyle
dim. Orman işletmesinde yalnız tek
nik nazariyatına dalmaktaki mahzur
ları ve tehlikeleri 1900 yıhnda Kara-
köy ve Bozöyük ormanlarında keres
tecilik yaparken hissetmiş ve ömrü
nü Romanyada kerestecilik ile geçir
miş ihtiyar dostum Köseoğlu Vasfi-
nin söylediklerile daha 38 yıl evvel 
bunu görmüş ve anlamıştım. Çık^n;^ 
pazartesi günü Ziraat Vekili Faik' 
Kurdoğlu ayni prensipler üstünde iza
hat verdi. 38 yıl evvel bana ormanda
ki ağacın yalnız gövdesi kesilip üst 
tarafı atılmaz demişlerdi; kereste 
fabrikaları İstanbulda kurulmaz, orr 
man içinde yapıhr demişlerdi. 1900 yı
lında işleyen Ahırkapı fabrikasının 
yerinde şimdi yeller esiyor. Oraya ser
maye koyanlar, sermayeleri eski fa-
birle kediye yüklettiler. 

Bu meselede Ahırkapı fabrikası, 
ufacık katre nevinden bir misaldir-
Memleketin umumî ormanlarını işlet
mek ise pek çok büyük bir iştir. Yu-
kardaki yazdığım iki pratik prensip
ten birisi bizde oldu, yani kereste fab
rikaları orman içindedir; fakat onu 
işletip kereste yapan ve satanlar or
manı düşünmezler, yalnız piyasaya 
çıkaracak tahtayı yapmakla meşgul
dürler ve sade kârlarını düşünürler. 
Yeni Ziraat Vekilimiz muttasıl kâr 
peşinde koşan ve her sene kereste fi-
atini yükseltip zengin olmağa uğra
şan kereste fabrikacılanna karşı ted
bir alacaktır; ormanlarımızda uzun 
yılların yetiştirdiği ağaçları fabrika
törlerin devirip sade gövdesinden tah
ta çıkarmakla iktifa etmelerine mü
saade etmiyecektir. Bu sayede kereste 
pahalılığının önüne geçecek, hem yei' 
lerde çürümeğe mahkûm bırakılan 
ağaç fazlalarını ayni kereste fabrika
törlerine kullandıracaktır. 

Amma onlardan kutur ufaklığı ha
sebile kereste olmazmış, madenlerde 
lâzırh serenleri hazırlarlar, ambalaj 
sandıklarına lâzım dar tahtaları bi
çerler, ve en mühimi mevaddı iptida-
iyeden mahrum İzmit Kâğıd fabrika
sına kereste artığından kâğıd hamu
ru yaparlar. Bundan fabrikatörler 
memnun olmıyacakmış:! Doğrusu bu
na acıyamam, çünkü şimdi, 38 sene 
evvelki vaziyette değiliz. O vakitlerde 
ecnebi malı kereste gelirdi. Memleket
te az kereste biçilirdi, yine ormanlar 
harab olur giderdi. 

Şimdi yabancı diyardan kereste ge
lemez, memleketteki inkişaf yüzün
den kereste sarfiyatı on misli artmış
tır. Nazariyatçı yollarda yürümekt» 
devam edersek çok geçmez memleket 
çırıl çıplak ormansız kalır. Onun 
için Ziraat Vekilini tebrik eyledim. 
Kendisinin karşısına çok engeller ve 
mukavemetler çıkacaktır; bundan yıî' 
mamak lâzımdır, memleketin orman 
selâmeti buradadır. 

Ahmed İhsan TokgÖ* 

Manisa val is i A n k a r a y a git' ı 
Manisa (Akşam) — Manisa valisi 

Dr. B. Lûtfi Kırdar, vilâyete aid mü
him bazı işler için Vekâletlerle temas 
etmek üezere Anakaraya gitmiştir. 



HAFTANIIN VAKALARI 

'Meksiloı hadlsderlne ald bir kaç enstantane: Tukanda asi s^cnerallerdaı 
Rivas ile Comacho ve Meksiko şehri üniversitesini işgal eden asilerin tardı, 

h ortada hükümet kıtaatı ve asilere mensub kadın ve çocuklar, aşağıda 
Meksfkoda tiyatro, postahane ye sigorta binalan jt Meksikah bir köylü 

Atatürk dün Nafia 
Vekilini kabul etti 

*»»»erlkada 100 bin dolara satılan 
bir gerdanhk Abnanyada yeni sürat katarlannaan biri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
İstikbalde elektrik şirketi müdürü 
de La Croix, daire müdürleri bulun
muşlardır. Bu esnada şirket memur-
larmdan biri arkadaşlan namma Ve-
küe: 

— Hoş geldiniz... demiştir. 
Vekil asansörle altmcı kata çıkmış, 

Atatürk büstünün bulunduğu bu 
kattaki salonda bazı zevatla ve bu 
arada şirket direktörü de La Croix 
ile görüşmüştür. 

B. Ali Çetinkaya şeflerle de gö
rüşmüş, kendisine verilen izahatı 
alâka ile dinlemiştir. Vekil tramvay 
şirketi müdürü B. Gindorf'un ziyare
tini de kabul etmiştir. 

Nafıa Vekili altıncı kattan dönüşte 
her katta bir müddet tevakkuf ede
rek mesai tarzım gözden geçirdikten 
sonra otomobille evine avdet etmiş
tir. 

B. Ali Çetinkaya dün öğleden son
ra da tedkiklerine devam ederek 
elektrik şirketi müessesatını gezmiş, 
tesisatı gözden geçirmiştir. 
Vekilin gazetecilere beyanatı 

Nafıa Vekili dün evinde kabul etti
ği gazetecilere muhtelif nafıa işleri 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 
— Elektrik şirketinin satın almması 

meselesi anaprensiplerimizn icabla-
nna uygım mUlî bir iş ve netice 
olarak husule gelmşitir. Türk vata
nının varhğını ve yüksek siyasî mev
kiini ve bugünkü benliğini gören, bi
len ve takdir eden her vatandaşın 
bu neticeyi millî olduğu kadar şah
san benimsiyeceği ve haz duyacağı 
şüphesizdir. Halkın refah ve saadeti
ne müntehi olacak olan bu neticeyi 
her ferd şüphesiz ki büyük memnuni
yetle karşılıyacaktır. İşte Metro ha
nım bugünkü ziyaretim ve orada 
olan tezahürat da bu duygunun ifa
desi olarak kabul edilmelidir. 

Bugün müessesenin varlığını göz-
uciyle bir defa görmüş oldum. Ay ba
şında tamamen teslim aldıktan son
ra daha yakından görüp tedkik ede
c i m . Her halde elektrik müessesesi 
medenî bir varlık olarak ıslah edile
cek ve İstanbul halkımn hayır ve 
menfaatine hizmet edecek bir şekle 
konmağa çalışılacaktır. 

Sureti umumiyede şirketin bize 
terketmekte olduğu teşkilâtı muha
faza edeceğiz. Umumî müdürlüğe 
vekâleten Nafıa Vekâleti münakalât 
reisi Kadrinin tayini mukarrerdir. 
Müdürü umumî muavinliğine de İs
tanbul şirketler baş müfettişi Süruri 
getirilecektir. Heyeti fenniye müdür
lüğünü, İstanbul telefon İşleri mü
dür vekili Emin idare decektir. 

Tarifeler ve hususî muaveleler dai
relerinin idaresi ve maliye, muhase
be dairelerinin ve idare servislikleri-
nln reisleri ay başında tamamen ta-
3rin edilecektir. 

Silâhdarağa fabrikası müdürlüğü
ne şimdiki müdür muavini Nacib ta
yin edilmiştir. Bımlardan başka ye
niden bir müşavere heyeti teşkil 
olunacaktır. Umumî kontrol reisliği
ni şimdi tesellüm heyetinin başında 
bulunan Nafıa teftiş heyeti reisi Şe
fik idare edecektir. Şefik icabında 
İstanbulda ve Ankarada bulunmak 
üzere bu vazifeyi yapacaktır. 

Elektrik fiatlerini tenzil ve tari
felerde tadilât bugün için mevzuu-
bahs değildir. Tesisatı tamamen eli
mize aldıktan sonra diğer şirketlerden 
aldığımız işlerde olduğu gibi yapıl
ması zarurî olan ıslah işlerini, vazi
yetlerini nazan dikkate alarak esas
lı bir şekilde tarife işlerini de tedkik 
ve tesbit edeceğiz. 

Hiç şüphesiz ki, şirket zamamn-
da olduğu gibi elektrik tesisi, hat 
temdidi gibi işlerden husule gelmek
te olan bir çok müşkülâtı orta
dan kaldıracağız. 

Büyük santrallar 
Memlekette kurulacak büyük elek

trik santralları işi İktisad Vekâletine 
bağlı olan elektrofikasyon bürosu ta-
rafmdan tedkik edUmektedir. 

Kütahya ve Zonguldakta kömür ve 
linyitten iki büyük santral kurulacak
tır. Bundan başka Kütahyada, Bü
yük Menderes suyu üzerinde, Salihli 
civarında ve Elâzikta da birer san

tral tesisi için çalışılmaktadır. Ege 
havalisinde Nafıa Vekâleti bir san
tral kurmaktadır. 

Yukarıda da söylediğim gibi ana 
prensipimiz memleketin bütün nak
liye ve diğer zaruri ihtiyaçlarını te
min eden müesseseleri kendimiz ida
re etmektir. Bunun için İstanbulda 
tramvay, tünel ve havagazı gibi im
tiyazlı namım taşıyan diğer şirketle
ri de millîleştirmek vazifemizdir. İki 
üç aya kadar bunlann da satın alma 
müzakerelerine başlanacaktır. 

Telefon işleri 
iki üç güne kadar Suriye ile tele

fon muhaberesine başlanmak üzere
dir. 

Irak ve İrana olan telefon tesisatı
na da devam edilmektedir. İzmirde 
satm aldığımız telefon müessesesi
nin enterlantı olan vilâyetleri de bu 
sene içinde İzmire bağlamış buluna
cağız. 

İzmirlilere müjde 
İzmir vilâyetindeki elektrik tram

vay ve su işlerini de yakında elimize 
almış bulunacağız. Bunun için mez
kûr şirketler müracaatimize müsbet 
cevap vermişler ve tesisatlannı bize 
satmağı kabul etmişlerdir. Yakında 
bunlarla da müzakerelere başlıyaca-
ğız. 

Telefon, tramvay, elektrik vesaire 
gibi işler, terakki ve inkişaf yolunu 
tutmuş olan bir memleketin zarurî 
ve milletin huzur ve refahı cihetin
den de başarılması lüzumlu işlerden
dir. 

Vekâletimiz bu gibi işleri esaslı ve 
mübrem vazifelerinden telâkki ede
rek çalışmaktadır ve çalışacaktır. 

Radyo işleri 
iki ay sonra Ankara radyo stüdyo

su üe radyo divizyon istasyonu açı
lacaktır. İstanbulda da aynca bü
yük bir santral vücuda getirilmesi 
mütesavverdir. Ankara istasyonunun 
açılmasından sonra İstanbul radyo-
sımun kapanacağı doğru değildir. 
İstanbul bugünkü mevcud tesisat şim
dilik kullanmakta devam edecek, ile
ride de yukarıda söylediğim gibi ye
ni ve kuvvetli bir santral yapılacak
tır. 

Şimendifer işleri 
Sıvastan Erzuıııma doğru olan de

miryolu hattının Divrik - Erzincan 
arasmdaki kısmı Cumhuriyet bay
ramında açdacaktır. Gelecek sene de 
Erzuruma kadar olan kısımnm ta
mamen ikmaliyle açılması için tam 
bir faaliyetle çalışılmaktadır. Diyar -
bakırdan itibaren başlamış olduğu
muz yeni hatlarımız üzerinde inşaa
ta devam edilmektedir. 

Bu sene Sürt civanndaki bir 
noktaya kadar olan kısım da ihale 
edilecektir. Bu noktadan itibaren 
Musul ve Van istikametinde demir
yolu inşaatına devam olunacaktır. 

Yeni hava yolları 
Devlet hava yollarının İzmh-e ve 

Adanaya kadar olan hatlan da ya
famda işlemeye açılacaktır. Diyarba-
kıra kadar olan kısım için de icab 
eden tayyarelerin satın alınması yo
lunda bu sene bütçemize tahsisat 
konmuştur. 

Lüleburgazdan hududa kadar olan 
asfalt yol için de bu yıl bir milyon 
lira ayırdık. İnşaata yakında başla-
nataktır. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şiçli: Pangaltıda Nargileclyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: Istlklftl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşmda 
Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü. Ka
sımpaşa: Vasıf, Ha&köy: Haljcıog-
lunda Barbut, Eminönü: Salih Ne
cati, Fatih: Hamdl, Karagümrük: 
Ahmed Suad, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer: Asaf, Aksaray: Etem Pertev, 
Beşiktaş: Halld. Fenar: Balatta Hü-
sameddln, Kumkapı: Belkis, Küçük-
pazar: Yorgi, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Divanyo-
lunda Esad, Şehremini: Topkapıda 
Nâzım. Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar. Modada Alâaddin, Üsküdar. 
İmrahor, Heybeliada: Halk, Büyüka-
da: Şinasl Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrg*n, Rumehhlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçc ve Anadoluhlsanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 
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Fenerbahçe Oe karşda^nuılc üzen dün fdırimiıe ŝ den 
Panatinaikos - Elnods muhteliti 

Şild maçi! Beykoz • Beşiktaş 
Dünya kupası finaline italya ile Macaristan 
takımları kaldılar. Galatasaraym Yugos

lavya maçları - Fenerin 30 uncu yıldönümü 
Güneşin Şeref stadında şild maçı

nı oynamaması üzerine, Beşiktaş 
önümüzdeki pazar günü, Beykozla 
aynı sahada dömifinali oynıyacaktır. 
Beykoz takımının millî küme hari
cinde kalan takımların en kuvvetlisi 
olduğunda şüphe yoktur. Ankara ve 
İstanbulda muvaffakiyetli maçlar 
yapan Altılar muhtelitinin içinde ek
seriyeti Beykozlu oyuncular teşkil 
ediyordu. Bu ta3amda bilhassa Şa-
hab, her fırsattan istifade etmesini 
bilen golcü ve mükemmel bir muha
cimdir. 

Beykoz takımmı Beşiktaş için bir 
tehlike olarak saysak bile, Beşiktaşa 
karşı bir şey yapabileceğini zannet
miyoruz. Geçen haftaki, Beşiktaş -
Güneş maçı bizi bu hükmü vermeğe 
sevkediyor. Temennimiz, bu maçm 
mümkün olabildiği kadar spor ve 
futbol çerçevesi içinde oynanmasm-
dan ibarettir. 

*** 
Çekoslovak millî takımım Bordeaux 

şehrinde yaptığı iki maçta baştan 
aşağı sakatlıyan, tekmeci Brezilya 
takımı, İtalyanlarm seri oyunu kar
şısında turnuadaiı elimine oldu. 

Cenubî Amerikalılarm sert oyunu 
Fransada büyük bir antipati uyan
dırdı. Fransayı, elimine eden İtalyan-
lal"in tekmeci Brezilyalüarı yenerek 
finale kalmış olmalannm herkesi 
memnun ettiğine şüphe yok... Diğer 
taraftan İsveçe galib gelen Macarlar 
finale kalan ikinci takımdır ve nihai 
maç önümüzdeki pazar günü Pariste 
oynanacaktır. Macarlar, merkezî Av-
rupanm en iyi takımlanndan biri ol
malarına rağmen, şimdiye kadar bu 
nevi turnualarda hiç muvaffak ola
mamışlardı. Bu defa, talihin kendi
lerine güldüğünü görüyoruz. İlk ma
çı zayıf bir takıma karşı oynamaları; 
ikinci maçı da yorgun bir halde bu
lunan İsviçreye karşı yapmalan Ma
car takımını finale oldukça taze ve 
canlı bir şekilde bırakmıştır. 

Bakalım bir tarafta Piola, Meazza 
Ferrari, diğer tarafta Şaroşi, Szen-
geller, Kohut gibi kıymetli forverd-
lerden hangileri, kendi takunlannı 
kazandırmağa muvaffak olabilecek
ler? 

Galatasaray Yugoslavyadaki üçün
cü maçuu da (4-0) gibi büyük bir 
farkla kaybetti. Hakemlerin taraf-
Mrliğinden şikâyet eden Galatasaray-

lüarm mağlûb olmalanna değil da 
gol atamamalarına hayret etmemek 
mümkün değU... Bizim bildiğimiz, 
Galatasaray takımının forverd hattı 
(gol atma kabiliyeti) olan bir ta
kımdı. 

Bu hafta Fenerbahçe klübü otu
zuncu yüdönümünü kutluyor. Bu ve
sile ile Yunanistandan kuvvetli bir 
muhtelit takım şehrimize gelmiştir. 
Milli küme çerçevesi dışında bıraküan 

Sanlâcivertlilerin bu faaliyetini, Tamş-
var organizasyonunda olduğu gibi 
bu defa da, takdirle karşüıyoruz. 
Gelen Yunan takımınm içinde mü-
teaddid millî takun 03runculan bu
lunması Fenerijahçe - Enosis - Pana
tinaikos muhteliti maçmı hakikaten 
enteresan bir şekle sokmuştur. Popü
ler Sanlâcivert takıma muvaffakiyet
ler temenni ederiz. TJlvi Yenal 

Türkiye - Mısır atletizm mü
sabakaları şehrimizde 

yapılacak 
Ankara 17 (Telefonla) — Türkiye -

Mısır atletizm müsabakalannm 2 ve 
3 temmuzda İstanbulda yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Müsabakalar Fener 
stadında yapılacaktır. Mısır atletizm 
federasyonu müsabakalara iştirak ede
cek Mısırlı atletlerin isimleri fede
rasyonumuza bildirmiştir.. Bunlar a-
rasmda bazı mesafelerde Mısır rekoru
na sahip atletlerdir. 

Bu mevsimin ilk yüzme 
müsabakaları 

Mevsimin ilk yüzme müsabakaları 
pazar günü öğleden sonra saat 17 de 
Modadaki yüzme havuzunda yapüa-
caktır. 

Gül kupası atletizm 
müsabakaları 

Pazar günü öğleden sonra Taksim 
stadında yapüacak olan Gül kupası 
maçlarma iştirak etmek üzere Anka
ra, İzmir ve İzmitten müteaddid at
letler gelmiştir. 

Plâniçka sakatlandı 
Çekoslovakya - Brezüya maçmda 

sakatlanan meşhur Çek kalecisi Plâ
niçka, Laonidasdan yediği bir tekma 
üe sahayı terketmişti. Muayene neti
cesinde Planiçkamn kolımda iki ke
miğin birden çatlatoış olduğu görül
müş ve tedavi altma almmıştır . 

NEVROZ İN 
Baş, diş, nezle, jgfrip* romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrıl.ırmızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Baş pehlivanlık 
müsabakaları 

Türkiye serbes güreşler baş pehli
vanlık müsabakalarım her yıl Eminö
nü Halkevi yapıyordu. Bundan üç 30! 
önce yaptığı serbes güreş baş pehli
vanlık şampiyonluğu da pek az za
manda TürMyenin her tarafmda 
taammüm etmiş ve bu yüzden peh
livanlarımızın sayısı günden güne 
çoğalmış, teşvik görmüştür. 

Halkımız tarafmdan serbes güreş
lere rağbet çoğaldıkça ve pehlivan-
larm saj^sı arttıkça, yurdun muhte
lif yerlerinde müsabakalar tertib edü-
mektedlr. Fakat, yapılan bir kısım 
müsabakalalr kontrolsüz ve başıboş 
kaldığmdan birçok uygunsuzluklara 
raslanmaktadır. Önüne gelen yerde 
kontrolsüz ve usulsüz pehlivan müsa-
btıkalan yapıldığından, bu gibi hare

ketler hem birçok haksızlıklara meydan 
vermekte, hem de haJkm serbes gü
reş üzerindeki emniyet ve rağbetini 
kaybetmektedir. 

Eminönü Halkevi bu saydığımız 
yolsuzluklarm önüne geçmek için, 
serbes güreş müsabakalarmı mümasil 
memleketlerde olduğu gibi nizam ve 
kontrol altma almağa karar vermiş 
ve icab eden resmî teşebbüslere giriş
miştir. 

Bundan sonra, serbes güreş müsa
bakaları kontrol altında bulundurula
cak ve organizatörlerin elinde bıra-
kılmıyacaktır. Serbes güreş yapan 
pehlivanlara da birer lisans verile
cek ve hepsi kayıd altma almacaktır. 

Şişli - Galataspor 
Apoyevmatini Icupası finali için 

önümüzdeki pazar sabahı Taksim 
stadında Galataspor ve Şişli takım-
lan karşılaşacak, maçm galibi kupa
yı alacaktır. Şişli takımı bu mevsim 
federe olmıyan takımlann en kuvvet
lisi olduğımu göstermiştir. Önümüz
deki maç etrafmda yapılan tahmin
ler Şişli talomı lehinedir. 

Edirnede lik maçları 
Edime (Akşam) — İkinci devre 

futbol lik maçlarma pazar günü baş
landı. İlk devrede Edimeye gelerek 
maçlarım bitiren Uzunköprü üe bura 
takımları karşılamak için Uzunköp-
rüye gitmeleri mukarrerdi. Bu sebep
le, fikstüre göre Yavuz takımı pazar 
günü otobüsle Uzunköprüye giderek 
Ergenesporla lig maçını yaptı. 

Hakem futbol ajanı Nazminin ida
re ettiği bu maç çok heyecanlı oldu 
ve ük 20 dakikada çok üstün bir oyım 
çıkaran Uzunköprülüler iki gol yapa
rak galip vaziyete geçtiler. 

İkinci kısmın sonlarına doğru Ya
vuz takımı, Uzunköprünün gevşeme
sinden istifade ederek birisi penaltı
dan olmak üzere iki sayı yapmağa ve 
beraberliği temine muvaffak oldu. 
Bundan sonra oyun iki tarafm karşı
lıklı akınları ile devam ederek başka 
sayı yapüamadı ve böylece her iki tar 
raf ikişer golle ve beraberlikle osrunu 
bitirdiler. 

Önümüzdeki hafta liglere devam 
edilecek, Edirnede Edirnesporla Ka
raağaç takımlan ka:rşıla;şacaklardır. 

Fransız tenisi tekrar 
kuvvetleniyor 

Fransız tenisi bundan yedi sene ev
vel Borotra, Lacoste, Brugnon ve Co-
chet ile dünyamn en kuvvetli tenis eki-
pini teşkil etmeğe muvaffak olmuş ve 
(Dört silâhşorlar) ismi verilen bu ta
kım uzun müddet Davis kupasının 
Fransada kalmasmı temin etmişti. 

Borotra ve Brugnon'un ihtiyarla-
maian, Lacoste'm tenisi bırakması, 
Cochet'nin de profesyonel olması üze
rine bu mükemmel Fransız ekipi dağü-
mış ve Davis kupası da ellerinden git
mişti. 

Bu defa Fransızlar yeni yetiştirdik
leri Petra ve Destremau ismindeki iki 
gence çok ümid bağlamaktadırlar. 

Nitekim Petra, Destremau çifti dün-
yanm en iyi çifti olan Amerikalı Mal-
ko - Budge çiftini dört sette (3-6, 6-3, 
9-7, ve 6-1) gibi güzel bir farkla kolay
ca yenmişlerdir. ' 

Eminönü Halkevinden: 19 Haziran 938 
Pazar günü saat (9) da evimizin muhtelit 
takımile Sümet klüp arasında Beşiktaf 
Şeref stadmda yapılacak maça muhtelit 
kadrosuna dahil olan bilcümle ojomcu-
lann mezkûr saatte sahada hazır bulun
maları tebliğ olunun 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZO 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ İ R T E M -

, ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ _ Tefrika 

Mahmud Muhtar paşa 
emir bekliyor, 

31 mart hakkında İttihad ve Terak
ki muhaliflerinin neler düşündükle
rini, tevil ve tefsirlerini de gördükten 
sonra vakanın nasıl cereyan eyledi
ğini izaha girişelim: 

Mürteciler tarafından iğfal ve tah
rik edilen askerlerin isyanı 31 mart 
1325 - 13 nisan 1909 gecesi Mecidiye 
kışlasmdaki dördüncü Avcı taburun
dan başladı. Bu tabur efradı o gece 
yansından sonra kışlada uyumakta 
olan zabitlerini odalarında hapsetti
ler. Bir kısmı müsellehan Ayasofyaya, 
meclisi mabusana doğru yola çıktı; 
bir müfreze Dolmabahçe - Yıldız yo
lunu kesti; bir kısmı da Taksime, 
Beyoğlıma uğrayıp Tophaneye, Ka« 
sımpaşaya aynldüar. Nerelere git-
mişlerse oralardaki askerleri kendUe-
rile birleşmeğe davet ettUer. Zaten 
böyle bir teşebbüse intizar eden bu 
askerler de kışlalarını terk üe mebu--
san meclisine doğru yollandılar. Üç, 
dört saat içinde Ayasofya meydanı 
ve civan askerle doldu. 

Bunlar böyle toplanırken (ne olu
yor?) diye bir soran olmamıştı! 

Kıyam şayiaları iki, üç gündenbe-
ri devam ettiği halde avcu taburlan-
nın zabitleri askerlerine karşı hâlâ es
ki itimadlarını muhafaza ediyorlardı. 
Harbiye nazırı Ali Rıza paşa o akşam 
avcı taburunda şüpheli hareketten 
haberdar edilmişken tahkike yaveri
ni göndermekle iktifa etmişti. 

Âsi askerlere avcı dördüncü tabu
run üçüncü böliiğü birinci çavuşu Er
zurumlu Yaşar oğlu Hamdi çavuş ku
manda ediyordu. Hamdi çavuşun er-
kâmharbiyesi vazifesini de bu tabu
run birinci bölüğü bölükemini Arif oğ
lu Mehmed ifa ediyordu. Bu tabu-
rım Hazım çavuş gibi bütün çavuşla-
n ve onbaşı^n vakayı idare edenler 
arasında görülüyordu. 

Askerlerin ilk vurdukları zabit İlyas 
efendi isminde bir zattır. Bu zabit köp
rü üstünde askerleri teskine ve kışla
larına iadeye çahşırken bir kurşun ile 
yere serilerek ebediyen susturulmuş
tur. 

Sabahleyin Ayasofya meydanında 
askerin bu tecemmüü eskiden Atmey-
danında toplanan yeniçerilerin kazan 
kaldırmaları manzarasım arzediyor-
du. Asker arasında sarıklıların da do
laştığı görülüyordu. Tekbir sadalan 
duyuluyordu. İttihadı Muhammedi 
cemiyeti azasının mahallelerde kapı, 
kapı dolaşarak yaptıklan tahrikler ile 
ahali de sabahleyin Ayasofya ve Sul-
tanahmed meydanlarına akın, akın 
gidiyordu. Bellerinde kamaları eksik 
olmıyan bazı sarıklılar sokaklarda: 

— Dinini seven, şeriati istiyen Aya
sofyaya koşsun! diye bağınyorlardı! 

Avcı askerleri sokakları, köşebaşla-
rını tutmuşlardı. Mebusan mecUsi et
rafında bir kordon çevrilmişti. Sank-
hlar dönüp dolaşıyor, (din ve şeriat 
elden gitmek üzeredir. Farmasonla-
rm ellerinden memleketi kurtarmak 
için harekete geçümek lâzımdır. Yok
sa şeriat ortadan kalkacaktır. Asker 
bunu istemiyor. Halife de bizimle ve 
askerle ayni fikirdedir.) yolunda tel
kinlerde bulunuyorlardı. 

Süngü takmış askerler önlerine ge
çenleri tevkif ediyorlardı; boykotaj 
dolayısüe başlara geçirilmiş keçekü-
lâhlar, kadife kalpaklar yırtıhyordu. 
Ne için olduğu beUi olmadan silâhlar 
pathyordu. 

Üsküdarda itfaiye dördüncü tabur 
birinci bölük mülâzimsanisi Yusuf 
efendi sabahleyin îstanbula geçerek 
âsUerle birleşmiş, sonra Üsküdara gi
dip askeri vazifelerile meşgul olan it
faiye taburu efradım isyana tahrik 
ve teşvik ile buıüan ahp Ayasof3ra 
meydamndaki âsüere Utihak ettir
mişti. (1) Etrafta ne olup bittiğini 
bilmiyen, fınnlardan ekmek almağa 
şitab eden halk avcı askerlerin dipçik 
darbelerUe dağıtıhyordu. 

Cağaloglu civarmdaki evlerde ka
dın, erkek herkes serseri kurşunlar 
korkusvmdan bodrumlara sinmişler
di. Hassa ordusu kumandanı Mah
mud Muhtar paşa kıyam hakkmda 
zaptiye nazın İle ikinci fırka kuman
danından aldığı telgraflar üzerine 
sabahleyin Kadıköyünden Oalatada 
Aziziye karakoluna gelerek isyana 
karşı iıareket iğin bazı kıtalara emir 

-Tercüme, iktibas ha3£kı mahfuzdur 
No. 156 ^ . ^ ^ , _ ^ ^ . ^ ^ . « « 

İçtimai dağıtmak için 
emir gelmiyor 

Mahmud Muhtar paşa 
verdikten sonra Unkapam köprüsü 
tariküe harbiye nezaretine gelmiş» 
orada harbiye nazırınm ne gibi ted
birler ittihazı lâzım geleceğine dair 
bir tezkeresini almıştı! Mahmud Muh
tar paşa hallerini iyi görmediği bazı 
taburlara nsısüıatler, emin bulunduk
larına da Serasker kapışma gelmeleri 
için emirler veriyordu. Harbiye nazı
rı ile vükelâ heyetini harbiye nezare
tine davet ediyor, yamna alacağı as
kerle meclisi mebusan önündeki iç
timai dağıtabileceğini harbiye nazırı
na temin ile emir ve mezuniyet veril
mesini istiyordu. 

Bu emri beklemeyip vaktinde hare
ket etmiş olsaydı kendisinin emüı ol
duğu kıtalarla isyam yatıştırabilmesi 
pek muhtemeldi. 

Harbiye nazırı Ali Rıza paşajn as
kerî ve idarî mesleğinde talihsizlik 
âdeta takib eylemiştir. Manastır vali
si iken Rus konsolosunun itlafı gibi 
siyasî ağır bir mesele zuhur etmişti. 

En büyüğü Balkan harbinde garb 
ordusu kumandanlığındaki hezimeti 
olmak üzere askerî muvaffakıyetsiz-
liklerinde kendi mizaç ve zihniyetinin 
de âmil olup olmadığının takdiri ta
biî erbabına aiddir. 

Ancak 31 mart hâdisesinde ihtiraz 
ile hareketinin, belki padişahtan ve 
saraydan çekinerek Mahmud Muhtar 
paşaya vakit varken istediği emri ver
memesinin kıyamın büyümesine mey
dan bıraktığını halin cereyanı tama-
mile gösteriyor. 

Mahmud Muhtar paşanın beklediğ* 
emir gelmedi. Bu emir yerine kendi
sine o günü öğleden iki buçuk saat 
sonra kan dökülmesine meydan veril
memesi, şeyhislâm ile fetva emininin 
ulema ile askere nasihat etmeğe git
tikleri, vükelânın da saraya azimet 
eyledikleri bildirildi. 

Nizamiye altmcı alayın birinci ta* 
buru ikinci bölüğünden kadro haricin
de mülâzimievvel Hasan ağa ezanî sa
at beş buçuk raddelerinde harbiye ne
zareti müctemi süvari efradının yanı
na gelerek bu efrad ile görüşmüş ve 
bımları heyecana getirmişti. (2) Bu
nun üzerine tevkif olunmuş idise de 
biraz zaman sonra tahliye edilmişti-

Vakit geçtikçe taburlar birer, iki
şer âsilere iltihak ediyordu. Buna rağ
men o gün akşama kadar dayananlar 
ve hükümete sadakatini muhafaza 
edeıüer oldu. Hattâ Okçularbaşmdan 
harbiye nezaretine doğru üerlemeK 
istiyen âsüer yaylım ateşUe geriy* 
püskürtüldü. Topçu kumandam Hü-
mi paşa âsi askerle onlara iltihak 
eden lıalk üzerine yangm tulumbala-
rUe su sıktırarak tehacümlerine to^' 
ni oldu. Süvari kıtası da vazifesini if* 
ediyordu. Bir süvari müfrezesi başın
da bulunan mızrakh süvari alayı yüz
başılarından Romelyos îspatarl efen
di Beyazıda kadar ilerilemiş âsileri 
itaate davet ederken bir kurşunla it
laf edildi. Bımun üzerine müfreze g^ 
ri çekildi. Mirza Said paşa ahfadından 
Muzaffer bey de gene âsüere nasiha» 
ederken Serasker kapısı önündeki sed 
üstünde katlolundu. (Arkası var) 

(1) Divani harb tahkikatmdan. BU VU-
suf efendi sonra idama mahkûm C" 
mistir. 

(2) Divani harb tahkikaU. 



Tramvaya binince sahanlıkta ar-
kadaşun Lûtfiye rastladım. 

— Aman, dedi, seni gördüğüm ne 
kadar iyi oldu... Sana o derece Ihti-
| ı c ım yar İd... 

Merakla sordum: 
»—Hayrola... 
Derdli bir tavurla başmı salladı, de

lin bir of c^^Ukten sonra kulağuna 
ItUdi: 

»-' Derdliyim kardeşim, derdli... 
tglıni dökecek candan bir arkadaş 
•nyormn. Hızır gibi imdadıma yetiş
tin. Sana derdimi dökersem belki bi
raz ferahlarım. 

Galatasarayda tramvaydan indik. 
Bir pastacıya oturduk. Lûtfinin der
di adetâ bana merak olmuştu. Niha
yet anlatmağa başladı: 

— Birader... Senden saklıyacak 
d i l l im ya... Bu sene tam elli dört 
yaşına girdim. Şimdiye kadar ufak 
tefek başımdan bazı aşk vakaları 
Beçti. Fakat hiç biri de bu son geçir
diğim aşk kadaa: kuvvetli değildi. 

Şaşkm şaşkm sordum: 
— Ne o? Âşık mısm? 
O kederli kederli: 
— Hem de nasıl? Hem de nasıl? 

diye cevab verdi. Önündeki pastayı 
yansına kadar yedikte nsonra çata
lım bıraktı, devam etti: 

— İşin asıl müthiş tarafı nedir bi-
üyor musım? Sevgiliıfaele benim 
•ramdaki yaş farkı... Azizim Naciye 
tamam 22 yaşında. Halbuki ben ta
mam 54 yaşmdayım. Faciayı düşün 
bir kere... Aramızda tamam 32 yaş 
fark var... «54 yaşmda bir adam 22 
yaşmda bir kıza gönül kaptırır mı?» 
diyeceksin... Gönül bu, ferman din
ler mi? 

Arkadaşınım macerası beni iyiden 
iyiye meraka düşürmüştü: 

— Peki nasü oldu bu iş?... dedim. 
— Naciye, yani uzaktan uzağa sev

diğim genç kızla aym sayfiyede otu
ruyoruz. Köşklerimiz karşı karşıya... 
Her gün bahçeden birbirimizi görü
yoruz. Azizim bu genç kız benim ak-
liBu başımdan götürdü. Adetâ hani 
«sairfilmenam» denilen ve rüyasın
da yürüyen, hareket eden insanlar 
SÜJiyim. Her gün yatağımdan kalkı
yorum. Ayaklarım beni bazı yerlere 
götürüyor. Bir takım kimselerle ko
nuşuyorum, amma kendimde deği
lim. Aklımda, fikrimde hep Naciye, 
Naciye... 

Bir aralık sustu. Heyecan içinde 
ceblerini karıştırdı. Küçük bir fotoğ-
' V çıkardı. Bu bir genç kız resmi 
İdi. Lûtfi fotoğrafı bana uzatai-ak: 

•— Bak... dedi. 
Fotoğrafı alarak bir göz attım. 

Sordum: 
— O mu? 
— Evet... Naciye... Onun evine mi-

^*fir gittiğim için bu fotoğrafı ku-
leksiyondan çaldım. Artık halimi dü-
?ün. Aşk uğrunda hırsızlık yapacak 
kadar alçaldım... 

— Peki buna genç kız ne diyor? 
— Hiç... Benim kendisini deli gibi 

Sevdiğimi bilmiyor ki... Ona kalbimi 
nasıl açabilirim? Dur sana bir şey 
• ^ a göstereyim. 

Yine telâş eiçinde ceblerini karış
tırdıktan sonra lavanta kokulu bir 
niendil çıkardı. Bana uzattı: 

— Kokla, kokla Allah aşkma... 
Ağır bir lavanta kokusu genzime 

çarptı. Lûtfi anlatıyordu: 
— Ne derece alçaldığımı tasavvur 

*t. Bunu da çaldım. Sırf onun koku-
•nnu daima koklamak için... 

Lûtfinin haline acımıştım: 
— Zavallı Lûtficiğim... dedim. 
— Evet hakikaten zavallıjom. Bu 

yaştan sonra âşık olmak, hem de 22 
yaşmda bir genç kıza gönül kaptır
mak... Hakikî bir zavallılık... 

Birbirimizden ayrılırken Lûtfi ba-
*^ sıkı sıkı tenbih etti: 

— Aman kardeşim... Kalbimin en 
*^üyük sırnnı sana açtım. Bu derdim-
5^n, senden başka hiç, hiç kimseye 
bahsetmedim. Senin namusuna ha
vale ediyorum. Söylediklerimi tama-
^^^e unut.. . Hiç kimseye tek bir ke-
J*öıe söylememeni rica ederim. Aman 
b^nu kimse duymasm... Eğer bu du
yulacak olursa kopacak rezaleti bir 
*ere tasavvur et... O zaman ben mah
volurum. 

— Aman Lûtficiğim... dedim, hiç 
°öyle şey ötedeberide anlatılır mı? 
^üsterih ol. Kalbin rahat etsin... 
*'üTmı hiç kimseye anlatmam. 

Elini sıktım, ayrüdık. Henüz bir 
kaç adım yürümemiştim ki Lûtfi aür-
kamdan seslendi: 

— Bir dakika kardeşim, bir daki
ka beni dinle... 

Döndüm. Lûtfi: 
— Beni mazur gör birader... dedi, 

bu sırrımı senden başka kimseye 
açmış değüim. Sen de yemin et, söz 
ver, kimseye söylemiyeceğine dair... 

Lûtfi benim ağzımdan söz aldık
tan sonra: 

— Aman, dedi, kimse duymasm. 
Lûtfiden aynldıktan on dtıkika 

sonra bizim Haşime rasgeldim. Bir 
aralık Haşim sordu: 

— Arkadaşlardan kimseyi gördüğün 
var mı? 

— Evet, dedim, şimdi Lûtfi ile be
raberdim. 

Bunun üzerine Haşim: 
— Lûtfi mi? dedi. Zavallı... 
Baktım, Haşimin dilinin altmda 

birşey var... Fakat söylemek istemi
yor. Onu biraz deşmek maksadile: 

— Senin dilinin altmda birşey var 
Haşim... dedim, Lûtfiden bahsedince 
biraz tuhaflaştm... 

Haşim: 
— Aman, dedi, sana birşey anlata

cağım amma vicdanına havale edi
yorum. Sakm bundan kimseye bah
setme... Çünkü bu büyük sırrı bir 
ben biliyorum, bir de Lûtfi... Söyliye-
ceğim sözleri kimseye anlatmıyaca-
gma dair söz ver bakayım... 

Bir daha söz verdik. Haşim mühim 
bir şey söyliyecekmiş gibi kulağıma 
iğUdi: 

— Bizim Lûtfi âşık... 
Sanki hiç bir şey bilmiyormuşum 

gibi: 
— Yaaa... dedim. 
— Âşık ya... Hem de 54 yaşından 

Bonra... Sevgilisi de 22 yaşındaymış. 
Felâketi düşün birader... Zavallı 
Lûtficik o kadar kendisinden geçmiş 
ki sevgilisinin bir fotoğraf mı, bir de 
kokulu mendilini aşırmış... Sen aş-
kmm şiddetini tasavvur et. 

— Peki bunları sen nereden işittin? 
Haşim cevab verdi: 
— Lûtfi kendi bana anlattı. Amma 

ağzımdan kimseye söylemiyeceğime 
dair söz aldı. Bu büyük sırrı benden 
başka hiç kimseye anlatmamış. Bunu 
bir ben biliyorum, bir de Lûtfi... Ben 
de hiç kimseye söyliyecek değilim... 
Fakat sen yabancı mısın? Zavallmm 
halini bil diye sana anlattım... Aman 
bu büyük sırrı kimseye söyleme... 

Çahştığı şirketin kapısı önünde 
Haşimden aynldım. Köprü üstünde 
Fuada rastladım. Beraber yürüyor
duk. Fuad filozofane bir tavırla: 

— Birader, dedi, şu dünya garip 
bir âlem. İnsan öyle tuhaf şeylere 
rasgeliyor ki... Meselâ bakıyorsun, 
54 yaşında kerliferli bir adam 22 ya
şmda bir genç kıza delicesine âşık 
oluveriyor. 

Fuadın bu sözü üzerine evvelâ şa
şırdım. Demek hadiseyi o da biliyor
du. Sonra güldüm ve: 

— Bu 22 yaşmdaki genç kıza âşık 
olan 54 yaşındaki adam kim? 

Fuad evvelâ işi benden saklıyacak 
oldu: 

— Hiç, böyle bir insan yok... Fakat 
insanların tuhaflığına bir misal ola
rak söyledim. Lâf gelişatı... 

Ben: 
— Hele hele... diye gülümseyince 

Fuad: 
— Aman, dedi, bu işi sana anlata

cağım amma, rica ederim, yalvarınm 
kimseye bunda nbahsetme... Çünkü 
bu büyük sırrı bir ben biliyorum, bir 
de bizim Lûtfi... 

Bir sigara yaktıktan sonra anlat
mağa başladı: 

— Bizim Lûtfi âşık... Hem de 22 
yaşında bir genç kıza... Zavallının 
aşkmın şiddetini tasavvur et, gizlice 
sevgilisinin bir fotoğrafı ile bir ko
kulu mendUini de aşırmış... Aman 
kardeşim bunu kimse duymasm. 
Eğer etraftan bir duyulacak olursa 
zavallı Lûtficik mahvoldu demektir. 

Gülümsedim: 
— Sen bunu nereden duydun? 
— Lûtfi, kendi söyledi. Bu büyük 

sırn bir ben, bir de Lûtfi biliyorduk. 
Şimdi sen de öğrendin. 

Her zaman gittiğim berberimde 
tıraş oluyordum. Berber kulağıma 
iğildi: 

— Mühim bir havadisim var. Bi-

Kâğıd yedirme 
Briç masasında mütemadiyen karşılaş-

tıg:mıız vaziyetler arasında hiç şüphesiz 
en zarifi tkâgıd yedirme» manevrasıdır. 
Buna muvaffak olmak büyük bir meha-
Irete ve kuvvetli bir hafızaya mütevakkıf
tır. Çıkan bütün kâğıdlara dikkat etmek 
ve hatırda tutmak lâzımdır. 

Bu manevra, uzun bir rengi, ekseriya 
seri halindeki kozları çekip muhasım ta
rafa bafka bir renkten ya büyük bir 
onor veya lüzumlu bir onor kâğıdın ya-
mnı yedinneğe İcbar etmekten İbarettir. 
Ekseriya son koz gelişinde muhasım ta
raf fena bir vaziyete düşer. 

Kâğıd yedirme manevrasını tatbik et
mekle bir çok ustalar en güç oyunu çı
karmağa muvaffak olurlar. Halbuki orta 
kuvvette bir oyuncu iş işten geçtikten 
sonra böyle bir vaziyetin farkına vanr. 

Geçenlerde bir briç oyununda seyirci 
İdim. Kozcu kâgıd yedirmeyi tatbik et
mekle oyunu kazanacaktı. Bu oyuncu va
sattan yüksek derecede kabiliyetli idi, iki 
defa oyunu güç bir vaziyetten kurtar
mıştı. Halbuki üçüncü defasında muvaf
fak olamadı. Elini açtıktan sonra kâğıd 
yedirme vaziyetinin farkına vardı. 

Kâgıd yedirme manevrasına bir misal: 

4 A 6 3 
V V 8 7 4 
• 7 4 2 
A A V 4 

• 7 4 
V 9 63 
• 10 9 
4^10 87 6 52 

A H D V 9 8 5 2 
V A 2 
4 8 6 3 
• 9 

Müzayede neticesinde oyun, dört pika 
kontre cenubun üzerinde kaldı. Kozcu 
üç karo verdikten sonra kupanın masını 
asla aldı. Kâğıd yedirmeyi tatbik etmezse 
bir leve daha kaybederek içeriye girecek
ti. Kupanın yanını kaçacak yer olmadı
ğına göre alelade bir oyuncu kupayı ver
meğe mecbur kalırdı. 

Kozcu altı el atu çektikten sonra eller
deki vaziyet şu oldu: 

A 10 
V R D 10 5 
• A R D V 
« R D 3 

Şi 

O Şa 

C 

A — 
• — 
« R D 

Kabîle şeyhi, kızını bir kanbura vermek istemediğinden 
Haceri bir gece pusuya düşürüp kaçırmış'ardı! 

Ehemmiyetsiz 

Son koz üzerine garb sinek yerse koz
cu yerden kupa yiyecek, kupa kızını yer
se, o da yerden sinek valesini yiyecek ve 
her halde geriye kalan iki leveyi de ka
zanacaktır; zira garijdeki oyuncu yerden 
evvel kâgid yemek mecburiyetindedir, 
kurtulacak başka hiç bir çaresi yoktur. 

Muhasımların he rikisine karşı tatbik 
olunan iki taraflı kâğıd yedirme battabi 
daha güçtür, daha fazla meharet, çok 
sağlam bir hafıza lâzımdır. 

Bir misal: 

4k 

• -
• A 

R D 

Her iki taraf zonda. Cenubdakl oyuncu 
kontr'ü pika oynuyordu. Kozcu elindeki 
atulan çektikten sonra yukandaki vazi
yet hasıl olmuştu. Eğer muhasım tarafa 
bir leve daha verirse içeri gerecekti. Bir 
müddet düşünceye daldı ve nihayet elini 
açarak: «Karo bir yere kaçmıyor, siz de 
karo asını atacak değilsiniz, bir karo ve
riyorum» dedi ve oyunu kaybetti. Halbu
ki elini açmayıp ta son kozunu çekseydi 
muhasım taraf karşılıklı kâğıd yemek 
mecburiyetinde kalacak ve oyunu çıka
racaktı. 
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zim bay l^ûtfi aşıkmış. Hem de 22 
yaşmda bir genç kıza... Aman Allah 
aşkmâ bunu kimseye söylemeyin... 
Kimse duymasın, bana işi bay Lûtfi 
kendi anlattı. Zavalh adam. 

Aradan bir hafta geçmişti. Yine 
Lûtfiye rasiadım. Arkadaşım: 

Birader... diyordu, şu insanlar 
ne dedikoducu şeyler... Bizim mace
ra herkesin dilinde yahu... Dünyada 
ne boşboğaz insanlar var. Şaştım kal
dım birader Acaba kim söyledi bun
ları? Sevgilim bile duymuş da artık 
benimle selâmlaşmıyor. 

(Bir yüdız) 

— Ne diyorsun Sinyor? Moğollar, 
bizim biricik deniz kartalımız olan 
Seyid Saidi esaretten kurtarıp bura
ya getirdiler. Şeyhimizle beraber bü
tün kabile efradı, Moğollarla ebedi
yen dost kalmağa and içtiler. 

İstello, nöbetçinin ağzından fazla 
lâf alamadı. Nöbetçi çadınn önünden 
uzaklaştı. 

Şeyh Abdullah henüz haremden 
çıkmamıştı. 

Sahlb meydanda yoktu. 
îstello Saydavîler arasına gitme

nin yolunu arıyordu. Fakat, şimdi 
yeni bir hâdise ile karşüaşmıştı: Mo-
ğollarm Arapları elde etmesi. 

Papanın vekili bu vaziyeti biran 
evvel Romaya büdirmeyi daha fay
dalı buluyordu. 

İstello Saydavîlere gitse bile niha
yet iki kabile arasını tamamile aç
mış olmaktan başka bir netice elde 
edemiyecekti. Şeyh Abdullah Sayda-
vîlerden ziyade başka kuvvetlere bel
ki de Moğollara güveniyordu. Bunu, 
şeyh Abdullah sarhoş olduğu gece bi
le izhar etmemişti. 

Arab kabileleri arasında gittikçe 
artan bu kaynaşmanın önüne geçe
bilmek, onları gittiği ve gidecekleri 
yoldan çevirmek kolay bir iş değildi. 
Bımu ancak mukabil kuvvetlerle te
min etmek mümkündü. 

Biraz sonra Sahib göründü. Ve İs
tello ânî olaraık verdiği karan şey
hin nedimine açtı: 

— Artık memleketime dönmek is
tiyorum, Sahib! Bunu dün gece 
Hazrete de söyliyecektim. Fırsat bu
lup açamadım.^ 

— Burada rahatsız olduğunuzu 
tahmin etmek güç değil. Romanın 
muhteşem saraylarında yaşıyan bir 
insan, kabilemizin hurma ağaçlann-
dan başka bir güzelliği olmıyan kum
sallarında nasıl barınabilir? Fakat, 
bize dost olarak gelen bir ziyaretçi-
mn aramızda en aşağı üç dokuzu 
doldurması gerektir. Hazretin bun
dan evvel sizi bırakacağını ummu
yorum. 

— Buraya geleli on beş gün olu
yor. Üç dokuzu tamamlamak için on 
iki gün daha kalmama imkân yok
tur. 

— Haceri görmeden gideceksiniz 
demek? Halbuki onu görmeyi çok is
tiyordunuz. 

— Yakında geleceğini umuyor mu
sım? 

— Bir haftaya kadar geleceklerini 
umuyorum. 

Sahib biraz düşündükten sonra 
ilâve etti: 

— Zaten onları beklemeğe mecbur
sunuz, sinyor! 

— Niçin?.. Bu mecburiyet nereden 
doğuyor? 

— Gemilerimiz gelmeden, sizin için 
ayn bir yelkenli çıkarmamıza imkân 
yok da... 

— Beni buraya getiren yelkenlinin 
bu günlerde buraya uğrıyacağmı sa-
myorum. Çimkü ben o zaman gemi
nin kaptanma burada on beş gün
den fazla , kalmıyacağımı söylemiş
tim. 

— Sizi buraya getiren korsan ge
misinin bu sırada Arab sularında ser
bestçe dolaşabUeceğinden emin deği
lim. 

— Neden... Bu emniyetsizliğe se-
beb ne? Sularınızda harp mı var yok
sa?... 

— Hayır. Harp yokTimma.. Sayda-
vilerle bu günlerde aramız çok açık
tır. Bu civara gelecek yelkenlileri çe
virmelerinden korkulur. 

— Eskidn de böyle çevirme hare
ketleri yaparlar miydi? 

— Hayır. Fakat şimdi gemilerimiz 
burada değil. Seyid Saîd sularımız
dan uzaklaşınca sahillerimiz daima 
tehlikeye düşer. 

— Şu halde üç dokuzu bekliyece-
ğiz demek. 

— Beklememek için bir çare var, 
sinyor! 

— Nedir o? 
— Saydavîlere gitmek» onların 

yelkenlileri limanlannda duruyor. 
Eğer uzlaşabiUrseniz, o yelkenliler

den birile memleketinize dönersiniz! 
— Bu, fena bir fikir değil. Acaba 

beni memleketime götürürler mi? 
— Para verince elbette götürürler. 

Onlar da sizin gibi bir müşteri bek
lerler.. 

Sahib bunları söylerken sinyorun 
gözleri ışıldıyordu. 

Sahib, kardinalin yanma oturdu. 
— Gerçi bunlar mümkünse de, 

Hazretin reyini almadan bir şey ya-
pamazsmız! Bakalım şeyh Abdullah, 
sizin Saydavîlerden - gitmek için -
yardım istemenize razı olacak mı? 

— Muhalefet edeceğini mi sanıyor
sun? 

— Muhaleıeı uegU, belki de mü
manaat edecektir. Çünkü bu, Hazret 
için bir nevi küçüklük olur. Zaten 
misafiret müddetiniz de henüz dol
mamıştır. Venediklilerin gösterdiği 
dostluğa karşı, sizi düşman bir kabi
lenin yardımıyle memleketinize gön
dermesini imkânsız görüyorum. 

— Böyle düşünmekte haklısınız, 
Sahib! Fakat ben bundan fazla bu
rada kalamıyacağımı söyler ve biran 
evvel memleketime dönmek istersem, 
Hazret neden buna mümanaat et
sin? 

Sahib ağzmı kulaklarma kadar 
açarak güldü: 

— Şimdi ne deseniz boştur, sin
yor! Hele bir kere Hazretle görüşü
nüz., ona dileklerinizi söyleyiniz. On
dan sonra tekrar derdleşiriz siz'nle. 
Bana kalırsa, Seyid Said ve Aykurt 
han dönmeden buradan bir yere adım 
atamazsınız! Hem, ben size bir şey 
söyliyeyim mi?... Bir insan buraya 
kadar gelmişken, Hasretin kızını 
görmeden dönerse, buna yalnız yer 
yüzündeki insanlar değil, öbür dün
yadaki mahlûklar bile şaşar. 

**• 

Ş e y h i n k ı z ı d ö n ü y o r 
Kardinal «üç dokuz» u yani yirmi 

yedi günü Hamdahîler arasında güç
lükle geçirmişti. Nihayet bir sabah 
sahilde beliren yelkenliler ardı sıra 
kumsalda sıralandılar. Arablar hep 
bir ağızdan bağrışarak sahile koşu
yordu. Şeyh Abdullah kızını karşıla
mak için harem çadırının önüne çık
mıştı. Kumsaldan çadırın önüne ka
dar süren beş'yüz metrelik mesafe
ye sular serpilmi.ş ve yeşil yapraklar 
atılmıştı. 

Sahilden ilk önce Said, onun ar
kasından Moğol zabitleri çıktı. Zavi
yeye doğru yola düzüldüler. Deniz 
kahrâtaanları çıktıktan sonra, yolun 
iki tarafmda bir velvele koptu., ka
dınlar: «Hoş geldiniz!» sadalarile el
lerindeki hurma dallannı birbirine 
vurarak, neşe ve sevinç içinde Hace
ri karşılıyorlardı. 

Şeyh Abdullah, Saidin alnmdan 
öptü., diğer kahramanları da güler 
yüzle karşıladı. Sıra Hacere gelince, 
kabile şeyhinin gözleri sulanmıştı.. 
Şeyhin kalbi kopacak gibi çarpıyor
du. Bütün Arabistanda adı anılan 
böyle cesur ve atılgan bir kizi karşK 
larken sarsılmamak bir baba için ko^ 
lay değildi. Zaten Şeyh Abdulah kı
zını oğularından çok severdi. O kâşki 
bir erkek olsaydı. Şeyh Abdullah her 
zaman bu nedameti duyar ve sanki 
kendi elinde imiş gibi: 

— Neden Allahdan bunun da oğlan 
olmasını istemedim? 

Diye dövünür, ürülih-dü. 
Şeyh Abdullah kızmı kucakladık

tan ve biraz konuştuktan sonra, Mo
ğol zabitlerini dinlemeğe başladı. 

Aykut: 
— Denizlerde bir hayli dolaştık, 

dedi, dost veya düşman gemilerinden 
hiç birine rastlamadık. Hava güzel, 
deniz fırtmasız... Sular berrak, Bi
zans yolu açık. Akmcılarm Bizansı 
sarmasına hiç bir mâni yok. 

Şeyh Abdullah sakalını okşıyarak 
cevab verdi: 

— Evet. Bizans yolu açık. Fakat, 
Bizanstan önce açılacak bir yol var. 
Saydavîler çok kuvvetlidir. Onlarla 
anlaşmağa mecburuz. Aksi takdirde 
Saydavî şeyhinin taarruzuna uğrar. 
Sahülerimiz tehlikeye düşer., zarar 
görürüz. (Arkası var) 
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Uzaktan gelen kedi 

Kediler, derler, doğup büyüdükleri 
yeri ımutmazlar. İşte bir misal: Şi-
kagoda; bir kediyi, trene bindiriyorlar 
ve Mebroskaya yolluyorlar ve tam 
altı ay sonra yalnız basma memleke
tine döndü. 

Buz fabrikası yangını 

^ \:y 

Amerikada büyük bir buz fabrika
sı yandı. Fabrika tamamile yandığı 
halde içindeki kocaman buz parça
ları erimedi. 

Köpek balığı ve küçük 
balıklar 

Köpek balığı kuyruğile denizin 
suyunu karıştıracak ufak balıklan 
bir araya toplar ve onlar toplandığı 
zaman ağzını açar, hepsini birden 
yer! % 

YILDIZLAR 
Bakışırlar her gece, 
Gök yüzünde yıldızlar.. 
Konuşurlar gizlice; 
Gök yüzünde yıldızlar... 
Kıpkırmızı nar gibi, 
Hepsi de yanar gibi.. 
Altın noktalar gibi; 
Gök yüzünde yıldızlar... 
Baktıkça sanki güler. 
Uzaktan bizi gözler, 
Birer ufacık fener; 
Gök yüzünde yıldızlar.. 

* * 

Dersimi bilmiyordum 
Ben akülı çocu-

ğumdur. İnanmı
yor musunuz. Neye 
inanmıyorsunuz . . 
Doğrusu buna şaş
tım. Meselâ şimdi 
size: Ben uzun boy
lu insanım, desey-
dim inanmamakta 
haklı olabilirdiniz; 
çünkü kısacık bo
yum göz önünde., 
(dinleyicilerden bi
rini işaret ederek) 
yahut, siz; siz ba
yan., şimdi sizi gös
tererek işte şu ha
yam görüyorsunuz 
ya, ne kadar sıska desem, belki çok 
hoşunuza gider amma kimseler inan
maz. Çünkü siz meydansasmız, zaylf 
olmadığmız da; besbelli. 

Fakat benim aklım öyle mi, kafa-
tasımm içindeki bejmin bir tarafına 
saklanmış, hiç kimse görmedi ve gör-
miyecek. Onun için bana itimad edi
niz. Ben çok , hem pek çok akıllıyım. 

Yine, yine mi inalımıyorsunuz. Pe^ 
ki öyleyse, artık hiddetlendim. Akıllı 
olduğumu size isbat edeceğim. Bakın 
bakayım. 

Nereye bakıyorsunuz, başıma nu? 
Nafile., yanıldınız., ağzıma bakm... 
Baktınız mı? Ne gördünüz? Hiç de
ğil mi? Yani benim demek istediğim 
ağzımdan çıkacak lâfı dinlejriniz. 

Ben akülıyımdır. İşte bunu şimdi 
isbat ediyorum. Evvelki gün mektebe 
gitmiştim. Dersimi bilmiyorduın. 
Kabahat amma hiç de 'benim değildi. 
Bir akşam evvel bizim eve misafir
ler gelmişti. Misafirlerin de benim 
yaşımda çocukları vardı. Ben evsa;-
hibüik yaptım. Onu eğlendirmek için 
oyunlar icad ettim. Ben oyun icad et
tikçe bizim ders de aklımdan çıkı
yordu. Misafirler gitti. Ben de yorgun 
argın yatağıma yattım. 

Ve uyudum. Satsahleyin gözümü 
açtığım zaman ders aklıma geldi. 
Münasbetsiz.. aklıma gelmesi için bu 
kadar gecikecek ne vardı. 

Ancak mektebe yetişebüecektim. 
Vakit yoktu ki., kitabı açıp çalışabile
yim. Her neyse mektebe gittim. Mu

allim sınıfa girdi. Arkadaşlardan bi
rine dersi sordu. Arkadaş kekelemeye 
başlaymca ben elimi kaldırdım. 

— Ben söyliyeyim mi? 
— Hayır, sen yerine otur. 
Gördünüz mü, dersi bilmiyordum, 

bilmiyordum amma, aküh olduğum 
için kendimi dersi bUir gösteriyordum. 

Bu sefer bir başkasmı derse kaldır
dı. O da öyle kekeledi, kekeledi, bir 
şeyler söyliyemedi. Ben yine durama-

•ıııııııııııııııııııııınııııııtıııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııtııııııııuMiMi 

tpopotam midesi 

Büyük mideli hayvanlardan biri de 
İpopotamdır. İpopotamın midesi üç 
metre uzunluğundadır. 

Haziran Bilmecesi 
3, 4, 5, 3 üm «keyif» 6, 2, 3 üm «ge

çen bir gün» 1, 4, 3, 7, 5 im «bol» 8, 4, 
5 im «hayvan ölüsü» 7, 5 im «millî 
bankalarımızdan biri». Bütünüm «öz 
dilimize kavuşturan usuldür». 

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

dım; elimi kaldır
dım: 

— Ben söyliye
yim mi? 

— Sen yerine 
otur. 

Bu ne kadar 
sürdü bilmiyo
rum. Zammeder
sem bütün smıf 
birer birer derse 
kaldırıldı ve hiç 
biri bilmedi. Ben 
her seferde elimi 
kaldırıp: 

— Ben söyliye
yim mi? 

Demekten geri kalmadım. Öyle 
amma, iş çatallaşmıştı. Sınıfta ben
den başka kimse kalmamıştı, ve ar
tık sıra bende idi. Bu sefer ben elimi 
kaldırmadan, muallim: 

— Sen, dedi, hele sen söyle! 
Çocuklara döndü: 
— Dersine çalışanı gördünüz mü? 

Demindenberi elini kaldırıyor, fakat 
ben ona sormadım. Şimdi o söylesin 
de siz dinleyin! 

Yine aklun imdadıma yetişti. Aya
ğa; kalktım. Hele bir şeyler aklıma 
gelir belki diye birbiri arkasma bir 
kaç kere öksürdüm. 

— Oho, oho, oho! 
Aklıma bir şey gelmedi, yine öksü

rüğe devam ettim: 
— Oho, oho, oho I 
Muallim sordu: 

, — Ne oldun? 
— Oho, oho! 
— Öksürük mü? 
— Oho, oho! 
Muallim: 
— Vah zavallı ,dedi, öksürük oldun 

ha! İşte bu fena., haydi yerine otur 
yorulma! 

Kurtulmuştum. Amma öksürüğün 
atkasmı kesmedim. Öyle ya., ben ye
rime oturur oturmaz sussaydım, mu
allim öksürüğün hilesini anlarca. 

Nasıl bayanlar, baylar, aklımı be
ğendiniz mi? Ben akülı bir çocuk ol
masaydım bütün bunları becerebilir, 
dersimi bilmediğim halde biliyormuş 
hissini verebUir miydim? Manoloğcu 

Çocuk Dünyası okuyanlar 

Rifali AURua Mükerreıu Haydar Bir diğer okuyucumuz 

Küçük Hergül 

Amerikada, 5 aylık bir erkek ço
cuk, daha yürümesini bilmediği hal
de, o kadar kuvvetli imiş ki, 4 kilo 
aiğırlığmda iki sandalyeyi kaldırabi-
liyormuş. 

Meşaleciler 

18 inci asırda Avrupanm bir çok 
şehirlerinde meşaleciler vardı. Gece 
bir yrden bir yere gitmek istiyenler 
bu meşalecilerden birini çağınrlar. 
Ve onlaim meşaleleri aydınlığında 
karanlık sokakları geçerlerdi. 

Heykeller ağlarlar mı? 
" - 1 <e-^iC*>-

Bu mabed 1801 tarihinde bir lord 
taraîmdan İngiltereye nakledilecek
ti. Mabedin naklini istemiyenler, hey
kellerin geceleri ağladıklanna dair 
bir şa3ria çıkardılar. Lord bundan 
korktu ve mabedin sökülüp nakli 
hususunda verdiği emri geri aldı. 

^ * * 

AYDEDE 
Her gece gökte gezer.. 
Bize komşu Aydede.'... 
Bir şişman yüze benzer.. 
Bize komşu Aydede!... 
Görünür, tostoparlak. 
Bu gece ne de parlak; 
Sanki sedef bir tabak.. 
Bize komşu Aydede!... 
Yüksekten güler bakar.. 
Gözünden mehtap akar, 
Bulutlardan çok korkar.. 
Bize komşu Aydede!... 

İrk J 

BAY ŞİŞMANIN MACERALARI 

Bay Şişman — Hele bir kere de ben 
atlıyayım. 

Bay Şişman 
dınu. 

Daha yükseğe kaL- i Bay Şişman — tşte 
I çimdi athyonım. 

Bay l^fmaa — Çenaxı, kamım. Bay Şişman — Yola ip gerip her
kesi düştirmeyl ben size anlatırım. 
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Amerikanın büyük 
okyanusa açılan 

kapısı 
(Baş tarafı sekizinci sahifedc) 

uslanmışlar... Vakıa sefahet San Fran-
siskoda 30 sene evvelki kadar değfilse 
bile gene pek fazla... İhtiyarlar, bazan 
gençlerin aşın hareketini görünce sız
lanıyorlar: 

— Eyvahlar olsun... Gene bir zelze
le ile San Fransisko yıkılacak!.. 

San Fransiskoda büyük köprüden 
ziyade insanın hayretini kabartan 
sunî adadır. Amerikalüar bu suni ada
yı tayyare limanı olarak inşa etmiş
ler... Uçsuz Bucaksız çelikten bir ada... 
Tayyareler arılar gibi konup kalkıyor
lar. 

H a p i s h a n e a d a s ı 
San Fransiskoya bir cumartesi gü

nü gelmiştik. Yalmz Amerikanın de
ğil, bütün dünyanın en meşhur ha
pishane adası olan Alcatraz adasının 
da ziyai'et günü imiş. Alcatraz en azı
lı gangsterlerin içinde bulunduğu 
bir hapishane... Meşhur halk düşmanı 
Al Capone de burada... Bu çelik ada
dan kaçmağa imkân yokmuş. Adanın 
etrafmda yüzlerce mitralyöz, ve su
larda binlerce aç köpek baUğı... Maa-
mafih buna rağmen geçen sene Alcat-
razdan kaçmağa muvaffak olan iki 
azılı haydud hâlâ yakalanamadı. 

Alcatrazm ziyaretçilere mahsus 
olan bekleme binasına kadar gidebil
dik. Adada her çalının dibine, her bi
nanın damına, kulelerin tepesine 
mitralyözler yerleştirilmiş. Mitralyöz-
1er arasmdan yürümek hiç te keyifli 
bir şey değil... 

Mahkûmlarla ziyaretçiler kapalı ve 
son derece kaUn camlı bir pencerenin 
önünde biribirlerUe konuşuyorlar. 
Pencerelerin altına ses tertibatı yap
mışlardır. Bu tertibat vasıtasUe pen
cerenin iki tarafmdakiler biribirini 
İşitiyorlar. Eğer ziyaretçiler mahpus 
birinin sevgilisi veya karı, koca, ni
şanlı filânsalar gayet acıklı sahneler 
oluyor. Meselâ öpüşmek istiyorlar. 
Aradaki cama rağmen yerlerinden 
kalkıyorlar. Dudaklarını cama yapış
tırıyorlar. Arada cam olduğu için gü
ya öpüşüyorlar. 
' Biz gittiğimiz zaman San Fransis-
konun her tarafmda meşhur San 
Fransisko ve Golden Gate sergisi için 
hazırlanılıyordu. Amerikalılar Nev-
york sergisine olduğfu gibi San Fran
sisko sergisine de çok ehemmiyet ve
riyorlar. Hikmet Feridun Es 

Ev, apartıman, köşk, sayfiye 
kiralama mevsiminde AKŞAM'ın 

KÜÇÜK İLÂNLARI 
kiracılar ve bina sahipleri için 

En emirif en süratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

3 defası 100 kuruş 

17/6/938 Cuma günü 
latanbol Hâlinde toptan satılan yaş Mbıe 

To meyra flatlerl: 
En 

Cinsi Emsali 

Bamjra Kilo 
Sakız kabağı »• 
Çalı fasulyesi » 
Ayşe kadın fasulyesi > 
Kır domatesi > 
Bakla » 
Araka > 
Bezelye > 
Semizotu > 
Dolmalık biber > 
Siyrl biber yeril » 
Yaprak » 
Pancar » 
Enginar Aded 
Patlıcan baş > 
Patücan orta > 
Patlıcan ufak > 
Hıyar » 
Soğan Demet 
Sarmısak Kilo 
Maydanoz Dmet 
Dereotu » 
Nane > 
Kiraz Kilo 
Can eriği > 
Türbe eriği » 
Çilek yerli > 
ÇUek Ereğli > 
Kayısı > 
Zerdali » 
Vişne » 
Dut 
Ecnebi limon 

Ma{ı 
fUtı 

Kr. 8. 
25 — 
3 — 
7 — 
11 — 
12 — 
1 — 
4 — 
5 — 
— 50 
20 — 
40 — 
8 — 
2 50 
2 — 
7 — 
4 — 
2 50 
1 — 
1 — 
2 50 
— 50 
— 50 
— 50 
10 — 
8 — 
12 — 
30 — 
20 — 
15 — 
12 — 
14 — 
5 — 

En 
yüluek 
Fiatı 

Kr. 8. 
27 — 
4 — 
11 — 
12 — 
14 — 

50 1 
8 
6 
1 
25 
45 
11 

5 — 
8 — 
5 — 
3 — 
3 — 
1 50 
3 — 
— 75 
— 75 
— 75 
26 — 
14 — 
15 — 
45 — 
25 — 
25 — 
15 — 
16 — 
10 — 

100 Adcd 300 — 400 — 

>C|;^Jt^ct/vc>' 
18 Haairan 938 Cumartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi 12,50: Havadis, 13,05: Plâk
la Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Konferans: Üniversite 
namma doçent Fevzullah Doğruer (tçtî-
mai bakımdan modem diş tababeti), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Grenviç ra
sathanesinden naklen saat ayan, 20,02: 
Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 20,45: 
Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafm-
dan arabca söylev, 21: Belma ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 21,45: ORKESTRA: 1 - Tomas: 
Raymond uvertür, 2 - Guno: Tribü dö 
Zamora, 3 - Moskovisky: Dana Espanyol, 
22,15 Ajans haberleri, 22,30: Plâkla solo
lar, opera ve operet parçalan, 22,50: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23: 
SON. 

Ankara — Öğle neşriaytı: 13,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 13,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 14,15: Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara Ka
ragöz (Küçük Ali), 19,15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arka
daşları), 20: Saat ayan ve arapça neşri
yat, 20,15: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Hikmet Rıza ve arkadaşlan), 21: 
Ankara ilkbahar at yarışlarının altmcı 
haftasında koşuya İştirak edecek atlar ve 
kazanma ihtimalleri hakkmda konuşma: 
(Abdürrahman Atçı), 21,15: Stüdyo salon 
orkestrası: 1 - Mendelssohn: Sommer-
nahtstraum, 2 Josef Gungl: Zephyr-Lüpte, 
8-Bnısso: Fiametta, 4-Ferrarls: Cypsy 
Idyll, 5-Strauss: Wiener Blut, 22: Ajans 
haberleri, 22,15: Yarınki program ve istik
lâl marşı. 

Avrupa istasyonlar 
Saat 20 de 

Berlin 21,10 plâkla klâsik musiki — 
Deutschl. S. ve Münih 20,10 piyano — 
Frankft. 20,10 süvari marşlan — Kolon
ya ve Danzig 20,10 salon muzikası — 
Leipzig 20,10 orkestra — Saarbr. 20,10 
marşlar — Stuttg. 20,15 küçük orkestra — 
Viyana 10,10 plâk — Athlone 20 Banjo 
konseri — Berom. 19,30 danberi Ameri
kan muzikası — Hilvers. I 20,40 - 23,30 
«Siegfried» Vagner operası — Hilvers. n 
20,55 akordeon — Riga 18 - 22 muzika 
müsameresi — Sofya 20 solistler, 20,45 
konser — Stokholm 20,30 orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 marşlar — Breslav 21 kon

ser — Danzig 21 askeri muzika — 
Deutschl. S. ve Saabr. 21 orkestra — 
Frankft. 21 konser — Hambg. 21 konser — 
Kolonya 21 konser — Königsbg 21 kon
ser — Stuttg. 21 dans ve eğlence — Vi
yana ve Leipzig 21 muzika — Athlone 
21,40 orkestra — Bari 21,15 Yunanca neş
riyat — Brüksel 21,15 orkestra — Budap, 
21 gala konseri — Bükreş 21,15 konser — 
Florans 21,30 hafif muzika — Hilvers. I 
21,40 - 23,35 opera — Hilvers. II 21,55 
akordeon — Nis 21,30 konser — Oslo 
21,30 «Strauss konseri — Paris P. T. T, 
21,10 hafif muzika — Prga II 21 konser — 
Rcnnes 21,30 konser — Sofya 21,40 muzi
ka — Sottens 2130 orkestra — Stokhoün 
21,30 dans — Strasbg. 21,30 askeri muzi
ka — Rad. Toulouse 21 salon muzikası. 

Saat 22 de 
Berlin 22 valsler — Breslav 22 konsere 

devam — Danzig 21 askerî muzikaya de
vam — Deutschl. S. ve Saarbr. 22 kon
sere devam — Frankft. 22 konsere de
vam — Hambg. 22 konsere devam — 
Kolonya 22 konsere devam — Königsbg. 
22 konsere devam — Münih 22 plâk — 
Stuttg. 22 dansa devam — Viyana ve 
Leipzig 22 konsere devam — Belgrad 22 
konser — Brüksel 22,30 muzika — Bu-
dapeşt 22,30 çigan muzikası — Bükreş 
22,40 Rumen orkestrası — Droitviç 22,35 
orkstra — Helsingfors 22,10 - 24 dans — 
Hilvers. I 22 operaya devam — Kopenhag 
2 2 - 1 dans — Londra 22,20 dans — Lük-
sembg. 22,15 senfon. konser — Milano 22 
«Rosenkavalier» R. Strauss operası — 
Midland 22,20 eğlenceli muzika — M. Ce-
neri 22,45 dans — Sofya 22,30 dans — 
Strasbg. 22,30 konser — Rad. Toulouse 
22,30 operet havalan — Wales. Reg. 22,45 
piyano — Varşova 22,10 fanfar. 

Saat 23 de 
Berlin 23,30 - 3 dans ve eğlence — 

Breslav 23,30 dans — Münih ve Frankft. 
23,30 dans — Diğer Alman istasyonlan 
Berlinden nakil — Belgrad 23,45 - 1 kon
ser — Brüksel 23,40-1 opera parçalan — 
Budap. 23,20 piyano — Florans 23 dans — 
Hilvers. I 23 operaya devam — Hilvers. II 
23,40 hafif muzika — Kopenhag 23 dan
sa devam — Lyubliana 23,15 hafif muzi
ka — Milano 23 operaya devam — Roma 
23,30 dans — Sottens 23,15 dans — Stok
holm 23,15 dans — Rad. Toulouse 23,15 
dans ve filim havalan. 

Saat 24 den itibaren 
Deutshl. S., Praknft. ve Münih 1 e ka

dar dansa devam — Diğer Alman istas
yonlan Berlinden naklen dans — Belgrad 
1 e kadar konser — Brüksel n 1 e ka
dar hafif muzika — Budap. 24,10 caz-
band — Droitviç 24 dans — Kopenhag 
1 e kadar dans — Lüksemg. 2 4 - 2 dans — 
Milano 24 operaya devam — Rad. Paris 
2 4 - 2 dans — Berlin 3 - 4 Stuttg. tan 
nakil — Stuttg. ve Frankft. 1 - 4 gece 
konseri — Diğer Alman istasyonlan 1 - 4 
Stutg. tan nakil. 

Zayi makbuz 
istanbul İthalât Gümrüğünden almış 

olduğumuz 44908 numaralı beyannameye 
ait 485276 sayılı 11/5/937 tarihli Gümrük 
makpuzunu kaybettik. Yenisini çıkartaca
ğımızdan hükmü olmadığı ilân olunur. 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 
Emine Nezireye borçlu tsmailin ipotekli 

olup tamamına yeminli üç ehli vukuf 
marifetile (750) lira kıymet takdir edil
miş olan Üsküdarda Bulgurluda Alemda-
ğı sokağmda e^i 28 mükerrer yeni 40 
sayılı bir tarafı Mehmed ağa ve zevcesi
nin arsası, bir tarafı Kâzım efendi men
zili bahçesi ve tarafeyni tarik ile mah-
dud 187 zira mikdannda zemini Hudayl 
Aziz Mehmed efendi ser vakfmdan Meh
med sani mülk bir bab hanenin tamamı 
(2280) No. h kanun hükümlerine tevfi
kan açık arttırma ile satılarak paraya 
çevrilmesine karar verilmiştir. Gayri men
kulün evsafı: Cephe hududunda tek ka
natlı tahta parmaklıklı kapısı mevcud 
olup ve toprağı lavanta çiçeğlle tarh olun
muş bir bahçe gerisinde zemin katı ka
gir birinci kat ahşab olmak üzere iki 
katlı bir binası mevcuddur. Zemin kat: 
Çift kanatlı ahşab kapıdan içeriye giril
dikte zemini tahta döşeli bir sofa üze
rinde iki oda bir merdiven altı ve arka
da 3,25 X 7,60 ebadında salaş bir mut
fağı mevcuddur. Birinci kat: Ahşab mer
divenle çıkılır bir sofa üzerinde üç oda 
bir hela mevcuddur. Binanın ahşab ak
samı boyasızdır. Hududu: Tapu kaydı 
gibidir. Mesahası: Tamamı 107:50 metre 
murabbaı olup bundan 52,50 metre mu-
rabbaı bina 24,50 metre murabbaı salaş 
mutfak mütebakisi bahçedir. Kıymeti: 
Gayri menkulün bulnudugu mevki ile 
Bulgurlu ve Alemdağı caddesinin üzerin
de oluşu ve civanndaki alım satım flat
lerl göz önünde tutularak heyeti umumi-
yesine 750 lira kıymet takdir edilmiştir. 
1 — İşbu gayri menkulün arttırma şart
namesi 27/6/938 tarihinde pazartesi gü
nünden itibaren 938/618 dosya ile Üskü
dar icra dairesinin muayyen numarasm-
da herkesin görebilmesi için açıktır. İlân
da yazılı olanlardan fazla malûmat al
mak istlyenler işbu şartnameyi 938/618 
İle memuriyetimize müracaat etmelidir. 
2 — Gayri menkulün 27/7/938 tarihin
de çarşamba günü saat 14 de Üsküdarda 
thsanlyede Şerif bey çeşmesi sokağında 
16 No. İl adliye binasında Üsküdar icra 
memurluğu odasmda üç defa bağınldık-
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. 
Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin % 75 ini bulmaz veya satış istiye-
nin alacagma rüchanı olan diğer alacak-
hlar bulunursa bedeli bunlann o gayri 
menkul İle temin edilmiş alacaklannm 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
11/8/938 tarihinde perşembe günü saat 
14 de Üsküdarda İhsaniyede Şerif bey 
çeşmesi sokağında 16 No. lı adliye bina
sında icra memurluğu odasmda yapıla
cak arttırmada bedeli satış istiyenin ala
cağına rüchanı olan diğer alacaklılarm 
bu gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şar-
tile ancak teklif olunan bedeli muham
men kıymetin % 75 ini geçmediği tak
dirde 2280 No. U kanuna tevfikan satış 
geri bırakılır. 3 — Arttırma bedeli pe
şindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda ya
zılı kıymetin % 7,5 buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanm teminat 
mektubu tevdi pdilecektir. 4 — Gayri 
menkul kendisine İhale olunan kimseye 
derhal verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan feshoiunarak kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimseye arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa (ONA) razı olmazsa veya bu
lunmazsa hemen 15 gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesab olunacak faiz 
ve diğer masraflar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. 5 — İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklılann ve irtifak hakkı 
sahlblerinin gayri menkul üzerindeki hak-
lannın hususile faiz ve masraf dahil 
olan iddialanna gayri menkul üzerin
deki haklannm ilân tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı masbitelerile bir -
likte memuriyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde haklan tapu sicillile sa
bit olmadıkça satış bedelinin yaplaşma-
smdan hariç kalırlar. 6 — Alıcı arttırma 
bedeli haricinde olarak ihale karar pul-
lannı tapu ferağ harcını ve 20 senelik 
vakıf taviz bedelini vermeğe mecburdur. 
Gayri menkulün nefsinden müterakim 
vergiler tanzifat ve tenviriye ve dellâliye 
rüsumu vakıf icaresi borçluya aittir. 7 — 
Gösterilen günde arttırmaya iştirak eden
ler artırma şartnamesini okumuş lüzum
lu malûmatı silmiş ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur, yukarı
da gösterilen gayri menkul İşbu ilân ve 
gösterilen arttuma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilân olunur. M. 1665 

İstanbul 3 üncü İcra memurluğundan: 
37/1463 
Emniyet sandığma birinci derecede 185 

Ura mukabilinde merhun bulunan bir ro
za, bir pırianta iğne, bir roza yüzük, bir 
çift roza kol düğmesi, bir altm kolya, bir 
pırlanta saat, bir elmas diğeri altm saat 
rehin fazlasma şamil olmak üzere birinci 
arttırması 22/6/938 çarşamba günü saat 
2 den itibaren Sandal Bedesteninde ve 
İkinci arttırması da 24/6/938 cuma günü 
ajmi mahal ve ayni saatte açık arttırma 
suretile satılacağı ilân olunur. 

PIRLANTA KOPE 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir çift pır
lanta tek ta4 küpe Sandal bedeste

ninde teşhir edilmektedir. 
23 Haziran Perşembe günü saat 14 de 

Müzayede ile satılacaktır. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaplan satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naoman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levanmı 

amire bnlaaar. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Kabataş levazım ambarında mevcut 122 adet tahta kürek »çık arttır

ma ile satılacaktır. 
2 — Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 11 de Ka« 

bataşta levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gün görülebüir. ' 
4 — İsteklilerin arttırmaya iştirak için tayin edilen gün ve saatte % 15 te» 

minat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları üân oUi» 
nur. (3425) 

* 
I — Şartnamesi mucibince 600 ton çavdar sapı pazarlıkla alınacaktır. \ 
II — Pazarlık 24/6/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 11 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ' 
m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. \ 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. (33»a); 
• fg 

I — Şartnamesi mucibince 500 kilo Beyaz Sabun pazarlıkla alınacaktır. ] 
II — Pazarhk 23/VI/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 13 de K*< 

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır, j 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 1 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3394)] 

* { 
I — Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli ozalit kâadı pazarlık

la satın almacaktır. , 
II — Pazarlık 21/VI/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 12 de Kabataşt* 

Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktu-. , j 
III *— Şrtnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, j 
IV — IstekUlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pft* 

ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur, (3289) 

35000 Adet Bobin 26,5 m m sigara kâğıdı 
230000 Adet Bobin 28 m/m sigara kâğıdı. 

2000 Adet Bobin 31 m/m sigara kâğıdı 
35000 Top 660X70J 30 tefrikli sigara kâğıdı 
9000 Top 660X700 35 tefrikli sigara kâğıdı _. 

I — Yukanda cins ve miktarı yazılı 267000 adet bobin ve 44000 ton sigara 
kâğıdı şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 21/VI/938 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de Kabataşds 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, 
rv — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3290)] 

I — idaremizin Yavşan Tuzlası ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20 adet 
mahrutî çadır pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarhk 5/VII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15,30 da Kaba-
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm komisyonımda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak heı* gün sözü geçen şubedea alınabilir. 
IV — tsteklileıin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle b rlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (3672) 
* -̂  

1 — İdaremizin kağızman ve kulp tuzları için şartnamesi mucibince 10 adel 
vagonet pazarhkla satm ahnacaktır. 

2 — Pazarlık 4/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15,45 de Ka-
bşataşta levr.zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabUir. 
4 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız ve mufassal teklif

lerini münakaşa gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar umum müdürlüğü 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika al
maları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur, (3674) 

* 
I — Şartname ve numunesi mucibince &150.000» metre düz beyaz kanaviçe 

pazarhkla s-̂ t̂m ahnacaktır. ' 
II _ Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 13,30 da Kaba-

taşta Levazırr. ve Mübayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapüacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnacabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birl'kte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3673)] 
• 

I — Üsküdar Depolar gurubuna bağlı Şemsipaşa Tütün Bakımevi için şart
namesi mucibince yeniden alınacak 2 tonluk maateferruat 1 adet yük asansörü 
kapalı zarf usuUle eksilrmeye konmuştur. t 

II — Muhammen bedeli <.6000;< lira ve muvakkat teminatı «450» liradır. ' 
III — Eksiltme 3/8/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaa c şubesindeki Ahm komisyonunda yapüacaktır. 
IV — Şartnameler «30» kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şubeden 

ahnabilir. 
V — Asansör Wertheim. Stigler Schindler, A. T. G. Mühleisen GtottBcholÇ 

Mihhlis, Beck, Heukel, Mayleaur, Hans hann Klockne veya Industrie Kectro-
machine «Polonya» «Louis Neubarer Ohemnitz» marka olacaktır. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup ve kataloK» 
lanm tetkik edümek üzere münakaşa gününden en geç bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar Urr.um Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesUıa almaları lâzımdır, \ ı 

VII — Miıhürlü tekUf mektubunu kanunî vesaik ile 6 cı maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasmı ve % 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva ' 
edecek olan kapalı zarflarm eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır, j 

(3676) 
İşin mahiyeti Keşif bedeli Muvakkat teminatı Eksiltmi 

Lira Kr. Lira Kr. saati 
«M» 1533. 40 115 00 10,8İ 
«B» 383. 37 27 25 11 , 

i 

1 — Asansör nakli işi 
2 — Asansör kuyusunun genişle 

tilmesi işi 
1 — Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsi paşa tütün bakım evindeki 

Vertheim markalı asansörün şark tütün bakım evine nakli işi ile Şemsipaşa ba
kım evindeki Asansör kuyusunun genişletilmesi işi şartnameleri mucibince ayn 

ayn pazarlık usulile eksUtmeye konulm ustur. 
2 — Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
3 — Eksiltme 4/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalannda yazılı 

saati arda Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alun komisyonunda yar 
pılac aktır. A 

4 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 _ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlarda % 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3675); 
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Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R i N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
yücudde toplanan asid ürik ve oksalat | 
gibi maddeleri eritir, kam temizler, 
lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek
lerden sonra yarım bardak su içerisin
de alınır. 

ÎNGİLlZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

,f»«riömj 

INTERMEZZO SCİHERİ^ 

C ^ 
t f l * " 

GÜZELLİK MEKTEBlNDeı 
Lotion Paclals Schcrk «ifesindeki brofOrde 
okuyacaksınız ve'gOreceksiniı ki'yalnız^-mesamatı 
1*1 temldenmlş bir^cüdTVerbectce teneUOs edebilir.\ 

'Ute.Lotlon Facial«^Sch«rkln^U»ırlda aynan^ 
j'dlrr Siz de Jıeıtvşn, bu akşam kullanmafia' baf lay«Aiẑ  

E T İ B A N K A 
İki memur alınacaktır 

Çok iyi aimanca ve İngilizce bilen iki 
memur almacaktın Müracaatlar tahriren 

ETİ BANK - Ankara 
adresine yapılmalıdır 

Nakliye ve motorlu birlikler Okulu K, 
Nk. ve Moto Birlikler Okulu Tamir Atelyesi için Akümülâtör Şarj Dairesi

nin akümülâtör tamiri ve şarj işleri ile atölyenin oksijen kaynakçılığı otomobil 
lâstikleri tamir ve kanakçıljğı yapabilecek. 

300 kuruş yevmiye ile 3 usta alınacaktır. İsteklilerin denemesi yapılmak 
üzere dilekçesine bağlı olarak aşağıda yazılı vesikaları ile 20/Haziran/38 tari
hine kadar Orhaniyedeki okula müracaat etmeleri lâzımdır. 

a — Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Türk olmak ve yaşı kırkı 
geçmiş bulunmamak. 

b — Hüsnü haline dair mmtakası polisinin vesikasını haiz olmak. 
d — Evvelce çahş tıklan yerlerden bonservisleri ve tahsil derecesini gösterir 

diplomaları bulunmak. 
e — Askerlik hizmetini bitirmiş olduğuna dair Askerlik şubesinin vesikası-

m hamil bulunmak. 
f — Kanunlan ve okul talimat ve nizamlarına riayet edeceğine ve beş yıl 

için kendi arzusu ile ödevini bırakmayacağına dair noterlikten musaddak bir 
teahhüt senedi vermek. (9) (3346) 

APARTIMAN SAHİPLERİNE İMÜJDE 
1 — Hava tebdiline gitmezden KALORİFER KÖMÜRÜNÜZÜ depola-

rımza dolduracağız ve bedelini kışa yakm alacağız. 
2 — İşbu kömürünüzü kuru olarak yukandaki şerait dairesinde vaktile 

rahatça verebilmek için bir an evvel şirketimizin merkezi olan, 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASİTİ 
direktörlüğüne ve Kadıköyünde Rıhtım caddesinde 76 numarada 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ATEŞ TÜRK ANTRASİTİ 
• " • • ^ • • ' ^ • ' ' ^ • • ^ Şubemize müracaat etmelisiniz, • ^ ^ • ^ • • ^ ^ • • i 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
Ankara ve înönünde bulıman Türkkuşu mensuplarma yaptınlacak göm

lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuştur. 
Mensuplarm adedi 55, yaptınlacak gömlekler ikisi hâki ve ikisi beysız ol

mak üzere dörder adetten 220 tanedir. Ayrıca 110 tane siyah ve 110 tane beyaz 
kravat yaptırılacaktır. 
< Beyaz gömleklere 250, hâki gömleklere 300 kuruş fiat takdir edilmiştir. Kra-
vatlarm tanesi 30 kuruştur. Bu fiatlar Ankarada Kurumda teslimdir. İhalesi 
22/Haziran/1938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Türkkuşu Genel Direk
törlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve 50.33 liradan 
ibaret ilk teminatlarile birlikte müracaat etmeleri, buna aid şartnrtme ve kumaş 
numunesinin hej gün Türkkuşu Genel Direktörlüğünde görülebileceği ilân olu-

PUDRALAR 
Modasmda 

Büyük bir tebeddül 
İSübalâğalı uMakiyaj* kalmadı. 

CJİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABİÎ BÎR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar kadmlan, yeni 
bir moda meydana atmışlardır. On
lar, bütün gün zarfmda hiç parlak
lık izi vermeksizin şeftali çiçeği bir 
ten temin eden yeni bir pudra keş
fetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususî bir usul ile 
en ince bir pudrayı ipekli elekten üç 
defa geçirilmiş ve hakikaten krem 
köpüğü ile karıştırılmış pudradır. 
- Fransız kimyagerleri tarafmdan 
uzun araştırmalar neticesinde elde 
ettikleri bu en son usul - Tokalon 
müessesesi tarafmdan imtiyaza alm-
mıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yuğlı manzaralı bir cilde 
nihayet verecek ve size nefis ve 8 saat 
zarfmda «Mat» bir ten temin edecek
tir. «Fini Mat» Tokalon pudrasım 
kullandığınızda ne rüzgâr, ne yağ
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 kullaıunız . 

UOLANTSE m t 
ÜNINV 

Preventorium ve Sanatorium 
direktörlüğünden 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

Miktan Müesseseye Tutarı İlk teminat Eksilt-
Kilo Adet teslim miktan menin 

tahmin olu- yapıla
nan fiat çağı gün 

saat 
l ira Kr, Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 20000 

Ko3run ve kuzu eti birinci 
nevi dağüç 

Odun 
Kesilmiş kuru gürgen 
ve meşe 

Mangal kömürü (meşe) 
Kaşar 
Beyaz peynir 
Sadeyağ 

Zeytinyağı 
Sabun 
Zeytin tanesi 

24 çeşit yaş sebze 

10500 

250000 

5000 

600 
1000 

25G0 

1500 
2500 
300 

35150 
Limon, Pathcan, enginar) 
ve yumurta) 
Dereotu, Maydanoz demet 
Soda 
Kuru kaysi 
Kuru üzüm 
Salça 
Kuru bamye 

Toz şeker 
Tosya pirinci 
Un 
Makama 
Nişasta 
Fasulya horoz 
Seriye 
Pirinç ımu 
İrmik 
Nohut 
Mercimek (yeşil)' 
Mercimek (kırmızı) 

Arpa 
Kepek 
Saman 

1000 
100 
200 
150 
50 

3500 
4000 
2500 
500 
200 
800 
100 
100 
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200 
100 
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15000 
10000 
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30200) 

) 
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10 

47 
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18 
17 
17 
13 

6.5 
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Preventorium ve Sanatorium ile pansiyonımun yukarıda cins ve miktar-
lart ve teminât akçalan yazılı 1938 malî yüı jayecek ve yakacak ihtiyaçlan tan
zim edilen şartnameleri mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ca-
ğaloğlu Cumhuriyet matbaası karşısında Yüksek mektepler muhasipliğindeki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler müessese Direktörlüğün
de görülebilir. Bu erzak veısaireyi vermeği isteyenlerin gösterilen gün saatten 
bir saat evvel muvakkat teminatlarım Muhasebeye yatırarak makbuzlarüe ko
misyona baş vurmaları. (3428) 

Başvekâlet İstatistik genel direktörlüğü 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 
1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan İş yanm Milyonu 

renkli olmak üzere delme ve ayırma makinelerinde kullamlmak için satın alı
nacak 2 milyon fiştir. 

2 — Beher mUyon fiş için tahmin olunan bedel 3750 liradır. İki milyon 
fiş bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminat verUmesi lâzımdır. 

3 — Eksiltme 1938 haziranımn 27 nci pazartesi günü saat 16 da Umum 
Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak ede
ceklerin bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat vesikalarım komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır. Numune dairede mevcut Povers Makine fişle
rinin ajrm olacaktır. Bu baptaki şartname bedelsiz olarak komisyon kâtipli
ğinden istenebilir. (3439) 

iŞCi ARANİYOR 
Yedikule tplik Fabrikasından: 

Yedikulede Kazlı çeşmede pamuk ipliği fabrikası 14 den 30 yaş arasmda 
kız ve kadın işçi anyor. Fabrikada iş almak istiyen bu kabil işçilerin hüvi
yet cüzdanları ve diğer bir iş yerinde çalışmış olanlann hüsnü hal şeha-
detnamelerile birlikte haftanın ilk beş günü. fabrika idaresine müracaat 
^B^^^^^B^^^B^^^^^^MM etmeleri, M ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ H ^ 

Başvekâlet istatistik genel direktörlüğü arttırma 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 

1 — 26 forma kadar tahnün olunan 936-937 senesi Maarif Yıllığınm 1500 
adet baskısı kapah zarf usuliyle eksütmeye çıkanlmıştu:. 

2 — 16 sahifelik beher forma için 50 lira üzerinden 1300 lira bedel tah
min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 98 lirahk muvakkat teminat ve
sikası verilmek lâzımdır. 

3 — Eksütme 1938 Hazirammn 27 nci pazartesi günü saat 15,30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak edecek
lerin bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat zarflarım komsiyoa 

reisliğine vermeleri lâzımdır. Numune dairede görülecektir. Şartname bedel
siz olarak komisyon kâtipliğinden istenebilir. (3440) _ 

İki yüksek mühendis veya mimar İle 
Bir fen memuru aranıyor 

Biri Mersindeld inşaatmuza nezaret diğeri de, betonarme hesabatmı kon
trol etmek üzere iki yüksek mühendis veya mimar ile bir de fen memuruna ih
tiyaç vardır. Vesika ve referanslarile nihayet en son 30/Haziran/938 tarihine ka
dar Ankarada Ulus meydamnda Umumi mağazalar Türk Anonim şirketine tah

riren veya bizzat müracaatlan. Posta kutusu 14, (3557) 

istanbul telefon müdürlüğünden: 
İdaremizin santraller servisinde çalıştınlmak üzere san'at okulu elektrik 

kısmı mezımlanna ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin ellerindeki diploma ve diğer vesaikile zât işleri amirliğine mü-
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MİDENİZ Bozuk, diliniz paslı, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka 

tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 
derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasına dikkat 

Romanya Seyrisefaîn 
idaresi 

Hareket edecek Taparlar: 
Dacia vapuru 21 Haziran Salı saat 18 de 

Û*^. Beyrut, Hayfa ve İskenderiye) ye. 
Romanla vapuru 25 Haziran Cumartesi 

• a t 13 de (Köstence) ye. 
TenzUâUı fiatlerle Berlin, Breslau, 

Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
^ Warszawa için doğru biletler,-bütün 
Romnya İçin eşyayı ticariye cevklyatı, ga-
J*t elverişli yeni tarife mucibince Tıma 
™»anlan için, Türk - Rumen İtilafı mu-
tibince Şarl ve Merkezî Avrupa İçin ten-
«ÜftUı fiatlerle sevklyat. 
*"la tafsll&t İçin Galata Yolcu lalonu 
•"»«nda Tahlr bey hanında İstanbul 
*nnml acentalıgına mfimcaat. 

^ Telefon: 49449 - 49450 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Ddynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
^ t ı k limanlan şark ve Karadeniz başlı-
** Umanları arasında 15 günde bir azimet 
'* avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
^*n beklenen vapurlar. 

Brageland vapuru 23 Hazirana doğru. 
Balmaa vapuru 26 Hazirana doğru. 

Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

*!*'» - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
pOtzig - Stokholm, ve Oslo limanları 
'sin hareket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 24 Hazirana doğru. 
Isa vapuru 1 Temmuza doğru. 
Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
' ^ a tafsilât için Galata'da Tahir han 

• üncü katta kâin acentahğına müracaat. 
.,^_ Tel: 44991 - 2 - 3 

^ Dr. A. Asım Onur g ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geni? 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye-
les için çok ucuz hususî fiatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Satılık kıymetli köşk 
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 

ölen ve terekesine hâkimliğimizce el konulan Menemenci Said Paşa kızı 
ve eski sadırâzamlardan Kâmil paşa gelini Emine Refia Bayurun Caddebosta-
nında Çifte havuzlar caddesindeki 76 No. lu köşkü açık arttırma suretile 19/7/ 
938 salı günü saat 9,30 dan 11,30 za kadar mahkeme binasında satılacaktır. 
Arttırma şartnamesi bugünden itibaren mahkeme divanhanesine asılmıştır. 
Köşkün evsafı, aksamı ve ınüştemiiâtı şartnamede gösterilmiştir. Muhammen 
kıymeti 12090 liradır. Birinci arttırmada muhammen kıymetin % 75 şi bulma
dığı takdirde en sr n arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle ikinci arttırması 
4/8/938 perşembe g'CrAl aynı saatlerde yapılacak ve en çok arttırana ihale edi-
Ipcektir. Bu köşk Emniyet oand;ğına 2800 lira mukabilinde birinci derecede 
ipoteklidir. İpotek bedeli hâkimliğimizce tesviye edildikten sonra alana tescil 
yapılacaktır. MüterakirA vergiler % 1 kanunî harç terekeye, 20 senelik taviz 
bedeli, dellâliye resmi, ihale puîu, intikal masrafları alana aittir. Arttırmaya 
iştirak için % 7,5 pey akçesi yatırılması mecburidir. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alâkadarların işbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa mütedair iddialarını 20 gün içinde hâkimliğimize bildirmeleri lâzım
dır. Aksi halde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç tutulacaklardır. Bu mecburiyet irtifak hak sahiplerine de şâ
mildir, ulvi görmek isteyenlerin içindekilere ve fazla izahat almak isteyenlerin 
hâkimliğimize müracaatları ve satış gününde mahkemeye gelmeleri ilân olu
nur. (2()49) 

Kadıköy ikinci suliı lıukuk iıâkimüğinden 
928/181 
Ölü Af fan oğtu Mehme*; Kemal ettin Yücelin annesi Hüveylanmda ölümü 

üzerine rüşdüne değin kendisine Kadıköyünde Yeldeğirmeninde 91 No. lu ev
de oturan dayısı Nizamettinin vâsi tayin kılındığı alâkadarlara ilân olunur. 

(3646) 

Daktilo aranıyor 
Akademi Tatbikat bürosunda çalıştırılmak üzere erkek veya kadm iki dak

tiloya ihtiyaç vardır. Taliplerin vesikalariyle beraber Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademisine müracaat etmeleri. (3644) 

Doktor aranıyor. 
Zonguldak kömür havzası merkez ve mıntakalarmda bulunan dispanser

lerde çahşmak ve ibraz edecekleri vesika ve ihtisaslara göre ayda (200) liradan 
(300) liraya kadar ücret \erilmek üzere beş doktora ihtiyaç vardır. Taliplerin 
sarih adres ve hüviyetlerile beraber kısa tercümei hallerini ve vesaikini Zongul-

dakta sağlık teşkilâtı başkanlığına gön dermeleri. (3583) 

Bursa Belediye riyasetinden 
Eursa Merkez belediye kimyahanesine şimdilik 60 lira aylık ücretle bir 

Asistana ihtisraç vardır. Ünivereite kimya şubesinden mezun olanlar alınacak
tır. Taüp olaniarm Bursa vilâyetine veyahut Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ
letine müıacaat etmeleri ilân olunur. (3648) 

O 

R U J L A R I 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

« . 

DİKKAT! Paris COTY fabrikalarında imal ve 
ihzar edilmiş bir fransız müstahzarıdır 

İs tanbul Ünivers i te r e k t ö r l ü ğ ü n d e n 
Edebiyat fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurları 20 Haziran 

938 pazartesi günü derse bağlıyacaktır. 
Haziran imtihanlarına girmeyen talebe bu kurlara devam ederek eylül imti

hanlarına girebileceklerdir. (3678) 

Telefon müdür lüğünden 
Heybeli telefon santralı faaliyete konmuş ve Heybeli, Burgaz, Kınalı adala-

rmda bulunan ımtıum aboneler bu santrala bağlanmıştır. Badema bu adalarda-
-ki abonelerin Heybeli santralına tahsis olunan 58 No. yu çevirmek suretile aran
ması saym abonelerimizden rica olunur. (3677) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

Üçüncü keşide 1 1 / Teınmuz/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve) 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi deneyinis.» 

Rotatif makinelerinde resimli ve 
renkli gazete ve mecmuaları, baskı 
adedi yüksek risale, kitab ve her 
nevi matbuaları en temiz şekilde en 
ehven şeraitle basar. 

* 

Devamlı İşler İçin hususî şerait tesblt 
edilir. Fazla tafsilât İçin matbaa İdare
sine müracaat Telefon : 20497 

EN GÜZEL 
Htfzıssthfıa noktai ruusann-
dan her hususta iyi imal 
edümiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucuz fiatlarla yalnız, 
BAKER MAĞAZALARINDA 

satılmaktadır. 

TÜRKtTEDE TANINMIŞ 
Eli çabuk sünnetçi 

RİFAT KÖPRÜLÜ 
ve asistanı 

AVNİ TÜRKCAN 
Çarşıkapı, Yeniçeriler Cad. No. 99 

Tel. Erenköy 52.73 
ümıunî bahçelerde yapılacak sünnet 
diitünleri İçin hususi ve ehven fcrait. 

file:///erilmek
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Halil Sezer Karyolaları 
En şık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın en rahat somye-

leridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlanndaki meşheri ziyaret ediniz. 
Sirkeci, Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

DENİZ BANK 
Denizyolları işletme müdürlüğünden 

Pazar Mudanya tenezzüh seferleri biletleri 
Pazar günleri TRAK vapuru ile Mudanyaya yapılmakta olan tenez

züh seferlerine karşı rağbetin fevkalâde artması dolayısile muhterem hal
kımızın bu arzularını karşılamak üzere yakmda gelecek olan SUS vapu
ru da pazar günleri mezkûr iskeleye sefer yapacaktır. Ancak yeni vapur 
gelinceye kadar pazar sabahlan TRAK'da yer kalmadığmdan yolcuların 
geri dönmek mecburiyetinde kalmamalan için biletlerini behemehal cu
martesi akşamma kadar temin etmelerini tavsiye ederiz. 

Cildinizin tahriş edilme
mesini isterseniz? 

Dünyanın her tarafında seve seve 
kullanılan ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Tıraş bıçaklarını kullanınız 

Sahra yıldın Bedriye Ahmed H A M t n r p Bağdad raks kraliçesi 
NerohatülbağdSadi 

BAĞDAT RESVirSU 
S A Z HE T E T t 

Keman: Nubar, Cevdet 
Kanun: Ahmed, İsmail 
Klarnet: Şükrü 

Piyano: Şefik 
Banço: Abdi. Şevket 
Kemence: Sotlıl 

Okuyucular: Ağjrazar, Celâl, Mustafa Çağlar, Yahya-
Bayanlar: Radlfe, Ayda, Dürdane, Saadet, Nazmiye. 
Darbuka: H. Tahsin 

Pazar günü saz saat 5 1/2 da başlar TeL 43776 

Bu sayıda: 
Gıdalarımız ve değer

leri nasıl pişirilir? - Çi
çeklerin dilini bilir mi
siniz? - Çiçek ve güzel
lik - Güneş lekesi ve 
çiUer - Terbiyeli terbi
yesiz kime derler? - Kö
peğimiz - Turşular - Siv
risinek • Santa Luçiya. 

EV̂  
tşleı 

Haıasiran sayısı ç ıkt ı . 
Gene 40 sayfa, 4 renk 

Aynca 8 sayfa ek - Bir büyük örnekler paftası - 15 kuruş. 

Ördüler nasıl tamir 
edilir. Kızlanmuın 
blazlan - 6-7 yaşında
ki küçüklerimia için 
- Bloke deniz mayosa 
44 beden için - Küç&k-
lerimizin plâJ talumı -
Sa)rfiye takımları - Say
fiye odamızm köşesi • 
Yastıklar - Kolber ifne 
işleri - Tayyörümüzün 
JUesL 

Kan çıbanlan ve parmald^nnm 
arasmdaki kaşmtüar için 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonla^:, yanıklar, 
traş yaralan, ergenlikler, ve 
koltuk altı çıbanlan için 

« F L A M M G E R » 
Kalbur makineleri 

Kat'iyyen yanılmaz, zira ayar tertibatı 
çifttir, rüzgârlıklı ve ayaklan 

tekerleklidir. 
Türkiye umum acentası ve deposu: 

TÜRK - AVRUPA LTD. ŞTL 

V I İR O ̂  A kullanınız 

ViROZA '*^" 
w l l % V ^ ^ ^ % kullanmız En çabuk ve en emin bir surette T E D A V İ E D E R 

İstanbul, Galata, Perşembepazan No. 61 

SUADİYE PLÂJININ\ 
S e k i z i n c i s e n e i d e v r i y e s i b u a k ş a m : 1 1 k i ş i l i k B a y a n 
P O G A N Y o r k e s t r a s ı n ı n n e ş e l i e ğ l e n c e l e r i l e t e s ' i d 

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

TARABYA T O K A T U Y A N OTELİ 
Bu sene fevkalâde olarak büyük bir itina ile açümış ve bütün Avrupada bü
yük bir göhret kazanan 

EVA VON V E C Z E Y 
Macar kadm orkestrası ayın 15 indenberi Boğazı neşeye kavuşturmuştur. 

Dünyanın her tarafında pek büyük nam kazanan meşhur 

Mahallebîci Hacı Recep Ustası Halim Haktanır 
Bahçekapıda Celâlbey Hanı altmdaki şubesine merkez olarak mahalli 
mezkûrda Tahir Ham altında 33 numarada. 

Şark Mahallebicisi 
namı altında bir meşher açmıştır 

Halis koyun sütile sırf şekerden imal edilmiş gayet leziz MAHALLEBİ, 
SÜTLÂÇ, TAVUKGÖĞSÜ, KEŞKÜL ile 

KAYMAKLI ve ENVAİ MEYYALİ DONDURMA 
yemek istiyenlere mezkûr meşheri tavsiye ederiz. 

Sövüşile tavuk suyuna çorba ve pilâvı da gayet nefistir. 

« H E I D E N I A »Gaz ocakları 
Niçin bu kadar rağbet bularak fazla satıhyor? 

^ Î İ n l C M * '' ' 'UPiflEMİA Gerek şehir, gerekse sayfiye için en 
y ^ U I I i t U . n L t U L İ l I M j j iyi, en pratik ve kullanışlı ve bilhassa 

gaz sarfiyatı az ve işlemesi garanti olan ocaklardır. 
Siz de herkes gibi HEIDENÎA gaz ocağım kullanımz. Hem memnun ka
lacak, hem de her gün fazla gaz parasmdan tasarruf edeceksiniz. 

l l a M i ı i M ^ «İMMAMiı İzmir Gazi Bulvarı No. 12 
ü m U n i l U G D O S U l post* kutusu 257, TeL 3737 
w ı ı ı u ı ı ı ı u u ^ w w u ı istanbul. Galata, Yolcu Salona 

Karşısmda, P. K. 1543 Tel. 43828 
Diğer satış yerleri: Beyoğlunda KARLMAN müessesesi ve NEAAGORA bak

kaliyesi, Büyükadada iskele meydanında YILDIZ bakkaliyesi, Burgaz adasmda YANt KASAP OĞLU 
bakkaliyesi ve Yeşilköyde HRİSTO MAÇtKA bakkaliyesi. 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresi İlânları 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 2 gurup 

tesisat ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1/8/938 pazartesi günü saat 15 den iti
baren sıra ile Ankara idare binasında kapah zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 de kadar her gurup için ayn zarf halinde komsiyon reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Şartnameler 235 kmuş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
satılmaktadır. (3513) 

Gurup İsim Muhammen Muvakkat 
bedel Lira Teminat Lira 

1 Muzayyak hava tesisatı 17,500,- 3.562,50 
2 Tav ocakları ve hava gazı tesisatı 110.000,- 6.750,— 

T. C. Ziraat Bankası istanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşteriierinıize M^\\\ 
iş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 

yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şulse ve ajans-
larıımz üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçarşısı civannda Tahmis sokağmdaki emtea depomuz bürosunda âdi 
günlerde saat dokuz buçuktan ca beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuk
tan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arze-

«3498» 

Her banyodan sonra saçmıa 

Bu şekle girerse 
BRİYANTİN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Kadınlar için 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket B»** 

Matbaası 


