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Meclis 57 milyon liralık 
fevkalâde tahsisatı tasvip etti 

Dûn de dört bütçe ve bazı kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul edildi 

Ziraat Vekili beyanatta butundu. Söz aian mebuslardan B. Mehmed Somer 
kimsesiz çocukların himayesinin Vakıflar idaresine ettiğini söyledi 

Ankara 30 (Telefon) — B. M. Meo-
Usi bugün Refet Canıtezin başkanlı
ğında toplanarak P. T. Telefon , var 
kıflar ve orman umum müdürlükl»* 
rile hava yollan Devlet işletme ida
resi bütçelerini müzakere ve kabul 
etmiştir . 

Posta telgraf ve telefon umıun mü
dürlüğü bütçesile bu idarenin 193S 
malî yılı masrafları karşüığı olarak 
verilen tahsisat 9,949,102 Uradır. 
İdarenin varidatı da aym miktarda 
tahmin olunmuştur. 

Hava yolları Devlet işletme idaresi 
İçin verilen tahsisat 1,522,620 lirar 
dır. Bu idarenin varidatı da aynı 
miktar olaı-ak tahmin edilmiştir. 

Mülhak bütçelerin kabul edildik
ten sonra Adliye Veltâleti taşM-
lât kadrolarında yapılacak deği
şiklik hakkındaki kanun il s Dahi
liye Vekâleti kadrolarmda e gene bu 
Vekâletin merkez teşkilât ve vazife
lerine aid kanunda bir değişiklik ya-
pümasına aid lâyihalar müstaceliyet
le müzakere ve kabul edildi. 

Yine haklarında müstaceliyet ka
ran verilerek bugünkü taplantıda 
müzakere edilen Maa.rif Vekâleti 
merkez teşkilât ve vazifeleri baklan
daki kanun ile vilâyet hususî idarele-

Ziraat Vekili Kütahya mebusu 
B. Faik Kurtoğlu B. Mehmed Somer 
rinden maaş almakta olan ilk tedri
sat müfettişlerinin umumi muvaze
neye alınmaları haklandaM kanımıı 
müteaJdb 57 milyon liralık fevkalâde 
tahsisat verilmesine, Millî Müdafaa 
Vekâletinde zat işleri son tedkik mer
cii teşkiline aid kanunlarm ikinci 
müzakereleri yapılmış ve kabul edil
miştir. 

H a t i p l e r i n s ö z l e r i 
Evkaf bütçesinin heyeti umumiyesl 

üzerinde söz alab Eskişehir mebusu 
B. İstemad Özdamar ekalliyetlere aid 
vakıflardan bahsederek evkaf umum 

müdürlüğünün bu vakıflar üzerinde
ki kontrolünü artırmasmı istemiş ve 
demiştir ki: 

—> Bir çok dedikodular var. Bun
lar ne dereceye kadar doğrudur bil
miyorum. Her halde evkaf umum 
müdürlüğü bu müesseseleri ayn ayn 
kontrol ettirmeli ve hattâ kontrol 
neticesini de gazetelerle ilân etme
ndir. Eğer demldiği gibi bu müesse
selerin bazüannda yolsuzltıklar olu
yorsa bunlal" cezaya çarptınlmahdır. 
Eğer bir şey yoksa bunun da plraşkı-
na gece, gündüz çalışanlann ga3rre-
tinl artırm£üc bakımmdan faydası 
olur. 

Bundan sonra söz alan B. Hüsnü 
Kitapçı (Muğla) evkaf bütçesinin 
mütevaad bir seyirle yükselmesinin 
ve bilhassa zeytinlikler hasüâtınm 
seneden seneye artmasınm mucibi 
memnuniyet olduğunu, ancak zey
tinliklerden elde edüecek varidatm 
imara muhtaç zeytinliklere tahsisinin 
daha doğru olacağım söyliyerek: 

— Evkaf idaresi harabeye yüz tu
tan vakıf mallan satarak yerine irad 
getirecek mallar, akarlar alıyor. Bu 
usûl henüz evkaim elini uzatamadığı 
ze3rtinliklere de teşmil edUemez mi? 

demiştir. (Devamı on üçüncü sahifede) 

Elektrik şirketinde yarın 
teslim işine başlanıyor 

Temmuzdan itibaren yeni elel(tri1( 
idaresi faaliyete geçecek 

Tramvay ve tünel şirketlerinin satın alınması 
için yakında müzakereye başlanacak. 

Havagazı şirketi Belediyeye geçecek 
İstanbul elektrik şirketinin satuı . 

alınması münasebetUe devri teslim 
muamelesi hazırlıklarma başlan
mıştır. Tesellüm muamelesine 1 ha-
oran 938 tarihinden itibaren başla
nacaktır. Muamelejd elektrik şirke
tinin hesaplannı gözden geçiren Na-
fia Vekâleti teftiş heyeti reisi B. Şe
fiğin reisliği altındaki heyet yapa
caktır. 

Şirkete aid tesisatın vaziyeti, uzım 
*amandanberi yapılan tedkiklerle 
tamamen anlaşümıstır. Bu itibarla! 
tesellüm işi uzun sürmiyecek, 1 tem-
•^uza kadar bitirilecektir. 1 temmuz
ca yeni elektrik idaresi faaliyete ge
çecektir. 

Şirketin varidat ve masraflatı üze
ninde yapılan kontrol mahiyetinde-
fe tedkikler de bu tarihe kadar bite
cektir. Elektrik idaresi umum mü
dürlüğüne kimin tayin edileceği he-
*̂ üz belli değildi!-. Bazı gazeteler ta
rafından yazılan isimler tamamen 
^ m i n d e n ibarettir. Bununla bera
ber umum müdür de 1 temmuza ka-
C^ tayin edilecektir. 

M e m u r l a r ı n i k r a m i y e s i 
Elektrik şirketinde çalışan memur

l a tazminat veya ikramiye şeklinde 
Kendilerine para verilmesi için teşeb-
*^üslere devam etmektedirler. Me-

Elektrik şirketinin merkezi olan 
Metro ham 

murlar bu hususta Nafia Vekâletine 
ve diğer alâkadar makamlara müra
caatta bulunmuşlardır, tş dairesi 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Başvekil bugün Anka-
radan şehrimize geliyor 
Ankara 30 (Telefonla) — Bugün 

Meclis içtimaondan sonra Başvekil 
B. Celâl Bayann reisliği altmda Ve
killer heyeti toplandı ve muhtelif iş
ler hakkmda kararlar almdı. 

B. Celâl Bayar Vekiller heyeti İçtl-
mamdan sonra ekspresle îstanbtda 
hareket etmiştir. 

Başvekil, istasyonda Vekiller, me^ 
buslar, Hariciye Vekâleti umumî kâ
tibi, Vekâletler erkânı ve vali ve be
lediye reisi, mevki kumandanı, em
niyet direktörü taı-afmdan selâmlan
mış ve uğurlahmıştır. 

B. Celâl Bayann yann akşam Is-
tanbuldan Ankarajra dönmesi muh
temeldir. 

R u m e n b a ş k u m a n d a n ı 
V a r ş o v a d a 

Varş&va 30 (A.A.) — Rumen B ^ -
kumandam general Jonesco bu sabah 
Varşovaya gelmiştir. 

Büyük ister 
ve 

küçük İşler 
— Niçin bu molozlar buradan kal-

dtrûmıyor? Niçin bu inhidama maü 
duvarlar yiktırûmıyor? 

— Allah Allah!... Plân yapıldı; şe
hir modemleşecek ya... 

— Niçin bu kadar toz var? Niçin 
sokaklar bu halde? 

— Caddeler asfaltlanacak ya... 
Büyük işler gene yapüadursun; 

bunlar, küçüklerine mâni midir ? 

Romanya île Türkiye 
arasında hava seferleri 

Her gün Bükreşten kalkan tayyare 
Adanaya kadar gidecek 

ileride bu seferlerin Suriye ve Filistine 
kadar uzablması düşünülüyor 

Pren» Blbesko hara vaılyetlnf ve seyahatini anlatıyor. 

Beynelmilel havacılık federasyonu 
reisi prens Bibesko dün sabah An-
karadan avdet etmiştir. Prens Yeşil
köy hava istasyonunda, îstanbııl Har 
va kurumu reisi, şehrimizde bulu
nan tayyareci Bn. Sabiha Gökçen ve 
bir çok hava mensublan tarafmdan 
karşılanmıştır. 

Prens, hava istasyonunda sabah 
kahvaltısmı ettikten sonra| karşıh-
yanlarla birlikte tajryare hangarları
na giderek tedldkatta bulunmuştur. 
Hava merkezi eıkânmdan ve bilhaa-
sa Bn. Sabiha (3ökçenden aldığı iza
hatı büyük bir alâka ile dinlemşitir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Uç talebe lise müdürünü 
ölümle tehdit ettiler 

Ellerinde tabanca ve bıçak bulunan bu talebeler 
son sınıt tasdikna'mesi istiyorlarmış 

İzmir zabıtası talebeleri arıyor 
îzmir 30 (Telefonla) — Buca na

hiyesinde Kültür lisesinde çok mües
sif bir hâdise oldu. Onımcu sınıftan 
üç talebe tabancalar ve bıçakla Usa 
müdürünün odasma girerek müdür 

B. Haydan ölümle tehdid etmişler
dir. 

Bu çirkin hâdise hakkmda elde e^ 
tiğim malûmat şudur : 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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Hâdiselerden gazete aahifelerine geçen intibalar : 

• l U J KÜTÜPHANE Bir aenız gezintisil. 
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DîliA Greceki v e B u Sa,ba.kki H a b e r l e r 
Cinde harp kızıştı 

Japonlar Kantonu bombardıman 
ettiler, 1100 ölü, 1600 yaralı var 

Japonya Sovyet Rusya ile muallâktaki 
bütün nneselelerl hal letmek Istlyornnuş 

Tokyo 30 (A.A.) — Domci ajansı
na! gelen haberlere göre 24 mayısta 
Kiptedildlğl bildirilen Hanfeng şeh
rinin etrafında vaziyet kanşıktır. Son 
gelen telgraf haberlerine göre ge
neral Huntsıınghan kumandasında 
bulunan 150,000 Çinli şiddetli bir 
mukabil taairuza geçmişlerdir. 

Kanton 30 (A.A) — Japon tayya
releri Kanton üzerine üç akm yapa
rak birçok bombalar atmışlardır. 1,100 
ölü ve 1,600 yaralı olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Tokyo 30 (A.A.) — tyi haber alau 
mahfellerde söylendiğine göre Harici
ye Nazın Uzaki Sovyetler birliği ile 
Japonya arasmda muallâkta kalan me
selelerin toptan halledilmesi için ya-
kmda müzakerelere başlanmasını dü
şünmektedir. 

Tokyo 30 (A.A.) — Söylendiğine gö
re Hariciye Nazın general Uzaki ne
zarette yapılacak bütün tayinlerin 
listesini hazırlamaktadır. Bu liste
nin bilhassa Japonyanm Londra 
sefaretini alâkadar edeceği zannedil
mektedir. 

Fransada halk cephesi 
sarsıhyor mu? 

Bir mebusluk için yapılan seçim 
şiddetli münakaşalara sebep oldu 
Paris 30 — Sentde bir mebusluk 

İçin geçen pazar günü seçim yapü-
mıştı. Seçimde sosyalist Mailde 7298, 
radikal sosyalist Delone 5456, merkez 
fırkalarmdan For 1256 rey almışlar
dı. Fakat hiç birisi lâzım gelen ekse
riyeti temin edemediğinden bu pazar 
yeniden seçim yapılması kairarlaştı-
nlmıştı. 

Sosyalistler ba;şta geldiklerinden, 
halk cephesine mensup fırkalar ara-
smdald anlaşma mucibince radikal
lerin ikinci defa' da sosyalistlere rey 
vermeleri lâzım geliyordu. Halbuki 
mahallî radikal merkezi namzedi 

muhafaza etmiş ve merkez fırkalan 
da radikal namzede rey vermişlerdir. 
Neticede radikal Delone 11447 reyle 
mebus seçilmiştir. Sosyalist Mande 
9614 rey almıştır. 

İntihabat esnasında sosyalistlerle 
radikaller arasmda şiddetli münaka
şalar olmuş, neticede mahallî halk 
cephesi bozulmuştur . 

Paris 30 (A.A.) — Komünistlerden 
Hosseran, 3179 reyle Plesans mahal
lesi belediye âzalığma intihab edil
miştir. Sağ cenahtan Kasimir 2175 
rey almıştır. 

Bir jandarma başçavuşu 
şehid erfildi 

Firarı iki kılavuz şiddetle 
aranıyor 

izmit 30 — Dün Adapazarı civarında 
bir jandarma başçavuşu vazife başında 
çehid düşmüştür. Vaka şöyle cereyan et
miştir: 

Üç katil, bundan bir kaç ay evvel ha
pishane duvarmı delerek kaçmışlardı. 
Jandarmalar, bu firari katillerin izini 
bulmuşlar ve saklandıkları yeri de tesbtl 
etmişlerdir. Jandarma başçavuşunun ku
mandasında 10 jandarma ile iki kılavuz 
dün gece Adapazarından 2,5 saat mesa
fede olan Yardif mevkiinden geçerler
ken, bir hışırtı duymuşlardır. 

Jandarma başçavuşu, hışırtının geldiği 
tarafa elektuk fenerini çevirmiş ve o 
anda atılan bir kurşunla jandarma baş
çavuşu şehid olmuştur. 

İki kılavuz kaçmıştır. Kılavuzların baş
çavuşu pusuya düşürerek şehdi ettikleri 
zannedilmekte ve şiddetle aranmakta
dırlar. 

İzmit valisi, jandarma kumandanı ve 
müddeiumumi tahkikat için hadise yeri
ne gitmişlerdir. 

İzmirde bir kati l 
İzmir 30 (Telefonla,) — Bugün 

burada Keçeciler mevkiinde sarhoş
luk yüzünden çıkan kavga bir İrişi
nin ölümile neticelenmiştir. 

Sabıkalüardan Şerif adında biri 
kavga esnasında berber Ali Ulviyi 
bıçakla öldürmüştür. 

Bankacılarımız 
yarın Londradan 

geliyor 
Londrada cereyan etmiş olan kredi 

müzakerelerine iştirak etmiş olan îş 
Bankası umum müdürü B. Muammer, 
Eriş ile Eti Bank umum müdürü B. 
llhami Nafiz Pamirin yarınki ekspres
le şehrimize gelmeleri bekleniyor. 
Bir çocuk t r a m v a y a a t larken 

düştü, y a r a l a n d ı 
Vatman Osmanın idaresindeki Top-

kapı tramvayı, dün Sirkeciden geçer
ken 14 yaşlannda Necip isminde bir 
çocuk athyarak binmek istemiş, fakat 
muvazenesini bulamıyaıak düşmüş. 

Valiler arasmda 
nakil ve tayinler 

Liste 3rüksek tasdike 
iktiran etti 

Ankara 30 (Telefon) — Valiler ara
smda yapılacak nakil ve tayinler hak
kında DahUiye Vekâletince hazırla
nan liste yülcsek tasdike iktiran et
miştir. Listeyi aynen bildiriyorum: 

Çoruh valisi B. Refik Trabzona, 
Esldşehir valisi B. Kadri Çoruha, 
Trabzon valisi B. Yahya Sezai Eski-
şehire, Konya idare heyeti âzasmdan 
B. Sadullah Hakâriye, posta telgraf 
ve telefon umum müdürü B. Nazif 
Kütahyaya, Mardin valisi B. Fehmi 
Sinoba, Tunceli vali muavini B. Ömer 
Mardine, Kütahya valisi B. Sedad 
Tunceli vali muavinliğine, mülkiye 
müfettişlerinden B. Rifat Bitlise va
li tayin edilmişlerdir. 

Hakâri valisi B. Nusret mülkiye 
müfettişliğine naklounmuştur. 

İzmir t e l e fon tes isat ı 
Ankara 30 (Telefonla) — İzmir te

lefon tesisatmm tesellüm ve işletme 
muamelelerinin ne şekilde yapılaca
ğına dair bir kanun lâyihası hazırla
narak Meclise verilmiştir. Bu lâyiha
ya göre İzmir telefon servisi umum 
müdürlüğe bağlı bir müdürlük tara-
fmdan idare olunacaktır. 

İzmirde bir sabıkal ı pol i se 
karşı ge ld i pol is sabıkal ıy ı 

y a r a l a d ı 
izmir 30 (Telefonla) — Hapisha

neden yeni çıkan sabıkalı Süleyman 
bugün metresini ölümle tehdid et
miştir. Süleymanm metresi polise 
şikâyette bulımmuştur. Polis Süley-
manı ifadesine mürzıcaat etmek üze
re karakola davet etmiştir. Süleyman 
polise karşı gelmiş, bıçağiyle saldır-
mıştn-. Polis müdafaada bulunmuş 
ve tabancasını ateş etmiştir. Süley-

Başvekil bu sabah 
şehrimize geldi 

Haydarpaşa istasyonunda 
parlak surette karşılandı 

Başvekil B. Celâl Bayar, bu sabah 
Ankara ekspresine bağlanan hususî 
trenle İstanbula gelmiş ve Haydarpa
şa istasyonunda parlak surette karşı
lanmıştır. İstasyonda Vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ, İstanbul 
kumandanı general Halis, Merkez ku
mandanı general İhsan İlgaz bulunu
yordu. İstasyonda bulunan kalabalüc 
halk kütlesi, Başvekili hararetle al
kışlamıştır. B. Celâl Bayar, Acar mo-
törile Dolmabahçeye gitmiştir. 

Hava yolları 
Ankara - İzmir ve Ankara -
Adana hattı için para ayrıldı 

Ankara 30 (Telefonla) — Devlet 
haVa yolları işletmesi bu sene zar-
fmda işletmeye açüacak olan Anka
ra - İzmir ve Ankara - Adana hat-
larmda işlemek üzere yerüden dört 
motorlu üç tayyare satm alınmasmı 
kararlaştırmıştır. Bımım için idare
nin yeni yü bütçesine 120,000 liralık 
tahsisat konmuştur. 

Bundan başka 1939 senesinde iş
letmeye açılması takarrür eden An
kara - Diyarbalar hattı için de şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. Bu 
meyanda Diyarbalarda; sivil hava 
meydanının yeri yalanda istimlâk 
edilecektir. 

Konyada da bir hava meydanı vü
cuda getirilecektir. 

Turistik yollar 
İzmirde yol mükellefiyetine 

2 lira zammolunacak 
Ankara 30 (Telefonla) — İzmir vi

lâyetinde yapılacak turistik yollara 
aid kanun lâyihası Büjmk Millet Mec
lisine verilmiştir. Lâyihaya göre, bu 
yollann inşa ve tamir masrafları kar
şılığı olmak üzere yol mükellefiyetine 
iki lira zammedilecek ve ayrıca inşa ve 
ikmal edilmiş yollardan geçecek nakil 
vasıtalarından da hususî bir seyrüse
fer resmi alınacaktır. 

Seyrüsefer resmi beher kilo metre 
başına şu mikdarlan geçmemek üzere 
vilâyet encümeni tarafından tesbit 
olunacaktır: Yüklü hayvan ve araba
lar için 1 kuruş, binek otomobilleri 
için 1 otobüsler için 2, kamyonlar için 
3 kuruş. 

Ş a m p a n y a sürümünü temin 
için resmi indiri ldi 

Ankara 30 (Telefonla) — Şampan
ya ve emsali köpüren şarapların 100 
kilosundan 500 lira resim alınmakta 
idi. Şampanya sürümünü temin için 
bu resmin 100 kiloda 48 liraya indiril
mesi kararlaştırılmış ve buna dair bir 
lâyiha hazırlanarak Büyük Millet Mec
lisine verilmiştir. 

Yangın bas 
Her spor teşekkülünde bunun 

için teşkilât yapılacak 
Ankara 30 (Telefonla) — Evvelce 

esaslarını bildirmiş olduğum «Yangın 
bas» itfaiye kanunu lâyihası bugün 
BÜ5mk Millet Meclisine verilmiştir. 
Lâyiha evvelce de bildirdiğim gibi 
memlekette itfaiyeciliğin mecburî bir 
hizmet ve meslek halinde tamimini 
mümkün kılacak mühim hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu hükümler ara
sında spor teşkilâtına mensub olan 
15, 16, 17 yaşlarındaki gençleriiA yar
dımcı yangmbas olarak yetiştirmek te 
vardır. Her spor teşelıkülü bunun için 
ayrı bir teşkilât vücude getirecektir. 

Kanunun bir maddesine göre, yan
gmbas âmir ve efradı polis ve jandar
ma olmıyan zamanlarda ve yerlerde 
bu proje ile konulan hükümlerin tat
bikinde zabıta memuru salâhiyetini 
haiz olacaklardır. 

Af lâyihasının esbabı mucibesi 

Siyasî af lâ3âhasının esas
larına dair yeni malûmat 

Ceza kanununun 125 inci maddesinden 167 nci 
maddesine kadar olan cürümleri işliyenler affediliyor 

Spor teşkilâtı lâyihası 
Meclise verildi 

Ankara 30 — Spor teşkilâtı lâyihajsı 

Ankara 31 (Telefonla) — Hüküme
timiz, senelerce vatandan ayrı ve va
tansız yaşamanın bütün ıztırablarını 
çekmiş oldukları tahmin edUen yüz 
elliliklerle, İstiklâl mahkemesi mah
kûmları, bazı siyasî cürüm mahkûm 
ve maznunları, heyeti mahsus:^larca 
haklannda devlet hizmetinde istih
dam edilmemeleri için karar verilenler 
hakkında yüksek bir ulüvvücenab ve 
atıfet eseri göstermiş, bunların affı 
için bir kanun lâyihası hazırlıyarak 
Büyük Millet Meclisine vermiştir. Ka
nunim esbabı mucibesinde «Türk mil
letinin beşer varlığına hâkim olan ta
rihî seyri arasında gördüğü ve geçirdi
ği muhtelif inkılâblar içinde en ağır 
badiresine, Osmanlı imparatorluğu
nun son devirlerinde tesadüf etmişti.» 
diye başlıyan mukaddemesinde bu ta
rihî seyir hakkında izahat verildikten 
sonra İstiklâl savaşma geçilmekte ve 
şöyle denflmektedir: 

«Türkiyeye küçük bir arazi, mah-
dud bir istiklâl, nisbî sükûn getirece
ği tahmin edilen mütareke ve mua
hede, Türkiyenin büsbütün harita
dan silinmesine ve Türk milletinin is
tiklâlinin mahvedilmesine bir vesile 
ve bir mebde oldu. Millî cidal denilen 
İstiklâl savaşı, öyle bir hengâmede ve 
bu kadar ağır şerait içinde başladı. 
Bunun başlangıcındaki zorluklarını 
devamı anındaki ıztırab ve güçlükleri
ni anlamak için Atatürk'ün büyük 
nutkunu okumak lâzım ve kâfidir. O 
günü yaşıyanların insanları daima 
unutturucu tesellisile avutan hatıra
larını tazelemek ve o günleri bugün
lerle ölçmek için tavsiye olunabilecek 
en sağlam vasıta, gene o kitabdır. Fil
hakika düşmanlar, memleketin en gü
zel kısımlarını zaptetmiş, kalanlarını 
yıkmış, silâhlarını almış, saltanatla 
hilâfet makamını, devlet otoritesini 
temsil edenleri emeline hadim, sefil 
birer vasıta haline getirmişti. Bun
ların muzır ve menfî tesirleri, memle
ketin en temiz ve saf kalması lâzımge-
len aslî unsurlarına bile muhtelif ve 
müğfil propaganda vasıtalarile sira
yet etmiş ve etmekte idi. 

Bir taraftan vatanı kurtarmak, is-
tildâli korumak için düşmanlarla çar-
pışılırken diğer taraftan da içeride 
düşmanların gayesine bilerek, bilmi-
yerek hizmet eden menfî âmillerin 
tenkilile uğraşılıyordu. Çarpışma ve 
çalışma her safhada ve her sahada 
bir takım radikal tedbirlerin alınma
sını icab ettirmişti. Büyük Millet Mec
lisi kuruldu, ordu tensik edildi, kanım-
suzluğlm asırlarca carî olduğu bu di
yarda millî hâkimiyetin iradesi olan 
kanunlar hâkim kümdı. Kanun
ların hükümlerini infaza ve memle
keti istihlâs gayesi etrafında birleştir
meğe en müessir tedbirlerden biri ol
mak üzere İstiklâl mahkemeleri ku
ruldu. 

İstiklâl mahkemeleri, millî mücade
le sırasında ve cumhuriyetin ilk tees
süs devrinde milleti, inhilâlden kurta
ran yüksek bir müessese oldu. Âdil ve 
kati kararlarile ihtilâl ve isyanların 
önüne geçmekle kalmadı, milletin si
nesini, milletin bünyesini, ihtilâl ve 
isyan boğumlanndan korudu ve kur
tardı. 

Zaferle tetevvüç ve millî hududla-
nnı ve gayelerini istihsal eden sa
vaş, kurduğu cumhuriyet rejimile 
tarihten nüras kalmış ve milletin 
bünyesinde aslî olarak «yer almış 
zannedilen bütün kötü saik ve iti-
yadları ortadan kaldırarak yepyeni 
bir nizam kurdu. Hakka, adalete, ba
husus medeniyet ve terakkiye, müs-
bet bügilere dayanan bu nizam Türk 
milletinin aslî karakterile tamamile 
tetabuk etti ve onun içindir ki mem
lekette ve millette bugün cihanı hay
retle takdire sevk eden müsbet eser
ler vücude geldi. Cumhuriyet reji
mi, Türk milletinin esas bünyesine 
istlnad ettiği için 15 senelik kısa bir 

re ve pkılmaz prensiplere sahib oldu. 
Bu nizamın tesisi kadar bekası da 

elzem, hatta bekası tesisinden dalıa 
çok güç olduğvma şüphe yoktur. Bir 
taraftan cumhuriyet rejiminin tesi
si için kanunlar ve müesseseler ya
ratılırken, bu kanımî müesseselerin 
korunması için icab eden idari, ka
nunî tedbirler de alınmak yoluna gi
dildi. Bir inkılâbın en büyük mü
eyyidesi, milletin o inkılâba olan 
itikad ve itimadıdır. Türk milleti bu 
İtimad ve itikadmı cidali millînin 
başından bugüne kadar fiilî eserle-
rile isbat ve izhar etmiştir. Mületin, 
idealine ve karakterine en uygun 
olan, gaye ve ihtiyaçlarına en 
doğru cevab veren halkçı cumhuri
yeti herkesin bildiği ve söylediği adi
le söylenmesi lâzımgelirse Kemalist 
rejimi sevmesi, kormnası kadar ta
bu ve daimî bir his olamaz. Bu ka
dar* kavi esaslara istinad eden reji
min bin bir bedbaht saik ve sebeb-
lerle kendisine bidayettenberi mu
halefet veya ihanet etmiş olanlardan 
artık bir endişesi kalmaması icab 
eder. Haksızlıklara karşı çetin ve ka
hir bir çehre gösteren cumhuriye
tin zavallı ve biçarelere kaı-şı da 
merhameti yüksek olur. Cumhuriyet, 
muhtelif zamanlarda bu merhamet 
eserlerini müteaddid af kanunlanle 
göstermiştir.» 

Esbabı mucibe mazbatasının son
larında düşmana hizmet eden yüz-
elliliklerden bahsedildikten sonra 
şöyle denilmektedir: 

«Halbuki bunlann çocuklaıı ve 
akrabaları, aı-amızda yaşamakta, 
memleket ve milletle beraber ve fark
sız olarak vatanın nimetlerinden is
tifade etmekte ve külfetlerine kat
lanmaktadırlar. Fakat şu farkla ki 
onların daima vicdanlarında şu ve
ya bu karabet şaibesini taşımakta 
ve hicabını duymaktadır. Bu vazi
yette bulunan vatandaşlarımız, bu 
kadar ağır manevî iztırabdan kur
tulmağı cumhuriyetin şefkatinden 
bekledikleri gibi Kemalist rejiminin 
on beş senedenberi affı umumî hari
ci olarak memleket dışında yüz elli
likler hakkında merhametini esirge
memesi için hiç bir mâni ve mahzur 
kalmamıştır. 

Affolunup ta içeriye geldikten son-
.ra Kemalist rejiminin, Türk kanun-
lannm her vatandaşa temin ettiği 
hürriyet ve refahdan istifadeye yal
nız kendi irade ve hareketleri hâkim 
olacaktır.» 

K a n u n hang i cürümler i 
effetti 

Ankara 30 (Akşam) — Hükümetçe 
Meclise verilen siyasî af lâyihasının 
esaslanna göre şunlar affedilecekler
dir: 

1 — İstiklâl mahkemesi mahkûm
ları, 2 - Ceza kanunımun ikinci kita» 
bmın birinci babında yazılı suçları 
işlemiş olanlar affedUeceklerdir. 

Ceza kanunımun İ25 inci madde
sinden 167 nci maddesine (dahil) ka
dar olan fasla dahil olan bu suçlar, 
devletin arsıulusal şahsiyetine, dev
let kuvvetlerine, ecnebi devletlerle 
bunlann reisi ve elçilerine karşı işlen
miş cürümlerdir. Bu cürümlerin maz
nunları hakkında takibat yapılmıya-
cak, mahkûmiyetler infaz edilmiye-
cektir. Bu af bütün hukukî ve feri ne
ticelere şamil olacaktır. 

3 — Ancak bu af, ıpemurin ve hâ
kimler kanunlarile bunlara müzeyyel 
kanunlar mucibince yapılmış olan in
zibatî muamelelere şamil olmıyacak-
tır. 

4 — Yüz ellilikler ve haklarında lıe-
yeti mahsusa kararı verilmiş olanlar 
bu af kanımundan istifade ediyorlar. 
Fakat 8 sene maaşh veya ücretli dev
let hizmetlerine girmiyeceklerdir. 

Bu kanun projesi neşri tarihinden 
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Kekemelik 
ve 

argo 
Kekemelik cidden müthiş bir belâ

dır. Bunun tedavisi için Demosten'in 
a^ıma bir çakıl koyup sahillerde do
laştığı ve dalgalarm çarpmalarına se
sini uydurduğu meşhurdur. Böyldikle 
illetini gidertmiş, dünyanın en meşhur 
hatibi olmuş derler... 

O zaman bu lamandır bin sendor 
geçti; bunu insanlar hâlâ klâsik Mr 
Usul olarak kabul etmemiş. Nitekim 
bugün de aramızda birçok kekemelo* 
yaşıyor. Hattâ tn. medenî memleket
lerin tababeti bile kati bir şifa bula
madı: 

— Bir şiir ezberle... Yüksek sesle 
oku! - diye pestenkerani tavsiyelerde 
bulunurlar. 

Hakikaten, kekeme adam, böyle bir 
temrine kalksa, heceler üzerinde du
raklamaz; ezberlediğini selsebil giU 
baştan sona kadar güldür güldür okur. 
Fakat âdi bir luraat, âdi bir muhavere 
esnasında gene pek pek, kek kek! 

Geçenlerde mecmualann birinde 
ckumuştum: Yeni bir nazariye çık
mış. Şayed emekler vaziyette durur da 
konuşursa, insan kekelemezmiş! Zira 
bu illet, kan tevziatmm bozukluğun
dan olurmuş; «dört ayak» durmaksa, 
deveranı tabiîleştireceği için, ânza - o 
müddet için - yokolurmuş. 

Kusurlu adamlarla alay etmek pek 
menfurdur doğrusu! Şayed bu bir ka
ba şakaysa uydurana da, gazeteye ba
sana da yazıklar olsun!.. «Hava iyi!» 
diye, dört ayak tecrübeye kalkışan bir 
biçareye o vaziyette «hav hav» mı de
dirtmek istemişler?.. 

Yok eğer bu usulle illet muvakkaten 
kalmıyorsa kekemeler, ancak radyoda 
konuşmak imkânını elde etmiş oluyor
lar. O da kâr! Televizyon taammüm 
edene kadar çabuk versinler nutukla
rım! 

Ben kekemeliğin bir tedavi usulünü 
biliyorum. Bunu kendi şahsım üzerin
de tecrübe ettiğim ve muvaffak oldu
ğum için göğsümü gere gere tavsiye 
edebilirim: Bu, «argo» öğrenmektir. 
Evet, haftalardanbm diğer gazeteler
de münakaşası devam eden mahud «ar
go».,. Ben, o sayede bu illetten kurtul
dum!! 

Kaç mektep arkadaşım varsa hepsi 
Şahidimdir ki, tahsU yaşlarımda hiç 
bir şifahî dersten sorguya çekilmiyecek 
derecede tutuktum. Üç yaşmda kuşpa
lazı geçirmişim; o zamandan sonra 
«anne» demek için dakikalarca zah-
»let çeker olmuştum. 

Ah, o ne kötü illettir! Birisinin ya-
runa gireceğiniz zaman: «Eyvah, gene 
tutacak!» diye terler dökersiniz. Cüm
leye başla^Tuta kıpkırmızı olursunuz; 
yüzünüz gayri tabii takallüslerle zelze-
ieye uğramış araziye döner... Siz de sı
kılır, karşımzdakine de azap verirsiniz. 

Fakat, meselâ: «Bu işe ehemmiyet 
Verme» diyeceğinizi farzedin. En başta 
inı takıldımz? «Azizim...» yahud «efen
dim», yahud «beyefendi» diye başla-
yuı... «Ehemmiyet verme» de mi duraJc-
laduuz?.. Onun yerine gene o mâna
mla çabuk başka bir tabir: «Kulak as-
*na!;>, «aldırış etme!», «metelik ver-
'ne », «papuç bırakma!», «ipleme!» da
ha da birçoklan var amma, yazıh şekli 
okkah kaçar... 

Şayed bir kekeme, zihnini bu tarzda 
<^anbazvarî konuşmaya alıştınrsa, hem 
argosundan sahih lûgatına kadar bir 
^f>k tabirİM* öğrenir, hem de illetinden 
^nrtuhcr... Ben bn usolfl tatbik ettim; 
Itftlft da tamamen tedavi edilmemiş ol-

Evkafın kararı 
Postane karşı
sında bir han 
yaptırılacak 

Eminönündeki Valide hanının istim
lâk edilerek yıktırılması üzerine Ev
kaf, buradan alınan para ile yeni bir 
Valide hanı inşa etmeğe karar vermiş
ti. Bu han Yeni postane binası kar
şısındaki arsada yapılacaktır. Yeni 
Valide hanının projesi Evkaf müdür
lüğünce tanzim ve Nafıa Vekâletince 
tasdik edilmiştir. Yeni binanın inşası 
gelecek hafta içinde münakaşaya ko
nacaktır. 

Y e n i T e r k o s ç e ş m e l e r i t e s i s i 
i s t e n i y o r 

Sıhhiye müdürlüğü, yaz münasebe-
tile Kırkçeşme sularmın kesildiği semt
lerde birer Terkos çeşmesi tesis edil
mesini sular idaresinden istemiştir. Su
lar idaresi henüz bu müracaata cevap 
vermemiştir. 

Bir çocuk çıplak beygirden 
düşerek yaralandı 

Kasımpaşada oturan on bir yaşla-
rmda Şerafeddin isminde bir çocuk, 
çıplak bir beygire binerek caddede do
laşmağa başlamış, bu sırada muvaze
nesini kayijederek düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Göksu mesiresi 
Ş i r k e t d e r e a ğ z ı n d a p l a j 

t e s i s a t ı y a p a c a k 
Şirketi Hayriye yaz hazırlıklarına 

devam ediyor. Şirket Boğaza rağbetin 
artması için Boğaziçinde yeni bir plaj 
tesisatı yapmağk karar vermiştir. 

Boğazın daha çok Rumeli ciheti rağ-
t)et görmektedir. Anadolu sönük kal
mıştır. Şirket Anadolu yakasmı da 
canlandırmak için bu tesisatı Gölcsu 
deresi kenarmda yapacaktır. Göksuda 
tedkikat yapılmış ve oradaki araziden 
bir kısmımn satın alınması muvafık 
görülmüştür, 

Göksu deresi kenanndaki plaj, deniz 
banyosu için orajra gidenlerin Oöksu 
deresesini de gezmelerini temin ede
cektir. Bu suretle Gölcsu canlanacak, 
yeniden mesire yeri halini alacaktır. 

Viyana temizlik kongresine 
iştirak edeceğiz 

Bu sene temmuz içinde Viyanada 
toplanacak beynelmilel temizlik kon
gresine İstanbul Belediyesi de davet 
edilmiş ve bu davete muvafık cevap 
verilmiştir. Belediyenin kimin tara-
fmdan temsil edileceği henüz belli de
ğildir. 

Alacak meselesinden kavga 
Hamdi ve Kemal isimlerinde iki kişi, 

Defterdarda bir alacak meselesinden 
kavga etmişler, Hamdi, kunduraa bı-
çağile Kemali kol ve bacağmdan ya-
ralıyarak kaçmıştır. Polis, Kemsıli has
taneye kaldırmış, Hamdi de dün sak
landığı evinde yakalanmıştır. 

makla beraber, k^emdiğimi katiyen 
belli etmem... İtiraf edeyim U, kale
mimin ucuna fazla argo takılmaflaun 
f)ir sebebi de budur!!... 

(Vft-NÛ) 

Haklı şikâyetler 
Ortaköy caddesini 

kaphyan yıkıntı 
Ortaköy Necati B. caddesinde, Ka-

İMita? erkek lisesi yanındaki garajın 
karşısına isabet eden ve bundan 5-S 
eene evvel yıkılan duvar enkazı ya
ya kaldırımının 25 metrelik bir kıs
mını tamamen kapamış ve tramvay 
hattmın yanına kadar yayılmış bir 
vaziyettedir. 

Ortaköyün akşam gezintilerine mü-
sald yegâne eğlence yerini teşkil 
ed^ı bu caddenin, yıkılan duvar 
enkazından dolayı ancak bir taraf 
yaya kaldınmmdan istifade edilmek
tedir. Hlkın bu gezintilerinde bir taraf 
yaya kaldınmına sığmıyarak sık sık 
vesaiti nakliyenin çok geçtiği caddo 
üzerine inmeleri icab etmektedir. 

Bu yüzden bir çok kazaların vuku-
bulması ilıtimali her an mevcuddur. 
Şeiılrin güzelleşmesi İçin yapılan mu
azzam işler yanmda pek ehemmiyet
siz fakat çirkinlik ve kazalara sebe
biyeti dolayısile çok mühim olan bu 
toprak yığınının bir an evvel kaldı
rılmasına alâkadarlann nazarı dik
katini celbederim. 

S. Aktalga 

kopardı 
İk i k a d ı n a r a s m d a k a n l ı 

k a v g a 

Maltepe civannda Zineti ve Ayşe 
adlannda iki kadm bir çocuk mese
lesinden kavga etmişlerdir. Kavgada 
bunlardan Ayşe birdenbire Zinetinin 
üzerine atılarak sağ kulağım ısınp 
yansııu kopardıktan sonra! bir par-
mağmı ve ellerini de dişlerile parça
lamıştır. , 

Mahallî zabıtası tarafmdan yalcar 
lanan Ayşe Üsküdar adliyesine tes
lim edUmiştir. Heızırlık tahkikatına 
el koyan Üsküdar lldnci sorgu hâki
mi, yaralı Zinetinin adliye doktoru 
tarafmdan muayenesine lüzum gör
müştür. Doktor tarafmdan muayene 
raporu, verildikten sonra Ayşe hak
kında takibat yapüacaktır. 

Marmarada deniz gezintileri 
yapılacak 

Denizbank'm yeni Trak vapurUe se
yahat edenler çoğalmaktadır. Geçen 
pazar günü Mudanyaya müteaddid se
ferler yapan Trak'm ilk postasmda bi
rinci mevki gidiş geliş 70, tenezzüh bi
leti gidiş geliş 137, kombine yemekli 94, 
ikinci mevki 128, tenezzüh 80, akşam 
postasmda Bursadan gelen 350 kişiden 
başka 44 bilet satılmıştır. Bu rağbet 
karşısında, çok bozuk olan Bursa - Mu
danya yolunun biran evvel, en kısa za
manda tamiri kararlaştırılmıştır. 

Denlzbank Marmarada vapurla te
nezzüh seferleri ihdas etmek üzere ted-
klkata başlamıştır. Sus vapuru geldik
ten sonra Marmara gezinti postalannm 
daha kolayUkla yapılacağı anlaşılmak
tadır. 

K a d ı k ö y s u l h m a h k e m e l e r i 
y e n i b i r b i n a y a t a ş ı n ı y o r 
Kadıköy sulh mahkemelerinin, ev

velce Kadıköy su şirketinin işgal et-
mdcte olduğu Moda caddesindeki bi
naya taşınmadı kararlaştunlmışür. 
Mahkemelerle kalemlerinin tas^ınma-
81 bugün ilanal edilecek ve yanndan 
itibaren yeni binada vazifeye bağlı
yacaklardır. 

İstimlâk başlıyor 
Rum elih işarında 

sur içi 
temizlenigor 

Rumelihisarmda sür içindeki bina-
lann istimlâk edUerek burasınm tan
zim edileceğini yazmıştık. Belediye sur 
içindeki binalann otuz bin liraya is
timlâk edüebileceğini yaptığı tedkiltat 
neticesinde anlamıştır. 

Bu para, yüksek bir miktar tutma
dığından Belediye işe hemen başlıya-
caktır. 

Rumeli surlan, İstanbulun fethi ta
rihinde mühim bir mevki tuttuğundan 
bu tarihî eserlerin tanzimi için B. Prost 
bir proje hazırlamıştır. 

Ecnebilerin para değiştirme
leri için bazı gümrüklerde 

gişe açılacak 
Gümrükler başmüdürlüğü hariçten 

memlekete gelecek yolcuların yabancı 
paralan değiştirmeleri için birer gişe 
açılması hususunda Merkez bankasına 
müracaatta bulunmuştu. Merkez Ban
kası bu müracaatı muvafık bulmuş ve 
gümrük bulunan yerlerde, ezcümle 
şimdilik Uzunköprü, Kapıkule, Sirkeci, 
Galata, İzmir, İslâhiye ve Nuseybinde 
birer gize açmağa karar vermiştir. 

Bir beygir ürktü 
A r a b a d e v r i l d i , ik i k i ş i 

y a r a l a n d ı 

Evvelki akşam Yakacıkla Kartal 
arasında bir araba kazası olmuş, bir Id-
şi ağır, bir kişi de hafif surette yara
lanmıştır. 

Araba, Ferhad isminde birinin ida
resinde bulunan tek atU bir binek ara-
basıdır. Arabacı, Yakacıktan Hüsejdn 
ve Hasan isimlerinde iki müşteri almış, 
Kartala getirmek üzere yola koyul
muştur. 

Yolda, bir aralık hayvan ürkmüş, 
arabayı alabildiğine sürüklemeğe baş
lamıştır. Ferhad, bir hayli zaman t)ey-
giri zaptetmeğe uğraşmışsa da muvaf
fak olamamış ve bu sırada da araba 
devrilmiştir. Bu devrilme neticesinde 
arabacı muhtelif yerlerinden ağır, müş
terilerden Hasan da gözünün kenann-
dan hafif surette yaralanmışlardır. 

Kartal jandarması tahkiltata el koy
muş, Ferhad Numune hastanesine ya
tırılmıştır. 

Kendisile banşmîyan esld 
karısını yaraladı 

Galatada oturan Ayşe, dün Arapca-
misine girdiği bir sırada, eski kocası 
Ali Ue karşılaşmış, Ali, kendisine tek
rar banşma teklifinde bulunmuş, Ay
şe bunu kabul etmeyince, Ali, elindeld 
büyük bir şişe ile eski kansımn b£işına 
vurarak yaralamıştır. 

Polis, Aliyi yakahyarak mahkemeye 
vermiştir. 

tzmlr Enternasyonal Fuarı 
En ucuı alış verif, bol eğlence ve Ur 

çok yeniliklerin doğduğu yerdir. Mnüaka 
IfUr&k ve ziyaret ediniz. MUyDoIarca mUf-
tetl, mallarınızı bekliyor. 

SO Ağustos - 20 Eylûl 

İSTANBUL HAYATI 
Fare onların değilmiş! 
Mahalle aralarında ev, apartunan 

pencerelerini gözden geçirerek dola
şan gruplar araşma biz de karıştık. 
Bir arl^adaş için kiralık ev anyonu. 
Levha yapıştırılmış, tozlu pencerdere 
sokuluyoruz, tedkik ediyoruz. «EJra-
hk hane. Mahalle bekçisine sorunuz.» 
Başka bir yerde: «Kiralık kat. Büyük-
adada, (...) caddesinde, (...) numara
da bayan (...) ye müracaat etmeUdir.» 
Çarpık duvarlan yeni kireçlenmiş, ta
mirden çıkmış çerçevelerinde bejrai 
tahtalar sıntan küçücük bir evceğizin 
iid kat pencerelerine de levhalar asıl
mış. «Kiralık, sıhhi apartıman. Her 
katta ayn bir daire vardır. Büyükde-
rede bay (D...) ye müracaat oluna.» 

Sokak aralarında saatlerce dolaştık
tan sonra, Adalara, Büyükdereye git
meden sahibile görüşülebilecek bir 
yer bulduk. Kapıyı bir delikanh açtı. 
Kollarını kapuun iki tarafma gererek 
evi medhetmeye başladı: 

— Her gün çöpçü gelir. En şiddetli 
kış mevsimlerinde bile evimizden gü
neş eksik olmaz. Mutfakta fare yok« 
tur. Mahalle eğlencelidir. Bütün kom
şularda radyo vardır, gece sabahlara 
kadar çalarlar. İnsan uyku arasmda 
bile radyo dinliyerek eğlenir. İçeriye 
buyrunuz. Valide size evi gezdirsin de, 
pazarlık için ben babamı çağırayım. 

Küf kokan bir avluya girdik. Yün
lü mantosuna sımsıkı sarınmış, başör
tüsünü çenesinin ucundan iğnelemiş 
ihtiyar bir kadm önümüze düştü. Ka
ranlık avluda bir müddet ilerUedik. 
Kadın, cebinden bir deste anahtar 
çıkardı, bir kapı açtı. Eşikten adımı
nı atar atmaz bir çığhk, ardından bir 
şangırtı koptu: 

— Seni melûn oğlu melun senüL.. 
Crene karşıma çıktın öyle mi? 

Kadıncağız telâşlı telâşh etrafa ba-
kındıktan sonra ayağından kalın ök-
celi kundurasuu çıkanp olanca kuv-
vetile karşıya fırlattı. Ayakkabı du
varda dayalı bir teneke leğene çarptL 
Şangırtdar arasmda köşeden fırhyan 
kedi kadar bir fare bacaklanmızm 
arasından zıphyarak a^uya kaçtı. Ka
dın izah etti: 

— Melûn hayvan her zaman böyle 
karşıma çıkıp aUımı başımdan ah-
yor. Ve lâkin zararh bir hayvan değU-
dir. Yemekleri orta yere bıraksamı 
birine ilişmez. Zaten bu fare bizim de
ğildir. Bitişik komşular yazhğa çıktı
lar da, evleri boş kalınca fareler bizim 
tarafa hücum ettiler. Sonbaharda on
lar gelince fareler de kendi yerlerine 
giderler. 

Kadıncağız mutfağm köşesindeki 
süprüntü yığınına baktığımı farke-
dince hemen ona da cevabı yetiştirdi: 

— Allah müstalam versin. Çöpçü 
bizim oğlanla kavga etmiş te, artık 
buralara uğramıyor. Siz taşmdıktan 
sonra yalvanr yakanrsanız gelir, çöj^ 
leri ahr. 

Bastıkça her tahtasından başlbı 
bir ses çıkan çarpık merdivenlerden 
üst kata çıktık. Kadın gene izahata 
başladı: 

— Evimiz kutu gibidir. Çok rahal 
edersiniz. Şu duvarların biraz ıslaklı
ğı benim romatizmalarıma dokunu
yor amma, size zarar vermez. Hele şu 
odanın eğlencesdne doyum olmaz. Kar-
şıki komşunun çalgısı eli kulağa atıp 
da mededlere başladı mı, ölüyü bile 
ayağa kaldırır. 

Knıiınııı daha bir sürU izahatını 
dinledik, öğleden sonra tekrar gele
ceğimizi söyliyerek savuştuk. 

Cemal Refik 

Bay AjHLoaT» fföre.« 

^ İMtm ye İnkişaf farklan dflft^ 
Gülerek evlenme ya^ oa. sekizdeq 
**ft^ya indirilecekmlfl bay Amca.M 

«.. Bu, nüfus artnm bakmundaıi 
İyi bir fUdr amma mektep çağı baks-
mmdan pek eLverifU dejll gibi gOrO» 

«.. Çünktt, yedi yaşında mekteİNI 
baflıyabilen bir çocuğa, meselA OQ 
beş yafinda evleomelk hakkı yuf-

... Üniverriteden bir kaç çocolc 
babası oiarak çücacak demekürl... 

B. A. ^ Bu bir şey değil, dede ol-
tnalan bile muhtemeli... 

— Neden?... 
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Karışık bir cinayet davası 

Topkapı surları üzerinde ölü 
bulunan genci kim öldürdü? 

Dün ağır ceza mahkemesinde ka-
nşık bir cinayet davasma başlan
mıştır. Vaka şudur: Geçen sene ha-
ziramn yirminci günü Topkapı civa-
rmda oturan Mükerrem, Basri ve 
Mehmed adlarmda üç kişi Topkapı 
surlarmın üzerine çıkarak rakı içer
lerken Niyazi ve Hasan adlarmda İki 
kişi daha gelmiş ve Mükerremin da
veti üzerine onlar da kendi şarab şi-
şelerile sofraya oturmuşlardır. 

Hep beraber içip sarhoş olduktan 
sonra Mükerremle Niyazi ve Hasan 
arasında evvelce geçen bir kadın me
selesi yeniden açılnuş, ağız münaka
şası büyüyerek kavga başlamış, yan
larındaki arkadaşlan kaçmışlar, ni
hayet Mükerrem bıçakla yaralan
mıştır. 

Zabıta tarafından hastaneye kal-
dınlan Mükerrem on gün kadar te
davi edildikten sonra iyileşip çıkımş 
ve verdiği ilk ifadede Niyazi ve Ha
sanla kavga ettiğini ve Hasan tara
fından vurulduğunu söylemiş, Niya
zi yakalanmış, fakat Hasan buluna
mamıştır. Aradan bir kaç gün geç
tikten sonra Niyazinin yaralan tek
rar fenalaşmış, yeniden hastaneye 
yatırılmış ve bir müddet sonra da bu 
yaraların tesirile hastanede ölmüştür. 

Bu defa iş cinayet mahiyetini al
dığından Niyazi tevkif edilmiş, bir 
müddet sonra Hasan da yakalanarak 
tevkif edilmşitir. 

Adam öldürmek suçundan dolayı 
mahkemeye verilen bu iki maznun
dan Niyazi ağır ceza mahkemesinde 
yapılan duruşmada suçu tamamile in
kâr ederek: 

— Mükerremi vuran Hasandır. 
Aralarında evvelce geçen bir mesele
den kavga ettiler. Hasan bıçakla Mü
kerremin üzerine atıldı. Mükerrem 
kaçmağa başladı. Hasan arkasından 
kovalarken kendisini yakalıyarak ci
nayete mâni olmak istedim. Fakat 
ben yetişinceye kadar Hasan bıçakla 
Mükerremi vurup kaçtı. 

Demiştir. Diğer maznun Hasan ise 
bu ifadeyi tamamüe reddediyor ve: 

— Niyazi yalan söylüyor. Müker
remi vuran kendisidir. Sonra suçu 
benim üzerime yükletmeğe kalkıştı. 

Diyordu. 
Şahid olarak dinlenen ve vaka 

tahkikatını yapan Karagümrük po

lis merkezi komiser muavini B. Zeki 
şunları söyledi: 

— Vakayı haber alınca karakoldan 
çıktık. Kale duvarları civarmda kah
veci İsmaiün kahvesi önünde Müker
remi yarah olarak bulup karakola 
götürdük. Mükerrem orada verdiği 
ifadede kendisini Niyazinin vurduğu
nu söyledi. Niyaziyi yakaladık. İn
kâr etti, «Müekkeremi vuran Hasan
dır» dedi. Hasanı bulamadık. Mü
kerrem on gün kadar sonra hastane
den çıkmca gene karakola geldi. Bu 
defa da kendisini Hasamn vurduğu
nu söyledi. 

Niyazinin adamlan tarafından Mü
kerremin para ile ikna edilerek suçu 
Hasana yükletmek istediğini işittik. 
Bir müddet sonra da Hasanı yaka
ladık. 

Vakayı müteakib polis tarafından 
tutulan ve komiser muavini Zekinin 
imzasını taşıyan zabıt varakası okun
du. Bunda ise, Mükerremin ilk ve 
son ifadelerinde kendisini Hasanın 
vurduğunu söylediği yazılıyordu. Bu 
na karşı komiser muavini Zeki, var 
kayı böyle hatırladığını söyledi. 

Diğer şahid kahveci İsmaü de va
kadan bir gün sonra Mükerremin, 
Hasan tarafından vurulduğunu işit
tiğini söyledi. 

Bundan sonra Mükerremin ölme
den evvel hazırlık tahkikatı esnasın
da verdiği ifade okundu. Bu ifadesin
de vakayı şöyle anlatıyordu: 

— Sultan mahallesi civannda ka
le üzerinde Mehmed ve Basri ile ra
kı içerken Niyazi ve Hasan geldiler. 
Onlan da kendi soframıza çağırdık. 
İçki esnasında bir aralık Hasanın Ni-
yaziye göz işareti yaptığını gördüm. 
Fena halde sinirlendim. Bu işaretin 
ne demek olduğunu sorunca Hasan 
bana küfür ederek bıçağını çekip ü-
zerime hücum etti. Ben kaçmağa baş
ladım. Kaçarken birden bire arkam
dan bıçak saplandı. Olduğum yere 
düştüm. O sırada yanımda Niyazi3d 
gördüm. Beni kaldırmağa çalışıyor
du. Hasan beni vurup kaçmıştı. 

Niyazi bu ifadenin doğru olduğu
nu söyledi. Hasan bu sözleri tama
mile reddetti ve: 

— Hepsi bana iftira ediyorlar. 
Dedi. Gelmiyen şahidlerin çağnl-

ması için muhakeme başka güne bı
rakıldı. 

Eleman tedariki 
için kolaylık 

Ziraat Vekâleti memurlarının 
maaşları hakkmda bir lâyiha 

hazırlandı 
Ankara 30 (Telefonla) — Memurin 

ve barem kanunları devlet hizmetine 
gireceklerin ne gibi şartlan haiz ola
cakları ve kendUerine verilecek maaş 
dereceleri hakkında esas hükümleri 
ihtiva etmektedir. Halbuki geçen sene 
kabul edilen Ziraat Vekâleti ve orman 
umum müdürlüğü teşküât kanunları 
bu esaslar dahilinde meslek tahsili 
mecburiyeti gibi bazı hükümler ihti
va etmektedirler. Bu ise adı geçen ida
relere eleman tedarikini müşkilleştir-
mekte ve bazı memuriyetlerin uzun 
müddet açık bırakılmasını mucib ol
maktadır. 

Bu müşkiUeri önlemek üzere Ziraat 
Vekâleti müsteşarı, teftiş heyeti reisi, 
baş müfettişi, umum müdürleri pa
muk işleri neşriyat ve evrak müdür
leri, hukuk müşaviri, mücadele istas
yonları müdür ve memurları, bağ ve 
bahçe ziraat enstitüsü istasyon ve la
boratuarları, tohum yetiştirme bahçe
leri ve fidanlık müdür ve memurlarile 
orman umum müdürlüğünde umum 
müdür, umum müdür muavini fen 
heyeti reis ve azaları, birinci sınıf or
man baş müfettişlerile merkez şube 
müdürlerinin barem kanununda gös
terilen müddet vasıflan aranmaksızın 
tayinleri ve kendilerine tayin edildik
leri vazifelerin kadro maaşlarındaki 
farkımn bir hakkı mükteseb teşkil et
memek üzere ücret olarak verilmesi 
kararlaştırılmış ve buna aid bir kanun 
lâyihası hazırlanarak Büyük Millet 
McclL l̂ne verilmiştir, 

Teruel cephesinde 
şiddetli mulıarelıeler 

Frankocular süratle ilerle
diklerini bildiriyorlar, 

Hükûmetçiler Pirene cep
hesinde taarruz ediyorlar 

Saragos 30 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: Teruel'den Akde-
nize kadar uzanan cephede frankistler 
süratle ilerlemektedirler. Maruz kal
dıkları mukavemet zayıftır. Frankist
ler dün Vertis, Santa Barba, Carrama-
şo, Espinar, Sierra Peregal ve Cabra de 
Mora kasabalarını zaptetmişlerdü". 
Şimdi cenuba doğm üerlemeğe devam 
etmektedirler. 

Villa Franka'dan hareket eden diğer 
bir Frankist yürüyüş kolu Çulla isti
kametinde şarka doğru ilerlemekte
dir. 

Hükûmetçilerin taarruzu 
Barselon 30 (A.A.) — Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Pirene cep
hesinde cumhuriyetçilerin kumandanı 
mukavemet mevzilerini islâh etmek ve 
yeni gelen kıtalan tecrübe için ateşe 
sokmak istemiştir. Alman neticeler 
memnuniyete şayandır. 

200 kilometrelik bir cephede cumhu
riyetçiler muhtelif noktalarda mevzi
lerini silâh ve Seros, Balâguer, Tremp 
gibi mühim mevziler civarında düşma-
nm husule getirdiği çıkıntıları işgal 
etmişlerdir. Pazar günü muharebele
rin şiddeti zail olmuş ve bütün hafta 
durmadan ateş eden toplar daha sey
rek ateş etmeğe başlamıştır. Cephede 
sükûnet tedricen avdet etmektedir. 

General Cedillo 
Amerikaya kaçabildi mi? 
Henüz bu hususta malûmat 

alınamadı 
San Antönio 30 (A.A.) (Amerika) 

— Asi Meksika generali Cedillonun 
birleşik devletlere kaçmağa muvaf
fak olup olmadığı henüz belli değil
dir. Teksas'da oturan dostlan gene
ralin Elsolto'ya kaçtığı tarih olan 27 
mayıstanberi kendisile doğrudan doğ
ruya temas edememektedir . 

Sümerbanka meccanen 
arazi verilecek 

Ankara 30 (Telefonla) — Kunü-
makta olan demir ve çelik fabrika-
lanna bazı muafiyetler verilmesi ka-
rarlaşmış ve bunun için bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. Bu projeye 
göre memleketin her tarafında fab-
rikalann ihtiyacı için yapılacak bi
na, iskele, nhtım vesaire gibi tesisat 
için devlete aid araziden lüzumu ka
darı bu fabrikaları kurmakta olan 
Sümerbanka meccanen verilecektir. 

Bundan başka bu fabrikalar için 
hariçten getirilecek makine, mevaddi 
iptidaiye vesair malzeme de demir
yolu nakliyatı hariç olmak üzere di

ğer devlet nakliye vasıtalanndan 
.yüzde 50 tenzilâta tâbi tutulacaktır. 

Şuşnig nerede? 
Viyana 30 (A.A.) — Resmi mahfil

ler eski Avusturya Başvekili Şuşni-
gin âkibeti hakkmda beyanatta bu
lunmak istemiyor. Bu sabahtanberi 
bir yük arabası Şuşnigin evinin önün
de durmaktadır. 

Sureti umumiyede iyi haber alan 
bir membadan öğmUdiğine göre do
laşan bazı şayiaların hilâfına olarak 
Şuşnig ne Daşan tahşit kampma ne 
de Leipzige gönderilmiştir. 

1 Ankara Borsası | 
30 — Mayıs — 1938 

istikrazlar (kapanış 
Türkborcu birinci 
Ergani 

fiatleri) 
tertip (peşin) 

ÇEKLER (Kapanış fiatleri) 
Paris 28,625 
Nevyork 0,79,40 
Milano 15,10 
Brüksel 4,70,70 
Atina 87,72 
Cenevre 3,48,63 
Sofya 65,008 
Amsterdam 1,43,96 
Prag 22,873 
Madrid 13,162 

30/5/938 Pa 
istanbul Hâlinde top 

ve meyi 

Cinsi 

Sakızkabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Ayşekadın fasulyesi 
Kır domatesi 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Ispanak 
Taze yaprak 
Enginar 
Yeşil salata lOC 
Marul 
Hıyar 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Turp 
Kiraz 
Can eriği 
Ereğli çileği 
Yerli çilek 
Ecnebi limon 100 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

zartesi SÜnö 

19 
95,25 

1,97,70 
4,21,34 
4,01,25 
106,87 

34,95,18 
2,75,54 
3,11,32 

623 
23,77,75 

tan satılan y a | lebıe 
ra flatleıi: 

Emsali 

Kilo 
» 
t 
D 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

Aded 
1 t> 

> 
» 

Demet 
V 

» 
» 
» 
t) 

Kilo 
9 

B 

» 
adedi 

En 
aşağı 
fiatı 

Kr. S. 
7 — 
9 — 
9 — 

10 — 
65 — 

1 — 
2 — 
2 50 
1 50 
2 — 
6 — 
2 — 

40 — 
1 — 
1 50 

— 75 
— 50 
— 40 
— 40 
— 40 
— 40 
14 — 
8 — 

15 — 
40 — 

150 — 

En 
yüksek 

Fiatı 
Kr. a 

11 — 
12 — 
13 — 
12 — 
70 — 

2 — 
3 50 
4 — 
5 — 
2 50 

12 — 
6 — 

50 i— 
. 2 - -

4 — 
1 — 
1 i— 

— 60 
— 60 
— 60 
— 60 
2? — 
12 — 
35 — 
60 — 

220 — 

Mesud bir nişanlanma 
Tanmmış ailelerden bay Osman 

Resnenin kızı bayan İNCİ ile genç ve de
ğerli mühendislerimizden bay CEMA
LİN nişanlan 29/5/938 pazar günü 
Tokatliyan salonlarında mümtaz da
vetliler huzurile tesid edilmiştir. 

Selâmi İzzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuruş 

Remzi Kitapevi 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkân Naşid ve 

arkadaşları, büyük 
varyete numaraları 
REYHANÜİ HİLESİ 

Komedi 3 perde 
Dans, solo, düet. Loca

lar: 100, heryer; 20, 

Subaylar ne suretle ve ne kadar 
müddet zarfında terfi edecekler 

Askerî hâkim ve muallim olmak üzere 
fakülteleri bitirenlerin terfileri 

Ankara 30 (Telefonla) — 2962 nu
maralı kanunun, umum subayların ne 
suretle ve ne kadar müddet zarfında 
terfi edeceklerini gösteren birinci mad
desini tadilen yeni bir lâjriha hazır
lanmış ve Meclise verilmişti. 

Bu lâyihanın metnini aynen bildiri
yorum: «Umum subaylarm terfide hak 
kazanmaları için her rütbede fiilen 
asgarî bulunacakları müddet a.şağıda 
gösterilmiştir. İşbu müddetler harpte 
baş komutanlığın göstereceği lüzum 
üzerine tenzil edilebilir. Harp takdir-
namesile taltif edilenler ve 16 mcı 
maddedeki kıdemleri alanlar dahi iş
bu müddetleri fülen ikmal etmek mec
buriyetindedir. Asteğmen 6 ay, teğmen 
3 sene, yüzbaşı 6 sene, binbaşı 4 sene 
ve bundan yukarısı da 3 er sene. 

Üç senelik asgarî terfi müddetini 
bitirdikten sonra albayhğa geçen tuğ 

komutanlığından yalnız iki seneye 
kadar olan müddeti tuğ generalliğin 
asgari müddetinden sayılır. Harp oku
lundan çıkan subaylara asteğmen rüt
besi verilir. Bunlar 6 ay sonra göste
recekleri liyakate bir üstleri tarafın
dan yapılacak teklif ile münhal aran-
mıyarak teğmenliğe nasbolunurlar. 

Tıp fakültesi askerî kısmından çı
kanlara teğlnenlik verilir. Askerî ta
babet tatbikat mekteb ve seriryatında 
1 seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri 
tasdik edilen tabib teğmenler üst teğ
menliğe nasbedilerek orduya gönderi
lirler. Talimatı dairesinde 2 sene kıta 
ve hastanelerde staj gördükten sonra 
yüzbaşılığa terfi ettirilirler. Tabib teğ
menlerden tatbikat mektebinde mu
vaffakiyetle imtihan veiTtıiyenler kı
talarda ve hastanelerde terfie liyakat 

sicili alıncıya kadar üst teğmenlik rül 
besine terfi ettirilmezler. Veteriner fa 
kültesinden çıkan baytar ve üniversi
tenin muhtelif fakültelerinden çıkar 
kimyager, dişçi ve eczacı talebeye mek
tepten çıktıkları zaman teğmenlik 
rütbesi verilir. Bunlardan baytarlaı 
askerî baytar tatbikat mektebin
de, kimyagerler askerî kimyahane-
de, dişçi ve eczacılar da askerî taba
bet tatbikat mektebinde 1 sene staja 
tabi tutulurlar. Baytarlar kıta veya 
bakte:-iyolojihane, kimyager kimy£ 
laboratuarlannda, dişçiler hastane
lerde ayrıca bir sene ve eczacılar ise 
hastanelerde 2 sene hizmet ettikten 
sonı-a sicillen ehliyet tasdik edilmek 
şartile üstteğmenliğe terfi ettiririr-
1er. 

Askerî hâkim ve muallim 
Ankara 30 (Telefonla) — Askeri 

hâkim ve muallim olmak üzere f*' 
kültelerden neşet edenler ihtiyat su
bay mektebini muvaffakiyetle bitir
dikten sonra ihtiyat asteğmenliğine 
terfi ettirilecekler ve yedinci sınıf mı 
murluğa nakledileceklerdir. 

Bunlarm altıncı sınıfa terfileri de, 
fakültelerden subay olarak ayni ta
rihte neşet eden dört sene tahsile 
tâbi emsalleri ile birlikte icra edile
cektir. 

Bu hususta hazırlanarak Meclise 
verilen kanun lâyihasına eklenen 
muvakkat bir maddeye göre de. bu 
kanunun neşrinden evvel muvazzaf 
talebe olarak ordu nam ve hesabına 
fakülteleııde yetiştirilmiş askeri hâ
kim ve muallimler de yukandakl 
esaslara göre terfi ettirileceklerdir-

Kadın yüzünden üç 
kişi yaralandı 

iki rakip biribirini yaraladı, bir 
üçüncü de hesap sorarken yaralandı 

Kadıköy zabıtası, evvelki gece ka
rışık bir yaralama vakası tahkikatı
na el koymuştur. Hâdisenin tafsilâ
tı şöyledir: 

Gece geç vakit Kurbağalıdere nok-
tasmda beklemekte olan polis me
murunun yanına göğsünü tutarak 
koşa koşa biri gelmiştir. Polis, bu 
adama ne olduğunu sormuş, gelen 
adam isminin Ahmed olduğunu, bir 
adamın kendisini göğsünden bıçakla 
yaralıyarak kaçtığını söylemiştir. 

Polis, yaralıyı tedavi altına aldır
mağa teşebbüs ettiği sırada yan yol
lardan birinden gene göğsünü tuta 
tuta bir adam daha gelmiş, soluk so
luğa nokta memuruna derdini anlat
mağa koyulmuştur. 

Bu adam da, isminin İbrahim ol
duğunu, kendisinin Ahmed tarafın
dan yaralandığını söylemiştir. 

İki yaralı polis önünde bu şeküde 
karşılaşınca; nihayet işin aslını be
raberce anlatmağa mecbur olmuş
lardır. Fildrtepesi ismi verilen mesi
rede ayrı ayrı oturdukları sırada bir 
kadm meselesinden birbirlerile kav
ga ettiklerini ve neticede karşılıklı 
birbirlerini yaraladıldarmı söylemiş
lerdir. Polis, yaralama âleti olan bı
çaklan sormuşsa da, her ikisi de at
tıklarını söylemiştir. 

Polis, iki yaralıyı da tedavileri için 
hastaneye göndermiştir. Yaralan iyi
leştikten sonra adliyeye verilecekler
dir. 

Bu da kadm yüzünden.. 
Evvelki akşam kadın yüzünden Şehre-

mininde de ağır bir yaralama vakası ol
muştur. Şehremininde oturan Şükrü 
isminde biri, yolda ras geldiği Saa;-
det isminde bir kıza bazı sözler söy
lemiştir. Saadet bu sözlere mukabele 
etmemiş, yalnız akrabasından Yakub 
isminde birine meseleyi anlatmıştır. 
Yakub, bunun üzerine Şükrüyü ara
mış bulmuş ve Saadete söylediği söz-

rin hesabını istemiştir. 

Şükrü: 
— İki dakika müsaade et, bir işini 

var, göreyim geleyim, seninle konu
şacağım! demiş ve Yakubun yanın
dan sıyrılmıştır. 

Yakub beklemiş ve .Şükrü de bir 
kaç dakika sonra eli cebinde olarak 
dönmüştür. Şükrü: 

— Şimdi söyle bakalun, ne isti
yorsun?., demiş, Yakub da Saadete 
niçin sataştığını tekrar sorması üze
rine cebinden büyük bir berber us
turası çıkararak Yakubun üzerine 
atılmış ve usturayı vücudunun muh
telif yerlerine rastgele sallamıştır. 

Bu suretle Yakub tehlikeli şekilde 
yaıalanmış, hâdiseden haberdar olan 
zabıta memurları yetişerek Şülcrüyü 
yakalamışlar, Yakubu da Gureba 
hastanesine yatırmışlardır. 

Şükrü, sorguya çekilince, cinayeti 
itiraf etmiş, usturayı da. Feyzi ismin
de bir berberden aldığını ilâve eyle
miştir. Bunun üzerine Feyzi de ya
kalanmıştır. Her ildsi hakkmda icab 
eden kanunî takibat yapılmaktadır. 

biraz 

Balkanlar arası otomobil 
rallisi 

Yunan turing klübünün tertip etti
ği Balkanlar arası otomobil rallisine 
Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Ar
navutluk turing klüpleri de iştirak et
meğe karar vermişlerdir. 

îstanbuldan iştirak edecek turistler 
2 haziran perşembe günü akşaHi* 
Edirne istikametinde buradan hare
ket edeceklerdir. 

Bir otobüs bir arabaya çarptı* 
arabada bulunan kadın 

yaralandı 
Şoför Kâzımın idaresindeki otobüs 

Sarıyer çarşısından geçerken Osmâ ^ 
isminde birinin 656 numaralı binel̂  
arabasına çarpmış, hasıl olan sadme
den arabada bulunan 50 yaşlarında Ay-



Ihavaı 
Medenî hayatın başlıca istirahat 

ve konforunu temin eden hava gaa 
ajnıi zamanda zehirli bir maddeyi ih
tiva eylemesinden dolayı çok tehlikeli 
ve zararlı bir şeydir. İhmal ve gaflet 
İle hava; gazı musluğu açık kalnjası yü
zünden zehirlenen adamlar pek çok
tur. 

Hava gazı o kadar zehirlidir ki, în-
gilterede hava müdafaası ve zehirli 
gazdan korunmak için icad edilen ve 
halka dağıdılan muhtelif maskeler
den hiç birinin hava gazımn zehirine 
karşı İnşam muhafaza! etmediği sabit 
olmuştur. Hükümetin tevzi ettiği bu 
gibi maskeleri hava gazma karşı kul
lanarak hastalanan ve zehirlenen 
adamlar çoğaldığmdan nihayet İngU-
tere hükümeti zehirli gaz maskeleri
nin hava gazının zehirine karşı asla 
Vorumadığını ilân ederek halka ihtar
da bulunmak mecburiyetinde kalmış
tır. 

Lâkin ilim ve fen şimdi, hava ga
zını zehirinden tasfiye edecek çareyi 
de bulmuştur. Almanyada Nordhau-
Ben'de seksen senedenberi faaliyette 

bulunan hava gazı fabrikası lâbora-
tuarmda birkaç senedenberi yapılan 
tecrübeler neticesi olatak hava gazı
nı zehirinden ayırmak mümkün ol
duğu sabit olmuştur. 

İlk defa beş sene evvel gene Alman
yada Hameln'deki gadıane lâboratu-
armda hav agazmm zehirini gidere
cek tecrübeler başlamıştı. Fakat bu
rası muvaffak olmamıştır. 

Evvelki fabrika lâboratuatında aU-
nan neticeler katî olduğundan Al-
manyanm en büyük hava gazı şebe
kelerinden birinin sahibi bulunan 
Dessauer Konşeru müşterilerine zehir
siz hava gazı tevzii için pratik tedabir 
almağa karar vermiştir. Nordhausea 
fabrikası bu tröste aittir. 

Hava gazmm zehirini temizlik pa-
tentesini bu tröst aldığından diğer 
müesseseler bir bedel mukabilinde 
bundan istifade edebileceklerdir. Ya
kında bütün Almanyada zehirsiz ha
va gazı tevzi edüecektir. Bu suretle 
hava; gazı ayni zamanda zehirleme 
tehlikesinden ârî olarak en mükem
mel bir konfor vasıtası olacaktır. 

Yeni bir altın madeni 
Amerikada, Edmonton civannda 

yeni bir altın madeni keşfedildi. Bu
gün Avusturalyadan, Cenubî Afrika-
dan, İngiliz Günanından altın arayı
cıları Edmontona akın ediyor. 

Bu akının dikkate değer tarafı, 
gökyüzünden akın edilmesidir. 

Altm madeninin merkezi büyük 
esirler gölü civanndadır. Bu sahaya 
Edmontondan ancak 50 günde gidi
lebiliyor, bu da havaların iyi olması 
şartile. Bunun için de Edmontondan 
haziran başlangıcmda yola çıkmak 
lâzımdır. 

Bugünkü altın arayıcıları bu güç
lüğü yendiler. Tayyarelerle gidiyorlar. 
Tayyare, 50 günlük yolu Z günde ah-
yor. 

Altın aramak için kullanılan maki
neleri de tayyarelerle naklediyorlar. 

*** 
Edmonton civarındaki bu Yelloknif 

altın madenlerini işletmek çok mü
him ve çok güç bir iş. Bu işi başarabil
mek için milyonlar sarfı lâzımgeliyor. 
Bunu da ancak şirketler yapabilir. 
Bunun için oralara gidenler altın bu
lunan sahaların haritasını çıkarıyor
lar, inhisarını aldıktan sonra hakları
nı yüksek para mukabilinde şirketlere 
satıyorlar. 

Rian kardeşler bıüduklan madenin 
işletme hakkını 20 milyona sattılar. 
Başka biri bir nülyona sattı. 

Bu işten on para kazanamıyan, ilk 
defa bu madeni keşfeden Gus Niandır. 
Bundan iki sene evvel Yelloknifde 
araştırma yapıp altm dolu sahayı 
meydana çıkaran bu zat sevincinden 
keşfini söyledi, bunu duyan açıkgöz
ler de ondan evvel şirketlerle mukave
le yapıp madenlerin istihsal hakkım 
sattılar. 

Biçare Gus Nian bugün tımarhane
dedir. 

Lavrensin evi m ü z e oluyor 
Sağlığında adı bir efsane kahrama-

mnm adı gibi dülerde dolaştı. 
İngilterenin en meşhur gizli teşki

lâtçısı, ömrünün son demlerinde, 
Londrada mütevazı bir evde oturdu ve 
bir motosiklet kazasında öldü. 

Bu ev haftada üç gün hallca teşhir 
edilecek. 

Ev üç odalıdır. Bahçesi çiçekli ve 
meyva ağaçUdır. 

Yatak odasında yalnız bir divan 
Vardır: Uyumak için. Bir masa var

dır: Çaüşmak için. Bir koltuk vardır: 
Oturup düşünmek için. 

Odalardan birinin duvarlan kitapla 
örtülüdür. Bir de gramofon vardır. 
800 plâğın hiç biri modem musiki 
değildir, Vagner, Bethofen, Mozart, 
Şuberttir. 

Kolonel Lâvrans geceleri, dostu ve 
kâtibi Pat Konovlesle oturup gramo
fon çalarmış... 

Müzenin müdürlüğüne Pat Koniv-
les tayin edilecek. 

Satranç şampiyonu 
Mehmed adında bir Hindli, Londra

da satranç oynarken, mızıkçılık eden 
bir arkadaşını öldürdü. Kendisini de 
ölüme mahkûm ettiler. 

Hükmün infaz edileceği günü bek
lerken mahkûm hapishanede herkes
le satranç ojmuyor ve hiç yenilmiyor. 
Eğer idamdan kurtulacak olursa, İn
giltere satranç şampiyonu iâln edüe
cektir. 

Afyon çekenler 
Şangayda bmlerce Çinli var. Bu 

ÇinlUer Japonlardan kaçıp büyük 
şehre iltica edenlerdir. Bu mültecUe-
rin ekserisi afyok çeker. 1938 senesi
nin ilk dört ayı zarfında Şanghajra 
kaçak olarak 4 yüz bin lirahk afyon 
sokulduğu tesbit edilmiştir... 

Kaçağın önüne geçildikçe, afyonun 
satış fiati artmaktadır. 

Sofra başında konuşma 
Temeğe oturduklanndan biraz son-

fa. çocuk, radyoda çalınan parçalar 
hakkında düşündüklerini söylemek 
isterdi. Babası sözünü kesti: 

— Sofra başında konuşma, sus kü
çüğün, söz büyüğündür. 

Annesi itiraz etti: 
~- Hayır, su küçüğün 
— Yanlıştır o Aslı sus'dur. Sus 

küçüğün söz büyüğün... Çocuklar 
dncak sorulana cevap verirler. Konuş-
''̂ oA; büyüklerin hakkıdır . 

AnTie omuz silkti: 
— Ben dikkat ediyorum, büyükle-

^n söylediği sözler incir çekirdeği 
oldurmuyor. Halbuki çocuklar ne giU 
^l, ne akıllıca, ne yeni şeyler söylü
yorlar. Bizim göremediklerimizi görü

yorlar. 
— Ya!.. Öyle mi?.. Bundan sonra 

çocuk bizimle beraber yemek yeme
sin., artık bu çocuğu sıkı bir disiplin 
altına almak gerek... Çocuğun terbi
yesini bozmayınız. 

— Rica ederim çocuğu serseme 
döndürmeyiniz!.. Bu çocuk bugün 12 
yaşında, 50 sene sonra 62 yaşına gel
diği zaman, yani 2000 senesinde bel
ki de Stratosferobüslerle yıldızlara se
yahat edilecek... Çocuğumuz Gökyüzü 
âlemlerinde dolaşacak, halbuki sen, 
kendi eski fikirlerine bağlanıp kalsın 
istiyorsun!.. 

Babası sesini çıkarmadı, çocuk rad
yoda çalınan parçalar hakkında fik
rini söyledL 

Hiç kimsenin ehemmiyet 
vermediği işlerle hayatlarını 

kazanan becerikli insanlar 
Çoğumuz; umu

miyetle herkes ta-
rafmdan bilinen, 
tecrübe edilmiş, 
hattâ esaslı bir 
meslek haline gel
miş kazanç yol-
lanndan birini in-
tihab ederek bu sahada muvaffak 
olmayı düşünürüz. Fakat bazı açık
göz insanların bir iş bUe addedilmi-
yen, meçhul, menfaat temin edeceği
ni' asla tahmin etmediğimiz bir sa
hada çalışarak hayret edilecek dere
cede para kazandıkları görülmek
tedir. 

Geçenlerde bizim gazetede çıkan 
küçük bir havadisi okuduğum za
man şaşırdım: Belediye şimdiye ka
dar şehrin çöpleri içindeki paçavra
ları 10,000 liraya ihale ediyormuş. 
Fakat son zamanlarda bunlan al
mak istiyenlerin çoğaldığım ve fazla 
teklifler yapıldığını görerek bundan 
sonra çöpleri 25,000 liraya ihale et
meğe karar vermiş. 

Düşünün, siz dolmuş bir çöp te
nekesinin evinizde bir gün kalması
na tahammül edemezken bir adam 
çıkıyor, bütün şehrin çöplerini, hem 
de 25,000 lira gibi mühim bir servet 
mukabilinde, satın alıyor. Bu işe 
25,000 lira yatırdığına göre kazancı-
mn derecesi de kolaylıkla tahmin edi
lebilir. Hiç kimsenin aklma gelmi-
yen böyle kazançU bir işi keşfetmek 
zekâsına sahib bu mutebre iş ada
mım alkışlamamak mümkün müdür? 

Gene bir müddet evvel bir müna
sebetle görüştüğüm bir ev jnkıcısi 
boş bulımup mesleğinin sımm bana 
tevdi etmek tedbirsizliğinde • bulım-
duğu zaman da ajmi hayret dakika
larım geçirmiştim. 

Bir yıkıcı nedir? Oturulmasına tm-
mân kalmamış, müşteri çıkmıyan 
harab binalan ufak bir meblâğ mu
kabilinde satın alarak ortadan kal
dıran adam değil mi? Evinizin dö
küntülerini parça parça satacak ta 
bir şeyler kazanacak diye düşünür, 
belki de acırsınız. 

Fakat size haber vereyim ki yıkı
cılık en parlak, en fazla kâr getiren 
işlerden biridir. Çünkü harab evi
nizi sizden, meselâ 3,000 liraya sar 
tm alan yıkıcı evinizden çıkan de-

Istanbulun çöplerini 25 bin liraya satın alan adam -
Bir yıkıcının kazancı nedir? -• Londranın fare 
tepeleyicisi - Hava cereyanları nazırı ne iş yapar ?-

Sinemanın doğurduğu meçhul iş sahaları 
J 

mirleri piyasada demir fiatleri yük
sek olduğu için 1,500 liı-aya, kiremid-
lerini 1,000 liraya, sağlam tuğlaları
nı 500 liraya satarak verdiği parayı 
çıkanr ve ondan sonra tahta döşe
meleri kullanılnuş kereste fiati üze
rinden, ecdadınızın özene bezene te
darik ettiği büyük, yekpare sütun 
ve mermerlerin tanesini 30,40 liradan, 
paravanlan, kapılan, pencereleri, na
dide tavanlan yeni olduklan zama
na aid fiatlerden ufak bir farkla el
den çıkararak kısa zamanda üç, dört 
bin lira da kâr temin eder. 

Yıkıcılık ta çöplerin içinden pa-
çavralan toplamak gibi kazançU, fa
kat meçhul işlerden biridir. 

Lâkin böyel açıkgöz insanlar yal
nız bizde mi var? Hayır, muhtelif mem
leketlerde kendilerine böyle orijinal 
bir meslek icad edip rahatça, hiç bir 
rekabet enidşesi çekmeksizin para 
kazanan insanlara tesadüf edilmek
tedir. 

Londra şehrinde bulunan: «Fare 
tepeleyicisi» bunlardan biridir. İngü-
terede en jrüksek maaş alan me
murlar smıfına dahil bulunan bu zat 
kralın oturduğu Bukingam sarayın
da, İngiltere bankası ve Başvekâlet 
arşiv dairesinde mütemadiyen dola
şıp mevcud fareleri tepelemek ve 
üremelerine mâni olmak vazifesile 
mükelleftir. Vazifesini büyük bir 
ciddiyetle yapan ve hiç kimsenin mü
saadesiz giremiyeceği bu mühim bi
nalara serbesçe girip istediği zaman 
araştırmalar yapmak salâhiyetini 
haiz olan bu adam daima frak ve 
silindir şapka ile dolaşan kibar bir 
zattır. 

Gene İngilterede kral sarayında 
hava cereyanlarından fena halde kor
kan yedinci Edvardm tayin ettiği 
ve: «Hava cereyanlan nazın» ismi 
altında çalışan bir adam vardı. Va
zifesi saray dahilindeki kapı ve pen
cereleri tehlikeli hava cereyanlan hu
sule gelmiyecek şekilde tanzim et
mekten ibaretti. Vazifesine yakın za

manlara kadar de
vam eden bu zat 
ta hayli para alan-
lai' arasında idi. 

Berlinde bir ka-
dm seyahate çı
kan, yahut sayfi
yeye gidenlerin be

raberlerinde götüremlyecekleri kedi, 
köpek, kanarya, papağan gibi hay
vanlarım sahihleri seyahatten dö-
nünceye kadar bir ücret mukabUin-
de bakar. Bu kadın kendi icad ettiği 
bu işe başladıktan kısa bir zaman 
sonra büyük bir müessese sahibi ol
muştur; müreffeh bir hayat sürmek
tedir. 

Gene Berlinde ânî olarak bojsulup 
yolda kalan otomobilleri tamir için 
uzun caddelerde bir aşağı, bir yukart 
dolaşan seyyar tamirciler, geceden 
kalıp sabahleyin sokaklara dökülen 
sefih ve ayyaşlara yutturmak üzere 
ellerinde kanşık şampanya, bayat 
istiridye, kart tavuk dolaştıran sey
yar açıkgözler vardır ki bunlarm da 
kazançlan yolundadır. 

Sinemamn icadı da bir çok meç
hul işlerin meydana çıkmasına se-
beb olmuştur. Hollivudda açıkgö» 
bir adam sinema artistlerinin rol icabı 
giymek mecburiyetnide kaldıklan 
dilenci, amele ve serserilere ald elbi
seleri artistler giymeden evvel yıka
yıp temizlemek suretile hayatım ka-
zamr ve bu işten küçük yıldızlar ka
dar para çıkarmaktadır. 

Gene Hollivudda Vitfield isminde 
bir kadın filimlerdeki aile sahnele
rinde yıldızlann ellerine verilmek 
üzere muhtelif renk ve biçimlerde ta
mamlanmamış örme ceketler yap
maktadır. Bunlan yanya kadar ör
dükten sonra üzerinde iğneleri oldu
ğu halde stüdyolara satar. Meselâ 
sahnede Greta Gaıbonun elinde ör
düğünü gördüğünüz ceket bayan 
Vitfield'in eseridir. Greta Garbo bel
ki örmesini bile bUmez. Fakat kadm-
cığaz bu suretle hayatmı mükem-
melen kazanıyor. 

İşte bütün bu insanlar hadiseler^ 
den istifade etmesini bilen ve açıkgöz
lükleri sayesinde müşkülât çekme
den rahat rahat yaşamanın sımna 
ermiş şahsiyetlerdir. 

Şevket Rado 

İn evlik şehir 
Plânını B. Prost'un yapması 

istendi 
Karabükte kurulan demir ve çelik sa

nayii münasebetile Sümer bank, bu 
fabrikalarda çalışacak amele ve me
murlar için bin evlek modem tesisatı 
ihtiva eden küçük bir şehir inşa etme
ğe karar vermiştir. Sümer bank İstan
bul Belediyesine müracaat etmiş, şe-
hircUik mütehassısı B. Prost'un bu kü
çük şehrin plânını yapmasım istemiş
tir. 

B. Prost henüz bu müracaata cevap 
vermemiştir. Bursanm imar plâmmn 
da B. Prost tarafından yapılacağım 
yazmıştık. Şehircilik mütehassısmdan, 
İstanbul plânından başka yurdım di
ğer köşeleri için de istifade edilmesi 
muhtemeldir. 

A d l i y e T e b l i g a t M ü d ü r ü 
V e k â l e t e m r i n e a l ındı 

İstanbul adliyesi tebligat müdürü 
Mustafa Ersezen Vekâlet emrine alın
mıştır. 

İKTİSADI MESELELER 

Dört aylık ithalât ve ihracat 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Akşam Lisan kurları 
Fransızca - ingilizce vs. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 Uradır. 

Başvekâlet istatistik umum mü
dürlüğü tarafından neşredUen ista
tistiklere göre, bu senenin dört aylık 
İhracatı 9 mUyon 408 bin liradır. 937 
senesinde 7 milyon 856 bin lira, 936 
senesinde ise 7 mUyon liradan daha 
azdı. 

Görülüyor ki, üç senenin ilk dört 
aymdaki istatistiklerde, dış ticareti
miz artmaktadır. Halbuki senenin 
ilk dört ayı, ihracat mevsiminin geç
tiği aylardır. Kısır denilecek bu ay
larda, dış ticaretimizdeki bu inkişaf, 
iktisadî kalkınmamıza büyük bir 
delil teşkil eder. 

Geçenlerde, ayni senelerin dört ay
lık istatistiklerini mukayese ettiği
miz zaman, nisan ayındaki ithalâtm 
fazlalığından bahsetmiştik. Bu faz-
laük yünlü kumaş ithalâtından Ueri 
geliyordu. 937 senesinin Uk dört 
ayında yünlü kumaş ithalâtı 314 bin 
lira kadar tutuyordu. Halbuki bu se
nenin ilk dört ayında 2 milyon küsur 
lirayı bulmuştur. 

İthalâtın bu artışına mukabil, ih
racat gene diğer senelere rüsbetle 
fazladır. Yukarıda yazdığımız gibi, 
bu senenin ilk dört ayındaki İhraca
tımız 9 milyon liraydı. Geçen sene ise 
7 milyon lira kadar tutmaktaydı. 
Arada 2 müyon küsur fark vardır. 

İthalâtm artışındaki faric yünlü 
kumaş ithalâtiydi. İhracattaki artışı, 
arttıran en büjrük sebeb de, tütün sar 

tışlandır. Bu senenin ilk dört aym-
da sattığımız tütünün mikdan 9 
milyon 848 bm liradır. Halbuki 937 
senesinin ük dört ayında dışanya sa
tılan tütünleı-in mikdan ise 3 müyon 
482 bin lira kadar tutmaktaydı. 

Demek oluyor ki, fazla kumaş it
halâtına mukabil, fazla mikdarda 
tütün sattık ve bu suretle tütün ti
caretinin bu sene iyi bir devre ge
çirdiğini öğrenmiş oluyoruz. Bilhas
sa son günlerde tütün ticareti daha 
hararetli bir devreye girmiştir. 

Polonya, Çekoslovakya rejileri muh" 
telif mıntakalarda mübayaata de
vam etmektedirler. Diğer taraftan 
Amerikan kumpanyalan, Samsun, 
Bafra, Çarşamba gibi yerlerde en iyi 
cins tütünleri satın almışlardır. Mı
sır firmalan namına bir Türk firmar 
sı Trabzon, Artvin tütünlerinden al
maktadır. Fakat tütünlerin ekserisi 
işlenerek ihraç edUmektedir. Tütün 
işçUiğinin inkişafı içhı, tütünlerin Et
lenerek ihracım teinin edecek ted
birler almalıyız. H. A. 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek hah-

çdi, havuzlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu büyük 
bir köşk satılıktır. Istasjron civa
nnda Cami sokağında 29 No. ya 
müracaat edilmesi Telefon: 18...4 
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Çileğin faydası 
Çilek bir çok hastalıklar için 

ilâç sfibidir 

Güzel biçimi, rengi, kokusu ve lez-
reti ile çilek daima meyvalar ara-
smda müstesna bir mevki İşgal etmiş
tir. Meyvalann en kiban olarak tanı-, 
nan çilek kırk bin derde deva bir il&ç-
tır. îçerisinde bulunan asit sitrik va 
asit salisilik mafsal ağnlanna, gut 
hastalığına karşı çok faydalıdır. 

Çilekteld şeker bevüloz cinsinden 
olduğu için şeker hastalarına da do
kunmaz, f. 

Çilekte en mebzul olan kalevi mad
delerdir. Bir kilo çilek dokuz graln 
bikarbonat dö sütun tesirini gösterir. 
Bunun içm meşhur doktor Gübber 
safra ve idrar yollarmda kum hasta-
lığma, mesane hastalıklarma, karaci
ğer ralıatsızlıklarma günde üç yüzden 
beş yüz grama kadar çilek yemeği tav
siye etmiştir. Doktorun tavsiyesini ya
rine getiren hayli hastalar vardır. 

Bunlardan başka çilek cilt için do 
çok tesirli bir ilâçtır. Ezilen pomat 
halinde çilek yüze sürülür ve bir kalç 
saat bırakıhrsa çiller zail olur, yüa 
pembe beyaz olur. 

İmparator Neronun karısı Pappe ve 
güzellikleri şöhret bulan madam Tal-
lien ile Ninon de Lenclos kilolarla çi
leği ezdirir içerisine girerek batoyo 
ederlermiş. Bu sayede cütleri atlas gi
bi yumuşak ve düzgün olur, rengi açı
lır berraklaşınnış. 

Çilek mevsimi geçtikten sonra gür 
zel kokusımu reçel olarak kışm tek
rar bulmak büyük bir keyiftir. Ağda
lı şurubu içinde tane tane ve diri di
ri duran çilek reçelini en iyi şu su
retle hazırlainak mümkündür: 

Satm alınan çUeklerin taze olması
na dikkat etmeli. Taze meyvadan ya
pılan reçel fazla dayanır ve daha gü-
tel olur. Bayat meyva reçeli ezilir ve 
ne kadar iyi kaynatılsa bozulmak ek
şimek ihtimali vardır. 

Satm alman çileklerin irilerini ajiT-
malı. Bir makasla saplarını ve küçük 
yeşil yapraklarını kesmeli sonra tart-
malı. Bir kilo çilek için iki kilo şeker 
almalı. Derin bir kap içerisine bir ki
lo şekeri kojrmalı, üzerine ayıklanmış 
çilekleri yerleştirmeli, düz silme ola
rak bir çorba kaşığı (creme de tartre) 
krem tartan her tarafına serpmeli, 
diğer kilo şekerle üzerini örtmeli. 

Gece yapılan bu hazırlık sabahal 
kadar böylece kalmalı. Sabah ateşe 
koyup kaynatmalı. Kıvama; gelince 
ateşten indirmelidir. 

Cepli elbise, manto ve tayör 
-ti * 
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Bu yaz c^l l elbise, manto tayör 
modası çok taammüm etmiştir. Bun
ların gOze hoş görünmesi için değişik 
çekUlerde olmasma dikkat edihyor. Bir 
kaç model dercedlyoruz: 

1 — Mavi kumaştan spor biçimi 
manto. Ayni kumaşm lâcivert ren
ginden yapüan ceplerin bir köşesi 

gene cep üzerine devriliyor. Düğme
ler lâciverttir. 

2 — Emprime bir elbise üzerine çi
çeklerin renginde ipekliden, çiçek şek
linde İM cep yapılmıştır. 

3 — Omuzdan eteğin aşağısma ka
dar İnen piller beyaz kordone ile İM 
yandan dildlmiş ve bluz ile etekte cep 
yeri yapümıştır. 

4 — Elbisenin kemerinin uçlarına 
cep yapılmıştır. 

5 — Kolsuz bolero. Önünde hilâl şek
linde İki cebi vaı*. 

6 — Çizgüi kumaştan manto. Cep
leri dört parçadan yapümıştır. 

7 — Açık renk fanileden tayör. En
li reverinde birer cep vardır. 

Mayonezler 
Yazın ea fazla sevilen soğuk ye

meklerdir. BUhassa soğuk etlerle, ta
vukla, balıkla, katı yumurta ve sala
talarla yenilen mayonez en başta ge
lir. Bu yemeklerin her biri ile ayn 
renkte ve lezzette mayonez hazırla
mak kabUdir. 

Mayonez yapmak için bir taze yu-
murtamn yalnız şansı üzerine bir tat-
h kaşığı kaynar sirke, tuz ve biber at
tıktan sonra hep ayni tal-afa ezmeli. 
Ezmekte devam ederek damla dam
la zeytinyağını İlâve etmeli. Bir yu
murtaya bir çay fincanı zeytinyağı kâ
fidir. Nihayet bir az daha sirke veya 
limon suyu ilâve ederek arzu edilen 
eksilik elde edilir. 

Bu mayoneze bir katı yumurtanın 
yalmz sarısı Ue yanm kahve kaşığı 
safran ilâve edUirse soğuk etler ve 
patates salatası ile yenilecek altm 
rengi mayonez olur. 

Ayni mayoneze bir kaşık taze doma
tes ezmesi kanştınlırsa penbe renkte 
ve katı yumurta üe pek iyi yenilen 
bir mayonez vücude gelir. 

Küçük parçalarla: kesilmiş siyah 
«eytinler/ «layoneze kanştınlırsa so
ğuk tavuk, ve salatalarla yenilen si
yah benekli bir mayonez yapüır. 

Hıyar turşusu ve yeşU zeytin par
çalan kanştınlan mayonez haşlama 
balıkla pek iyi yenilir. 

Sıkan ayakkabıyı kolay 
genişletmek usulü 

Yazın ayaklar biraz şişer. Ayakka-
büar rahatsız eder, sıkar. Buna mâni 
olmak için kâğıttan bir yumak yap-
mah ve suya batırdıktaln sonra İM el 
arasmda sıkmalı. 

Kâğıttan joımak rutubetli olma-
hdır. Bu yumağı sıkan ayakkabı içeri
sine yerleştirmeli. Bir saat kaldıMan 
sonra yumağı çıkarmalı, ayakkabıla-
nnm genişlediği, ayaklann rahat et
tiği hayretle görülür. 
Sofra ör tüsündeki sirke veya 

ş a r a p l e k e l e r i 
Sofra örtüsüne dökülen sirke yahut 

kırmızı şarap lekesini çıkartmak için 
lekeyi kaynar süt içerisine batırma-
lı. Leke derhal çıkar. Dik su Ue çalka-
malı aşmalı, daha tamamile kuruma
dan ütülemeli. 

MAZİNİN YOKO ALTINDA. 
Aşk ve macera romanı 

• • 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Atıf bey, kendisine uzun uzun iza

hat verdi: Böyle emin, namuslu bir 
gence ne kadar ihtiyacı olduğunu an
lattı. 

— Bak, ben hastayım... Doktorlar 
fazla çalışmamı menediyorlar. Mut
lak bana bir yardımcı lâzım!.. Senin 
ne kadar muktedir ve kıymetli bir 
genç olduğımu öğrendim... Bana bir 
evlâd gibi yardım et!. 

Celâl, gözleri yerinden fırlıyacak 
gibi, muhatabma bakıyordu. Bu zen
gin ve meşhur mühendis acaba deli 
mi oluyordu? Kendisi gibi genç ve tec
rübesiz bir adama böyle bir teklifte 
bulunuyordul , 

Kekeledi: 
— Aman, beyefendi! Ben böyle mü

him bir mevkii nasıl işgal edebilirim?.. 
Bana bu ütifatta bulunmamzdan do
layı size cidden minnettarım? Fakat 
lâyıkile başaramam diye korkarım! 

— Yavrum! Ben sana bu sözleri 
«öyelemeden evvel uzun uzadıya dü-
çündüm. Bizim gibi tüccarlar hissiya
ta kapılan insanlar değillerdir. Senin 
değerini ben ölçtüm, anladım. Bilâkid 
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bunu kabul etmekle beni büyük bir 
yükten kurtarmış olacaksın!.. 

— Aman ,beyefendi, ben gemi işin
den anlarım; fakat ticaretten anla
mam. 

— Kimse annesinin karnmdan tüc
car doğmanuş... O cihet kolay: öğre
nirsin... Gerçi anlıyorum, tereddüd 
ediyorsun; bu teklifim pek ânî oldu... 
Düşün taşm, bana yarın cevab ver! 
Bu suretle mecburen bir gün daha 
fazla yanımızda kalmış olursun! Kı
zım da bu işten pek memnun olacak-
tu-, 

— Nazan hanım bana böyle bir tek
lifte bulunacağımzı biliyor mu efen
dim? 

— Biliyor... Ben ona her projemi 
söylerim. Bu fikrimden dolayı pek 
memnım oldu... Sizin bize daha ya
fan olmak İhtimaliniz onu cidden se
vindirdi. 

Sonra, tatlı tath gülümseyerek İlâ
ve etti: 

— Fakat belM bu yafanhğı siz arzu 
etmezsiniz... 

Celâlin janaklan mahcubiyetten 

fapMrmızı olmuştu. 
— Vallahi beyefendi... - diye bir şey

ler mırıldandı. 
Fakat Atıf, yerinden kalktı. Deli-

kanlmm omuzunu okşıyarak: 
— Haydi!.. Bugünlük işlere dair 

konuşmamız kâfi... Hava güzel... Bir 
otomobil gezintisi yapahm Yarm ce-
vabımzı verirsiniz... Nazan'ı da fazla 
bekletmiyelim. 

O gün genç kız, akşama kadar ken
di kendine üzüldü: Babasımn teklifi
ni Celâl acaba niçin derhal ve mem-
nuıüyetle kabul etmemişti? 

Şayed onların delikanlıyı sevdilderi 
gibi, o da kendilerine karşı muhabbet 
duysaydı, şüphesiz böyle tereddüd et-
miyecçktü... Ne de iyi olacaktı!.. Bir 
tarafmda babacığı, bir tarafında Ce
lâli.. İkisinin arasında ne mesud gün
ler geçecekti!.. Çünkü teklifi kabul 
ettiği andan itibaren genç erkek âde
ta evin çocuğu sayılacaktı. Tıpkı kar
deş gibi!.. Hattâ kardeşten de blraa 
daha ileri... 

Bu hayal, Nazan'm yanaklarım 
pembeleştirdl. 

Kardeşten kuvvetli his?.. Ne olabi
lirdi?.. 

**« 
Bir aralık iki genç yalnız kaldılar. 
Celâl Nazan'a yaklaşarak: 
— Size bir şey soracağım! - dedi -

Fikrinizi almak istiyorum... 
— Benim fikrimi mi?.. Memnımi-

yetle... Neye dair?.. 
— İşlerime dair... 
— Aman Celâl bey... Benim işlerini

ze dair ne fikrim olabilir? Tecrübesiz 
bir kızım. 

— Hayır, hayır!.. Siz çok akıllısınız! 
Babanızın bana teklifini biliyorsunuz, 
değil mi? 

— Evet. 
— Bu, benim için harikulade bir 

nimettir... Fakat bir türlü karar vere
miyorum... Sizinle günlerdenberi açık 
ve samimî konuştuğum için beni ar
tık iyi öğrendiğinize kaniim... Ben bu 
İŞİ yapabilir miyim?.. 

Genç kız, bütün ciddiyetile cevab 
verdi: 

— Hiç tereddüd etmeyin!.. Yaparsı
nız... Eminim... 

Bahriyeli ısrar etti: 
— İyi düşünün... Kendinizi pederi

nizin yerine koyun... Böyle bir vazi
yette benim yardımımı ister miydiniz? 

— Muhakkak! 
Bu cevab o kadar katî, o kadar te-

reddüdsüzdü ki, delikanhmn içi bü
yük bir sevinçle kabardı. Demek bu 
güzel, bu zarif kız onu takdir ediyor
du. Sesi heyecanla titreyerek: 

— Teşekkür ederün Nazan hanım! 
Demek bana bu kadar emniyetiniz 
varl.. 

Moda haber/eri 
Beyaz, mam, pembe, yeşil mxın-

tölan siyah yahut beyaz elbiseler
le giyw£k modadır. 

it İfci renk muslinden, kadife
den, veya ipekliden yapılmış geniş 
ve uzun kemerler rağbettedir. Ke
merle eş eşarp kullanılmaktadır. 

if Renkli billurdan çiçeklerle ya
püan kolye ve bilezikler çok kulla-
Tulacakttr. 

if Fular, ve sürahtan elbiseler 
modadır. 

it tnce nansuk veya organdi-
den yapüan jile ve yakalar el işi 
üe işlenmiştir. 

ir Kenarlı küçük şapkalarla çe
ne altından geçerek arkada şap
ka üzerinde bağlanan vualetler 
kullanılmaktadır. 25-30 sene evvel 
bu şekilde vualet kullanılırdı. 

it Renkli tireden örülen bluz
lar çok giyiliyor. 

it Plajlarda dudak kırmızı ile el 
ve ayak tırnaklarının cilâsı aynı 
renkte olmalıdır. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Bayat yağlar nasıl temizlenir? 

Emlâk caddesi Güney ap. No. 5: Bo
zulmuş yağlan temizlemenin usulünü so
ruyorsunuz. Yağlardan hangi yağ oldu
ğunu yazmadığmız için her iki yağnı da 
temizlenmesini tarif ediyoruz: 

Zeytinyağı: Bayatlıktan bozulan ve fe
na kokan zeytinyağları temizlemek için 
beher litre zeytinyağı için 120 gram kö
mür almah. Bu kömürü hafifçe döğmeli 
ve yağa kanştırmalı. 

Bir kaç saat böylece bu-akmalı. Yalnıa 
arasıra şişeyi çalkalamalı. Sonra filtre 
etmek için bir huni içine temiz p^muk 
koyarak yağı süzmeli. 

Tereyağı: Eğer tereyağında bayat ko
kusu varsa ve rengi de sararmış ise iki 
bardak su içine iki çorba kaşığı bikarbo
nat dö sud karıştınp ezmeli. Bu su için
de tereyağını iki buçuk saat bırakmalı 
Sonra çeşme altında temiz su Ue yıka-
ymca tereyağı taze gibi olur. 

Tavada yanan yağlar: Tava içinde kul
lanılan yağlar iş bittikten sonra siyahla
nır ve dibi tortulu kalır. Bu yağı (sa
deyağ olsun, zeytinyag olsun) temzilemek 
İçin yağı temiz su ile bir tencerede fıkır 
fıkır kaynatmah. Ateşten indirip soğu
mağa bırakmalı. Tortusu dibine iner, te
mizlenmiş yağ suyun üzerinde kalır. Ka
lıkla toplamalı ve temiz olarak sakla-
malı. 

G ö z l e r i n p a r l a k v e c a n l ı 
o l m a s ı iç in 

Gözlerin parlak ve canlı olması için 
içerlerine birer damla limon veya por
takal suyu damlatmak kâfidir. 

— Sonsuz ve katî bir emniyet! 
— O halde bu işi memnuniyetle de-

ruhde edeceğim... Böylelikle ailenize 
yakın olmaktan nasıl memnuniyet 
duyacağlım tasavvur edebilirsiniz. 

— Ya ben 
— Siz de mi? 
— Tabiî... Kabul etmiyeceksiniz di

ye öyle korkuyordum ki... Nasıl size 
ahştım... Daima görmek istiyorum... 

Bu basit ve samimî sözler genci 
altüst etti. Biran başını kaldırdı. Mu
hatabına baktı. Nazan gözlerini iğme-
di; fakat bütün halinden halecan ve 
mahcubiyeti anlaşılıyordu. 

Celâl, kızm bakışlarındaki ifadeyi 
okuyarak, âdeta sarhoş gibi: 

— Nazan hamm... Benimle alay et
miyor musunuz?.. İnanayım mı?... 
Yoksa bu kadar iltifatınız sırf arka
daşlık mı?.. 

Genç kız, biraz sükût ettikten son
ra: 

— Hayır, Celâl... Aldanmıyorsu-
nuz... Size bu sözleri söylemeğe hiç 
hazırlanmamıştım... Bir genç kız ağ-
zma yakışmıyacak bu kelimeleri çiğ
nemeden söylüyorum... Zira biliyo
rum: Hiç bir zaman siz bana açılmağa 
cesaret edemiyecektiniz... 

— Hakkınız var... Hattâ şimdi bile 
bu büyük saadete kapılmak istemiyo
rum... Aramızda o kadar fark var ki... 

(Arkası var) . 
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Eski ve yeni İstanbul 
Bûyûkada eskiden hiç de 
böyle şirin bir yer değildi 

Oğlunun gözlerini oyan, torununu nefyeden 
Imparatoriçe Iren'in mahpesi bugün ne haldedir ? 

Evvelki gün pazardı; halk, mesire
lere oluk oluk akü. Şüphesiz ki, hem« 
şehrilerimizi en fazla celbeden yer^ 
lerden biri de adalardu:. Orada İnşi-
rah buluruz; başunızı dinler, rahat 
nefes alınz... 

Denizin ortasında 3rükselen ba 
Çamlıkh, çiçekli ve zarif binah toprak 
yığınları ne ferah dünya cennetleri* 
dir. değil mi?... Halbuki şehrimiıln 
jBski sakinleri nazarında vaziyet hiç 
ite böyle değildi. Adalar, cehennemr 
di; menfadı; kasvetli bir iflüm diyany-
dı! 

Buraya Bizans prenslerinin sürül-
düğünü işitmiyen yoktur; fakat aca* 
ba buna dair geniş malûmatı olan 
çok mudur? 

Bizim eski müellifler, tstanbuldan 
o derece çok bahsettikleri halde ada
lara pek ehemmiyet vermemişler. 
Her yeri adım adım gezen pirim Ev
liya Çelebi bUe, Bursaya giderken, 
meselâ Heybelidm şu kadarcık ba
his ile iktifa ediyor: 
VASFI HEYBELİ — İstanbuU on sekiş mU-

dir. Muhiti dairen mâdar dokuz mildir. Ma-
l&ur v( abadandır. Bir manastın vardır. Yılda 

bir kere Rumlar kayıklarla gelip ziyaret 
ederler. Cezire halkı hepsi zengin Rom 
reisleridir. Abıhayat gibi suyu ve dilrüba 
bağları vardır. Hâkimleri Bostancıbaşt ile 
Yeniçeri yasakçısıdır. 

BeUi ki bizim kudemayı uzaklık ür
kütmüş; adalan İstanbul dışı say
mışlar; 

Hem buraları fazla nisbette turfa-
tiyan bir ruh taşıyormuş: O zaınaıl 
daha gümrah olan çamlann kuyta-
luğundaki manastırlar, papaslar... 
hülâsa, iltifat etmemişler... 

Adalara dair en iyi malûmatı Gus-
tave Schlumberger ismindeki Bizans 
merakhsı müellif Les İles des Princes 
isimli eserinde buluyoruz. (•) Bu ki
tabı, B. Naci Yüngül dilimize çevir
miş. 1937 de İstanbul Eminönü Halk
evi de bastırmıştır. Baştan aşağı o-
kuyacak olursamz, artık, adalan 
bambaşka bir nazarla görürsünüz. 

Ben burada, diğer mehazlardan da 
ktifade ederek, adalann en meşhuru 
olan Büyükadanm, en me^ur ma-
hastın olan kadınlar, manastırmda 
nihayet bulan facialardan birini nak
ledeceğim. 

* 
Bundan 1158 sene evvel, Imparar 

toriçe İren kocası dördüncü Leon'un 
yefatı üzerine, 28 yaşında olarak 
memleketin mukadderatını eline al-
'dı. Henüz küçük olan oğlu müstak
bel altına Konstantin'e niyabet edi
yordu. Derhal Araplarla musalâha 
akdetti; Slavların ve Rumların İ5-
yajılarını bastırdı. Yeni bir din politi
kası kurdu. (Mukaddes tasvirlere 
tapınmak taraflısıydı; tasvir bozanlar 
nn aleyhine şiddetle icraata girişti) 
&80 le 790 Milâdî tarihleri arasında 
kudıetli bir hükümdar olup dünya-
hın bu tarafına hükmettL Oarba hûk-
tneden Şarlmanla evlenmesi dahi 
tnevzuu bahis edildL 

' («) K. de Boceard. EĞltına, 1 ma M 
I16dicls. Paris. 102S 

Bizans prenses ve prenslerinin menfası ölan 
görünüşü 

istanbul Adalannuı uzaktan 

Fakat bu sırada da oğlu Konstan-
tin büyüyordu. Genç prens bulûğa 
erdiği halde împaratoriçe anne hük
mü bir türlü ona bırakmıyordu. Bu 
hal karşısında ordu 790 da isyan ede
rek tahtı - gerçi annesine kıyasla pek 
beceriksiz bir hükümdar olan - al-
tmcı Konstantin'e verdL 

İren, oğluna hulul etti; kendi de, 
gözdeleri de 792 den itibaren, gene 
hükümet idaresine karıştılar. Bu sı
rada, genç İmparator, dlndarlann 
cevaz vermediği şekilde bir zevce bo-
şayıp, diğerini aldığı için, tren fırsar 
ti ganimet bildi; 

797 senesinin 17 haziranında, hü
kümdar, şehrin sirkinden döndüğü 
sırada bugünkü Eyüp semtinde bulu
nan Aya Mamas sarayı civarmda, 
valdesi İmparatoriçenln parayla tut
tuğu ve maharetle tebdili layafet et
tirdiği ecnebi askerlerin baskımna 
uğradı. 

Fakat Konstantin, o baskından kur
tulup hücumım nereden geldiğini de 
kestirdiği için, Marmaramn Asya sa-
hUlerine kapağı attı. 

İren, büyük sarayı eline geçirip 
derhal iktidan kendine hasretti. Oğ
lunu maharetle takip ettirip, iki ay 
araştırmadan sonra yakalattı. Al-

tmcı Konstantin, eli ayağı bağU olarak 
İstanbula getirildi ve doğduğu oda
da hepsedUdl. 

Fakat İmparatoriçe beklenmedik 
yeni bir isyandan kortuğundan,'oğ
lunu artık hükmedemiyecek bir hale 
sokmak niyetindeydi. Ancak, öldürt
mekle sakat bırakmak şıklan arasın
da mütereddiddi. Nihayet «annelik 
şefkati» galebe çalarak tedbirlerin 
hafifine başvurdu: 

Bir gece, Konstantin, henüz şafak 
sölanek üzereyken, uykusımun en 
tath yerindeydi. Yirmi yedi yaşlarm-
da bulunan bu gencin gözlerini oy
mağa memur edUmlf İşkenceciler, 

Büyükadanm bugünkü hareketli ve neşeli bir tnanzanuS 

usulla odasma girdUer; gürültü et
meksizin yatağma sokuldular ve an
cak iki gözüne birden birer mil dal-
dırdüdan vakit mahlû İmparator u-
yandı. Vahşi bir hayvan gibi bağırdı. 
Feryadlan kesilince annesi aleyhine 
t>eddualar etti. Saatlerce lavrandı 
durdu ve yaralanmn tedavi edilme
mesini istedi BöyleUkle öleceğini u-
muyordu; fakat yavaş yavaş körlüğe 
alıştı; hattâ annesinden büe fazla 
yaşadı! 

Altıncı Konstantin'in ilk kansmdan 
öfrozin isimli bir kız çocuğu dünyar 
ya gelmişti ki İren oğlunu kör ettiği 
günler zarfmda, bu mini mini toru
nunu da, rahibe yetişsin diye Büyük-
ada kadııûaı manastırma hapsettir-
mlştl. İmparatoriçe, sonradan kendi
ne de mahpes olan bu manastın sal
tanatı esnasmda pek mükellef şekil
de tamir ve ihya ettirdi. 

Ellisini bulmuş olan bu hükümdar 
kadm, artık şevket ve ikbalinin en 
yüksek derecelerindeydl. Kendini ra
kipsiz sayıyordu. Nazırlardan Nise-
fOT'ım tahta karşı gizil emeUer bes
lediği kmdisine bir kaç kere haber 
VMildiyse de, o, öteden beri istihfaf 
ettiği bu şahsiyete ehemmiyet bile 
vermedi Sadece kendisini azarlamak-
ikttfa etmlştL 

Fakat bir takım haı-emağalan ve 
yüksek memurlar, aralannda komp
lo kurup rahatsızlık geçiren treni 
Marmara layısmda yaptırdığı ve pek 
sevdiği Elöter sayfiyesinde bastılar. 

Ancak giyinmek üzere bir kaç da
kika müsaade ettikten sonra onu 
kapalı bir tahtıravanla büyük sara
ya naklettUer. 

İmparatoriçe hiç Ur şilcftyet ve 
hayret alAlmi göstermedi; gururu 
buna manidi; mukadderata vakura-
ne inkıyad etti. 

Ertesi gün odasııun önünde bir kı
lıç şıkırtısı işiterek yatağmdan doğ
ruldu. İmparatorluk tacım giyen Nl-
sefor eşikte belirmişti: Büyük bir ne
zaketle ve hürmetle İren'in karşısm-
da eğUdi. Nefret ettiği bu tahta söz
de istemlye Istemlye çıkmak mecbu
riyetinde kaldığım, uzım uzun anlat
tıktan sonra kendisine itimad etme
li için İmparatoriçeye yalvardı ve o-
nu ebediyen koruyacağına dair ye
minler etti... Bu uzun mukaddimeler
den sonra gizli arzularım açığa vura
rak, tren'den, bütün saltanatı esna
smda biriktirip sakladığı hazineleri
nin yerlerini sordu. 

tren, yavaşça şöyle cevap verdi: 
— Ben fakir bir ailenin kmyım. 

Allah: beni İmparatoriçe yaptı. Tah
tımdan yuvarlanmama sebep gflna-
hımdır. S«n benim elimdeyken Lste-
Itrdlm seni mahvedebUlrdlm. Benim 

(DmHOn 19 İincü sahlftdâ) 
yflrflk ÇeleU 
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N A N E M O L L A 

Saraylıların Koça ile seyre gidişi., 
Acele etmeyin, anlatacağız. 
Koltuklarda başyosmalığı seneler

ce denemiş, illallah demiş. Hanım ni
nelerin, teyzelerin, ablalann hükmü 
altmda yaşamağa artık tahammülü 
yok. Oralarda cammn istediğine çık
mak, istemediğine çıkmamak olamaa. 
Kim gelse, onu kim beğense eyvallah 
demeğe mecbur. 

Saniyen birile odaya kapandı mı, 
karşı oda, aşağı kat şevkten, ala ala 
heyden kinisin; nekreler, bir kol çen
giler, hokkabaz mizaçlar ortalığı ne
şelere, kahkahalara garketsin; o, müş
terisi uyuntunun, soğuk nevanın, tm-
maz melâikenin yamndan ayrılmama
ğa mahkûm... 

Hafazanallah, yenir yutulur şey mi 
bu? 

Tarandü hammm fikrince ev sahi
bi olmakhğln muhassenatı çok. 

Bir defa, onun işleteceği ev yol ge
çen ham gibi olmıyacak. İstanbulun 
birinci sınıf muhabljet tellâllannı bi
liyor. Yalnız bunlan vasıta edecek; 
pek kibar, pek seçme kimselerden 
gayrisini katiyen evine sokmıyacak. 

Sonra, gelenleri kapı aralığından 
gözetliyecek. İçlerinde hoşuna giden 
var mı, yok mu?.. Varsa yanlanna çı
kacak; ağırlıyacak, mağırlıyacak. Şar 
yed yoksa, yardımcısı ne güne duru
yor? Arab Pamuk bacı? O karşüasm, 
idare etsin. 

Bacı bunlan beceremez mi?.. Ne di
yorsunuz, ne vaktin adamı o, ne Pa
muk bacı o?.. Hünkâr efendi gelse sür 
karşısma, bak nasıl memnun ediyor. 

Daha sonrası en mühimmi. Gelen
lerden birini veya bir kaçım gözü tut
tu da sofaya fırladı değil mi, bilaistis
na hepsinin gözü bvmda. Hepsi buna 
dudak sarkıtmadalar, buna ağızlan-
nm suyu akmada... 

Burunburuna: 
— Mirim, işbu sahibPi hane lâtilo-

Inım, benim!.. 
— Ben bekârım daderciğim, Lütfet!. 
— Yooo, kabul etmem. Asah vesate-

tUe sizi buraya getirenin abdi ahl^ar 
olduğunu, hakkı intihabın enönce ba
na taallûk ettiğini ımutmaym aha-
veynl.. 

Diye mecelleşirlerken, bunlan sey
retmek az zevk midir? 

Sarayh hammm Nişancadaki evinin 
içi, neşeden, keyiften, ahenkten inli
yordu. 

Keman, tambur, ud, kanım nağme
leri, yanık yanık kadm gazelleri, tath 
tath şarkı nakaratları etrafa taşıyor
du. Fasıl tam yolunda; gazelli taksim
den başhyarak peşrev, ardından bes
te, şarkı, türkü.. 

Yosmalardan İdmler yoktu İçimler? 
Kumru, Güvercin, Beyaz Papağan, 

San Papağan, Büyük Ceylân, Küçük 
Ceylân.. 

Bunlann asıl isimleri de Neşveican, 
ŞevkıdU, Leman, Afitap, Büyük Fitnat, 
Küçük Fitnat... 

Rakı sofrası boydan boya donanmış. 
Üstünde kuş sütünden maadası. Sı
cak, soğuk mezeler; turfanda yemiş
ler; billur kâseler içinde karlar... 

Pamuk bacı mutfakla meclis odası 
arasmda pervane... Şiş kebablanm, 
cızlHz köflerlni, ciğer, beyin, barbun-
ye tavalarım taşımada... 

Ba« sedirde, şam kotnosile IcapU 
çekmecen yayvan minderde, başı mat
ruş, ensesi katmer katmer, yûıü yar 
nak, dudak hizasmca kesik bıyık, sar 
İcah bir haftalık tıraş kadar az, çene
sinin altı gabgabh, hilâli gömleğinin 
arasından beyaa teni ve arşaklanmış 
memderi gOrûnsn, göbekli. 48, 60 İlk 
bir adam^* 

Ne neşe, ne sürür, ne şadümani için
de... Dili hiç durmuyor, mütemadiyen 
söylüyor. Söylerken kahkahalan atı
yor; kahkahalan atarken daha ziyad* 
kızarıyor, morarıyor. Taş ölçerim, bey
nini kan bürüyüverecek. 

Bu zat, âlemi âbı yapan, kese dolusu 
lirayı cebden boşaltmış ve evi kapı ka* 
pamaca kapatmış olan bir hovarday
dı: 

Rumeli sudurundan ve Meclisi inti
habı hükkâmüşşeri âzasmdan Nimett 
Molla beyefendi. 

Şimdi tanıyacaksınız. Hani Eşrefin 
cemaziyelevvelinden bahsederken, Çır^ 
pıcı çayınnda onu bir sanklmm gör
düğünü, bir kazaskere götürdüğünü, 
iltimasla İstanbul kereste gümrüğüne 
kâtib ettirdiğini söylememiş miydik? 

İşte bu göbekli o kazasker efendi... 
Nimeti Molla bey, esbak şeyhislâm-

lardan Ahashavî Hüseyin Nimeti efen
dinin hafidi ve (Meclisi imtihanı kur'a)' 
âzalarmdan sudurdan müteveffa Meh-
med Hacletî Mollanın oğlu. 

Servet ve samanı Karun misal. De
deden ve babadan kalma İskeçede, 
Kavalada çiflikler; İstanbul, Edime-
de hanlar, hamamlar, iradlar, akarlar. 

Ahashavî efendi. Üçüncü Selimin 
şeyhislâmlanndan. Çabuk kündeye 
gitmemiş, makamı meşihatte sene
lerce bulunmuş; ferveibeyzayı lâbis-
ken ölmüş. 

Oğlu Hacletî Molla, varis olduğu 
mah mülkü bir kat daha arttırmış. 
Onun da oğlu mevcuda da katmış. 

Vüâyet ve sancak naiblerinden, ka
za kadılarından lx)yuna cet)ellezi, bo
yuna rüşvet. Adamına göre binlercesi-
ni, adamına göre de yüz mecidiyeye 
kadarına bile razı... 

Herifteki gösteriş, övünme tarafım 
sorma... Meselâ, ikide bir cebinden 
bir inci teşbih çıkanyor, öpüp başına 
kojmyor: 

— Ceddi ekremim, şeyhislâm mağ*-
fur Ahashavî Hüseyin Nimeti efendi
ye Sultan Selim ham salis hazretleri
nin bergüzandır. Ehlivukuf iki bin ke-
sahçe kıymet biçiyorlar. 

Ardmdan, parmak kalınlığında al-
tm köstekli, ibrişimden örme kese 
içinde bir saat çıkarıyor, kesenin k©-
nanm arahyor. Mineli, hakikaten in
ce iş ve antika... 

— Keseyi açamam, zira günaha gi
remem. Minesinde nisa taifesine aid 
tasvir var... dedikten sonra: 

— Bu da büjrük pederi vâlâ gühe-
rimden kalmadır. Esbak França elçisi 
ceneral Sivaslı Yani (yani Sebastiyani) 
yedile França imparatoru meşhur Bo-
napartamn yadigândır. Bedestene 
gösterdim, iki bhı altm Flori baha 
takdir ettüer... diyor. 

Hafid Nimeti Molla beyin daha pek 
çok marifetleri var. Yavaş yavaş gö
receksiniz. Şu en yeni marifetini söy-
leyiverelim bari. 

O gün, softalarm kazan kaldınşla-
nna İMIŞ selaeblerden, çıljam ilk desen
lerden bhi de oydu. Zh^ Hasan Feh
mi efendinin hasmı cam, Mahmud 
Nedim paşanm da düşmam bîâmam 
idi. 

Sedirde, omuz yanındakinden ev
vel, çekmeli minderin yanmda, yerde
ki atlas erkân minderindekine gele
lim: 

Babı fetva maaşatı ilmiye kâtibi İb
rahim Sinan efendi. 

Çırpıcıda Eşrefl gören, Molla beye 
koşturan, Kereste gümrüğüne koydu
ran sankh. 

Göbeklinin bendesi, rüşvet ve zevk 
vasıtası, birlikte papaz uçurduğu kl-
şiydL Onun da en yeni marifeti var. 

(Arkası var) 
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Japonyanın orta cinde 
Stratejik hedefleri 

Çin mukavemeti henüz 
kırılmalıtan pek uzaktır 

Çinin şimalinde ve ortasında cere
yan eden muha^'ebeler neticesinde 
takriben 2500 kilometre uzunluğunda; 
bir cephe hasıl oldu. Bu cephenin 
katî harp mmtakalarile, meselâ Lung-
hai kısmile hemen hemen irtibatı yok 
gibidir. Birçok yerlerde, bilhassa şi
mali garbi eyaletlerinde 100 kilo
metrelik ve daha fazla: boşluklar var
dır. Adedce faik olan Çin kuvvetleri 
bu boşluklardan istifade ederek Ja
ponların marş gruplarına ve yahut 
mevzi sistemlerine karşı cenah taa:r-
ruzlan yapmaktadırlar. Çinliler hu
susi harp taktiği olarak küçük çar
pışmalar usulünü tatbike başladılar. 

Bu çarpışmalardan mümkün oldu
ğu kadar uzak bulunmak için Japon
lar gittikçe dalıa büyük emniyet kıta
ları ikame etmeğe mecbur kaldüar. 
Birçok yerlerden yapüan bu Çin ta
arruzları cephede ve menzil mmta-
kasında o kadar genişledi ve Japon 
ordusunu o kadar işgal etmeğe başla
dı ki mart nihayetinde Japon ordu
sunun göz önünde bulundurduğu as
kerî hedeflerin akamete uğradığı ve 
muattal kaldığı zannı hasıl olmuştu. 
Onun için Japon ordusu başkuman
danlığı, Suceu - Kanal - Hayçau sa
hasında bulunan ve takriben 500 bin 
k'ş'den mürekkep olan Çin ordusuna 
karşı geniş mikyasta hazırlanmış bir 
taarruzla katî bir muvaffakiyet elde 
etmeğe karar verdi. 

Bu maksadla Çinin şimali garbisin
de ve şimalinde bulunan cepheler bi
lerek açık bulundurularak Şantung 
cephesinde büyük Japon kuvvetleri 
tahşid edildi. Müteaddid topçu alay
ları ve takriben 500 harp ve avcı tay-
yaresile takviye edilen 14 Japon fır
kası 300 kilometre genişliğinde ve 200 
kilometre derinliğinde bir saha üze
rinde pek kuvvetli olarak yerleşmiş 
olan ve Japon kuvvetinden iki misli 
fazla olan Çin ordusunu bir çevirme 
hareketile imha edecekti. Harekâtın 
sıklet merkezi, mükemmel surette tak
viye edilmiş olan ve stratejik bir kıy
meti haiz bulıman demiryolları ilti
sak noktası Suçeu'nun şimaline ve ce
nubuna isabet ediyordu. Burada Ti-
yençin - Pukau demiryolu boyunca 
bilhassa şimal ordusu tarafından ya
pılan hücumlar Çin müdafaasını o 
suretle bağlıyordu ki motorlu fırka
larla Çinlilerin garp cenahına karşı 
sevkolunan çevirme hareketleri mu
vaffakiyetle cereyan ediyordu. 

Hoangho ile kanal arasında ilerli-
yen Japon kolları cenuptan yürüyen 
kısımlar'a birlikte 6 noktada Lun<îhai 
hattına vasıl oldular. Bu kuvvetlerin 
tahrip idlerine tayyareler de iştirak 
ettiği için Japonlar 70 Çin sevkıyat 
katarını muattal bir hale getirmeğe 
muvaffak oldular. Bu suretle, hat bo
yunca garba çekilmek istiyen ve Su-
çeu ile Hayçau arasında harbeden 
Çin kuvvetlerinin ricat hattı kesilmiş 
oluyordu. Buna rağmen Çin kuman-
hğı, cephe aralıklarından istifade ede
rek en seçme fırkalarını ve zor tahrik 
edilebilen harp malzemesi kütlesini, 
bilhassa ağır toplarmı vakti zamanın
da Kveytek ve Kayfeng'de bulunan 
yeni müdafaa hatlanna çekmeğe mu
vaffak oldu. 

Bu suretle Çinin Suçeu şarkmdaki 
esas müdafaa hattı dokunulamıyacak 
bir hal aldı. Orada kalan 200 bin ki
şiden ibaret bulunan müdafaa kıta
ları müstahkem şehrin sukutundan 
sonra ha.rbederek cenubişarkî istika
metinde çekildi. 

Japon başkumandanlığı bu sayede 
mühim bir askerî hedefe erişmiş olu
yor. Çünkü Suçeu'yu ele geçirdikten 
sonra Tiyençin-Pukau hattma da hâ
kim oldu. Biribirile birleşen Japonla-
rm şimal ve cenup ordularının ileri-

Bir Çin btası 

deki harekâtı kolaylaştı. Bununa! be
raber Japonlann bu muvaffakiyetine 
büyük bir ehemmiyet vermek doğru 
olamaz. Çünkü Çin ordusu kendisini 
çevirme hareketinden ve imhadan 
kurtarmağa muvaffak oldu. 

Şimdi Japonlai: Lungkal hattı bo
yunca, cenuptaki Ankoei'den Pekin -
Hankau hattının ortasına yeni bir 
taarruz hareketine başlamışlardır. Bu 
hareketin tâli maksa:dı şimdiye kadar 
elde edilen muvaffakiyetleri tesbit ve 
takviye etmekten ibarettir. Japonya 
herşeyden evvel hattın şarkmdaki sa
hayı, cenubî Şantung'la şimalî Kiang-
su'yu emin bir surette ele geçirmek 
istiyor. Burada 200 bin kadar asker
den mürekkep bir Çin kuvveti ricat 
halinde bulımmaktadır. Bu kuvvetin 
Kveytek - Hofei umumî hattında bu
lunan esas Çin kuvvetlerile birleşmek 
için garbe doğru bir yarma hareke
tine teşebbüs etmesi beklenilmekte
dir. Bundan başka Hayçau etrafmda 
ve kanalın her iki tarafında birçok 
münferid müsademeler vukua gelmek
tedir. 

Tiyençin-Pukau hattınm garbinde 
ve Lunghai hattmm her iki tai"afm-
daki vaziyet de henüz tamamile ay-
dmlanmamıştır. Bunu anlamak için 
Kayfeng - Kvaytek sahasında ve Men-
şeng - Hofei etrafında hareket, 
eden büyük Çin kuvvetlerinin bü3rük 
bir Çin taal-ruzu yapmağa rm hazır
lanmakta olduklarını, yoksa tedafüi 
harekât için tertibat mı aldıklarını 
bilmek lâzımdır. Şimdiki halde kuv
vetli Çin kıtaları Lunghai hattı bo-
yvmca şai-ka doğru hücum etmekte
dir. Bu hücumlara en ziyade 19 uncu 
kolordunun 87-89 uncu fırkaları iş
tirak etmektedir. Bu kolordu en iyi 
teçhiz edihniş ve ağır toplara malik 
olan Çin kolordusudur. Fırkalar ge
çenlerde Şensi'den bu cepheye geti
rilmişti. 

Japonlar bir de Menşeng ile Hofei 
arasında toplanan Çin kuvvetlerinin 
Japonyanın cenup ordusunun geniş 
garp cenahına karşı bir hücmn yap
masına ihtimal vermektedirler. Çinli
lerin böyle bir hareketi hattın şar
kında bulunan Çin kuvvetlerinin gai:-
be doğru bir parça hareketine teşeb
büs etmelerile birleştiği takdirde Su-
çau-Pukau hattınm orta kısmında mü
him muharebeler vukua gelecektir. 

Çinlilerin tükenmez insan memba-
larma; güvenerek çoktanberi büyük 
muharebelere şaline olmakta bulu
nan bu sahada katî bir netice elde et
meğe bir kere daha' teşebbüs mü ede
ceklerini, yoksa bütün kuvvetlerini 
Pekin - Hankau hattınm şarkında bek
lenilen büyük Japon taarruzunu dur
durmağa mı tahsis edeceklerini 

yakın bir zamanda aHlıyacağız. 
Bütün askerî vaziyet hülâsa edile

cek olursa Uzak Şarkta uzun zaman-
danberi devam etmekte olan harbin 
henüz en jrüksek mertebeye erişme
diği neticesini çıkarmak lâzımgeli-
yor. Cindeki gibi çok geniş bir harp 
sahasma hâkim olmanın, bir çevirme
de imha hareketini nasıl müphem bir 
f halde bıraktırdığını Suçeu muhare
besi isbat ediyor. Çinliler mânialı 
arazide geride bulunan bir harekât 
üssüne kadar ricat etmeğe tekrar ve 
tekrar imkân buluyorlar. 

Japon başkumandanlığı Suçeu'yu 
zaptettikten sonra kendisine büyük 
bir sevkülceyşi hedef intihap etti. Bu 
sırf Çin mukavemetinin askerî mer-" 
kezi olan Hankau'un bütün Japon kuv
vetlerinden istifade olunarak ele ge
çirilmesinden ibarettir. Fakat Lımgkal 
hattı etrafmda cereyan etmekte olan 
muharebeler henüz katî bir şekil al
madı. Çengçeau - Hankau hattında 
mütemadiyen kuvvetli Çin kıt'alarmm 
toplanmakta olması Japonlann bu 
mmtakada; daha pek büyük Çin muka-
vemetlerile karşüaşacağma bir delil
dir. — A. C. D. 

Afyon ıniibayaası 
inhisar idaresi bu sene de 

Afyonu müstahsilden 
mubayaa edecek 

Eskişehir (Akşam) —. 938 senesi 
afyon mahsulünün geçen seneki gi
bi doğrudan doğruya afyon çıkaran
dan alınacaktır. Afyon yetiştiren 
alım mmtakalannda ' Uyuşturucu 
maddeler inhisarı daimî bir eksper 
bulunduracak ve afyon mahsulü pi
yasaya çıktığı günden itibaren mü-
bayaata başlıyarak ağustos nihaye
tine kadar devam edilecektir. 

(I) inci temiz toplanmış ve ko-
naksız, D. A. kısmına aid afyonlara 
Ziraat bankası vasıtasile kiloda 4 lira 
avans verilecektir. Bu kısım afyonla-
nn da morfin fiati 40 kuruştur. 

(II) inci D. B. kısmına aid afyon-
lann da kilosunda 3 lira avans veri
lecektir. Bu kısım afyonlraın morfin 
fiati de 30 kuruştur. 

İnhisarlar idaresinin bu seneki 
kararlan bütün afyon çifçilerini se-
vindinnistir. 

Ne kadar makarna yiyebilirsiniz? 

Isviçrenln Cenevre şehrinde 
garip bir müsabaka yapıldı 

Saat on ikiyi çalarken birbiri ardı sıra 
12 büyük bardak bira içenler, 12 katı 

yumurta yiyenler - Sarılı kâğıdlarile birlikte 
üç bifteği çiğ çiğ yiyen hamalın acıklı vaziyeti 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaptan satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman diki? ve yazı maldneleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazmıı 

saire bulunar. 

Geçen hafta İsviçrede garib bir 
müsabaka yapılmıştır. Müsabaka, 
makama şampiyonunu seçmek için
di. En çok makama yiyecek olana 
mükâfat verilecekti.. 

Cenevrede yapılan yanşa 18 rakib 
girmiştir. Bunların içinde iki kadın 
da vardı. Birinciliği Paul adında 21 
yaşında bir genç kazanmıştır. Bu 
adam tamam iki küo 425 gram ma
kama yemiştir. 

İkinci C. Boyer adında larkını geç
miş biridir. Bu da iki İdlo 180 gram 
makama5a gövdeye indirmiştir. 

Üçüncülüğü, müsabakaya giren ikJ 
kadından biri kazanmıştır. Mart 
Bertlan adında ve 28 yaşlannda olan 
bu laz 1 kilo 950 gram makama ye
miştir. 

Müsabakaya girenlerden birinci 
ve ikinci uzun müddet sırtüstü yat
mağa ve bikarbonat almağa mecbur 
olmuşlardır. 

Halbuki genç kız üçüncülüğe razı 
olduktan sonra: «Çok şükür bugün 
adamakıllı doydum» diyerek yerin
den kalkmış ve hiç bir rahatsızlık 
eseri göstermemiştir. Bu hal çok na-
zan dikkati celbetmiştir. Mart Bert
lan öyle iriyan bir kadın değildir. 
Büâkis ince vücudlü ve pek sevimli
dir. Çalışarak ailesini geçindirmek
tedir. Genç laz kendisile görüşen bir 
gazeteciye demiştir ki: 

«— Bir çok genç kızlar şişmanla
mamak için yemek yemiyorlarmış. 
Ben böyle bir şeye lüzum görmüyo
rum, çünkü ne kadar yemek yesem 
şişmanlamıyorum. Yediğim yemeği 
pek çabuk hazmediyorum ve tekrar 
acıkıyorum. Benim için günde 8-10 
defa yemek yemek kabüdir. Yemek
ten katiyen kaçmam. Nerede bir şey 
ikram edilirse ahnm. Ekseriyetle 
sofradan yan aç kalkanm. Bundan 
az yemek yediğimi zannetmeyin. Bi
lâkis, basit şeyler de olsa, çok yerim. 
Hele ekmek en büyük gıdamdır. Ete, 
hamur işine, tatlıya da bajalınm.» 

Garip iddialar 
İsviçredeki müsabaka garib iddia

ları hatırlatmıştır. Bir zamanlar, 
hele orta çeığlarda halk arasmda en 
büyük eğlence çok yemek yemek, ya
hut çok içki içmek iddialan idi. Me
selâ saat on ildyi çalarken birbiri ar
kası sıraa 12 büyük bardak bira, ya
hut şarab yuvarlamak en çok revaç
ta olan müsabaka idi. 

Keza birbirini müteakib 12 katı 
jmmurta yemek te o zamanların 
en mühim müsabakalanndandı. 15 -
20 yumurta yiyenlere de tesadüf edi
lirdi. Fakat bu yüzden hastalanan
lar, hattâ ölenler pek çoktu. 

Bir zamanlar bizde de bütün bir 
kuzu3ru, bir tepsi baklavayı, yahut 
iki okka irmik helvasım yemek için 
bahse girişenler pek çoktu. 

Fakat başlıca bahis çok mahallebi 
yemek üzerine idi. Birbiri arkası sı
ra 30 mahallebi jnyenlere çok tesa
düf edilirdi. Bu yüzden mideleri ge-
nişliyerek bütün hayatlannca mide 
hastalığı çekenler vardı. 

Çiğ 3 biftek 
Son zamanlarda bu gibi garib iddi

alar ve bahisler azalmıştır. Yalnız 
geçende Pariste mezbahada hamal
lık eden 21 yaşında Rene Quinet adın
da bir genç arkadaşlarile üç bifteği 
çiğ çiğ ve sarili kâğıdlarile birlikte 
yiyeceğine dair bahse tutuşmuştu. 
Quinet filhakika üç bifteği yemiş, 
bahsi kazanmıştır. Fakat az sonra 
hastalanmış ve bütün tedbirlere rağ
men kendisini kurtamak kabil ola
mamıştır. Zavallı genç, garib bir iddi
aya kurban gitmiştir. 
Bismark'm bir mağlûbiyeti 

Bu münasebetle bir Fransız gaze
tesi Bismark'n bir mağlûbiyetine 
aid şu haberi veriyor: 

Meşhur Alman hükümet adamı 
boğazına çok düşkündü, pek çok ye-

Bir oturuşta İki kiloya yakın makal^ 
na yiyen matmazel Mart Bertlan 

mek yerdi. Bismark bununla iftihar 
ederdi. Esasen iri vücudunu az ye
mekle beslemek kabil değildi. 

1871 senesinde sulh müzakereleri 
olurken Fransa murahhası olarak 
Pouyer Quertier'yi göndermişti. 
Pouyer de atlet vücudlü ve boğazına 
düşkündü. Bismark'ın çok yemek 
yediğini bUdiği için bir gün bir mü
nasebetle Alman Başvekilini yemeğe 
davet etmişti. Bu yemek iki hükümet 
adamı arasında âdeta bir maç mar 
hiyetinde idi. 

Sofraya bir çok güzl şeyler geldi, 
bunlardan bol bol yendi. Yemek son-
lanna doğru, artık kannlar doyduğu 
sırada maç başladı. Sofraya düzine
lerle karidis getirildi. Bismark İW 
Quertier bunlardan yemeğe başladı
lar. İş âdeta inada bindi. Fakat on 
birinci düzinede Bismark mağlûbi
yeti kabul ederek elini çekti. Bazılar 
nnm korkulanna rağmen bu mağlû
biyete kızmadı, tebessümle: «Biz de 
bazan böyle mağlûb oluruz» dedi. 

Bu alcşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
Icöyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Beşir Kemal, Fatih: İsmail Hakkı, 
Karagümrük: Ali Kemal, Bakurköy: 
Hilâl, Sanyer: Asaf, Aksaray: Cerrah-
paşada Şeref, Beşiktaş: Halid, Fener: 
Balatta Hüsameddin, Kumkapı: Asa-
doryan, Küçükpazar: Hasan Hulusi, 
Samatya: Kocamustafapaşada Rıd
van, Alemdar: Çemberlitaşta Sırrı 
Rasim, Şehremini: Topkapıda Nâzun, 
Kadıköy: Söğütlüçeşmede Hulusi Os
man, Üsküdar: İmrahor, Heybeliada: 
Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beyko8, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsanndakl ec-
zangler her gece açıktır. 

Emin Coşkundere adında 
muharririmiz yoktur 

Emin Coşkundere adında biri
nin Anadoluda Akşam muharriri 
sıfatile gezdiği ve abone kaydet
tiği haber ahnmıştu'. Gazetemi
zin bu namda hiç bir muharrir 
veya muhabiri olmadığını, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmiyeceğimlzi 
beyan ederiz. 

Mühim ihtar: 
idaremiz tarafmdan mühürlü ve 

imzalı, ayni zamanda vilâyetçe tas
dik edilmiş ve «abone kaydine me
zundur» ibaresini muhtevi vesikası 
olmıyanlara emniyet ve itimad edil
memesini, aksi takdirde mesuliyet 

kabul etmiyeceğimlzi beyan ederiz-
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Haftanın vakaları 

cindeki muharebeler: EAntonda son bombardımanlardan birinde harap ola n Ur sokak 

^ 

iHik ve Düşes Tindaor Versaydan Fransanm cenubunda Kan şehrine {itmiş
lerdir. Birkaç ay burada kalacaklardır. 

Milletler Cemiyeti yeni binasında uzun 
koridorlardan biri 

'̂ Cte henüa yaı baslamanustur. Buzda kayma mfîsabakalan devam edlyrar 
Fransada yeni bir filim çevirmeğe 

başhyan Tito Russi 

Ağaçtan şeker, domates 
kabuğundan kauçuk! 

Almanya ve Italyada çok büyük 
iki fabrika kuruluyor 

Odundan ikinci derecede muhtelif diğer birçok 
yiyecek ve sınaî maddeler istihsal edilecek 

Almanyanın bir harp vukuunda yi
yeceğini ve sanayiine lâzım olan ham 
maddeleri memleketinin dahilinden 
temin edebilmek için hazırladığı dört 
senelik plânm tatbiki yeni yeni sana
yi doğurmaktadır. Bunlardan biri de 
ağaçtan şeker çıkarmaktır. 

Bu plânı tahakkuk ettirmek üzere 
cenubî Almanya Ağaç Şekeri Anonim 
Şirketi namı altmda kurulan müesse
se Regensburg şehrinin varoşlarmdan 
birinde büyük bir fabrika kurmuştur. 

Ağaçtan şeker çıkarmak İçin bütün 
dünyada ilk kurulan fabrUta bu mu
azzam müessesedir. Şeker doğrudan 
doğruya ağacm kütüğünden değil 
belki marangoz fabrikalarmdan çıkan 
talaf ve rendelerden istihsal edilmek» 
tedlr. 

Ağaiçtan şeker istihsalini ilk düşü
nen mütefermin profesör Bergins'dlr. 
Bu zat daha evvel kömürü mayi har 
line getirerek petrol gibi Inıllanmak 
İçin pratik usuller bularak büyük şöh
ret kazanmıştı. 

Cenubî Almanyada kunüan akaç
tan şeker fabrilcasınm eşleri bu mem
leketin diğer taraflannda da tesis edi
lecektir. Bu fabrikada 150,000 metre 
nükâbı ağaç sarfedecektir. 

Marangoz fabrlkalarmdaki talaş ve 
rendelerden başka kereste çıkarılmak
ta olan ormanlairda kesUen ağaçlarm 
destereden kalan en küçük kınntısi 
bUe İcaybedilmeksizin toplanacak ve 
fabrikaya gönderilecektir. 

Fabrika yalnız ağaiç kınntüann-
dan şeker İstihsal etmelde kalmıya-
caktır. Almanyamn hariçten celbet-
tiği ve pek çok döviz sarfettiği albü-
minll maddeleri ve meselâ yumurta 
alkmı da bu fabrika temin edecektir. 
150,000 metre mikâbı ağaçtan 20,000 
tem ham madde istihsal edilecelctir. Bu 
taiıammür ettirilerek 10,000 ton mar 
ya istihsal edilecektir. Bundan 5,000 
ton halis yumurta: akı elde edilmiş ola
caktır. Ağaçtan ikinci derecede muh
telif yiyecek ve sına! maddeler istih
sal edilecektir. 

Bu kadaı muhtelif ve muazzam is-
tihsalât için gayet g^ıiş saha icap 
ediyor. Bunun için Regensburg fab-
rilcası bütün Bavyeranm en geniş ve 
büyük sanayi müessesesi bulunuyor. 
Fabrilca binasırun işgal ettiği haam 
180,000 metre mlltâbı tutuyor. Fah-
rilcamn biri de külliyetli ağaç getiril
mesine ve istihsalâtmı sür'atle nakle 
müsald bir noktada intihap edilmiştir. 

Fabrika hem Almanya otomobil cad
desi, hem de demiryolu ve nehir yolu 
üzerinde bulunuyor. Taze suyu da 
m^zıüdür. Tıma nehrine doğrudan 
doğruya m«-but bulımduğundan bu 
büyük su yolu üe orman mahsulâtmı 
celt)edebUecektir. 

Avusturyalım zengin ormanları bu 
fabrüsaya çok mal verecektir. 

Kimyevî mevad fabrikalamun tesi
si esasen güçtür. Bu yeni fabrikanm 
tesisi daha güç olmuştur. Çünkü şim
diye kadar nümıme tutulacak bir ör

neği mevcud bulunmamaktadır. 
Fabrikanm yanıbajşında Almanya

mn en büyük lâboratuvarlarından bi
ri vücude getirilmiştir. Burada ağaç
tan şeker istihsaline ald ince ameli
yatı talebeye gösterilecek ve ayni za
manda yeni yeni usullerin keşfi İçin 
tedkikler yapüacaktır. 

Fabrika 1939 senesinde tam randı
man verecektir. Fabrikanın inşasında 
günde 500 amele istihdam edilmekte-
dh". 

İtalya da domates kabuğundan simi 
İcauçuk çıkanuak için muazzam tesi
sat vücude getirmektedir. Yirmi mil
yon İdlo domatesten 20,000 kilo suni 
lufuçuk istihsal edilecektir. — F. 

Samsun Halkevinin 
kiiy gezileri 

Koycüler komtdsi Çobanlı kSyünde 
çocuklar ve köy kadmlarile bir arada 

Samsun (Akşam) — Halkevi koy
cüler komitesi, köy gezUeri için zen
gin bir program hazırlamıştır. Bu 
programa göre her hafta koycüler 
koluna mensub kalabalık bir heyet 
köyleri gezerek musahabeler yapmak
tadır. Bu arada doktorlar köylü 
hastalan muayene ederek ilaçlan ve
rilmekte, fakir köylülere yiyecek ve 
giyecek dağıtılmaktadır. 

Köylüler arasında sporun taam-
mümü için komite her hafta köyler
de güreşler, koşular tertib etmekte 
ve birincilik kazananlara mükâfat
lar vermektedir. 

Kendisinden beklerülen vazifeyi 
hakkUe yapan koycüler komitesi önü
müzdeki hafUı İçin Dağköyüne ge
niş bir gezi hazırlamıştır. 

Samsım Halkevinin diğer kollan 
da kendUeıinden beldenen faa l i ]^ 
fazlasUe göstermektedirler. Bilhassa 
gösterit kolu çok çalışmaktadır. 

Pariste balet yetişecek genç kızlar derse çalışıyorlar. 
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Mersin (Akşam) — Halkevi bandosu teşekkül etmiştir. Bandonun bütün 
noksanları tamamlanmış ve iştirak ettiği merasim ve toplantılarda büyük mu
vaffakiyet göstermeğe ba§lara.ştır. Yukarıki-klişe bandoda çalışanlan bir ara
da gösteriyor. 
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Tamşvar Pera ile karşılaşıyor 

Pazar günü Penerbahçeye 1 - 0 
mağlûp olan Rumenlerin Tamgvar 
taJomı ikinci maçını bugün salat 
17,30 da gayri federe klüplerden Pe
ra ile yapacaktır. Fener maçmda bir 
kaç saat evvel vapurdan çıkmalarmd 
rağmen iyi bir tesir bırakan Tamş-
vann bir gün de dinlendiği için bu-
gfün daha i)a bir oyun gösteree^ 
tabiidir. İçlerinde fazla sivrilmiş ojrun-

culal bulunan, fakat birbirlerile gü
zel anlaşan Rumenlerin bugün Pe-
rayı yeneceklerini tahmin ediyorua. 
Ancak gayri federelerin en kuvvetli 
klüplerinden biri olan Peranın son 
zamanlarda formüne girmeğe başla
dığı düşünülür ve güzel bir oyım çir 
kanrlatea iyi bir netice ahnak ihti
malleri vardır . 

Millî maçlar 
ingilizler Fransa millî takımını 

4 - 2 yendiler 
26 mayısta Pariste büyültülen Ko-

îomb stadmda 60 bin seyirci önünde 
yapılan İngiltere - Fransa millî ta-
kımlann arasmdaki maç 4 - 2 İngi
lizlerin galibiyetüe neticelenmiştir. 
700 bin franklık hasılatla rekor taran 
bu maçta İngilizler İsviçrede olduğu 
gibi bir mağlûbiyete uğramamak için 
çok gayret sarfetmişlerdir. BelçikaU 
B. Baer tarafmdan idare edilen maça 
takımlar şu kadrolarla çıkmışlardın 

İngiltere: Vudley - Skroeton, Hep-
gut - Villingem, Yang, Kallls - Brum, 
Matthevs - Dreyk, Gulden, Bastin. 

Fransa: I>i Lc^to - Kazenav, Mat
lar, Burbot, Yordan, Diany - Kurtua, 
Erüsso, Nikola, Hayserer, Aston. 

Oyuna İngilizlerin hücumile baş-
] anmış ve ilk dakikalarda Matlerin 
))ir hatasmdan İstifade eûen. İngiliz
lerin ilk golünü yapmıştır. 

90 saniyede 3 gol 
Mütevazin geçaı oyımun 32 inci 

dakikasına kadar sayı vaziyeti değiş
memiştir. 32 inci daldkada korner
den gelen topa güzel bir kafa vuran 
Yordan Fransızm ilk golünü yap
mıştır. Top ortaya gelir gelmez İn
gilizler Fransız kalesine akmışlar va 
Dreyk İngilizlerin ikinci golünü yap
mıştır. Gene top ortaya! gelir gelmea 
Fransızlarm yaptığı güzel bir hücum 
Nikolanm 25 metreden çektiği çok 
sıkı bir sütle İngiliz kalesine girmiş 
ve bu üç gol 90 saniyede olmuştur. 

Devrenin sonlarmda Di Lortonun 
yersiz bir çıkışmdan istifade eden 
Dreyk İngilizlerin üçüncü golünü 
yapmıştır. İkinci devre zevksiz geç
miş. Son dakikalarda; İngilizler pen
altıdan dördüncü gollerini de yap
mışlardır. Maçı kazanan İngUizler 
yorgun gözüken Fransız takmamdan 
üstün oynamışlaardır. Bu mağlûbiyet 
Fransa milli takımmm bu mevsim 
zarfmda ilk mağlûbiyetidir. 

Dünya kupası 
İtalya oyuncularını 

seçti 
italya futbolunun maruf tek seçi

cisi B. Pozzo dünya kupası için Fran-
Eâya; gidecek olan 22 oyımcusunun 
ilimlerini FİFA'ya bildirmiştir. 

Bu oyuncular şımlardır: 
Kaleciler: Oliviyeri, Serezoll ve 

Masetti, 
Müdafüer: Foni, Rava ve Jenta. 
Muavinler: Serantonl, Andreolo, 

Lokatelli, Perazzolo, Almi, Donati. 
Muhacimler: Biavati, Pasinati, 

Mezza, Piola, Bertoni, Ferrari, Şlgo, 
Ferraıls, KolossL 

İtalya milli takımı oyuncuları iki 
haziranda Fransaya hareket edecek
lerdir. 
Almanlar 9 u Avusturyalı 
o lmak üzere 22 ojrunculannı 

s e ç t i l e r 
Dünya kupasma iştirak edecek olan 

Alman millî takımı oyuncuları da 
seçilmiştir. Seçüen 22 oyuncunun 
9 zu Avusturyahdır. 

Kaleci: Yakob, Raftlve Buhloh. 
Müdafiler: Yanes, Straytle, Şmaos, 

Münzenberg. 
Muavinler: Klçinger, Kupfer, Mok, 

Skumal, Vagner, Goldluunner. 
Muhacimler: Lehner, Nöymer, Pes-

ser, Siffling, Oelleş, Haneman, Ştroh, 
Gos. 

Alman millî takımı tek seçicisi 
Oto Nerz vazifesinden 

çekildi 
Alman miUÎ takımınm seçicisi B. 

Oto Nerz işlerinin çokluğunu bahane 
ederek vazifesinden istifa etmiştir. 
Alman tek seçicisinin yerine B. Her-
berger takımı Parise götürecektir. 
Oto Nerz'in çekilmesinin Ahnan mil
li takımmm son günlerde İngiltere 
ve Astraı VUlâ karşısmda uğradığı 
ademi muvaffakiyetlerin tesiri oldu
ğu zannedilmektedir. 

Tenis maçlaı i 
Paris 30 (A.A.) — Tenis DaVis ku

pası: Fransa İtaJyaya 3/0 galiptir. 
İtalyan bu suretle oyundan uzaklaş-
tınlmıştır. 

Belgrad 30 (A.A) — Davis kupası: 
İsveç Yugoslavyaya 1/0 galib gelmiş
tir. 

Atletizm 
4xll0yarda dünya 

rekoru kırıldı 
Cenubî Kalifomiyada Egarda üni

versitesi 4X110 (402 M.) bayrak tsi-
kimi 40 S. 5/10 hk bir derece ile -
kendisine ald olan 40 S. 8/10 luk dün
ya rekorunu kırmıştır . 

Oberveger ttalya disk 
rekorunu kırdı 

İtalyanm tanınmış atletlerinden 
olimpiyad üçüncüsü Oberveger 51 M. 
49 luk bir atışla İtalya disk rekoru
nu kırmıştır. Bu derece mevsim zar
fmda Avrupaida elde edUen en iyi 
derecedir. 

Yeni bir atlet komple 
/ Yeni yetişen Amerikan atletlerin
den Vilyam Vatson iki gün Içhıde 
aşağıdaki fevkalâde dereceleri elde 
etmeğe muvaffak olmuştur: Yüksek 
atlamada 2 M. 02; uzım atlataıada 
7 M. 60; güUe atmada 16 M. 12; disk-
da 47 M. 14. 

R o m a n y a millî takım Preston
l a b e r a b e r e ka ld ı 

25 mayısta Bükreşte dünya kupa
sma iştirak edecek olan Rumen mil
li takımı son hazırlık maçını İngil
tere kupasmı kazanan meşhur Pres
ton takımüe yapmış ve muvaffakiyet
li bir oyundan sonra 2 - 2 berabere 
kalmıştır. Bu maçtan sonra dünya 
kupasma: girecek olan Romanya mü-
11 takımı aşağıdaki gibi seçilmiştir: 

Pavloviskl - Burger, Şiroin - Vin-
tüas, Dasinaru, Rofinskl - Bindea, 
Kovoçi, Baratkl, Bobola, Dobay. 

Güreş müsabakalarına Kas
tamonu bölgesi de istifade 

edecekler 
Kastamonu 29 (Akşam) — Ahksh 

rada yapüacak güreş müsabakalan 
için Çorum, Çankm, Bolu ve Kasta
monu bölgelerinin Iştirakile bugün 
grup birinciliği müsabakası yapıldı. 

56 kiloda Hüseyin (Kastamonu), 
61 de Abdullah (Kastamonu), 66 da 
Nureddin (Bolu), 72 de Cemil (Kas
tamonu) , 79 da İsmail (Bolu), 87 de 
Mehmed (Çorum), ağırda Murad 
(E^astamonu) dur. 

N i k s a r d a b i r futbol m a ç ı 
Niksar 29 — Bugün burada yapı

lan lig maçmda ZUespor Niksar tar 
kımmı bire karşı 6 sayı İle yemaiş-
tir. 

\ 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan sağ»: 
1 — Bayın fazla. 
2 — Terslik - Toprak tabak. 
5 — Bir peygamber ismi - Sonuna T 

konursa tayyare kaptanı olur. 
4 — Vukuu mümkOn - Şehir harici. 
6 — Baş harfine bir kujrruk takarsanu 

İngiliz parası olur. 
6 — Taym babası - Ayakkabı yüzü. 
7 — Çabuk - Şart edatı. 
8 — Ciddî değU - Çatma. 
9 — Koyu esmer - Kimya, 

10 — Yakın değil - Memba. 

Takardan a^ğı: 
1 — Kaplıcaları meşhur! bir kasaba -

Ceylân. 
2 — Mekteb - Dalga. 
8 — Bir nevi saz âleti - Bedava. 
4 — Akü - Tavlada üç bir. 
6 — Hikâye. 
6 — Doruk - Maksad. 
7 — Harita - Nota - Telkih. 
8 — On birden sonra - Cerahat. 
9 — İnce degll - Yüz. 

10 — Yanmış gömür - Eski mülkiye rüt
belerinin en büyüğü. 
Geçen bolmacsmızm halli t 

Soldan sa|«: 
1 — Kelvinatör, 2 — Aka, Harabe, 3 — 

Pilâv, Abuk, 4 — İp, Ta, Bira, 5 — Minder, 
6 — Amal, As, Ne, 7 — Llç, Hikmet, 8 — 
Yular, İc, 9 — Saniye, Kel, 10 — Araba, 
Kafa. 

Yukarıdan aşağı: 
1 — Kapital, Sa, 2 — Ekip, Miyar, 3 — 

Lftl, Macuna, 4 — Atll, Lib, 5 — İhvan, 
Haya, 6 — Na, Daire, 7 — Arabsek, 8 — 
Tabir, Mika, 9 — Obua Necef, 10 — Re-
kâket. La. 

TENİ NEŞRİYATI 

Türk İllüstrasyona 
Türk İllüstrasyonu mecmuası son nüs-

hasmı Konya vilâyetimize, Konyanm tari
hine, turistik kıymetlerine, sanat eserleri
ne, kültürel, iktisadi ve içtimai sahalar
daki faaliyetlerine tahsis etmiş bulunu
yor. Papyekuşe üzerine fevkalâde büj 
nefasetle basılmış bulunan bu zengin 
nüshada Konyaya dair gayet kıymetli ma
kalelerden maada Konya camilerinin, 
çeşmelerinin, türbelerinin âbidelerinin da 
çok güzel klişeleri de vardır. Aynca Ata-
türkün. Celâl Bayann, Fevzi Çakmağın, 
Şükrü Kayanm ve bütün Konya mebusla-
nmn, Konya valisinin. Halkevi başkanı-
nm fotoğraflarını da ihtiva eden bu mec-
mua3a, Konya gibi büyük ve güzel bir vi
lâyetimizi tanıttığı için, her vatandaşa 
hararetle tavsiye ederiz. 

ÇOCUK GAZETESt 
Türk çocuklannm haklarını korumak 

ve varlığını tanıtmak üzere bir (ÇOCUK 
GAZETESt) çıkmağa başlamıştır. 

UTANIŞ 
Haftalık Uyanış (Servetifünım) bu haf

taki sayısmda Ahmed İhsan Tokgözün 
eElli yü sonra denizlerimizde yeni vapur» 
isimli başmakalesi, merhum Ahmed Saf
fet Ohkaya ald bir yazua, Gav^ Hallt 
Ozansoyun «Bir âyet bir düşünüş» baş-
lıkh hafta fıkrası vardır. Bilhassa bes
tekâr Necib Celâl Uk defa olarak kendi 
kalemlle yazdığı «Özleyişi nasıl bestele
dim» isimli yazısında sanat hayatmın bil 
hatırasını anlatıyor. Bunlardan başka 
bu sayıda başhyan Kerime Nadirin «Se
ven ne yapmaz» romanı, Karlo Dagostl-
nonun bir hikâyesi, Osman Nurlnln ter
cüme ettiği nefis bir şiir, Lûtfl Erişçlnln 
Gençlik Crazetesi hakkmda bir etüdü 
zevkle dkımacak yazüardandıf. 

Manon Lesko 
İnkılâb Kitabevinln 25 kuruşluk ter

cüme eserler serisinin 6 ncısmı teşkil 
eden Manon Leskoyu neşretmlştir. 

S A F O 
tnkılâb Kitabevinln 25 kuruşluk tercü

me eserler serisinin 7 ncl sayısmı teşkil 
eden ve Muazzez Tahsin Berkant tara
fından dilimize çevrilen AlfcKis Dode 
(SAFO) ıtHnanmı (buyucularımıza tavsi
ye ederiz. 

Türk Tütünü 
Basm hajratma yeni ve sevimli bir ar

kadaş daha atıldı. On beş günde bir çı
kacak olan ve (Türk Tütünü) ismini ta
şıyan bu yeni arkadaşın matbuat saha^ 
smda mühim bir boşlntu doldorduğuna 
kaniiz. 

Çünkü, yalnız ihraoatlle memlekete her 
sene 3 0 - 4 0 milyon lira para kazandıran 
tütün İçin böyle derlltoplu bil meslek 
mecmuasma çok Ihtljraç vardı. 

(Türk Tütünü) gazetesinin, tütüncüle
rimizin bu husustaki İhtiyaç ve arzulan-
na tam bir surette cevab verdiğini gördük. 

Mecmua, tütüncülüğü her bakımdan 
alâkadar eden bir çok kıymetli yazılar, 
en yeni piyasa haberleri ve resimlerle do
ludur. Bir tütün tarlasını gösteren renkli 
kapak ta aynca bir güzellik taşunaktar-
da. Bu itibarla İlk sayısmda mütekâmU 
bir vaziyet arzeden (Türk Tütünü) mec
muası blza iyi bir istikbal vadediyor. Mu-
yafabyetler temenni edert% 
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SARAY ve BABIALININ İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ tRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 146 . 

Muhalefet şiddetleniyor, d a m a d 
Ferld de sahnede göründü 

Mevlânzade ile Sabahaddln kaynaş-
mamn kuvvetlendiğini hissediyorlar
dı. Ancak ne tarzda harekete geçilece
ğini bilemiyorlardı; bekliyorlardı. 

İttihadcılar halk arasmda Yusuf 
îzzeddin efendi lehine reklâm yapıyor
lardı ve onu Reşad efendi ile bir sıra
da tutuyorlardı. 

Abdülhamid Ittihad ve Terakkinin 
şehzade Yusuf Îzzeddin ile pek yalan
dan bir temas idame eylediğini mu
hakkak görüyordu; bu, ona KâmU pa-
şamn iddia eylediği saltanat darbesi 
teşebbüsünün haMkl olduğu, hiç ol
mazsa bu yolda bir meyelân ve hazır
lık bıüvmduğu zannmı veriyordu. 

İttihad ve Terakki cemiyetinin ve 
fırkasııun efkân Tanin, Şûrayi Ümmet, 
Hak gibi gazeteler tarafından terviç 
ediliyordu. Tesviri Efkâr, Millet, Hür
riyet (Cenab Şehabeddin beyin) İttifak 
(Samih Rifat beyin) İttihad (Neslm 
Mazliyah efendinin) Hak yolu (Übey-
duUah efendinin) gazeteleri de İttihad 
ve Terakkiye muin oluyorlardı. 

Ahmed İhsan beyin (Serveti Fünu-
nu) ilk günler kadar İttihad ve Terak
kiye merbut görünmüyordu. Mizan, 
Tanzimat (Lûtfi Fikri beyin) Serbes
ti, Hukuku Umumiye, Sadayi Millet 
(Kozmidi efendinin) Hilâl (Ahmed 
Samim beyin) Peyam (Ali Kemalin) 
Alemdar (Refi Cevad, Pehlivan Kadri 
ile Tunuslu Hayreddin paşa zadelerin) 
Yeni Gazete, İkdam muhalefet yolun
da temeyyüz ediyorlardı. 

Bunlar aralannda biribirini boğaz
lamak istercesine taşkm şekilde fırka
cılık kavgalan içinde dahili siyaset 
gürültüleri yapıyorlardı. 

Tüfek ve Siperisaika gibi, Selânikte 
Silâh, Üskübde Top,Manastırda Süngü, 
İşkodrada Kurşım gibi velveleli, tarra-
kalı namlarla çıkarılan gazeteler İtti
had ve Terakki muhaliflerine ateş 
püskürüyorlardı. Bunlar (İstanbul 
muhiti sefiline!) ve (Kahbe Bizans!) 
başhkları altındaki yazılarüe hemen 
her gün İstanbul matbuatına yıldı-
nmlar yağdırıyorlardı. 

Bu tehdidler, tahkirler Istanbulda 
efkân cemiyet aleyhine tahrikte, alev
lendirmekte az müessir olmuyordu! 
Başta Derviş Vahdetinin VoDcam ol
mak üzere dini siyaset demagojisi ya
pan Sıratı Müstakim, Beyanülhak, 
Hikmet gibi matbuat yamnda yuka
rıda ismi geçen Rumeli gazeteleri ha
ricî siyaset demagojisi yapıyor, he
men her gün Avrupa devletlerine, has
saten Rusya ile Avusturyaya, Balkan 
devletlerine atıp tutuyor, harbden, 
Balkanlan ateşe yakmaktan dem vu
ruyorlardı. (1) 

Bu sırada ayandan damad Ferid 
paşa da kendisinden bahsettirecek si
yasî faaliyetlerden geri durmuyordu. 
Küçük kayınbiraderi şehzade Vah-
deddin efendi ile sıkı, fıkı mülakatlar
da bulımuyordu. 

(Son sultamn son cinayetleri) ese
rinde şehzade Vahdeddinln İrtica va-
kasmı hazırlamakta parmağı olduğu
nu musirrane gösteren bay Salih Fu-
ad bugünlerde-İttihad ve Terakki mu
haliflerinin faaliyetleri hakkında şu 
izahatı veriyor: 

(Vahdeddinin Abdülhamid parasl-
le idare ettiği hareketler İlerliyor ve 
İçin, için büyük bir yangm hazırlam-
yordu. KâmU paşa oğlu Said paşanm 
faaliyeti sarayca dikkate pek şayan 
bulunuyordu. 

1909 nisanmm yedisi olmuştu. Ar
tık katı hareketler arifesinde bulunu
luyordu. Mevlânzade, Prens Sabahad
dln, Nâzım paşa birdenbire faaliyetle
rini arttırmışlardL Mevlânzade ile ar-
kadaşlan Kâmil paşa oğlu Said paşa 
İle Vahdetinin hazırladıkları işlerden 
iyicl haberdar idUer. Zaten bu hare
ketleri bir taraftan da onlar körüklt^ 
yorlardı. 

Onlar (İttihadı Muhammedi) ce
miyeti etrafındaki faaliyetin tamaml-
le blşuurane olduğuna kanidller ve bu 
muhakkak ki böyle idi. Prens Sabar 
haddin ve Mevlânzade bu tahrikleri 
Abdülhanüdin idare eylediğini de bi
liyorlardı; kendUerl de İttihadı Mu-

(1) Ankarada Matbuat umumi dlrektör-
lü^ünce neşredilen (Dünya Matbuatma 
Bir B«ki|). 

hammedî ile birlik imiş gibi gözükü
yorlardı. Ancak maksadlanndan zer̂  
rece inhiraf eylememişlerdi. İş patlak 
verince bu bîşuur kütlenin basma ge
çerek yapacaklarım yapacaklardı. 

Onlar Reşad efendiyi tahta çıkar
mağa katiyen karar vermişlerdi. 

Kâmil paşa oğlu Said paşayı adım, 
adım takib ediyorlardı. Onun avcı ta* 
burlan arasında kullandığı kollan da 
biliyorlar, sabık Taşkışla kumandanı 
miralay Rasim bey ile olan sıkı münac 
sebetlerinl kontrol ediyorlardı. 

Fakat ne olur, ne olmaz, harice sa 
sızdırmıyorlardı. İttihad ve Terakki
yi gafU avlamak lâzımdı. Abdülhamid 
bu mesele hakkmda Vahideddin il* 
müzakerede bulundu. 

Bu sırada ayan âzasından damad 
Ferid paşa Ittihadcılardan fevkalâde 
itibar görüyordu. (!) Vahideddin ağa-
beysine Ferid paşanm bu nüfuzlu 
mevkiinden istifade edilmesini tavsiys 
etti. Ferld paşa Ittihadcılardan deve
ran eden şajrialar hakkında Ijri vt 
mükemmel malûmat alabilirdi. 

Abdülhamid bu tavsiyeyi fikrine 
mülayim buldu. Ferid paşayı tahrik 
etmesini kardeşine tembih etti. Vahi
deddin ile Ferid paşa başbaşa verdiler. 
Vahideddin saltanat makamına dere
ce, derece yaklaşmak hırsile yanıp tu
tuşuyordu. Abdülhamidden yüz bul
mamış olan Ferid paşa da Vahideddl-
nin bu emeline hadim olmağı kendi 
menfaatine uyg^un görüyordu. Vaziye
ti birlikte tedkik ettiler. Neticeyi emel
leri lehine buldular. Damad ferid, Ab
dülhanüdin huzuruna çıktı ve hünkâ
ra temin etti, ki İttihad ve Terakki 
uzaktan korkunç görünüyordu; fakat 
hakikatte bir balondu. Osmanlı dev
letini teşkil eden anasmn hepsi onun 
mahvım istiyordu. 

Bımdan dolayı faaliyeti teşdid il8 
etrafa serpilecek paralarla mümkün 
olduğu kadar adam ve tarafdar kazan» 
mak lâzımdı. Damad paşa: (Canla, 
başla uğtıru hümayunda çalışacağını 
yemin ile teyid etti. Abdülhamid Lon-
dradaki İngüiz milli bankasından 
sekiz jrüz bin lira istedi. Bu para - ru-
mî - martm birinci günü saraymda 
hususî dairesine naklolımdu.) 

B. Salih Fuad, Vahideddinin hususî 
tababetine tayin edilmiş olan Reşad 
paşanm damadı olmak itibarile bu 
malûmatın menşei saray olmak muhr 
temeldir. 

Abdülhamidin hal'mden sonra Yıl
dızda nakid ve evrakı nakdiye olarak 
bir mUyondan fazla lira bıüunduğun» 
bakılırsa bugünlerde Avrupa banka-
lanndan yüksek mikdarda para çek
miş olduğımu kabul etmek akla pek 
mülâj^im geliyor. Diğer noktalarda d» 
halin cereyanına aykın düşecek bir 
cihet görülmüyor. BUâkis bunlar d» 
Abdülhamidin perde arkasmda irtic» 
hareketini beslediğini teyid ediyor. 

Istanbulda İttihad ve Terakkiy* 
karşı muhalefetin artüc tamamUe te
bellür ve çok teşeddüd ettiği bir sırar 
da tahaddüs eden siyasî bir cinaye* 
münasebetile yapılan tezahürler ce
miyete melhuz bir tehlikeyi ihtar etti. 
Fakat ne cemiyet, ne hükümet bö 
İhtan anlamadılar. 

1909 nisanmm birinci günü akşanol 
Ahrar fırkası mensublarmdan ve kay
makam mazullerinden Ertuğrul Şaktf 
bey Istanbulda Serbesti İdarehanesi
ne gelerek ertesi günü yapüacak btf 
miting hakkında konuşmak üzere Ba^ 
san Fehmi beyi ahp Beyoğlunda Baj* 
kımldübü erkânmdan Ergiri mebusu 
Müfld bey nezdine götürmüştü, 
arkadaş Müfid beyle dört saat vaki* 
geçirdikten sonra kafalar tütsülü ^ 
yaya olarak kolkola dönerlerken köp* 
rü üstünde Hasan Fehmi bey atılao 
üç kurşun isabetile hemen ölüvennl*" 
ti. Ertuğrul Şakir ise hafifçe yarala»' 
mıştı. 

KatU veya katiller kaçnuşlardı. î* ' 
tuğrul Şakir bey yaralı halUe koşa**' 
ken katil diye yakalanmış, sonra b** 
rakılmıştı. 

Ertesi sabah Ali Kemal bey müUrf* 
ye mektebinde ders verirken talebey* 
karşı bü3rük bir teessür göstererek: 

(Arkası var). 
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31 Mayıs 93« Salı 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plftkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
Beçriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Konferans: Şişli Halkevi 
namına doktor Muzaffer Esad (Karak
ter), 19,55: Borsa haberleri, 20: Vedia Rı-
«a Te arkadaşları tarafmdan Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,45: Hava rapo-
fn, 20,48: Ömer Rıza tarafından arabca 
•öylev, 21: Tahsin Karakuş ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
larbları, (Saat ayan), 21,45: ORKESTRA: 
1 - Bizet: Arleziyen sûvit, 2 - Pinozi: Se-
«nad, 3 - Olinka: Vals fantezi, 22,15 : 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
•pera ve operet parçalan, 22,50 Son ha-
'»erler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — öğle neşrijratı: 12,30: Karı-
I * plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. 13,15: DahUi ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
Jöuslklsi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşlan), 
20: Baat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Leman 
»e arkadaşlan), 21: Keman solo: Vlyilo-
Wst Necdet Remzi Atak, piyanoda Marsel 
Blı 21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
^ K o : Les Mlllions d'Aleöquln, 2 -
Counod: Ave Maria, 3 - Paolo Tostl: Pour 
to Baiser, 4 - Max Bruch: Kol Nldrei, 
• - C. Morena: Quinessenzrn, 22: Ajans 
l'aberieri, 22,15: Yannki program ve İstik
lal marşı. 

Avrnpa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 opera parçalan — Breslav 
*0,10 salon muzikası — Deutschl. S. 20,10 
•lans — Hambg. ve Frankf. 20,10 askeri 
muzika — Königsbg. 20,10 dans — Leip-
Ig 20,10 plâk neşriyatı — Münih 20,10 
»skerî muzika — Stuttg. 20,15 plâk neşri
yatı — Athlone 20,25 konser — Budap. 
2030 piyano — Bükreş 20,45 senfon. kon-
* r _ Droltviç 20 İngiliz muzikası — 
Helslngfors 20,40 orkestra — Hilvers. 20,55 
•»fkestra — Kaşau 20,25 hafif muzika — 
**Uâno 20,30 dans — Midland 20,30 dans — 
<^o 20,15 orkestra — Riga 20,15 piya
no — Sofya 20,45 konser — Stokholm 
20.45 orkestra — Strasburg 20,30 konser — 
l ^ . Toulouse 20,15 operet havalan — 
Varşova 20 piyano, 20,30 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 filim ve dans muzikası — 

l ^ z i g 21 piyano ve orkestra — Deutschl.S. 
'1 piyano — Frankfurt 21,20 orkestra — 
^ambg. 21,10 büyük orkestra — Kolonya 
21,30 dans — Königsberg 21 dansa de-
'*oı — Münih askerî muzikaya devam — 
8aarbr. 21 büyük orkestra — Stuttg. 21 
l̂ alk muzikası — Bari 21,15 Yuananca 
ûeşriyat — Belgrad 21 opera — Bordo 
21,30 konser — Bükreş 21 konsere devam — 
^orans 21,30: «Çingene Aşkı» operet — 
l^elsing. 21 orkestraya devam — Hilvers. I 
*1 konsere devam — Kaşau 21,05 hafif 
touzika — Lyon 21,30 salon muzikası — 
^rs i lya 21,30 konser — M. Ceneri 21,30 
konser — Montpellier 21,45 konser — 
Nls 21,30 opera — Oslo 21,50 orkestra — 
"^- Paris 21,15 salon muzikası — Paris 
^- T. T. ve Lille 21,30 «Kırlangıçlar» ope-
'^ti _ Rennes 21,30 opera — Riga halk 
^luzikasına devam — Sofya 21,53 muzi
ka — Sottens 21 orkestra — Strasburg 
2U0 opera — Rad. Toulouse 21,45 operet 
konseri. 

Saat 22 de 
iJanzig 22,10 orkestra — Deutschl. S. 

2̂,15 orkestra — Hambg. 22 orkestraya 
öevam — Kolonya 22 dansa devam — 
l^lpzig 22 salon orkestrası — Münih 22,10 
^kestra — Saabr. 22 orkestra — Stuttg. 
^ Kolonyadan nakil — Viyana ve Berlin 
^.15 orkestra — Athlone 22 gitara — 
?*lgrad 22 operaya devam — Brüksel n 
*2 hafif muzika — Bükreş 22,45 Rumen 
?^kestrası — Droitviç 22,40 konser — 
•Jorans 22 operete devam — Hilvers. I 
*2,20 hafif muzika — Kovno 22,55 hafif 
»ttuzika — Lüksemburg 22 «İyi Adam» 
^ r e t i — Lyon 22 salon muzikası — Nls 
22 operaya devam — Bratislava 22,05 
P^kestra — Rennes 22 operaya devam — 
*eval 22 hafif muzika — Riga 22,15 ope-
^ v e opera havalan — Sofya 22 konsere 
*^am — Strasbug. 22 operaya devam — 
^ . Toulouse 22,10 muzika, 22,35 Şubert 
""»elodileri. 

Saat 23 de 
t>eutschl. S. 23,30 solistler — Kolonya 

*̂  dansa devam — Königsberg 23,35 plâk 
•Neşriyatı — Stuttg. 23,35 orkestra — Vi-
l '^a 23.30 orkestra — Diğer Alman Istas-
>onlan Hamburgdan naklen 23,30 eğlence 
** dans — Belgrad 23 operaya devam — 
"'ûksel 23,40 piyano — Budap. 23 caz-
^ d _ Droltviç 23,10 salon muzikası — 
' ^ ' a n s 23 dans — Helsingf. 23,15 kon-
?^' — Kopenhag 2335 salon muzikası — 
*'ynbliana 23,15 hafif muzika — Londra 
j »25 dans — Lüksemburg 23,05 orkestra — 
^on 23 salon muziicasına devam — Nls 
^ operaya devam ^ Oslo 23,15 orkestra — 
^aris p. T. T. ve Lille 23 operete devam — 
^ n e s 23 operaya devam — Sottens 
r:^5 orkestra — Stokholm 23,15 orkes-
?* — Strasbg. 23 operaya devam — 
^^- Toulouse 23,15 dans, 23,35 hafif mu-
"*a. 23,45 orkestra. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar dansa 

J*Tam _ Budap. 24,10 fanfar — Droitviç 
**'İ0 dans — Kopenhag 24,15 - 1,15 
r ^ s __ Lüksembg. 2430 dans — Rad. 
J^ttlouse dans 

MEİMILEKET HA RL 

Erzurumda yaz başladı 
imar faaliyeti canlandı 
Şehirde 4 çocuk bahçesi, 3 park 

yapıhyor, caddelere ağaçlar dikiliyor 

2430 dans — 
Stuttg., Berlin ve Frankf. 

* «Undine» operası — Diğer Alman 
"/•^yonlan Viyanadan naklen 1 
^^''i 'alon orkestrası. 

Erzurum (Akşam) — Erzurumda 
yaz geldi, iki gündür havalar ısmdı, 
aiğaçlar yeşermeğe başladılar; bu mm-
takada bahar ve yaz her yerde kıymet
lidir; 6 aylık kıştan kurtulmanm mâ
nâsım ve zevkini ancak uzun kara 
kış günlerini; toprak yüzüne hasret 
kalai-ak yaşıyanlar bilirler. 

Bu yü her senekinden fazla ve ge
niş sahada faaliyet vardır. Vilâyetin 
birçok mıntakalannda tohum temiz
leme işlerine azamî ehemmiyet veril
miş ve bilhassa merkez kazasında fa
aliyette bulunan Ziraat vekâletinin 
motorlu tohum temizleme ve ilaçla
ma makinesi (500) tona yakın tohum
luk ilaçlamış ve çalkamıştır. Oltu, Aş
kale, Hasankale kazalarındaki triyör-
1er de iki jrüz ton tohum temizlemiş
lerdir; bu iş çifçinin lehine tamamen 
parasız olarak ve bütün masraflar Zi
raat vekâletince yapılmaktadır. 

Büyük ziraat kongresine hazırlık 
olarak Ziraat ve Ticaret odaları ve 
rmntaka çifçileri muhtelif toplantılar 
yapmışlardır, kazaJann da mütalâası 
sorulmuş ve kongreye takdim edilecek 
rapor hazırlanmıştır. 

Vilâyet mmtakasmda bu sene ağaç 
dikme faaliyetine azamî germi veril
miş ve merkezle kazalarda yüz bin 
fidan dikilmiştir. 

Bütün kaza ve nahiyelerde kurulan 
kollektlf fidanlıklar genişletilmiştir. 
Erzurum - Trabzon şosesinin sekiz ki
lometresi kamilen ağaçlandırüımştır. 

Vilâyet numune fidanlığmdan halka 
parasız elli bin fidan dağıtılmıştır. 
Umumî müfettişlik grup inşaatı fa
aliyete geçmiştir. Belediye ve imar 
birliği inşaatına devam edilmektedir. 

İmar birliğinin apal-tıman ve nu
mune evleri tamamlanmış ve kiraya 
verilmiştir. Vali B. Haşim tşcan gece
li gündüzlü imar faaliyetine nezaret 
etmektedir. 

Tecrübe uçaklanna çok rağbet var
dır, her hafta pazar günleri uçak mey
danı binlerce seyirci ile dolmaktadır. 
Lise fizik muallimi Hüseyinin bu 
uğurda gösterdiği ilgi ve faaliyet şa
yanı şükrandır. 

Transit yollan tamir ve kısmen ye
niden inşa edilmektedir, Ilıca Erzurum 
arasmdaki bozuk yolun 8 kilometre-
sile, Kop dağındaki bozuk yol ve köp
rüler kamilen ihale edilmiş ve işe 
başlanmıştır. Şeiürde 4 çocuk bahçesi 
ve 3 büyük park yapılmaktadır, bü
tün caddeler ağaçlandınlmakta ve ge
çen yıldan tamamlanamıyan Cumhu
riyet caddesinin parkelerime işine de-
vain edilmektedir. 

Spor kurumunun atlı spor klübü 
6 binek atı satm almış ve hariçten iş
tirak eden atlılarla takviye edilen 
ekipler her hafta uzun yürüyüşler 
yapmaktadırlar. 

Belediye reisi B. Şevket An bir ay 
izinle Ankaraya gitmiştir, mumaileyh 
Erzurumun elektrik işi için alâkadar 
yüksek makamlarla temas edecektir. 

Kırşehir felâketzedelerine yardım 

Bergama (Akşam) — Kurşehir, Yo»-
gad ve havalisi zelzele felâketzedeleri
ne yardım hareketi devam ediyor. Ka-
zamn bütün köylerinde felâketzedeler 
için teberrülerde bulunulmaktadır. 
Teşkil edüen yardım komiteleri, köy 
köy gezmektedir. SaJihley köyü 165 
lira ve 2 yaşmda bir eşek. Kansız kö
yü 90 lira, 1 koyun, Kırath köyü 145 
lira, 2 yaşmda bir dana, Kemente kö
yü 28 lira 50 kuruş, 50 Mlo buğday, 
ÇandarU nahiyesi 317 lira. Bademli 

köyü 44 lira, 2 yaşmda bir eşek, Ka-
bakum köyü 48 lira, 70 kuruş, Yenice 
köyü 73 lira, Samanlık köyü 43 lira, 
Çağlan köyü 47 lira, 50 kuruş, Mazılı 
köyü 81 lira, Kocaoba köyü 115,5 lira, 
Uzunburun köyü 55 lira, 73 kuruş, 1 
koyun ve bir oğlak teberru etmişler
dir. Halkın samimiyeti çok yüksektir. 
Yukandaki resimde yardım komitesi 
Salihler köyünde halkın teberrüünü 
kabul ederken görünüyor. Hamiyetli 
köylümüzü takdir ederiz. 

Samsun ilkbahar 
at yarışları 

Samsun (Akşam) — İlkbahar at 
yanşlan burada geçen yıllara naza
ran büyük bir alâka uyandırmıştır. 
Dün yüksek yanş ve ıslah encümeni 
namına yapılan yanş haftasında bin
lerce halk bulunmuş, koşular zevk ve 
heyecanla takib edilmiştir. Dünkü 
yanşların neticelerini bildiriyorum: 
ilk müsabaka Samsun vUâyet mm-
takası dahilinde doğmuş ve yetişmiş 
üç yaşmda ve hiç koşu kazanmamış 
yarım kan arab ve halis kan arab 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 1000 
metre mesafeli ve 320 lira ikramiyesi 
olan bu koşuya dört tay iştirak etti
rilmişti. Bunlardan Lâdikli Yunus 
Erçin'in Şada adlı erkek kır tayı bi
rinci, gene Lâdikli Hasan İlhanın 
Derviş adlı kızıl kır tayı ikinci ve 
Çarşambalı İbrahim Damlar'm doru 
erkek tayı da üçüncü olmuşlardır. 

Dört ve daha yukan yaşta hiç ko
şu kazanmamış yanm kan arab ve 
halis kan arab at ve kısraklarına 
mahsus olan 2000 metre mesafeli ve 
190 lira ikramiyeli ikinci koşuda 
Develili Ali Caner'in al atı birinci, 
Akdağ madeninden Şakir Turgud'un 
Alşahin adlı al atı ikinci ve Kayseri-
den Seyid Püsküllü'nün Alceylânı 
üçüncü gelmişlerdir. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yanm 
ve halis kan arab kısraklara mahsus 
olan üçüncü koşuya iki at iştirak 
etti. Bu müsabaka ve bu koşu mahalli 
için beher bin metre mesafeye bir da
kika 15 saniye müddet kabul edildiği 
halde bu iki kısrak beher bin metreyi 
bir dakika 45 saniyede katederek 
tatsız bir koşu ve âdeta bir ekzersiz 
yapmış oldular. 

Günün merak ve heyecanla takib 
edilen dört ve daha yukan yaştaki 
yanm ve halis kan arab at ve kısrak-
lanna mahsus olan 3000 metre me
safeli ve 445 lira ikramiyeli dördün
cü büyük ve son koşuya muhtelif vi
lâyetlerden gelen çok kıjmıetli hay
vanlar iştirak ettirilmişti. Bu koşuda 
Sıvastan Abdulah Atısever'in Sünbül 
adlı saf kan doru atı birinciliği, 
(Gemerek) ten Ali Özcan'm Ceylân 
adh saf kan doru atı ikincUiği, Sam
sundan Nahid'in Bayram adlı yanm 
kan doru atı da üçüncülüğü kazan
dılar. 

Koşular heyeti umumiyesi itibarüe 
zevkU ve heyecanlı geçmiştir. Koşu
lar aralarında pehlivan güreşleri, bi
siklet ve yaya yanşlan ve bir çok 
eğlenceli müsabakalar da yapümıştır. 
İkinci hafta yanşlan önümüzdeki 
Pazar günü yapılacaktır. 

Kontrakt Briç 
Meşhur eller No. 7 

^ k 9 4 
V V 8 7 
^ V 10 7 2 
•^ A 10 9 5 

• D 8 7 6 3 
V D 3 2 
4^ R « 
•î" 7 4 3 
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<fk A R 2 
V A 10 4 
> A D 9 8 
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Her iki taraf zonda. 
Kâğıdı veren: Cenub. 

istem 
1 

I! 

III 

Deklârasyon 

Cenub Garfe Şimal 
2S.A.(a) pas 3 S.A.(b) 
pas pas 

1 • (c) pas 2 • 
3 S. A. pas pas 

1 S.A.(d) pas 2 S.A. 
3 S.A. pas pas 

«ark 
p£S 

pal 
pas 

pas 
pas 

Deklârasyon hakkında notlar 
a) Elinde üç sanzatupa lâzım olan 

21 den bir eksik sayı var, onun için iki 
sanzatu ile başlamıştır. 

b) bir vale veya iki onlu ile bir asın bu -
lunması üçe çıkarmağa kâfidir. 

c) Sanzatu yerine tercihan renk gös
termektedir. 

d) Karo yerine sanzatu deklâre etmek 
müreccahtır. 

* 
Oyun 

Oyun: 3 sanzatu Sanzatucu: Cenub 

Bir çok masalarda garb pikanın altılı-
smı çıktı. Cenub asla aldı. Cenubun ya
pacağı iki empası vardır: Biri elinden si
nek, diğeri de yerden karo pasıdır. San
zatucu birinci leveyi elinden tutmuş ol
duğundan ilk olarak sinek pasını yap
mağı tercih etti. Sinek damım oynadu 
Şark rua ile aldı, pika valesini çevirdi. 
Cenub boş verdi. Pikanm üçüncü levesin-
de cenub son pikası ile (rua) el tuttu. 
Üç sineğini aldıktan sonra yerden bir ka
ro oynadı, pas yaptı. Garb rua ile aldı ve 
iki sağ pikasmı da yaparak sanzatucuyu 
bir İçeri attı. 

.*. 
Kritik 

Bu elde takib edilecek oyun tarzma gi
rişmeden evvel küçük bir tahlil yapalım: 
Cenub el tutar tutmaz hemen sinek pa-
smı yapar ve iki pas geçmezse ve garbde 
de beş pika varsa oyunu çıkaramaz. Bina
enaleyh bu tehlikeyi bertaraf etmek için 
ikinci levede cenub karonun asını, 
üçüncü levede küçük bir karo oynamıh-
dır. Vakia karo ması şarkta ise beyhude 
yere bir leve verilmiş olur. Fakat diğer 
cihetten oyunun çıkarılması sureti kati-
yede tahtı temine almır. Çünkü pikalan 
sağlandıktan sonra elin garbe geçmesine 
mâni olmuş olur. El bu tarzda ojmanm-
ca üçüncü leveyi garb karo ruasile alıl 
ve bir pika gelir. Cenub boş verir, üçün
cüsünü rua ile tutar. Müteakiben sinek 
pasmı yapar. Pas her ne kadar geçmez
se de şarkta artık ortağına gidecek pika
sı kalmadığmdan cenub dokuz leve ala
rak oyununu çıkanr. 

Burdur ilkokullarında el işleri sergisi 

4 YI
RI. Kemalpaşa (Ak^m) — Halkevi temesü kolunun Kartal piyesini muvaf

fakiyetle temsil ettiklerini yazmıştım; gönderdiğim resim temsile iştirak eden
leri bil arada göstermektedir. 

Çeltikçi köy Uk okullarmda açılan sergiden bir köşe 
Burdur (Akşam) — Burdurda havalann ısmmasiyle Halkevimizin köycü

lük faaliyetinde de büyük bir canlılık başlamıştır. Bahar mevsiminin ilk gezisi 
yaülı ilk okullardan birisinin bulunduğu ÇeltUıçi köyüne yapılmıştır. Burada 
köylülerle köy odalarmda nasıl vakit geçirileceğine, ve spor faaliyetlerinin 
ujrandınlmasma ve canlandırılmasına dair hasbüıallerde bulunuldu. 

Halkevi tarafından Çeltikçide toplanan yakm köyler muhtarlanna kitap
lar hediye edUdi. Beraberce yemekler yenildi. 

Köy okullarmm ders kesimleri dolayısUe Çeltikçi bölgesinde bulunan ya
tılı ve yatısız ilk okullar tarafından hazırlanan okullar sergisi Halkevlilerin 
Çeltikçide bulunmalarından bilistifade büyük bir törenle açıldı. 

Sergi yeni müfredat programının verimlerini göstermesi itibariyle bu^ük 
bir değer taşımaktadır. Uyandırdığı alâka tahminin fevkindedir. 
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Hava çok güzeldi. Şöyle kırlara doğ

ru bir gezinti yapmağa karar verdim. 
Evden çıktmı. Sayfiyenin tenha yollar 
rmda ilerledim. Bir aralık arkadaşmı 
Hamdiye rasladım. Hamdi elli yedi, 
elli sekiz yaşmda bir adatodı. Çok tat
lı konuşurdu. Onu dinlemek hakika
ten çok büyük bir zevkti. Bımun için 
Hamdiye Tasladığıma pek memnvm ol
muştum. Meğer ona da doktor yürü
mek tavsiye etmiş. Konuşa konuşa 
İlerlemeğe başladık. Bir şra, eskilik
ten çökmek üzere olan yeşil, büyük 
bir köşkün önünden geçiyorduk. Ar
kadaşımın gözleri bu harap, yeşil köş
ke daldı. 

— Hey gidi hey, dedi, yeşil köşk ne 
kadar da eskimiş, ne kadar harap ol
muş... Kuzum oraya; kadar yürüyelim 
de şu köşkü yakından bir kere daha 
göreyim... 

Yeşil köşke yaklaştık. Arkadaşım 
adetâ eski bir sevgilisine raslamış gi
bi heyecanlanmıştı. Sordum: 

— Bu köşk seni pek alâkadar edi
yor galiba... Eski bir hatıran mı var 
burada?... 

Gülümsedi: 
— Evet... Hem de ne hatıra... Yü

rüyelim de anlatayım... 
Yavaş yavaş köşkten uzaklaşırken 

Hamdi anlatmağa başladı: 
— Bundan tam 35 sene evvel ben 

bu civarda oturuyordum. O zaman 23 
yaşmda ateş gibi bir gençtim. Yaz 
günleri akşam üstü bu yolda şöyle bir 
dolaşır, sonra deniz kenarına iner
dim. Ne de olsa gençlik işte... Her ak
şam güneşin batışını deniz kenarın
da seyretmesem olmazdı. îşte bu ara
larda bir gün bu köşkün önünden ge
çiyordum. Birdenbire köşkün bahçe 
kapısı açıldı. Dışarıya' tombulca, sim
siyah gözlü genç bir kadın çıktı. Biz 
o zamanki gençler tombul kadınları 
pek beğenirdik. O vakitler tombulluk 
şimdiki gibi bir kusur sayılmaz, me
ziyet addedilirdi. Lâfı uzatmıyayım, 
tombul ka:dın köşkten çıkarken beni 
gördü. Dik dik, tâ gözlerimin içine 
baktı. Daha o zamanlar çok toyum... 
Böyle bakışlara henüz alışmamışım... 
Heyecanımdan az daha; bayılacak
tım. 

Yeşil köşkten çıkan güzel kadının 
peşine düştüm. Kırlar arasında yü
rümeğe başladık. O biraz ilerideki 
başka bir köşke doğru ilerliyordu. 
Tahminime göre genç kadın yeşil 
köşkte oturuyordu. Buraya misafirli
ğe gidiyordu. Sonradan da bu tahmi
nimin doğru olduğunu anladım ya... 

Genç kadın misafirliğe gittiği köş
kün kapısına gelince tekrar döndü. 
Bana gene uzun uzun baktı ve belli 
belirsiz gayet hafif gülümsedi. Aman 
çıldıracağım... Bir kadın bana gü
lümsedi ha?... O zamanlar bir kadı
nın bir gence gülümsemesi mühim bir 
şeydi dostum... Hoşa giden bir kadı
nın bir küçük gülümsemesine nail ol
mak için gençler, sevgilUerin peşle
rinde saatlerce taban tep>elerlerdi. Bu
nun için tombul kadmın bana gülüm
semesi aklımı başımdan götürmüştü. 
Kendi kendime: «Muhakkak, diyor
dum, bu köşkten tekrar kendi evine 
dönecek... Onu beklemelijrim..» Zaten 
genç ka:dının girdiği köşk deniz kcna-
nnda idi. Yürüdüm. Deniz kıyısmda-
ki taşlardan birine oturdum. Sen ben
deki budalalığa bak ki o sert kayanm 
üstünden tamam üç saat sevgilimi 
bekledim. Hava iyiden iyiye kararmış
tı. Bir aralık baktım. Köşkten fener 
elinde iri yarı bir erkekle bir kadm 
gölgesi süzüldü. Muhakkak ki kadın 
benim sevgilimdi. Çünkü fenerin ha
fif ışığında bile onun endamını, yü
rüyüşünü tanır gibi olmuştum. Otur
duğum yerden kalktım. Peşlerine düş
tüm. Yanlarına' yaklaşınca aldanma-
dığunı anladım. O idi. Sevgilimin ya-
nmda iri yan bir adam olmasma rağ
men her şeyi gözüme alarak onlaara 
pek yakın yürüyordum. Hafif bir ay 
ışığı olduğu için genç kadın da beni 
tanımıştı zannederim. Çünkü bir ara
lık yanındaki erkeğe benim işitebUe-
ceğim bir sesle: 

— Sabah ağa... Sen benim için ra
hatsız olma... Zaten ay ışığı da var... 
Fenere ihtiyaç yok... Sen köşke dön... 
Ne kadar yol kaldı ki... Ben buradan 
giderim... dedi. 

Yanındaki erkek te bağıra bağıra: 
— Yok, hanımefendi... Gecenin bu 

«amanmda sizin gibi genç bir kadm 

buralardan yalnız geçemez ...diye ce
vap verdi. 

O esnada elime verseler şu «Şabaü 
ağa» admdaki adamı bir kaşık suda 
boğardım. 

Ne dersin birader? Adam benim sev
gilimi yeşil köşke kadar götürdü. 
Genç kadm köşke girerken, ona ba
kacağım diye ayağımı bir taşa çarp
tım. Az daha düşecektim. Bu kaza 
tam sevgilimin kapısının önünde ol
muştu. Bu esnada genç kadm içeriye 
giriyordu. Benim sendelediğimi gö
rünce, yamndakl erkeğe: 

— Aman Şaban ağa... Feneri tut... 
Buraları pek taşhk.. ayağımı bir taşa 
çarpıp düşmiye5dm... diye seslendi. 
Genç kadmın bu sözlerile bana taş at
mış olduğu belli idi. 

O gece yatağıma yattıktan sonra 
uzun müddet uykum tutmadı. Ertesi 
günü gene yeşil köşkün etrafında do
laşmağa başladım. Ne dersin? Genç 
kadın ayni saatte köşkten çıkmadı 
mı? Gene uzun uzun bakıştık. Gene 
güldü. Hem de bu sefer adamaküh 
güldü. Gene dün misafirliğe gittiği 
köşke doğru ilerliyordu. Tabiî ben de 
arkasından... Bir gün evvelki gibi 
köşke girerken gene döndü, gene bak
tı, gene gülümsedi. Adetâ yirmi dört 
saat içinde âşık olmuştum. Gene bir 
kayanın üstünde bekledim. Bu sefer 
de hava karardıktan sonra isminin Şa
ban ağa olduğunu öğrendiğim fenerli 
adamla beraber çıktı. Yeşil köşke 
döndü. 

Artık bundan sonra âdet edinmiş
tim. Her gün onu misafir gittiği köş
ke kadar takib ediyorum. Gündüzleri 
de bazan kendisini yeşil köşkün pen
cerelerinde görüyordum. Göz göze 
gelince gülümsüyordu. Ben yeşU köş
kün önünden geçerken zaman zaman 
bir kafesin arkasmdan onun hafifçe 
«ah »çektiğini duyuyordum. Gülme... 
O zamanın sevdalan pek «ah» lı, «of> 
lu idi. 

Azizim nihayet bir akşam üstü ar
kadaşına giderken yere küçük bir kâ
ğıt düşürdü. Etrafta kimseler yoktu. 
Eğildim, fotinimin bağını düzeltir gi
bi yaparak, kâğıdı aldım. Şu cümleler 
vardı: Bu gece eve dönerken misafir
liğe gittiğim köşkün bahçıvanmı yar 
nıma almıyacağım. Zaten bahçıvan 
da hasta imiş. Yalnız döneceğim. Be
ni bekleyiniz..» 

Onu o gene ne heyecanla beklediği
mi sana anlatamam. Gene ayni ka
yanın üstünde oturuyordum; burası 
köşkün kapışma pek yakındı. Nihayet 
sevgilimin misafirliğe gittiği köşkün 
kapısı açıldı. Uzaktan sevgilimin se-
sirü işitiyordum: 

— Canım merak etmeyiniz... Val
lahi hiçbir şey yok... Neden korkaca
ğım. Yalnız, koşa koşa giderim. Zaten 
ne kadar yer ki... İki adımlık... Bağır
sam işitirsiniz... 

Köşktekiler her halde sevgilimin ya-
mna bir adam katmaJc için ısrar edi
yorlardı. Nihayet genç kadm yalnız 
olarak köşkten çıktı. Epey ilerledikten 
sonra arkasına döndü. Beıü gördü. 
Sayfiyenin güzelliğile meşhur «Çam
lık» denilen yerine doğru Uerledi. Ya-
mna yaklaştım. Öyle abdallaşmıştun 
ki konuşamıyordum. Fakat o yanım
da tath sesile bana neler neler anlat
mıyordu. Dulmuş. Yeşil köşkte dadı-
sUe yalnız yaşıyormuş... O gece epey 
dolaştık. Geç vakit biribirimizedn ay-
nldık. Ertesi gece gene çamlıkta bu
luşmak için sözleştik. Çamlık çok 
tenha idi. Görülmemize pek imkân 
yoktu. Ertesi gece, daha ertesi gece 
hep buluştuk. Bu güzel geceler epey 
sürdü. Fakat bende önüne geçilmez 
bir arzu vardı. Aı-asıra sevgilimin köş
küne nüsafir gitmek... Belkis te - genç 
dulun ismi Belklsti - bunu istiyordu 
amma herkesin gözü önünde nasıl 
köşke girip çıkabilirdim? Bir aralık 
Belkis: 

— Buldum... dedi, sen buraya taşı-
nalı bir ay bile olmadı. Semtte kimse 
serün mesleğiıü bilmiyor değü mi? 

— Yooo... dedim, kimse ile görüş
tüğüm yok... Buramn yabancısıyıra... 

— Hele benim oturduğum sem.tte 
kimse seni tanımaz. Ben yalancıktan 
hastalamnm. Senin evine dadımla 
haber gönderirim. Sanki doktormuş-
sun gibi gelirsin. Eline bir çanta alır-
sm. Komşulardan soran da olursa 
«doktor» derim., benim doktorum!... 

— Vallahi mükemmel fikir... Ito-

men bu hafta doktonmuzu çağuma-
nızı temenni ederim. 

Hakikaten Belkisin fikriıü beğen
miştim. Bundan 35 sene evvel de bir 
genç kadmm evine serbesçe girebil
mek için ancaic doktor olmak lâzım
dı. O geceden sonra, hemen ertesi gün 
evimdeki hizmetçimi savdım. Evimde
ki komşular benim doktor olmadığımı 
bilmiyorlardı. İki gün sonra kapım 
çalındı. Kendim açtım. İhtiyar bir 
kadın... Sordu: 

— Doktor siz misiniz? 
Boş bulundum. Az daha «ben dok

tor değilim* diyecektim. Fakat çabuk 
toparlandım. Heyecanla: 

— Eevet ...dedim. 
İhtiyar kadm: 
— Aman evlâdım., bizim küçük ha

nım hastalandı. Birdenbire ne oldu 
bilmem ki... İlerideki yeşil köşkte otu 
ruyoruz.. gel de kendisini gör... 

Beraber kalktık. Yeşil köşke gittik. 
Bendeki heyecanı sorma... Sevgilimi 
yalandan hastalanmış buldımı. Güzel 
ve yalancı hasta, dadısma: 

— Dadıcığım, doktora kalıve pişir .. 
diyerek onu savdı. Biraz sonra da da
dıyı çai'şıya gönderdi. Dadısına pek 
sözü geçiyordu. Belkis ne söylese ih
tiyar kadm münakaşasız hemen ya
pıyordu. O günü geçirdiğimiz ajşk ge
cesini unutamam. Bundan sonra da 
Belkisin haıstalığı hep devam etti dur
du. O hasta oldukça; - Allah günahımı 
affetsin - ben de hep doktor oldum. 
Bir aralık Belkisin teyzesi yeşil köşke 
misafir geldi. Maamafih ben gene 
arasıra doktor diye köşke gidiyordum. 
Belkisin teyzesi yeşü köşkte misafir
ken birdenbire hastalanmaz mı?.. İh
tiyar teyze: 

— Aman senin doktorun beni mua
yene etsin!... diye başlamaz mı? 

Deli olacağım. Sevgilim de muzip 
bir kadındı. Bir gün teyzesinin yanm-
da bana: 

— Doktor, teyzem haSta... Bir mu
ayene eder misiniz? deyince ne yapa
cağımı şaşırdım. Anlattığına göre, ih
tiyar teyzenin midesi bozuktu. Diline 
baktım, nebzını tuttum: 

— Reçeteye lüzum yok... dedim. 
Ben size kendim bir ilâç getireceğim. 
Gayet tesirli, yeni bir ilâçtır. 

Ertesi günü bir şişe temiz suyun 
içine biraz karbonat kanştırarak gö
türdüm. Yemeklerden sonra içmesini 
tavsiye ettim. Ne dersin azizim? Bizim 
karbonatlı su ile teyze iyi olmaz mı? 
İhtiyar gayet çaçaron bir kadmdı. 
Gezdiği yerde benim doktorluğumu 
anlata anlata bitiremiyordu. Adetâ 
bu kadmm gevezeliği yüzünden semt
te meşhur olmuştum. Nerede ise beni 
hastaya çağıracaklardı; hattâ belki 
bunlar arasında bazı bildiklere bile 
rashyatoaktım. Çünkü adım «Genç 
doktor» diye çıkmıştı. 

İsmimi kimse bUmiyordu. Bir tanı
dık bu genç doktoru bir gün çağırtı-
verirdi. Onun için bu semtten kaçma
ğa mecbur oldum. Şimdi yeşil köşkü 
görünce, 35 sene evvelki üç ay süren 
doktorluğum aklıma geldi... 

(Bir yûdız) 
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_ _ ^ Yazan: İskender F. Sertelli Tefirka No. 11 __^^ 

Saray bahçivanı yeraltındaki gizli yolları biliyordu. 
( Fida) yi hapishaneden ondan başkası kaçıramazdı 

Fidanın gittikçe muammalaşan 
hayatım, mazisini tedkik etmek, öğ
renmek lâzımdı. Bir yandan Perik-
lis, bir yandan da müneccimler, bu 
muammayı çözmeğe çalışıyordu. 

Fida, imparatorun emrile Nomera-
lara atılmıştı. [1] 

Halke civarında şüpheli adamlar 
çevrilip derhal sorguya çekiliyordu. 
Milion [2] önünden yabancı bir kim
senin geçmesine imkân yoktu. Bü-
3rük kapılardaki nöbetçUer derhal ya«-
bancılan çevirip Nomerolardaki mu
hafızlara teslim ederlerdi. 

İmparator Mihail Paleoloğ Bizansl 
yeniden imar ve ihya ederken, ya-
bancılann saraya kolayca girememe
leri içm, Halke [3] nin her köşesine 
küçük nöbetçi kuleleri yaptırmıştı. 
Mihail casuslardan çok korkuyordu. 
İmparatorun üzerinde bulunduğu bir 
çok işler vardı. Mihail Arnavudlukta, 
Makedonyada, hattâ daha ileri Balkan 
memleketlerinde askerî hareketler 
yapmak fikrinde idi. Bunlar etrafın
da sık sık kumandanlarile görü.şür, 
onlann da reylerini sorardı. 

Yeni Bizans sarayı Avmpalıların 
tecessüsünü çekecek kadar esraren
giz bir mahiyet almıştı. Ecnebi dev
letler, Müıailin ne yapmak istediği
ni öğrenmeğe çalışıyorlardı. 

«Dilini yutan kadm!» sözü dillerde 
dolaşmağa başlamşıtı: 

General Anivas iki kere imparato
ra : 

— Ben onunla evlenmeğe karar 
vermiştim. 

Mukaddemesile kurtulması için 
yalvarmışsa da, Mihail: 

— Bu kadm benim tahtırm yıkma
ğa azmetmiş. Dün sarayımı yaktı. 
Yann daha bü5rük bir cinayet işle
mesi muhakkaktır. Fida ölmeğe 
mahkûmdur! 

Cevabını vermiş ve Anivasm şe
faati boşa gitmişti. 

Bu hadiseden sonra, Bizanstaki 
casuslar şiddetle araştırılıyor ve şüp
heli adamlar ya hapsediliyor ve ya
hut ticaret gemilerine bindirUip şe
hir haricine atılıyordu. 

İmparator Mihail, memleketi için
den yıkmak istiyen casuslann faa
liyetine nihayet vermeğe karar ver
mişti. Onları - kim olursa olsun -
birer birer bulup meydana çıkarı
yordu. 

Bizans tarihinde sekizinci Mihail 
Paleoloğ kadar casuslarla mücadele 
eden bir hükümdar görülmemişti. 

Halkeden Ogüsteon meydamna gi
den yol üstünde etrafına fazla bakı-
narak yürüyen bir bahçıvan «îsko-
ler» lerin [4] derhal gözüne çarp
mıştı. Bahçıvam çevirip saraya gö
türdüler. 

Periklis bahçıvana sordut 
— Nereye gidiyorsım? 
— Her gün gittiğim yere... Hü-

kümdann bahçesine. 
— Neden etrafı tecessüs ediyor

dun? 
— Havada uçan bir çaylak, küçük 

serçeyi kovalıyordu. Bunlann uçu
şuna daldım. Bu bir kusursa, bir dar 
ha başımı yukan kaldırmam, beni 
affediniz! 

Periklis, bahçıvamn konuşmasın
dan şüphelenmişti. Buladam çay
laktan ve serçeden ne cesaretle bah
sediyordu? 

İmparatorun mabeyincisi bu şüp
heli bEÜtıçıvanı da Nomeralara attır-
rmştı. 

Garib bir tesadüf eseri olarak, 
ölüb mahkûmu Fida bu mahbesde 
şüpheli bahçıvanla tanıştı. 

Bahçıvan, Fidayı görünce korktu: 
— Dilini yutan kadın sen misin? 

dedi. 
Fidamn halk arasında dönen de

dikodulardan haberi yoktu. Bahçıva
mn ne demek istediğini anlıya-
madı. 

— Beni haşerat kuyusuna atmış
lardı. Ben, orada bile konuşmadım. 
Fakat, sen temiz yürekli bü- adama 
benziyorsun! Haydi, söyle bana... 
Seni buraya neden attılar? Yoksa 

ağzımdan bir lâf almak için mi?... 
Bahçıvan şaşırdı: 
— Senin dışarıda olup bitenlerden 

haberin yok galiba? Herkes senin 
âkibetini merak ediyor: Acaba idam 
edüecek mi, yoksa kurtulacak mı di
ye... Ttribünleri nasıl yaktığma ben 
de şaşıyorum doğrusul Bu ne cesar 
ret?... 

Fida: 
— Benim bir şeyden haberim yok. 

Eğlenceyi sesrretmek üzere bahçeye 
çıkmıştım, dedi, birdenbire yangm-
la karşılaştım. Kaçmak istedim., yar 
kalandım. 

— Neden kaçmak istemiştin? 
—• Ben Anivasla evlenmek istiyor

dum. İmparator beni zorla sarayın
da alıkoydu. 

— Ne diyorsun, sen Anivasın kay
bettiği kadm mısın? 

Bahçıvan hafif bir göğüs geçirdi: 
— Ben vaktile Anivasın bahçıvam 

idim. Onu çok severim. Bizansta 
onun kadar merd ve cesur bir ku
mandan yoktur. Vatan uğnmda kan
larını dökmek istemiyen bir takım 
zengin Kiryeler, onun peşine takıhp 
harbe gitmekten çekinmediler. Ani
vas tıpkı güneşe benzer. Girdiği yeri 
muhakkak ısıtır. 

Ve kendi kendine söylendi t 
— Koca kahraman! Aradığın kar 

dmla eski bahçıvanının şimdi burada 
başbaşa verip derdleştiğini görsa 
kimbilir ne kadar meyus olurdu. 

Fida, o dakikada bahçıvamn safi
yet ve Anivasa olan bağlılığından 
istifade etmeyi düşünüyordu. 

— Bana bak Papulas! dedi - sen 
beni buradan kaçıramaz mısın? 

Bahçıvan birdenbire cevab vere
medi. 

Başını ellerinin ara-sına aldı. Şüp
he ve tereddüd içinde düşünmeğ» 
başladı. 

Halkeden «Nomera» lara geçen 
bütün gizli yollan Papulastan daha 
iyi bilen kimse yoktu. Bahçıvan P*" 
pulas bu yollann tamirinde bulun
muştu. Mihail Paleoloğ gfizli yollar
da çalışan bütün usta ve ameleleri 
şehir dışına sürmüş, Papulas nasıl
sa - bahçıvan olarak - sarayda kal
mıştı. 

Şair «Pantos» im gfüzelliklerinden 
bahsettiği yeni sarayın bahçelerini 
bahçıvan Papulas tanzim etmişti. E** 
ki efendisi Anivasa yararlık göster
mesi sırası da gelmişti. Papulas: 

(Arkası var) 

[1] Nomeralar vaktile Halke civannd» 
Romalı Kostantin tarafından yaptırıl' 
mıştı. Dokuzuncu sısırda üçüncü MihaÜ 
ve onuncu asırda da Romanos Lakaplı"* 
devrinde mahpuslara tahsis edilen No-
meralarda ayrıca bir muhafız müfrezesi 
otururdu. Bu daireler, saraydan OgüsteoO 
meydanma çıkılmca Halke'nin soluna •• 
Zokslpos hamamlarmm arkasma tesadü» 
ederdi. 

Kayser Heraklius tarafından bilâhaf» 
hapishaneye tahvil edilen Nomeralar buO' 
dan sonra hemen hemen her türlü d** 
virde hapishane olarak kullanılmıştı. Hi
lâfeti Abbaslye zamanında Bizansa gcl '̂* 
sefaret heyetinin kabul merasimi de bu
rada yapılmıştı. Mevkib kısmen Nomer»' 
lann önünde, kısmen de Milion'a do&rtt 
yer almıştı. Muhafız askeri (Halke) o** 
parmaklığı dışmda, Milion'a kadar ola» 
mesafe boyunca meydanm revaklan ^' 
tmda durmuştu. Bu cihette revaklar d"' 
mir kapı ile kapanmış bulunuyordu. An
cak imparator Ayasofya mabedine gide 
ceğl zaman açılırdı. İmparator Halkedeö 
çıkarken, sağ tarafa tesadüf eden revaki* 
bu kısmmdan ehali geçemezdi. İmpso**"' 
mahfili muhafızlarla sanlıdı. 

[2] Milion = Ayasofya meydanmd» 
şimdiki tramvay yolunun aşag:ıdan y"^*r 
riya döndüğü köşenin tam karşısmda idi-
Ogüsteon kapılan burada idi. 

[3] Halke = Büyük Ayasofya hamanH' 
nm bulunduğu yerde idi. Etrafı parma*' 
lıkla çevrilmişti. Buradan Mlller'e g e ^ 
ilrdl. (Eski Adliye binasının buhındug* 
yer) burada da Apollonun eski bir heyke*» 
vardı. Bu sütuna (Kostantin âbidesi) de* 
nUlrdl. 

• [4] Sckolaires = Halkeden saraya SS^ 
ken ilk tesadüf edUen muhafız bölgü İdi-
Bu efrad birinci karakolda otunırd«-
İskoler olmak için en aşağı üç kere har
be girmiş olmak, imparatora veya lınpa' 
rator ailesine büyük yararlıklar göstef' 
mek, bekâr olmak, İri boylu, kuvvetli * 
cesur olmak gibi meziyetlere sahib olıoa* 
lâzımdı. 
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Meclis 57 milyon liralık fevka
lâde tahsisatı tasvip etti 

(Baş tarafı birinci sahifede) .^ 

Âbidelerin muhafaza ve 
tamiri 

Müteakiben, âbidelerin muhafaza-
Bina temas eden B. Hüsnü Kitapçı, 
idarenin son defa aldığı İM yüz bin 
liralık tahsisatla bütün âbidatı mı 
yoksa bir kısmını mı tamir edebile-
ceğini sormuş ve demiştir ki: 

— Biz ki insanlık ve medeniyet 
için arzın altında kalmış ve mehma^ 
emkân muhafazası kabil olan eser
leri yer yüzüne çıkarmağa çalışıyoruz. 
Gözümüz önünde duran ve millî şe
refimizi yükselten âsarm imhasma 
razı olamayız. 

Bundan sonra söz alan Antalya 
mebusu Rasih Kaplan, evkaf idaresi
nin yurdu imar vadisinde göğüs ka
bartacak mesai sarfettiğini, bilhassa 
âbidelerimizin iman hususunda gös
terilen himmetin şükranla karşılan
ması lâzımgeldiğini söylemiş ve ev
kaf idasini tebrik etmiştir. 

B. Osman Şevki Uludağ (Konya) 
B. Hüsnü Kitapçı ve B. Rasih Kapla:-
nm evkaf idaresi hakkındaki sözleri
ne iştirak ettiğini söyledikten sonra 
camilerde kurşım hırsızlığının de
vam ettiğini, bazı kıymetli türbelerin 
tahrip edildiğini işaret ederek, Bey-
şehirde Eşrefoğlu camisi ile Urfadaki 
Beyazıt Darüşşifasının tarihi ehem
miyetlerinden bahsederek bunlann 
biran evvel tamir ettirilmesini temen
ni etmiştir. 

Kimsesiz çocuklar 
Kütahya mebusu B. Mehmed So-

mer, kimsesiz çocuklarm himayesi
nin evkafa da terettüp ettiğini, bu 
hususta geçen sene yaptığı temenni
lerin idarece nazarı dikkate almıp 
alınmadığını sormuş ve: 

— MütevUilerin elinde şu veya bu 
vakıfla idare edilmekte olan bir ta
kım eytam mektepleri vardır. Bu 
mekteplerdeki yetimler şuuru millîye. 
muhalif olarak terbiye edilmektedir. 
Evkaf iadresi vakıflarm en tabii mü
tevellisi olduğuna göre bu mekteple
rin idaresini kendi üzerine almıştır, 
demiştir. 

Maraş mebusu B. Hakkı Kılıçoğlu 
bazı camilerimizin vaziyetinden ve 
cemaatsiz kaldıklanndan bahsetmiş 
ve demiştir ki: 

— Bunlann müdavimsiz kalmala-
nnm bir sebebi de döşemenin üzeri
ne yatıp kalkmamn şeklidir. Artık 
buna bir çare bulmak zamanı gelmiş
tir. Beyoğlunda bir camide yapıldığı 
gibi oturulacak ve secde edilecek yer
ler ayrılırsa pislik te bir dereceye ka
dar ortadan kalkmış olur. 

Kocaeli mebusu B. Salâh Yargı, 
vakıflar idaresinde avukatların istih
dam tarzlan etrafında bazı mütalâ
alar yürütmüş, aidatla avukat kul-
lanılmasmm mahzurlannı anlatmış, 
takibinden bir netice elde edüemiye-
cek dosyaların tasfiye edilmesini is
temiştir. 

Van mebusu B. Hakkı evkafa aid 
mebanii hayrjyenin adedi Ue vakıfla-
rin geçirdiği safahatı gösteren bir 
eser olup olmadığmı sormuştur. 

Umum müdürün cevabı 
Bu suallere cevap veren vakıflar 

Umum müdürü B. Fahri Kiper ekal
liyet vakıflannın muntazam bir 
kontrole tâbi tutulduğunu, hesapla-
nmn görüldüğünü, bunun için yeni 
bir murakabe talimatnamesinin ha
zırlanmak üzere olduğunu, zeytinlik
lerin mütedavil bir sermaye ile idare 
edildiğini, âbidatm tamirine program 
<iahilinde devam olunduğunu, tamir 
işleri için beş sene zarfmda yarun 
nülyon liradan fazla sarfiyat yapıldı
ğım söyliyerek demiştir ki: 

- - Yaptığımız programa nazaraiı 
15 sene daimî ve mütezayıd bir cehd 
ile âbidelerin tamirine çalışmak mec
buriyetindeyiz. Bir çok yerlerde bu 
^^arap âbideler maatteessüf mevcut
tur. Bunların hepsinin iman çok par 
*^ya mütevakkıftır. 

B. Fahri Kiper, yeni seneye 259,000 
Ura tamirat masrafUe girildiğini söy
lemiş ve tamiratın ne şekilde yapıl-
öığmı izah ettikten sonra hatiplerin 
öiğer suallerine de cevap vererek söz-
ferini bitirmiştir. 

Bundan sonra maddelerin müzake-
l^ine geçilmiş ve bütçe aynen ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar İdaresinin masrafları 

karşılığı olarak 2,915,585 lira tahmin 
edilmektedir. 

Orman bütçesi 
Orman umum müdürlüğü bütçe

sinin heyeti umumiyesi üzerinde söz 
alan hatiplerden Edime mebusu B. 
îsmaU Hakkı orman mekteplerinde 
tahsil eden gençlerin yüksek orman 
fakültesine kabul edilmemelerinin 
sebebini sormuş, orman koruma teş
kilâtı için yeni bütçeye geçen sraıe-
kiflden 407 bin küsur lira fazla tah
sisat konulmasım mevzuubahis ede
rek yeni yapılan askerî koruma teş
kilâtından ümid edUeaı İstifadenin 
elde edilemediğini söylemiş, bu teş-
kilâtın ormanlarm içine giremediği
ni, ancak şehir ve köy civarlannda 
yolsua kesUmiş olan ağaçlaiın mah
rukatı müsadere ettiğini kaydet
miş, orman koruma işlerinin eskisi 
gibi sivil teşkilât tarafından idare 
edilmesini isetmiştlr. 

Ziraat Vekilinin cevabı 
Bu suallere cevab veren Ziraat 

Vekili B. Faik Kurtoğlu, orman mek
tepleri mezunlarmm orman fakülte
sine alınmamasının sebebinin bu fa
kültenin üniversite derecesinde olma
sından ve üniversiteye de ancak lise 
mezunlarının almabilmesinden Ueri 
geldiğini söylemiştir. 

B. Kurtoğlu orman koruma teşkilâtı 
hakkındaki tenkidlere cevab vererek 
demiştir ki: 

— Orman kanununu tatbik etmek 
için bugünkünden iki misli fazla askerî 
bir kuvvete ihtiyaç vardır. Şimdi ken-
dilerile sulh olalım tafsilâta glrişmiye-
lim. Diğer bütçemiz dolayısile arzet-
tiğim gibi ileride daha geniş cevab 
vermek imkânı hasıl olacaktır. Bu ta
mamen bir kanun mevzuudur. Geçen 
sene bu sıralarda kabul buyurduğunuz 
bir kanunun icabıdır. 

Tahsisatın fazlalığına gelince: Ya
pılmış olan kadrolara nazaran yeni
den iltihak eden askerlerle aşağı yu
karı iki mislini bulmuştur. Tamamile 
bir hesab neticesidir. Ona göre tahsi
sat konulmuştur. 

Amanejman meselesile, bir kı
sım tecrübeli mühendislerin merkeze 
almmış olması ile şahsen meşgulüm. 
Kongreye intizaren yapmış olduğu
muz programın esaslan şvmlardır: 
Bildiğiniz gibi orman kanunu çok dik
katli işlenmiş, birçok teferruatı tesbit 
etmiş ve hakikaten bir idare âmiri için, 
tatbik mevkiinde bulunan zat için çok 
lüzumlu olan elestikıyete imkân bırak
mamıştır. Bu kanun çerçevesi dahi
linde hareket ederek memleketin umu
mî vaziyetini de nazarı dikkate alarak 
yapılabilecek kolayUklann hududunu 
tesbite çahşıyoruz. İhtiyaçlarımızı tes
bit ettik. Meselâ inşaat kerestesi için 
500 bin amanejman için 100 bin, ma
den direği için 30 bin, kutu, kâğıd 
hamunm imali için 15 bin, fıçı için 
15 bin, mahrukat için takriben 600 
bin metremikâbı oduna ihtiyaç olduğu 
görüldü. Bu kerestelerin demin arzet-
tiğim gibi bugünkü kanun hududlan 
dahüinde ve halen orman işletenler
den başka bu işi tevdi edeceğimiz ele
manlar olmadığına göre memleket için 
nasıl temin edebileceğimizi tesbite uğ
raşıyoruz. Halen böyle bir komisyon 
çalışmaktadır. Bugünkü kanunun is
tilzam ettiği orman kontratlarının 
muhteviyatmı yüksek meclis elbette 
bilmektedir. 

Hazırlıklarımız sırasında yapmak 
istediğimiz ikinci bir şey madenler 
münasebetile Meclisi âlinin kabul et
tiği prensibi tatbik edebilmektir. Or
manda imalât yapanlann kontrat
larına nazaran kendileri yalnız keres
teye elverişli kısımlardan istifade et
mekte, maden direği kâğıd hamuru, 
mahrukat olarak kullanılabilecek kı
sımları orman dahüinde terketmek-
tedir. Bilhassa bu, orman İçin olduğu 
kadar millî ekonomi bakımmdan da 
bir israf halini almaktadır. Halen or
man işletenlerin vaziyetini bu kanun 
içerisinde tedkik ederken kereste fiat-
lerini imkân olduğu kadar düşünme
ğe çalışacağız. Halen bu istikamette 
çalışmaktayız. 

Orman servetimiz hakkmda mev-
cud dosyalara nazaran müsbet olarak 
arzedebileceğimiz bir malûmat mev-
cud değildir. Bugünkü resmî ve faal 
vaziyet orman serveti hakkında mev-
cud olan umumî tahminlerden ibaret
tir. Bunu söyliyen amanejman mev
zuuna bizim de ne kadar çok ehem-

Elektrik şirketi 
fJBaş tarafı 1 İnd sahifede)' 

ügünctt mmtaka amirliği da memur
ların vaziyetlerlle yakmdan alâkadar 
olarak kendilerile temasa başlamış
tır, îş kanununa göre de şirketin 
memurlara tazminat vermesi icab et
mektedir. 

Diğer şirketlerin vaziyeti 
Elektrik şirketini takiben tramvay 

tünel ve havagazı şirketlerinin de 
satm almacağmdan evvelce bahse
dilmişti. Bu cihet de kararlaşmıştır. 
Tramvay ve tünel şirketleri ağlebi 
ihtimal aynı zamanda satm ahnacak-
lardır. Müzakerelere bir iki aya ka
dar ba^anacaktır. 

Havagazı şirketine gelince: Bu şir
ket Belediyeden aldığı imtiyasla faa
liyet sahasma atılmıştır. Bu cihet göz 
önünde tutularak havagazı şirketinin 
Belediyeye mal edümesi düşünülmek
tedir. Şirketle Belediye arasmda mü
zakereler cereyan etmesi ve havaga
zı şirketini de Belediyenin satm al
ması icab etmektedir. 

Elektrik şirketi müdürünün vazi
fesi 1 temmuzda nihayet bulacaktır. 

Amerika Hariciye 
Nazırının nutku 
«Amerikanın uyanık bulun

ması lâzımdır» diyor 
Nevyork 30 (A.A.) — Hariciye Na

zın Hull, Long tslandda Fares par-
kmda ölüler günü münasebetile ya
pılan merasimde bir nutuk söyUye-
rek demiştir ki: 

«Milletler aUesinin basa azası kuv
vet ve tehdidi bir millî siyaset aleti 
olarak kullanmağa devam ettiği müd
detçe Amerikamn müteyakkız bulun
ması lâzımdır.» 

Hull netice olarak şunlan söyle
miştir: «İyice silâhlanarak taarruza 
değil müdafaaya hazırlanmalıyız. Ve 
harbe girmek için değil harpten uzak 
kalmak için hazır bulunmalıyız.» 

İngiliz - İrlanda konuşmaları 
hakkında bir tebliğ 

Londra 30 (A.A.) — Dominyonlar 
nezareti tarafmdan geçen cumartesi 
günü biten İngiliz - İrlanda konuş-
malan hakkmda: neşredUen bir teb
liğde aşağıdaki neticelerin elde edil
diği bildirilmektedir: 

Kork limanınm müdafaası 7-11 ta
rihinden itibaren irlanda askerî ma
kamlarına tevdi edilecektir. 

Berehavçn ve Lughsviü'nin müda-
faalan ileride tesbit edilecek bir ta
rihte Irlandaya tevdi edilecektir. 

B. Mussolini yeni bir nutuk 
söyledi 

Roma 30 (A.A.) — B. Mussollıü 
liktör gençliğinin jimnastik ve koro 
heyetlerinin bir nümayişinden iba:-
ret olan «Faşist yoklama» merasi
minde bir nutuk söyliyerek: «Genç 
nesilleri bugünkü İtalyan impera-
torluğu ve yarınki daha büyük İtal
ya için çalışmağa ve mücadele etme
ğe hazırlamak istiyoruz» demiştir. 

B. Mussolini gelmeden evvel Ro-
mada bulunan Alman askerî muzi-
kası ile birkaç İtalyan bandosu mün-
tehap İtalyan ve Alman parçalan 
çalmışlardır. Frankist İspanya heye
tinin âzası merasimde hazır bulun
muştur. Bandolar Falanjist marşmı 
çalmış ve halk «Arriba Espane» diye 
bağırmıştır . 

İtalyanm bütün mühim merkezle
rinde Romadakine benzer merasim 
yapılmıştır. Düçenin nutku radyo ile 
yajnlmıştır. 
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miyet verdiğimizi arzetmek istiyorum. 
Biz de imkân olan süratle halen dev
let elinde mevcud ormanlar nedir? 
Bunlann terkibi nedir? Bir işlet
me mevzuubahis olduğu zaman bu or
manlar ne verebilir? Bunlan tesbit et
mek istiyoruz. Bu itibarla amanejman 
bizim de bühassa uğraştığıımz ve bu 
bürodaki memurlara verdiğimiz kıs
mın meseîsini teşkil ediyor. 

B. Faik Kurtoğlunun bu izahatı üze
rine müzakere kâfi görülmüş ve mad
delerin görüşülmesine geçilerek kanun 
aynen kabul edilmiştir. 

Orman müdürlüğünün masarif ve 
varidatı 4,462,346 liradır. 

Büyük Millet Meclisi çarşamba 
günü toplanacaktır. 

Romanya İle Türkiye 
arasında hava seferleri 

i (Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
Ankara temaslarmdan aldığı neti

ce hakkında malûmat rica eden bir 
arkadaşırruza prens Blbesko demiş
tir M: 

— Romanya ile Türkiye arasmda 
yeni bir hava hattının tesisi, görüş
melerimize esas teşkü etmiştir. Ümid 
ederim ki bu çok hayırlı teşebbüs 
iyi neticeler verir. 

Yakm bir âtide başlıyacak olan bu 
seferlere, iki motorlu ve altı yolcu 
alan tayyareler tahsis edeceğiz, mun
tazaman her gün Bükreşten kalka
cak olan posta, Bulgaristandan ge
çerek İstanbula gelecek, buradan 
tayyareyi Türk pUotlan alarak Kon
ya üzerinden Adanaya götürecektir. 
Bu hat büâhare Smiye ve Filistine 
kadar temdid edilecektir. Böyle bir 
seyahati mümkün olduğu kadar ucuz 
yapmağa gayret edeceğiz. Rağbet 

gördüğü takdiı-de dört motorlu dahai 
büyük tayyaı-eleri bu hat üzerinde; 
işleteceğiz. 

Hükümetinizle müzakerelere de
vam etmek üzere yakmda bir heyet
le beraber memleketinize telsrar ge
leceğim. 

Türkkuşu organizasyonunu çok 
beğendim. Tayyareciliğin esasım teş
kil eden bu bıunştaki muvafakıye-
iiniz şayanı takdirdir. Rumen tale
belerinin de Türkkuşu luunplann^ 
gönderilmelerini hükümetime teklif 
edeceğim. 

Prens Blbesko, dün öğleye kadar 
Peraplas otelinde istirahat ettikten 
sonra Dolmabahçe sarayına giderek/* 
defteri mahsusu imza etmiş bundan 
sonra şehrimizin görülmeğe şayan 
yerlerini gezmiştir. Akşam saat on 
dokuzda, Hava kurumu tarafından 
Perapalasta şerefine verilen hususi 
bir ziyafette hazır bulunmuştur. 

Uç talebe lise müdürünü 
ölümle tehdid ettiler 

(Baş tarafı brünci sahifede) 
lise müdürü B. Haydar, saat 17 

raddelerinde direktörlük odasmda 
kanaîıt notlan üzerinde meşgul bu
lunuyormuş. Kapı birdenbire açümı.;, 
onuncu smıf talebesinden Zeki, Ah-
med ve Sabahaddin müdüre doğru 
ilerlemişlerdir. Üç talebe masanın 
biraz Uerisinde durarak: 

— Ne yapıyorsunuz?. Kanaat not-
laiile mi meşgulsünüz.. 

Demişler ve içlerinden biri geri dö
nerek kapıyı kapamıştır. Müdür B. 
Haydar talebelerin bu gayri tabiî 
hallerine bir mâna verememiş, ayağa 
kalkarak: 

— Ne istiyorsunuz ? 
Diye sormuştur. ZeM ve Ahmed 

ceplerinden birer tabanca, Sabahad
din de bir bıçak çıkararak müdüre 
doğru çevirmişler ve: 

— Kıpırdamayın. Bizi dinleyin. 
Demişlerdir. Müdür B. Haydar şaş

kın bir vaziyette gene aynı suali sor
muştur: 

— Ne istiyorsunuz., istediğinizi 
söyleyin?. 

Üç talebe cevab vermişler: 
— Bize son smıfa geçtiğimize dair 

tasdikname vereceksiniz. 
Müdür B. Haydar, talebelere na

sihat etmek istemiş fakat dinleme
mişlerdir. Zeki: 

— Sus... 

Diye bağırmış ve müdüre hakaref 
ettikten sonra : | 

— Fazla söz istemiyoruz. Yann 
akşama kadar tasdiknameleri verirse* 
niz verirsiniz, vermezseniz siz de, ail*< 

niz halkı da tehlikededh-. Belki bizi po
lise vermekle bu işten yakamzı sıyı-
rabUeceğinizi tahmin edersiniz. Bey
hude yere böyle bir şey düşünmeyin»' 
çünkü arkamızda sizden intikamı
mızı alacak arkadaşlanrmz vardır. 
Bunu hatırmızdan çıkarmaym. I 

Demiştir. Diğer iki talebe Ahmed 
ve Sabahaddin de Zekinin bu sözle
rini tasdik etmişler: ı 
— Ona göı-e düşün ve tasdikname

lerimizi yarm akyama kadar hazır
layın. 
Demişlerdir. Bundan sonra üç tale

beden ikisi tabancalannı, diğeri de 
bıçağmı ceplerine sokarak dışa-

nya çıkmak üzere kapıya doğru iler
lemişlerdir. Bunlardan birisi arka-
sma dönmüş ve son söz olarak mü
düre şımu söylemiştir: 

— Yann akşam bir arkadaşırma 
gelip sizden tasdiknameleri alacaktifı 

Talebeler çıkıp gittikten sonra; 
müdür B. Haydar derhal telefonla , 
polisi bulmuş ve hadiseyi anlatmıştır« 
Polis bu üç talebeyi akşam geç vakta 
kadar aranuş ise de bulamamıştır. 
İzmir zabıtası talebeleri anyor. 

Eski ve yeni istanbul 
(Baş tarafı yedinci sahifede) 

tacım nasıl Allahm elinde ise, şimdi 
de hayatım gene onun elindedir. E-
ğer o, bu hayatı muhafaza etmemi is
tiyorsa senden bir tek lütuf talep e-
deceğim. Bana aid olan herşeyi al; 
yalmz Elöter saraymı bana bırak. 

Yeni hükümdar, sözverdi; fakat 
hazinelerin yerini öğrendikten sonra, 
İren'in kır saçlannı tıraş ettirerek, 
onu Büyükada kadınlar manastırma 
sürdü. Sonra, bununla da iktifa etmi-
yerek Midilliye gönderdi. Rivayete 
nazaran, İren, o derece sefalete uğ
ramış ki, iplik bükerek son günlerin
de maişetini temine mecbur olmuş. 
803 de ölünce, Büyükadaya nakledi
lip gömüldü. Fakat mezan, Haçlıla-
rm İstanbulu çiğnemeleri esnasında 
harap oldu. 

Ortodoks kilisesi, İren'i hıristi-
yanüğa ettiği hizmetlerden ve son 
günlerinde çektiği azaplardan dola
yı alzze arasına sokmuştur. On beş 
ağustosta yortusu tesid edilir. 

A 
İren gibi diğer bazı İmparatoriçe-

lerin ve meşhur kadınlann menfası 
olan Büyükada manasürmm son se
nelerdeki halini, müellif Schlumber-
ger şöyle tesbit ediyor: 

«Ayanlkolaya varmadan çok evvel, tam 
Sedef adasmm karşısmda, deniz kıyısıyla 
yol arasında gezenler, sahilin çıplak ve 
ıssız zemini üzerinde geniş bir takım ha
rabeler görürler. Bu harebeler, tepeden 
dökülen toprakların altmda kaybolmuş
tur. Eğer bu mObhem bina bakiyelerine 
yaklaşılırsa o noktada vaktile her halde 
mühim olan bir yapmm yükseldiği anla

şılır. Kubbeleri henüz yan yanya durajı 
odalar, harap olmuş dehlizler, yukarıdan 
kayan topraklarla, otlar altmda gömül
müş kaim duvarlar, büyük bir saha kap

ılar ve bu mevkie halk arasında Kamares 
(yani kamaralar, hücreler) denir. Taştan 
yontulmuş mimarî tezyinatı bakiyeleri 
yerlerde sürünmektedir. 

Bugün deniz kuşlarmm sık sık ziyaret 
ettiği ve küçük çobanlarla sürülerinin da
lma uğrağı olan bu sefil Kamares hara
besi Büyükadanm kadınlar manastınnın 
bakiy esidir.» , 

Bu hikâyeden ve bu tarifden son
ra, Büyükadanm o parçası, insamn 
nazannda her halde daha manidar 
bir hal alıyor... Üzerinde jraşadığı-
mız İstanbul topraklanndan her par-
çanm böyle bir hikâyesi vardır... Buıv» 
lan birer birer öğrenir, yahud hatı- ^ 
ramızda canlandınrsak, taşlarm, top* 
raklann adetâ etrafımızda canlan
dığım hissederiz. 

Yürük Çelebi 

Gazi köprüsünün iki başmdaı^ 
açılacak yollar için hazırlık 

Gazi köprüsünün iki başından açı
lacak olan yollardaki binalann istim- ] 
lâki ve yollann inşası için bir buçuk 
milyon lira sarfedileceğini yazmıştık. I 
Belediye şehircilik mütehassısı bay 
Prost'un hazırladığı plâna göre bura
da yapılacak istimlâki tamamile başa
rabilmek üzere evvelâ bu semtlerin ksı-
dastro vaziyetini anlamağa karar veı^ 
miş ve bu hususta kadastro müdürlii-, 
günden malûmat istemiştir. 
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KÜÇÜK tLÂNLAB 
AKŞAM okuyuculan arasında en 

emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı T» 
Perşembe günleri intijar eder. 

1 - ÎŞ ARIYANLAR 
tŞ ARIYORUM — s n doğumlu okur 

yazar bir Türk genciyim, İstanbul veya 
tafrada bir müteabhid veya hususi bir 
müessesede hafif blD iğle çalışmak arzu
sundayım. İsteldilerln Karaköy Barutha
ne caddesinde 33 No. da Hüseyin. 

BİR BAYAN — tyi bLB aileye mensub 
30 yaşında bir Türk bayanı 4 yaşmdaki 
çocuğu ile beraber bir bajnn yalnız ev 
işlerine bakmak İstiyor, tahsili vardır, taş
raya da gidebilir. İstelüilerin Akşam ga
zetesinde (Pmar) rumuzuna mektubla 
bildirilmesi. — 2 

BİR ALMAN MÜREBBİTE İŞ ARI
YOR — Fransızca ve Italyancaya da va
kıf kibar bir Alman bayan iyi bir ailede 
mürebbiyelik anyor. (Mürebblye - 21) Jrtt-
-muzile gazeteye müracaat. — 2 
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2 - ÎŞÇİ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yatakh hususî bir has

tana için yemek hususî oda banyo gibi 
ihtiyaçları temin edilmek şartlle liseden 
mezun hesab ve İdare işlerine kabili
yetli bir Türk bayan aranıyor lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilir. El yazılan, 
fotoğraf ve elleriddekl veaikalarile di
leklerinin İzmir posta kutusu No. 321 e 
müracaat. — 8 

İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir has
tane için cerrahîde çok İ3rl çahşmış birinci 
smıf bir hemşire aranıyor. İstekliler şart-
lannı bir fotoğraf ve iyilik kâğıdlarlle 
beraber İzmir posta kutusu No. 321 e mü
racaat. — 8 

KADIN HİZMETÇİ ARANIYOR — 
Kalabalık olmıyan bir ailede (süpürge, 
bulaşık ev işleri) yapabilecek yaşU emni
yetli hizmetçi isten^or. İstanbul Beyazıd 
Kitabçılar No. 19 kitabçı Hayri. — 1 

MEMUR ARANIYOR — Türkçeden In-
güizceye ve İngilizceden Türkçeye bihak
kın tercüme yapacak bir memura ihti
yaç vardır. Fransızca bilenler tercih edi
lir. Galata P. K. 1104 e müracaat 

EBE VE HASTABAKICIYA İHTİYAÇ 
VARDIR — İstiyenlerin Cagaloğlunda C. 
H. Partisi arkasmda Cağaloğlu Sıhhat 
Yurdu mesul müdürü Dr. operatör Odıan 
Ünalan' a müracaatları. 

BİR DAKTİLO ARANIYOR — Almanca 
ve türkçe iyi bilen tercümeye muktedlB 
bir bayan aranıyor. Taliblerin Yeni pos
tane karşısında Mimaı Vedad caddesi 
No. 28 ya müracaatları. >— 2 

BİR DAKTİLO ARANIYOR — Yazıha
nede çalışabilecek daktilo bUen bir gence 
ihtiyacımız vardır. Saat 8 - 11 ve 17 - 19 
arasında Galatada Fermenecilerde Kem-
ber han No. 14 e müracaat. — 2 

3 - SATILIK EŞYA 
BİR İYİ PİYANO — Ucuz ve acele «ata

lıktır. Beyoğlu, Nuriziya sokak (eski Po
lonya sokak) No. 6. Madam Anastasiya. 

— 1 
ACELE SATILIK ZARİF PİYANO — 

PLEYEL marka, demir çerçeve, kord kru
vaze. Beyoğlu, Parmakkapı, Telgraf so
kak, No. 20, ikinci kat. — 1 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina» markah 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kuUanılmıg 
meşin çantalı bic fotoğraf makinesi eh
ven fiatle satılıktır. «Akşam» foto muha
biri bay Faik'e müracaat, _„ ıs 

SATILIK SPOR DENİZ MOTÖRÜ —. 
Meşhur Aayvansaraylı Fazü ustanm bir 
senelik yapısı tekne İle içerden takma 8 
beygir kuvvetinde tornistan teşkll&tuu 
havi bulunan motor ucuz fiatle satılıktır. 
Görmek istiyenler Beşiktaş vapur iskelesi 
sandalcılao kâhyası bay Mehmede müra
caat olunacaktır. 

YENI PIYANO SATILIK — Meşhur Al
man markalı son sistem üç pedah yeni 
bir piyano kordlan çapraz bttjrük formalı 
acele satıhktır. Müracaat: Beyoğlu Balık-
pazar Duduodalar sokak 26 numaralı 
dükkânda. 

» 
4 EHVEN DENİZ MOTÖBÜ 8ATILIK-

IIB — 6,5 metre boy 1,5 metre genişlik 
8 kişilik 903 Fiat marka motörü mar] 
otomatik önünde cam ve yan fenerleri 
vardır. Beşikta^ta Akaretlerde Spor cad-
öesinde No. 1 Tan elektrik mağazası. 
Hüsnü Kıratlıya müracaat. Telef cm: 49071. 

BUZHANS KOMPRESSÖBÜ SATILI
YOR — Saatte 200,000 kaloriyi Frlgori 
yapar Dell' Orto markah az kıülanıhnif 
muntazam vaziyette bir ammoniak Kom-
pressörü satılıktır. İsteklilerin Akşam'da 
(Kompressör) rumuzuna mektubla mü
racaat. 

DİŞ TABİRLERİNİN NAZARI DİKKA
TİNE — Az kullanılmış iyi bir muayene
hane (Klinik ve Protez) eşyası komple 
olarak ehven fiatle acele satılıktır. Müra

caat yeri Şark Diş deposu İstanbul İş ban-
kasının arkasmda Rıdvan han. 

S.4TILIK KAMYONET — 1930 modeli 
kullanümış işlek halde bir Ford kamyo-

4 — KİRALIK • SATILIK 
SATILIK KÖŞK — Göztepe Mama cad

desi Arş sokak 11 numaraU 7 oda ahır 
elektrik büyük bahçe çam ve meyva ağaç-
lannı muhtevi köşk. İçindekilere müra
caat. — 2 

ACELE KİRALIK YALI — 8 oda, he» 
katta havagazı, terkos, elektrik vaNır. 
Amavudköy vapur iskelesi başmda arkası 
İstanbuldan gelen tramvay tevakkuf ma
halli, önü vapull iskelesi 01 sayılı jrahya 
müracaat. — 2 

ACELE SATILIK EV — Beşiktaş Ihla
murda Havuzbaşı Nar Tanesi sokağında 
6 No. İl birisi İki, birisi üç odalı, meyva 
ağaçhklı bahçesi bulunan müstakil iki ev 
800 liraya satılıktır. Havuzbaşmdaki kah
veye müracaat. ~ 2 

AKSARAYDA — Yusufpaşa Kafesçi 
sokağı 16 No. da dört oda, bir mutfak, 
iki hela, bir hamam, nezareti kâmilell bir 
taraça, bir balkon, bir su kuyusu olan 
ahşab hane sahibi taşraya gideceğinden 
ehven fiatle acele satılıktır. Görmek İsti
yenler içindekilere müracaat. — 2 

DEVREN KİRALIK, SATILIK TÜTÜN
CÜ DÜKKÂNI — Galata Yüksekkaldınm 
566/134 numaralı tütün, pul, gazete, kır
tasiye ve saire satan, köşebaşmdakl tü
tüncü dükkânı devren kiralıktır. — 2 

BULUNMAZ FIRSAT — Topane, İtal
yan hastanesi sırasmda (1000) metre 
murabbaı kadar, her iş için elverişli, bol 
güneşli ve havadar, içüıde kuyusu. Ayaz
ma suyu (hiç bir ücrete tabi değildir). 
Tramvaya 1 ve denize 2 dakika mesafede 
bulunan çok kıymetli bir arsa hissedar-
lan tarafından maktuan (2400) liraya 
acele satılıktır. Topane Boğazkesen cad
desi 37 No. da şekerci Bayram Terzioğ-
lundan sorulacak. — 2 

% 12 GELİR — 7 oda kagir ev, bahçe, 
kuyu, su, elektrik, fevkalâde manzara, eh
ven satılık. Pangaltı Patin Ef. sok. 168. 
Görmek için içindekilere. Fiat için Pan
galtı karakolu yanında balıkçı İdris. — 2 

ACELE SATILIK KIRAATHANE — Be-
yazıtm en işlek, en büyük ve en güzel ye
rindeki Marmara kıraathanesi acele sa
tılıktır. Çadırcüar 2 No. da bakkal Raife 
müracaat. — 3 

SATILIK VEYA KİRALIK — Mangal 
kömürile işliyen değirmen Şarköyünde 
kasabada kagir üç taşlı 45 beygir kuvve

tinde değirmenin kömürle işletilmesi müsa
adesi alınmıştır. Taliplerin Yenipostane 
arkasmda Katırcıoğlu hanııun karşısmda 

Dilsizzade han 15 numaraya müracaatları. 
— 9 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz sek
sen lira kira getiren bir apartıman satı
lıktır. Görmek için Cihanglü Alman has
tanesi arkası Güneşli sokak No. 50 dör
düncü kattakUere müracaat. — 1 

ACELE 1600 LİRAYA SATILIK HA
NE — Saraçhanebaşı Horhor caddesi Hay
riye lisesi karşısmda Eski Karagöz Yeni 
Kavalah sokağında 10 No. h 7 oda üç kat 
nezareti kâmileyi havi taKiçası ve elek
triği mevcuddur. İçindekilere müracaat. 

— 4 

KİRALIK MEFRUŞ KONFORLU APAR
TIMAN — Üç oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konforlu 
mefruş bir apartıman yaz mevsimi için 
kiralıktır. Taksim Topçu caddesi Uygun 
apartımanı kapıcısına müracaat. — 9 

KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI
MAN — Nişantaşmda asansör, kalorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odalı ha
vadar mefruş bir apartıman hazirandan 
itibaren yaz mevsimi için kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve ziyaret etmek isti
yenler Tokatliyan oteli'kapıcısına müra
caat edebilirler. — S 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz
tepe Ortabahar solcak 50 numarah k&giı) 
köşk dört oda bir salon ve bir mutfak ol
mak üzere kiralık, bütün köşkte 11 oda 
olmak üzere satıhktır. Köşk elektrik ve 
tekrkosu havidir. Beş dönüm çamlık bah
çesi, bir ahin ve blc uşak odası vardır. 
Fazla tafsilât için ayni adreste ev sahibi
ne müracaat edilir. 

SATILIK SİNAVON — ŞişUde Osman-
bey karşısmda Kırağı sokağmda 1 2 - 1 5 
No. İl haneler arkalanndaki hali hazırda 
musevi sinavonuyla satılıktır. Galata Se
lanik hanmda 19 No. ya müracaat. 

KELEPİR BİR FABRİKA VE APARTI
MAN SATILEKTIB — Fabrika üstünde iki 
dairelik apartıman bütün konforu havi 
beşer odası vardır. Talihler Altmbakkal 
Çayır sokak No. 87/1 içindekilere müra
caat. —^ 

KİRALIK — Galata eski Loyd yeni Veli 
Alemdar hanmda mağaza, yazıhaneye ve 
tütün deposuna elverişli daireler kiralık
tır. Mezkûr handa k&tlb bay Rıfkıya mü
racaat. — • 

KİRALIK — Taksim - Harbiye arasm-
da nezareti fevkalâde, konforlu, moblljra-
lı altı odalı apartıman yazlık kiralıktır. 
Beyoğlu Küçük Parmakkapı sokağı No. 36 
Hilmi Yunus'a müracaat. Telefon: 42746. 

— 3 

SATILIK KAGİR EV — Kadıköjründe 
Rıhtım caddesinde Reşldefendi sokağm
da 24 No. İl iskeleye iki dakika mesafede 
nezaretli 9 oda, banyo, 2 mutfak, elek
trik, havagazı, sarnıç, kuyu, taraçası mev-

SATUJK KAGİR EV — Kızıltoptak Ue 
Peneryolu arasmda tramvay caddesi 147 
numaralı kagir ev satıhktır. 12 odası 2 
banyosu bir buçuk dönüm bahçesi raS-
dır. Bir katı ayn kiraya verilebilir. Pa
zar ve çarşamba günleri içindekilere mü
racaat olunur. — 2 

KİRALIK HANE — S oda, elektrik, ter
kos, havagazı, tramvaya yakın Maçka 
Teşvikiye karakolu karşısmdakl T e s v i 
ye - Ihlamur caddesinde 5 numaraya için
dekilere müracaat. 

SATILIK ve KİRALIK HANE —Kadıköy 
Şifa 20/1 mülk iki kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeU dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakm hane arzu edenler yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — 2 

SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz
hane clvannda Uzun Çayır caddesi No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, İki hela, bahçıvan 
odası, (İki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit mejrva ağaçlan ve 200 kü
tük bağ. Pazar günleri öğleye kadar ge
zilebilir. İçindekilere müracat. — 2 

BÜYÜKADADA — Ziya paşa köşkü ya-
nmda bulunan 4000 arşmlık çamhk satı
lıktır. Arzu edenlerin Akşam gazetesinde 
aül - Zl - Kut» rumuzuna müracaat et
meleri. — 2 

SATILK EV — Kadıköyünde Bahariye 
caddesi Güneş sokak 3 No. tramvaya üç 
dakika mesafede kagir altı oda, bahçe, 
elektrik, havagazı, terkos, hamam, boyalı, 
nezaretli. Vapur İskelesi caddesi 15/1 No. 
Bay Hasana müracaat. 

SATILIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çeslle nadide ve çok meyvEilı ağaçlarile 
tükenmez kuyu ve kumpanya suyu etraf-
lan duvarh her tarafı sokak aynca ahır 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyünde 
Bakırcılar No. 52 Görüşmek için Sirkecide 
dişçi Haçik Jamgoçyana müracaat. 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhlsa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı-
nmda, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvah 
bahçe, iki katlı kagir, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemll, tam konforludur. İki aUe 
için kuüanışh, ifrazı mümkündür. Gez
mek için içindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasında ElkâUp han No. 9 a 
müracaat. — 10 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasında 14 ve 16 No. lı bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satüık veya kirahktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

— 15 
SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 

BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi Yeşiltekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zlrâ murabba her türlü meyva ağaç
larile ve çamlar palmiyelerle müzeyyen 
bahçe içinde ve yanında 40 No. lı beş oda 
iki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
ayn olarak satılıktır. Derunundakilere 
müracaat. — 4 

7500 LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Dört daireli iki daire dörder oda iki daire 
üçer oda tamam konforu var. Tramvajra 
bir dakika yakın, denize nazır, ayda 85 
lira kira getirir. Lâleli Yeşiltulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

— 5 
DEVREN SATILIK LOKANTA — Bü-

yükadada Bahkçılı sokak No. 28 (Şark 
Aile) lokantası, Anadoluya gitmek mü
nasebeti üzerine satıhktır. Müracasıt: 
Çakmakçılar No. 5 şapkacı bay Rıfata. 

SATILIK ARSA — Kadıköyünde Sü
reyya sineması civarmda Süleyman paşa 
sokağında (1200) küsur metre murabbaı 
arsa maktuan (2500) liraya satılıktır. Ta
lih olanlarm Anadolulüsannda (9) No. h 
yahda bay Ali Rızaya müracaatları. Te
lefon: 38 - 83. — 1 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VB MÜNFERİO DANS DRES-

LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nuri Ziya sokak 3 No profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21 . — 1 

ALMANCA DEBS — Büyüklere ye ço
cuklara. Bir Alman bayan tarafmdan 
ucuz dersler verilmektedir. Akşamda (Al
manca ders) rumuzuna mektubla müra
caat. 

AUOANOA. INGILIZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtlhanlanna 
h»J!irtık dersleri için) Bertin ve Oıford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renJeUğlne malik iyi Fransızca bilen ve û-
tanbulda bir büyük mektebde Usan tedris 
eden gen? bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esash ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedUdir. «PROF. M. M.» rümu-
lile (Akşam) a mektubla müracaat — 15 

MEKTUPLARINIZI ALDIRIMIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 

N N — A A 28 — İsviçreli Fransız 
Bayan — Almanca den 

namlarma gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ll&a sahibinin ida-

ANADOLUNUN HER VİLAYETİNDE. 
I ACENTA ARANIYOR 
I Fabrikamızın Yeni çıkarmış olduğu son model 
I SOBALARIN ve CİHAZLARIN 
I Monopol satışı için her vilâyette acenta tayin edilecektir, Arzu edenler 

İstiklâl caddesinde bir an evvel şirketimizin merkezi olan 
69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASİT 
Direktörlüğlüne müracaat etmeleri ilân olunur. Tel: 35.142 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânian 

Muhammen bedeli 9885 lira olan muhtelif cins ve eb'atta 7 kalem matbaa 
kâğıdı ve karton 13/6/1938 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binar 
sı içindeki satmalma komisyonu tarafmdan kapalı zarfla satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 741 lira 38 kuruş
luk muvakkat teminat ve resmî gazetenin 1/7/1937 tarih 3645 No. lu nüsha" 
sında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesikasını muhtevi 
teklif mektuplarım eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver* 
meleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3002) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Rıza paşa arsası namile maruf arsadan istimlâki tekarrür eden 69, 70, 71 

No. lu parsellerin bedeli tediye edileceğinden alâkadaranm bedellerini almak 
üzere hemen Telefon Direktörlüğüne müracaatlan ilân olunur. (3201) 

Kadıköy 
Mahallesi 

Kadıköy Osmanağa 
» » 
» » 

Kadıköy Rasimpaşa 
» 
» Zühtüpaşa 
» Caferağa 
)) Tuğlacı 

Merdivenköy 
Üsküdar 

» 
Üsküdar Gülfem 

» Karadavut 
» Altunizade 

» Selimiye 
» İhsaniye 

Beylerbeyi 
Çengelköy 
Paşabahçe 
Paşabahçe 

» 
Kandilli 
Anadolukavağı 
Kanlıca 

Yukanda mevki 

Vakıflar Direktörlüğü 
Sokağı 

Misakımillî 
Yoğurthane 

» 
Feritbey 

Düz sokak 
Bağdat 
Ruşen 
Cami 

Mimideresl 
Gülfemhatun 

Hâkimiyeti M. 
Azizmahmut 

Karacaahmet 
Kuşyolu 

Tıbbiye 
Bostan. 

Çambca 
KuleU 

Kayabaşı 
Şehitlik 

Sunazın 
Derman 

Kavaklı yaU 
Çubuklu 

No. 

72 
1 
3 

19 
14 
32 
1 
38 

140 

5 
168 

26 
3 

10 
60 
4 

21 
58 

3 
1 

40 
40 

Cinsi 

Ev 
» 
» 
» 

Dükkân 
» 

Ev 
Dükkân 
Üç parça 
Dükkân 

Ev 
Arsa 

Dükkân 

llânian | 

tarla 

Baraka arsa 
Ev 

» 
Oda 
Dükkân 
Ev 

» 
» 
» 

Dükkân 

Aylık kirası 
Lira Kr. 

15 50 
18 
14 
19 
2 
2 

23 
3 
1 50 

14 

3 50 
2 
1 
7 
4 
3 
2 

10 
14 
11 
10 
3 50 
1 50 

ve cinsleri ;/azılı yerler 939 senesi Mayıs sonmıa kadar 
Kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 6/6/938 pazar

tesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
atları. (3069) 

müraca-

KROM MADENLERİ SONDAJ İŞLERİ 
için ve bilhassa sondaj kuronlarınm elmaslarım değiştirmeğe muktedir 

iyi bir ustaya ACELE ihtiyaç vardır. Taliplerin derhal 

ETİ BANK İSTANBUL BÜROSUNA 
müracaat etmeleri. 

Piyango Genel 
Direktörlüğünden: 

Direktörlüğümüz muhasebe servisinde 
çalınmak üzere (Yüz) lira ücretle imti
hanla İki memur almacalctır. 

Bu memurlann: 
1 — Yüksek Ticaret mektebi mezunu 

olması, 
2 — Yaylarmın &zaml otuz beji müte

caviz olmama.'̂ , 
3 — Hüsnühal sahibi olması, 
4 — Bir hastalıkla malûl bulunma-

maması, 
6 — Askerilginl bitirmiş olması lâzımdır. 
Yukanda srazılı geralte uygun oldukla

rı şehadetname ve tasdiknamelerle tevsik 
edecek taliblerin O Haziran 938 günü ak
şamına kadas İstanbulda Bahçekapıda 
Piyango Oenel Direktörlüğün Muamel&t 
servlslıa* müracaatta bulunmadan... 

Satılık ve kiralık 
Modem yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta boş 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturica ha
mamı, bahçesi, nhtımi mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı-
nmda (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

* Kiralık ve satılık n 
Üsküdarda Paşa limanmda Nacan 

solcağmda (16) numarada vaki Üs-
küdardan Beykoza açılmakta olan 
cadde üzerinden ayrılıp Fethi Pa*a 
korusuna doğru yükselen (7471) zira 
vüs'atindeki bahçemde otuzu müteca
viz çam fıstık ağaçlan altmda bir bab 
köşkft ve envai meyva vesair eşcan 
ve gülüstanı ve ayrıca k&glr mutbabı, 
ayazma, fınn, bostan kuyusu, sarnıç, 
müteaddld havuzlan cami olup mes
ken, bostan, gazino halinde kullan
mağa müsald olduğundan kiralık va 
satılıktır. İçindeki sahibine müraca-

atlan.. 

BANKA KOMERÇİYALE 
İTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçeai 
647.596.198.95 italyan liretidir. 

Merkezi tdara: MtLANO 
İtalyanın I>a|Iıca fehirlerinda 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Mac** 
ristan, Yugoslavya. Romanya. Bul* 
garistan, Muır, Amerika Ccmakiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay. 

Arjantin, Peru, Ekvator v« 
KoIi£nbi}rada 
Aiilyaayonlar 

. İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi KarakSy 

Pala* (Telef. 44841 7 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbulda: Alalemdyan hanmda 
Telef. 22900 7 3 / 1 1 / 1 2 / 1 5 Beyog-
lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMlRDE ŞUBE 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Bvenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, D^ıtzig, 

tMynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ye Karadeniı başlı-
«» limanlan arasında 15 günde bir azimet 
ve avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
î̂»* beklenen vapurlar. 
Otmborg vapuru 5 Hazirana dotru. 
Vlngaland vapuru 6 Hazirana doğru. 
Btageland vapuru 20 Hazirana do^nı. 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Rotcr-

*«ıa - Kopenhag, Gdynia Oothenberg, 
J'totzlg - Stokholm, ve Oslo limanlan 
kta hareket edecek vapurlar. 

Ounborg vapuru 5 Hazirana dognı. 
Vingaland vapuru 6 Hazirana dotnı. 
Fazla tafsilât İçin Galata'da Tahlr han 

I Üncü katta kâin acentalıgına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

H A Y A T I M I N 
En büyük 
Heyecanı 

üç merasim gününde adi bir pudra 
b a n m a k mecburiyetinde kaldım, 
^udra, cUdimde parça parça yapışı-
Jor ve yüsüm «makya]lu bir çekil 
tfİBteriyordu. Bu pudradan tamamen 
'tatı nazar ettim, re hayalandınlmı? 
>• krema köpüğü İle kanştmlmış ye-
tt Te tamamen görünmez bir pudra 
b a n m a ğ a ba^ladun. Beni görenler 
^yordu . Çünkü ben artık ayni de-
İBâlm. 

^üdra âleminde keşfedilmiş en bû-
Wk sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
*> istimal hakkı büyük malî fedakâr-
bklairla hemen Tokalon müessesesi 
•trafmdan satın alınmıştır. Şimdi To-
^ o n pudrası namile ve her gün da-
^ taze, daha nermin, daha güzel gö-
'önünüz. 

Bayanların 
f̂ azarı dikkatine 

Satm aldığmız Tokalon kremi va-
•ölannm büyük bir kıymeti vardır, 
^ a n bayilnlze iade ettiğinizde beheri 

kuruş alacak, a)Tii zamanda 
*iymettar mükâfatlan bulunan To-
**lon müsabakasma İştirak hakkını 

^ e n bir bilet takdim edilecektir. 

fieşlkta? Birinci Sulh Hukuk Hâkimll-
«iden: 

>37/716 
^İndıUıda Kazancı mahallesinde Cami 

J*agında 3 numarada helvacı esnafm-
**D Mehmed oğlu Mehmede. Mehmed 
^ûçdü vekUl avukat Memduh tarfamdan 
£^hlnlze ve Zeyneb Feride ve Aluned 
7*9ld aleyhlerine İkame olunan İzalel ju-
*^ davasmda: tkametg&hmızın meçhuli-
' • ^ hasebile ilftnen vaki tebligata raj-
*•» mahkemeye gelmediğinizden gıyabı-
r '^la muhakemeye devam olundu. Tapu 
^l^t lanna istinaden muşaın kablii tak-
* * olup olmadıSmm ve kıymetinin ne-
'«ö İbaret bulunduğunun tesbiti İçin ehli 
T'^uf marifetile 8/6/938 saat 17 de ma-
r^Ülnde keşif icrası tekarrür eylemiştir. 
H/6/938 aaat 10 da müddeti kanunlyesi 
j ' ^ ı nda İtiraz ederek mahkemeye gel
indiğiniz takdirde gıyabınızda karar ve-
J^'ceğl tebliğ makamına kaim olmak ttze-
^ Oan olunur. M. 1M3 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

•^dre.s: Divanyolu Bozkurd kıraatha-
'>esl karşısındaki eski Klod Farer .so-
•̂ a* Aslaner Apr. No. 8 - 1" '' -ı 
sonra 3 ten 7 ye kadar h. ,ıi 

kabul eder. 

I — idaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve projesi muci
bince yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat temmatı 450 liradır. 
m — Eksiltme 17/^^1/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaat şuoesindeki Aüm Komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 30 kurug bedel mukabiUnde İnhisarlar Leva

zım ve Mubayaat şubesiv^e Sivas Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin ke.ncleıvnden aranılan kanunî vesaik ve % 7,5 güvenme 

paralariyle birlUcte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «3156» 
• 

I — Şartname ve projesi mucibince Karsta yaptırılacak İdare binası İn
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli .(32642» lira «56» kuruş, muvakkat teminatı «2448.20» 
Uradır. 

III — Eksiltme 16/6/938 tarüıine rasthyan perşembe günü saat 15 de 
Kabata^ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler «1.64» lira bedel mukabilinde İnhisarlar Leva-
zmı ve Mubayaat Şubesiyle Ankara, Erzurum Başmüdürlüklerinden ve Kars 
MüstakU Müdürlüğünden aünabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile İnşaat Şubemizden 
alınacak ehliyet vesaikini, % 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda 
adı geçen Ahm Komisyonu Başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olma
sı ve posta ile gönderilecek mektublann da bu saatte komisyonda bulımdu-
rulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3155» 

• 
I — İdaremizin Muğla Müstakil Müdürlüğüne bağh Fethiyedeki Barut 

deposunda şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tamirat ile duvar, is
kele ve bekçi evinin inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli "2674» lira «66» kuruş ve muvakkat teminatı «200» lira 
«60» kuruştur. 

m — Eksütme 15/6/93C tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

rv — Şaıtname ve projeler «14» kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva-
nm ve mubayaat şubesiyle Muğla Müstakil Müdürlüğünden ve Fethiye Me
murluğundan almabilir. 

V — İsteklilerin pazarl'k için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3113) 

7 Kalem Dekovil malzemesi 
9 Kalem Dekovil malzemesi 

80 adet Vagonet 
80 adet Vagonet 

Muvakkat 
minat 

Li. Kr. 
169.95 
365.92 
375.— 
112.50 

Eksiltme 
saati 

14 
14.30 
15 
15.30 

15 aded Termograf 
15 » Higrograf 
1 » Barograf 
2 » Higrometre 
2 » Termometre 
2 » 1 Kg. lik kadranlı terazi 

1 — Yukarda cins ve miktarı yazılı âletler şartnameleri mucibince pazar
lıkla satm ahnacaktır. 

n — Muhammen bedeli 3220 lira ve muvakkat teminatı 242 liradır. 
III — Eksiltme 22/VI 938 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 11 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılax:aktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektubu ve ka-

tal(^larım münakaşa gününden en geç üç gün evveUne kadar İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlüc için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlütte yukarda adı geçen komsiyona gelmeleri ilân olunur. (3199) 

I — Ahırkapı bakım evinde mevcut 5788 kilo kasıntı ipi pazarlıkla satıla-
caldar. 

II — Pazarhk 6/'VI/1938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

m — Satılacak mallar mahaUinde her gün görüleblUr. 
IV — İsteklüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 tenünat 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona müracaatları İlân olu
nur. (3005) 

• 
Miktarı Cinsi Muhammen 

Bedeli 
Li. Kr. 
2266.— 
4879.— 
5000.— 
1500.— 

I — Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı yazıU 
4 kalem malzeme ayn ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

n — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiş
tir. 

III — Eksütme 4/7.'938 tarihine rasthyan pazartesi günü hizalannda giSs-
terilen saatlerde Kaba tasta Levazım ve Mubayaat şubesmdeki Ahm komisyo

nunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabuır. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların şartnamelerinde izah edU-

dlği veçhile fiatsız teklif mektuplarım vesaireyi münakaşa gününden 10 gün 
«beline kadar İnhisariar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammin vesüca almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaüt üe 5 ci maddede 
yazüı vesU^ ve % 7,5 güvenme paralariyle blrilkte eksiltme İçin tayin edilen 
gön ve saatlerde yukarda adı geçen komisyona geUneleri Uân olunur. (2965) 

I — İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağh Akçakalede şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapah zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 10G06 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 Uradır, 
m — Eksiltme 13/VI/938 tarüıine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır 
IV — Şartname ve projeler 53 kuru g bedel mukabUinde İnhisarlar Leva

zım ve Mubayaat şubesiyle Gaziantep, Urfa ve Akçakale İnhisar idarelerinden 
ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alması lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubımu kanunî vesaik Ue İnşaat Şubesinden 
ahnacak ehliyet vesUcasmı ve % 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilhıde verilmiş olması ve posta 
ile gönderilecek mektuplann da bu saatte komisyonda bulundurulması lâzım
dır Postada olacak gecikmeler kabul edümez. (8115) 

Eksiltmenin 
şekli 

mahalli Keşif Muvakkat Şartnamenin Zarflann ve-
bedeli teminatı bedeU 

Açık eksiltme Göle 
Lİ. Kr. 
9674.75 

» » Tortum 9542.09 
» » Hasan 9272.54 

kale 
Kapah zarf Arpaçayı 10376.60 

10129.38 
11154.12 
10653.09 
10653.09 

7» A ğ n 
9 Ardahan 
» Iğdır 
» Doğuba-

yazıt 
» Çıldır 

T.İ Kr . 
725.61 
715.60 
695.44 

778.25 
759.71 
836.56 
798.99 
798.99 

U Kr. 
—.49 
—.47 
—.47 

—.52 
—.51 
—.56 
—.64 
—.54 

rlleceği saat 

10376.66 778.25 —.52 

13.30 
14 
14.30 
15 
15.15 

15.30 

Eksiltme 
saaU 

10 
10,M 
11 

14.90 
15 
15.30 
16 
16.19 

16.30 
1 — Yukarıda isimleri yazıh mahalle rde şartname ve projeleri mucibince 

yaptınlacak İdare binalarmm inşaatı hizalannda gösterildiği üzere ayn ayn 
açık eksiltme ve kapalı zarf usulleriyle eksUtmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeUeriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
n i — Eksiltme 3/VI/938 tarihine rasthyan cuma günü hizalannda göste

rilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle İnhisarlar Levazım VB 
Mubayaat şubesiyle mahallî İnhisarlar idarelerinden alınabilir. 

V — Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerm kanunî vesaik ve % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona 
gehneleri, kapalı zarf eksiltmesine İştirak etmek isteyenlerin: Mühürlü tekil/ 
mektubunu ve kanımî vesaik Ue % 7,5 güvenme parasını veya mektubımu Uı-
tiva edecek olan kapalı zarfları yukarda yazıh olduğu veçhile eksiltme saat-
lerindKi birer saat evveline kadar adı geçen komisyon başkanlığına makbu* 
mukabUüıde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektuplarm da bu sa
atlerde komisyonda bulundurulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (2938) 

9000 
40000 » 
12000 » 
7000 » 

Küo 15/45 Çivi 
» 15/50 > 

16/60 » 
17/70 » 

1 — Yukanda eb'adı gösterilen 68000 küo çivi pazarlıkla satın ahnacaktır. 
n — Pasarhk 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Kar 

bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklüerin pazarlık İçin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyonuna gelmeleri ilân olımur. 
(2792) 

I — Şartnamelerine ekli listede Cins ve miktarı yazıh 3395 kilo muhtelif 
renk Lito, Tipo ve Otomatik mürekkebi pazarhkla satm ahnacaktır. 

n — Pazarlık 2/VI/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ka
bataşda levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız daıak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2850) 
• 

3450 Kilo Litopon 
15525 > Alçı 
15525 » Reçine 

I — Yukanda cins ve miktan yazılı üç kalem malzeme şartnameleri mu
cibince pazarlıkla satm alınacaktır. 

n — Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

n i — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İstekUlerin pazarhk içhı tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen ahm komisyonuna gelmeleri üân olu
nur. (2791) 

• 
I — Şartnamesi mucibince 20X25 — 27 eb'admda 20,000,000 Mantar pazar

hkla satm alınacaktır. 
II — Pazarlık 6/VI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Ka-

batagda levazmı ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv — Eksütmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar numunelerini münaka

şa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lâzımdır. 
V — IstekUlerm pazarhk içüı tayhı edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte jmkanda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur (2295-
• 

1500 EUo arap sabunu 8. 15 
300 » zamkı arabî » 16 

I — Yukarda cins ve müctan yaaah iki kalem malzeme şartnameleri muci
bince pazarlıkla satın ahnacaktır. 

n — Pazarlık 9/VI/938 tarihine rasthyan perşembe günü hizalannda ya
zdı saatlerde Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabUir. 
rv — İsteklilerin pazarlık İçin tayhı edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 
(3055) 

I — İdaremizin Paşa Umam Tütün Bakımevi çatı ve döşemelermde şart
namesi mucibince yaptınlacak inıaat ve tamirat pazarlık usuliyle eksUtmeye 
komnugtur. 

n — Keçlf bedeU 2703 Ura 75 kuruş ve muvakkat teminatı 203 Uradu-. 
m — EksUtme I/VI/93P tarüıine rasthyan Çarşamba günü saat 14.30 da 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapUacak-
tor. 

IV — Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mO-
bayaat şubesinden almabiUr. 

V — Isteklileı in pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. 

(•064) 

I * I İstanbul belediyesi İlânları | * \ 
Belediye motorlu nakU vantalanna lüzumu cimn 377380 litre b«uin 

kapalı zarfla eksUtmeye konulmuştur. Beher litresine 15 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. Eksütme tı/6/988 perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende • 
yapdacaktu-. tsteklüer 2490 No. h kanunda yazdı vesika ve 4080 Ura 87 kuruş
luk ilk tenıüıat makbuz veya mektubile beraber yukanda yazdı günde saat 
14 e kadar Daimi Encümene ^'ermelidirler bu saatten sonra verilecek z.arflar 
kabul olunmaz. (B.) (3059) 
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90 ve 75 derece halis limon çiçelcleri Hasan ve Nesrin Icolonya ve losyonlarında tenzilât 
200 AÇIK KOLONYA VE LOSYONLAR litresi 

kuruş 
1/4 Tırtıllı Oftsan 110 •—1/2 210 — 1 litee 450 — 1/4 düz çişe Nesrin 50 — 1/3 90 —1/2110 — 1 litre 210 kuruşa. Hasası Deposu ve şubelerile bilûmum tuhafiye ve baklcaliye mağazalarmda. 

B İ L E N K A Z A N I R 
Saym bayan.lanmiy.dan samimi ricamız; sağlıklarım yuvalarının saadetim 

(aylık temizlik) terinde daima 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımlan (çarşı
sında eski usıülere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, gelecek tehlike
lere nza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafmdan şükranlarla 
karşılanan (FEMtL) sizleri üzücü meşakkatlerden kurtarır, rallim 
tıastalıklanndan korur. Cildinizin taravetini artırır. Vücuda tam bir 
serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altmda sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve seve kullanacagmu 
bu gayet sıhhî, pratik FEMtL ve BAĞLARI her eczane ve büyük tica
rethanelerde hizmetinize amadedir. 

. Y a vmm Olja! buaun yatıracağım, para iLe 
İŞ Dankasındakl hesabın 50 lirayı buIacaK.Taliin vg rsa , 
nazıVan keşidesinde bu paran Lirden 1000 Lira arIablLı^. 

I Harici Askerî Kıf atı İlanları | 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 — 938 - 939 yılı için tstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askeri Lise

leri ile Bursa Askeıi Lisesi, Kmlckalede bulunan Askeri Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askeri Orta Olmllanna talebe almacaktır. Kaydı kabul şartlan hak-
kmda malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardur. 

2 — Kaydı kabul için müracaat zamam l/Hazlran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasmdadır. 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektü:. Dilekçeye üd fotoğraf ile bir tane 6 ku
ruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmalı ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasmm adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulun ismiyle hangi smıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulımdakl kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırlığı ve oturduğu yerin adresi vazıh olarak yazılmalıdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe ile de Askerlik şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabul kâğıtlanm tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalmz kâğıtlarım 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafmdan çağnlmadıkça mek
tebe gönderilmiyecektir. 

4 — Okullar yatıh ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edUir. Ve her ay bir miktar da maaş veri-

Yaz mevsimi için 
Presko, Palm - Biç 
Alpaka, Twlds ve 
saire. En maruf 
İngiliz fabrikalarm 
mamulâtmın gel« 
diKkıi muhterem 
müfterilerimize teb» 
gir eyleriz. 

Adrese dikkat 

J.İTKİN 
Tüccar Terzi 

îstUdâl caddesinde 405 
Şubemiz yoktur. Tel. 40450 

if Beşiktaş Halkevinden: Muhitimizde 
tanmmış kıymetli doktorlarımızdan bir 
çocuk mütehassısı ve bir de kadm hasta-
lıklan mütehassısı cidden himayeye muh
taç kimseleri muayenehanelerinde Evimiz 
sosyal yardım komitesi namına muayene 
yapacaklanndan çarşamba, perşembe gün-

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra dişleri 
niçin temizlemek lâzımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin dif

teri, bademcik, lazamık, enfloenza ve 
hattâ zatürrieye yol açtıkları, Utihab 
yapan diş etlerile köklerin de mide 
humması, apandisit, nevresteni, sıtma 
ve romatizma yaptığı fennen anlaşıl
mıştır. Temiz ağız ve sağlam dişler u-
muml vücud sağhğımn en birinci şartı 
olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün Isabll olduğu kadar fazla - lâakal 3 
defa - (Radyolin) diş macunile fırçah-
yarak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek dişlerinizi korumuş olur
sunuz 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra dişlerinizi fırçalayınız. 

Siz de bu iıremden şaşmayınız! 

I !li1 İHU 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

KANZUK 

Sıhhat Bakanlığımn resmi ruhsa
tım haiz bir fen ve bUgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlataıüıkla de-
ğU sıhhî evsafım Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatmı kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

Gündüz için yağsız, gece İçin yağlı 
ve halis £icı badem Ue yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır, 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tanmmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satıhr. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

IKurumumuz Talebe ve müstahdeminin 938 mali yılı içinde 15/haziraö-
dan/mayıs/ 1939 sonvma kadar iaşeleri aşağıda gösterildiği üzere ve kapa^ 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Azamî adet Günlük iaşe 
590 talebe 54 kuruş 

10 muit 54 Inıruş 
150 müstahdemin 30 kuruş 

117,506,70 
Bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin lO/haziran/938 tarihî^ 

müsadif cuma günü saat on altıda rektörlük binasmda müteşekldl komisyo** 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 8813 liradır. Teklif zarflan tayin olvman günün s»' 
at on beşine kadar kabul edilir. 

4 — Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin daire müdürlü
ğüne müracaatlan. «3066» 

Muhammen bedeli 
101,606,40 

1,895,40 
14,004,90 ^ 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket B**** 
Akşam Matbaan 

http://bayan.lanmiy.dan

