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Satılık mağaza 
arıyorum 

Sultanhamam Bahçekapı Karaköy Fin
cancılar taraflarında 1 - 2 katlı mağaza 
satın almak istiyorum. Sultanhamam Cami 
arkası 17 No. Salih Tokatlıya müracaat. 
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Balkanlılar arasında tesanüdü 
takviye için tedbirler 

Ucuz seyahat, mOşterek gazete çıkarmak, filim mübadele 
etmek, komşu milletlerin lisanlarile radyo neşriyatı 

iki heyete ağrı ağrı ziyafet verildi, misafirlerimiz bugün 
14 te Yalovaya gidiyor, garın Bûyûkadaya gidecekler 

Fransız kabinesi dün 
akşam istifa etti 

Reisicumhur yeni l<abineyi kur
mak vazifesini B. Daladier'ye verdi 

Avrupanm 
yeni nizamı 

1918 den sonra Avrupada kurulan 
Siyasî nizam altüst oldu. Büyük harb 
galiplerinin kurdukları bina korkunç 
çatırtılarla yıkılıyor. Bu hazin çökün
tü karşısmda hayrete düşenler, dur-
gunsuz bir muvazenenin çok uzun za
man ayaküstü kalacağma inanmış 
«banlardır. Şimdi bu muvazene, daya
nıklı bir temel buluncaya kadar kımıl
danan binamn sarsmtılan arasmda 
kendini bulmaya çahşıyor. 

Bu manzara karşısında en çok yese 
düşen, hiç şüphesiz Fransadu-. Çünkü 
yıkılan şey, onun kurduğu, senelerce 
muhafazasına çalıştığı nizamdır. Bu-
Sün, bu politikanın inhizamı karşı-
smdayız. Çekoslovakya, Avrupanm or
tasında, bu politikamn son timsalidir. 

Bu memleketin mukadderatı, Fran-
samn ideal bildiği «müşterek emniyet» 
davasımn, sırf Fransanm kendi em
niyeti için ortaya atılmış olduğu ka-
naatmı ispat edecektir. Bunun içindir 
ki Fransa bu mesele ile yakmdan alâ
kadar oluyor. Fransamn, son günlerde 
Parise davet edilen Moskova, Varşova, 
Prag ve Bükreş elçüerine esasU tali
mat verildiği bildiriliyor. Fransa, Çe
koslovakya bir taarruza uğradığı tak
dirde Rusya, Polonya ve Romanyamn 
ne şekilde hareket edeceklerini öğren-
nıek istiyor. Bu devletlerin cevabı 
cidden meraka değer. Çünkü, bu ba-
• îmdan, vaziyet karmakanşıktır. 

Fransa ile Çekoslovakya arasmda 
loıfak var. Fransa Çeklere yardıma 
mecburdur. Çekoslovakya ile Sovyet 
«usya arasında da böyle bir yardım 
anlaşması var. Fakat Rusyanm Çekos-
«»vakyanm yardımına koşması için ya 
^olonya, yahut Romanya toprakların
dan geçmesi lâzımdır. Halbuki Polon
ya - Fransanm müttefiki olduğu hal-
^ - gene Fransamn müttefiki olan 
Çekosloyakyaya karşı hiç dost değil-
mr. Bilâkis... Romanyaya gelince, bu 
aevletle Polonya arasmda ittifak var, 
lakat bu anlaşma, açıktan açığa olma
sa bile, Sovyet Rusyanın aleyhine ku-
J^lmuştur. Bu suretle, Fransamn 
müttefiki olan Polonya, gene Fransa-
^ müttefiki olan Rusyaya karşı dos-
ane sayılamıyacak bir politika takibe-

dıyor! 
. ^^ karışık vaziyet içinde kuvvet, 
dostluk, ittifak hesaplanna dayanan 
oir tahminde bulunabilmek için man
tık değil kehanet lâzımdır! 

Hakikatte, her devletin tuttuğu yol, 
ancak yeni vaziyetler karşısında belli 
olacaktır. Diyebiliriz ki Avrupamn 
nıüstakbel nizammı, imzaü vesikalar 
5^ğil, politika hadiseeri tesbit edecek
tir. 

Necmeddin Sadak 

Yeni telefon 
numaralarımız 

^^^^?}^"^^^^ telefon numaralarında 
değişiklik olduğu İçin yeni numara
ları okuyuculanmızm dikkatine ar-
zediyoruz: 

Başmuharrir 2056.5 
Yazı işleri 20765 
Mare, ilân ve abone 20681 
Akşam matbaası (Müdür) 20497 

B. Daladier yarın sabaha kadar az âzalı bir kabine 
kuracaktır. Maliye Nezaretine B. Reynoyu getirecek 

Serkldoryanda ekonomi heyeti şerefine verilen ziyafet 
Balkan iktisad konseyi İle matbuat 

konferansı encümenleri, dün, sabah
leyin saat ondan itibaren faaliyetle
rine devam etmişlerdir, öğleye kadar 
süren encümenler içtimamda ikinci 
reis ve raportörler seçilmiş; geçen se-

nedenberi neler yapüdığma dair milli 
bürolarm raporlan okunmuş, gelecek 
sene için ne yolda çahşılacağım tesbit 
etmek üzere, encümenlerin arasmdan 
heyetler seçilmiştir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Eğlence yerleri ile kaplıca ve otellerin 
kazanç vergilerinde tenzilât 

Vergi, yüzde 75 ve 90 dan 45 e indiriliyor 
Ankara 8 (Telefonla) — Eğlence 

yerlerile kaphca ve otellerden alm-
makta olan kazanç vergisinin indi-, 
rilmesi hükümetçe kararlaştınlmış 
ve bunun için bir proje hazırlanmış
tır. Bu projeye göre plajlar, tiyatro, 
sinema, birahane, içkili ve çalgıh lo
kanta, gazino ve bahçelerin gayri sar 
fi iradları üzerinden yüzde 75 den 
yüzde 90 a kadar alınmakta olan ka
zanç vergileri nisbeti yüzde 45 e in
dirilmektedir. 

KapUca ve otellerin gayri safi trad-

lan üzerinden ahnmakta olan ka
zanç vergisi de yüzde 35 den 25 e in
dirilmektedir. 

Bundan başka aym projede gayri 
safi iradlar üzerinden vergiye tabi 
tutulan mükellefler vergi nisbetle-
rine göre alfabetik bir tasnife tabi 
tutulmuşlar ve eski kanunda vergi 
nisbetleri tesbit edilmemiş olan ba
zı mükelleflerin de ticaret odalann-
dan alınan malûmata göre vregi nis
betleri tesbit edilmiştir. 

Paris 8 — Ayan meclisi, bugün öğ 
leden sonra kuvvetli polis ve jandar
ma kuvvetlerinin himayesinde top
lanmış ve hükümetin mali projelerini 
müzakereye başlamıştır. Maliye encü
meni mazbata muharriri B. Albel 
Godey hükümetin istediği tam selâ-
Iıiyetle tatbik etm^k fikrinde bulun
duğu programı makul bir surette tah
lil ve tenkid ederek ezcümle demiştir 
ki: 

.— Proje, Fransada demokrasi zih
niyetine muhaliftir. Maliye encümeni, 
enformasyonu hükümeti faaliyetin
de esas olarak tutan bu projeyi red
detmiştir. 

Sosyalistler hariç olmak üzere ayan 
meclisinin bütün diğer azalan, maliye 

B. Reyno B. Daladier 
encümeni mazbata muharririnin nut
kunu şiddetle alkışlamıştır. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 

Adlîye Vekîlî dûn adliye 
erkânına direktifler verdi 
Adliye tebligatının postalarla yapılması için 

posta idaresi teşkilâtı tevsi edilecek 
Muharririmize beyanatta bulunan Vekil, hazırlanan 

yeni bir kanunla ağır cezalı idlerin de meşhud 
•uçlar kanununun fümulü dairesine gireceğini söyledi 

B; Şükrü Saraçoğlunun İstanbul adliye erkânile yaptığı toplantıdan Mr tntil» 
(Yazısı 13 üncü sahifede) 

BALKANLAR: 
Artık "Baykuş 

yuva$ı„ değlL.u 
Yirmi beş sene evvelki hasma kalıp 

sözler arasmda mütemadiyen işidi-
lirdi: 

\Baykus yuvası Yüdız!» 
Fakat bugün Yüdxzda en haytrü 

maksatlarla toplantılar oluyor; bu 
miüi malikânemiz, üzerimizde cennet 
tesiri bırakıyor, 

O korulukların yalnız böyle müs
tesna günlerde, müstesna şahsiyetle
re açılması, diğer zamanlarda ise kim
senin bundan istifade edememesi ne 
yazık! Bilhassa parka, mesireye bu 
derece müştak İstanbul şehrinin or
tasında... 

«.Uzaktır!» Hayır, Beyoğlu, Be
şiktaş gibi kalabalık merkezlere her 
mesireden yakın... Biraz himmetle 
daha da yakınlaştırûır... «.Tahrib eder
ler!» İftira, çünkü diğer bir sarayın 
bahçesi olan Gülhane parkını hal-
ktmız bozuyor... 

Gönül, halkın her güzellikten, her 
miUî servetler 

file:///Baykus
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Dîin Creceki ve B u Sabahki Haberleı:' 
GÜNÜN HADISELERI 

Balkanlılar nelerle 
uğraşıyor? 

B alkanlı meslektaşlanmızla dost
ça konuşurken, pek zekî, pek 

malûmatlı olduğunu her sözile ispat 
eden bir rumen muharrir, şu yolda, 
dobra dobra itirafta bulundu: 

— Ben gazetemin yazı işleri mü
dürüyüm. Buna rağmen, komşumuz 
Bulgai'istanda şimdi bizim Roman-
yadaki rejime benzer bir idarenin 
çoktnadır teessüs etmiş olduğunu 
yeni öğrendim; ve şaştım. Şaştığım 
da garbî Avrupaya dair en ufak te
ferruatı bilmemize rağmen kendi ci
varımızdan bu derece haberdar ol-
mamarmzdır! 

Belki cenubî Amerikadaki devlet
lere dair az malûmattar olmakta 
mazur görünürüz. Fakat Fransanm 
iki günde bir değişen nazırlarmı bi
le bütün hüviyetlerile tanırken, Ro
manya hâdiselerini Paris ve Londra 
kanalından, kulağını tersinden gös
terir gibi almak ve eksik aksettir
mek!.,. Dünya edebiyatında, musiki
sinde yer tutmuş bir Yugoslav sanat-
Mnndan haberdar olmamak!... Kom-

şulanmızın da bizim meselâ tarih araş
tırmalarımızı henüz duymamış ol
maları!... Bunlar affedilir kabahat
lerden değildi... Şimdi bu noksanla-
nmızı telâfi ediyoruz. 

İnsanlar tanışarak kaynaşır. 
— Nedir kuzum bu Balkanhlann 

toplantısı? - diyenlere bu kadarcık 
izahat bile kâfi cevab teşkil eder. 
İktisad konseyi, bir yandan müşte

rek ekonomimizi tanzimle uğraşır
ken, matbuat kısmı da bu manevî 
birliği meydana gteirecek yollar arı
yor: Müşterek gazete neşri; mevcud 
filimlerin teatisi; radyoda Balkan li-
sanlarile neşriyat; münevverlerin, 
artistlerin seyahatleri; halkın da ucuz 
seyahati, ilh... 

İktisad konseyinin istihdaf ettiği 
büyük işler arasında da ne muazzam 
projeler olduğunu kısmen öğmedik. 
İşte bir misal: Yunan, Yugoslav, Ru
men, Türk ticaret vapurları, elbirliği 
ederek, dünyanın en uzak noktaları
na kadar Balkan ticaretini naklede
bilecekler... 

Balkanhlann iki toplantısından 
henüz katî bir netice alınamamakla 
beraber, büyük ve elzem işlere doğru 
ciddî adımlar atıldığı anlaşılıyor. 

M 
Madridde mukavemet eden 

ecnebiler 

F ranko galebe çalıyor! Barselon-
dan bir çok nisanlann Fransız 

hududuna kaçtığını işitiyoruz... De
nize kadar inen Frankocular, Cum
huriyetçileri ikiye böldüler; irtibat-
lannı kestiler... Madridin bulunduğu 
saha da, at nah şeklinde... Dörtte üç 
nisbetindeki muhasara yakında tam 
bir halka halini alacak... Dahilil mu
harebenin şakası, merhameti yok: 
Faşist dinindekilerle kınmzı dindeki-
1er biribirlerini insafsızca eziyorlar. 

Fakat, buna rağmen, Madridde 
ayak direyenler cephelerini terket-
miyorlar, kaçmıyorlar. Haber veril
diğine göre, bu şehirde, dünyamn 
dört bir yanından gelmiş ecnebî 
muharib varmış. Sırf bir fikir uğru
na çarpıştıklannı bu son hareketle-
rile ispat ediyorlar. Tıpkı eski haçlı
lar gibi: Din aşkma! 

Madridi İspanyol olmıyan solların 
bile bu derece anudane, bu derece 
canla başla ve ölünciye kadar müda
faa etmeleri, şimdiki dinlerin taas-
fiubundaki dehşeti gösterir. 

Asıl şaşılacak şudur ki, eski din
ler, ölümden sonra cennet vadeder-
lerdi; Madriddeki ecnebiler, ölünce 
cennete gitmeği de düşünmiyen aki-
flede insanlardır. 

Beşerî haleti iTihiyenin bu tarzını 
hiç bir edbeiyat izah etmemiş, hiç bir 
tarih kaydetmemiştir! 

F. Tanur 

A d l i y e V e k â l e t i teft iş heyet i 
reisl iği 

Ankara 8 (Telefonla) — Açık bu
lunun AdiivA Vekâleti teftiş hevtei 

S o n darkika 
İngiliz - İtalyan itilâfı perşembe 

günü Romada imzalanacak 
Paris 9 — Romadan gelen haber

lere göre İngiliz - İtalyan itilâfı ha
zırlanmıştır. Roma siyasî mahafi-
line nazaran itUâf gelecek perşembe 
günü Romada Kont Clano ile İngilia 

sefiri arasında imzalanacaktır. Her 
halde itilâfname paskalya yortula-
rmdan evvel imzalanmış buluna
caktır. 

B. Mussolini, 25 nisanda kurutu

lan bataklıklarda inşa edilen beşinci 
şehrin açılış töreni münasebetile bü-
3rük bir siyasî nutuk irad edecek ve 

"İtalyan - İngiliz itüâfmdan bahse
decektir. 

Blum, itîmadsızlık reyi aldıktan sonra 
ayan meclisini tehdid etti 

"Siz, bizi istemiyorsunuz, hayatımızı imkânsız 
itiliyorsunuz, falcat böyle yaşanamaz, , diye bağırdı 

Paris 9 (Akşam) — Ayan meclisi 
kabinenin malî tedbirler lâ3nhasuu 
reddettikten sonra başvekil B. Blum 
ile ayan reisi B. Janeney arasında 
şiddetli bir söz düellosu olmuştur. B. 
Blum ayan reisine hitab ederek de
miştir ki: 

— Siz cumhuriyetçi ayan, bizi iste
miyorsunuz, hayatımızı imkânsız kı-
hyorsunuz, böyle yaşanamaz. Biraz 
şvvel verdiğiniz rey, istediğinizi, söy
lediğiniz birliği temin edecek mi? Teh
like büyüktür. Biz halkın reyile inti-

hab edilmiş olan bir meclisin azim 
ekseriyetine dayamyoruz.» 

Ayan reisi, B. Blumun bu sözlerine 
sükûnetle şu mukabelede bulunmuş
tur: 

— Cumhuriyetçi bir müessese olan 
ayan meclisi, biraz evvel serbestçe re
yini vermiş ve fikrini izhar etmiştir. 
Bu reyi, istediğiniz şekilde tefsir ve 
hareket etmekte serbestsiniz. 

Münakaşaya B. Kayo da iştirak et
miş ve hükümete karşı son darbeyi in
dirmiştir. Kayo demiştir ki: 

— B. Blum böyle yaşanamaz, de
mekle bizi tehdid ediyor. Fakat biz 
korkmuyoruz. Sokaklarda yapılan nü
mayişlerle, gazetelerin sütunlarile bi
ze yapılan hücumları istihfafla karşı
lıyor ve omuz silkiyoruz. Bu bir zil
lettir.» 

Bu münakaşadan sonra B. Blum 
mebusan meclisine giderek sos3ralist 
grupuna izahat vermiştir. Sosyalist 
grupu B, Blumun hattı hareketini ve 
beyanatını ittifakla tasvib etmiştir. 

Lord Halifaksm nutku 
İngiltere şerefli bir sulh istiyor - Milletler Cemiyeti 
lıakidnda Ingilterenin düşüncsi İngiliz - Italyn itilâfı 

Paris 9 — İngiliz hariciye nazırı 
Lord Halifaks, Bristol şehrinde irad 
ettiği bir nutukta selefi B. Edeni met
hettikten sonra İngiliz siyasetinin 
başlıca hedefi şerefli bir sulh ve Mil
letler Cemiyetinin istikbaline itimadı 
bulunduğunu, Cenevredeki münaka
şalardan beynelmilel bir çok anlaş
mazlıkların önüne geçilmiş olduğu
nu, Milletler Cemiyetinin bugün
kü âzasile, Almanyaya karşı koUektif 
bir emniyet sistemi tesisine çalışmak, 

Avrupayı birbirine düşman iki bloka 
ayırmağa sebebiyet vereceğini, Mil
letler Cemiyetini ıslah icab ettiğini 
söylemiştir. 

Lord Halifaks, İngiliz - İtalyan iti
lâfına nakli kelâm ederek: 

— İtalya en eski ve en samimî 
dostumuzdu. İtalya ile bir itilâf ak
di, yalnız aramızda değil, fakat bü
tün Akdeniz havzasında, bütün Av-
rupada bir salâh husule getirecektir. 

Japonlar Şantungda 
umumi rücatta 

Çin ordusu hattı rücatlarını 
kesmeğe uğraşıyor 

Paris 9 — Uzak Şarktan gelen son 
haberler, Japonların Şantung cenu
bunda ağır bir hezimete uğradıkları
nı ve Japon ordusunun umumî ricat-
te bulunduğunu teyid ediyor. Japon
ların zayiatı çok ağırdır. Çinliler, şi
mendifer hattını almışlar, Japonların 
ricat hatlarını kesmeğe uğraşıyorlar. 

Şantung ce^rfıesinde Çin ordusu 
umumî taarruz halindedir. 

Katalonyada bütün erkek
ler silâh altına çağırılıyor 

Frankocular Ttetnp î 
aldılar, hedefleri Katâlon-

yayı sarmaktır 
Barselon 8 (A.A.) — Hükümet ma-

kamlan hararetle müdafaa hazırlık-
lan yapmaktadırlar. Sıhhati tam bü
tün erkeklerin sUâh altına alınması 
hakkındaki kararnamenin bugün 
neşredileceği teyid edilmektedir. Fab
rikalarda ve umumî hizmetlerde ka
dınlar erkeklerin işlerini yapacak
lardır. 

Her gün bir çok gönüllüler cephe
ye sevkedilmektedir. 

Saragos 8 — Frankocular şimdi bil
hassa iki noktayı tazyik ediyorlar. 

1 — Katalonyanın şimalinde Pal-
laresa Barajı. Burası bu eyaletin baş
lıca endüstrilerine 'cereyan vermek
tedir. 

2 — Katalonyanın cenubu, Fran-
kistler buraya Cumhuriyetçi İspan
yayı ikiye bölerek denize doğru yak
laşmaktadırlar. 

Diğer cihetten Frankistler Torto-
sa'nın muhasarasını ikmal etmek 
üzere bulunmaktadırlar. 

Şehr imizdeki A l m a n v e Avus-
turyahlar yar ın rey verecek ler 

Şehrimizde bulunan Almanlar ve 
Avustuı^alılar yann Şirketi Hayri
ye vapurlarından biri ile Büyükde-
reye gidecekler ve orada Doyçe Le-
vant Linienin İthaka vapurvma aktar 
ma edeceklerdir. Vapur kara suları
mız dışına çıktıktan Şam'a Almanlar 

Fransaya 50 
milyarlık kredi 
ingiliz maliye grupları 
Fransaya para veriyor 
Paris 9 (Akşam) — Gazetelerin 

yazdıklarına göre, İngiliz maliye grup
ları, iptidaî maddeler almak için Fran
saya 50 milyar franklık bir kredi aç
mağa hazır bulunuyor. Bu istikraz 60 
senede itfa edilecektir. • 

Bu istikrazm verilmesi için Fransa-
da millî birlik hükümeti kurulması, 
bu hükümetin haricî siyaset sahasm-
da ve bilhassa İspanya meselesinde 
İngiltere ile beraber hereket etmesi 
şart koşulmaktadır. 

Romanya Balkan 
antantına sadık 

Yeni Hariciye Nazırı B. 
Kommenin beyanatı 

Bükreş 8 — Rumen Hariciye Nazın 
B. Komnen gazetecüere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

— «Romanya anauevî dış siyaseti
ne devam edecektir. Romanyamn 
Lehistanla, küçük itilâf ve Balkan 
itilâfile yaptığı ittifaklar dünyaiıın 
bu bölgesinde sulhun muhafazası 
için kuvvetli bir garanti teşkil eder. 

Hükümetim ehemmiyeti hergün ar
tan Balkan antnatma mıntakavî kar
deşlik ülküsünün tahakkuku için bü
tün kuvvetile yardım edecektir. 

S e y h a n kabarıyor 
Adana 8 — Lodos rüzgârlardan To-

roslardaki karlar eridiği cihetle Sey
han ırmağmın seviyesi 3,70 metreyi 
bulmuştur. Güregiı-deki bazı çukur 

Emniyet memurları 
Kimlerin tekaüt edilecek

leri tesbit olunuyor 
Ankara 8 (Telefon) — 1304 do

ğumlu polis memurlarile bu derece
deki diğer emniyet memurları, 1301 
doğumlu komiserlerle bu dereceye 
muadil memurlar, 1299 doğumlu 
müfettişlerle bu dereceye muadil me
murlar, 1291 doğumlu ikinci sımf 
polis ve emniyet mUfettişlerile bu 
dereceye muadil memurlar, 1294 do
ğumlu birinci sınıf polis ve emniyet 
müfettişlerile bu dereceye muadil 
memurlar ve emniyet şube müdür
leri ve birinci sınıf emniyet müdür
leri fvekinde emniyet müdürleri ve 
muadüi müdürlerle baş müfettişlerin 
13 teınmuzda tekaüdlükleri icra edi
lecektir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
bu doğumlu memurları şimdiden 
tesbit etmeğe başlamıştır. Bunlardan 
iktidarı, meslekî bilgisi ve sıhhî hali 
itibarile daha bir müddet çalıştml-
malarmda fayda umulanların hiz
met müddetlerinin uzatılması için 
emniyet umum müdiriyetince Vekil
ler heyetinden karar almacaktır. 

10 aylık tahsilat 
219 milyon 843 bin 

lirayı geçti 
Ankara 8 — Mart ayı nihayetine 

kadar on aylık tahsüât 219,843,971 
lirayı bulmuştur. Bu tahsUâtın 
207,655,034 hrası haliyeden 12,188,937 
liıası da bakayadandır. 

Bu, on aylık tahsilat, geçen yılın 
on avlık tahsilâtına nisbetle 22,020,237 

Merhum Çankırı 
mebusu bay 

Mustafa Önsoy 

Kıymetli bir maliy 
mebusumuzu kaybsttik 

B. Mustafa Onsoy mecliste 
kalb sektesinden öldü 
Ankara 8 (Te

lefon) — Çankırı 
mebusu B. Mus
tafa Önsoy bugün 
Büyük Millet 
Meclisinde kalb 
sektesinden öl
müştür. B. Mus
tafa Önsoy ölü
münden biraz ev
vel heyeti umu
miye içtimaında 
askerî ve mülkî 
tekaüd kanunu
nun bazı madde
lerinin değiştiril
mesi sırasında söz 
almış ve umumî 
heyetin «bravo» nidaları arasında 
kürsüden inmiştir. Bir müddet son
ra içtima tatil edilmiş ve B. Mustafa 
Önsoy mazbata muharriri bulundu
ğu Maliye encümeninin toplantısına 
iştirak etmiştir. Bu sırada üzerine fe
nalık gelmiş ve odadan çıkıp başka 
bir boş odaya gh-erek kanapelerden 
birinin üzerine uzanmıştır. 

B. Mustafa Önsoy bu suretle kana-
peye uzandığım gören hademeler a-
lâkadarlara haber vermişler ve Mec
liste bulunan bütün doktorlar teda
visine koşmuşlarsa da muvaffak ola
mamışlardır. B. Mustafa Önsoyun a-
ilesi İstanbulda bulunmaktadır. Beş 
Çocuk babasıdır. 

Merhumun ailesine beyanı taziyet 
eyleriz. 

Ordu subayları nasıl 
terfi edecekler 

M e c l i s lây ihanın birinci 
müzakeres in i yapt ı 

Ankara 8 (A.A.) — Büyük Mület 
Meclisi bugün Fikret Sılaym başkan
lığında toplanarak askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 26 ve 43 üncü mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
ile Türkiye - Letonya ticaret muka
velenamesinin tasdikine aid kanun 
lâyihasını müzakere ve kabul etmiştir. 

İtalyadan ithal edilecek olan bazı 
eşyaya ve gene Türkiye - İtalya tica
ret anlaşmasına müteallik olarak icra 
vekilleri heyetince ahnan kararlar 
ile Türkiye - Japonya ticaret anlaş
masının tasdikine aid kanun lâyiha-
larile ordu subayları heyetinin trefi-
lerine aid kanunun «b» fıkrasına ek 
kanun lâyihasının birinci müzakere
lerini yapmıştır. 

Bu sonuncu kanun lâyihası ile tas
vib edilmekte olan hükümlere göre: 

2162 sayılı kanunun üçüncü madde
sinin «b» fıkrası aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir: 

«b» fıkrası: Her üç zümreye seçilen
lere birer sene tahsil kıdemi verilir. 
Birinci ve ikinci zümreye seçilenler 
kıta ve «kurmay» stajlarına tabi tu
tulurlar. Bunlardan iki sene içinde kı
tada ve «kurmay» vazifelerinde ehli
yet göstererek liyakatleri tasdik edi
lenlere iki sene daha kıdem zammı ve
rilir. 

«Bu zammın bir senesile bir evvelki 
rütbesine dahi terfi derecesine giren
lerin bu kıdemleri yeni ve eski rütbe
lerinde birer sena' olarak yürütülür.ıf. 

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan 
verilecek tezi muvaffakiyetle yazan 
ve liyakatleri üst taraf âmirleri tara-
fmdan sırasUe tasdik olımanlara tez 
talimatı şartlarına uygım olaralj bir 
sene daha kıdem zammı verilir. Üçün-* 
cü zümreye «kurmay» yardımcı vazi
felere seçilmiş olanlara bir seneden 
başka kıdem zammı verilmediği gibi 
bunlar «kurmay» stajına da tâbi tu
tulmazlar. 

Bu tadilâttan tevellüd edecek vazi
yetin netayicinden hasıl olacak geç
miş zamana aid nasıp tashihinden ötü
rü hiç bir surette muhassasat veril
mez. 

Büyük Millet Meclisi pazartesi gü-
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AKŞAMDAN AKSAMA 

Ağaç aşkı 
"Dal kırılmasın diye eteği
nizi kesin! Parası benden !„ 

Bakm, bir vakıfnamede ne yazılmış: 
«Şayed bu korulukta birinin elbi

sesi ağaca takılırsa, olmaya ki dal 
örselensin! Bedeli verilerek, elbisenin 
eteği kesilmeli, ağaç incitilmemelidir.» 

Cansızı caıdınm fevkinde sayan ne 
selîm bir fikir! 

Bunu yazan muharrir: 
— Gördünüz mü ağaç aşkım!... Ne

rede şimdi?... - diyor. 
Ve bunu da, bir Ankara gazetesin

de yazıyor! 
Halbuki, merkezimizin ağaç husu

sundaki ahlâkı bambaşkadır. O şehir
de nesillerce yeşillik hasreti çekilmiş
tir; bir ağacm bilmem kaç liraya mal 
olduğunu herkes duymuştur; yüksek 
duvarlar mania teşkil etmediğinden 
ferdlere mahsus arazideki ağaçlar 
ayni zamanda umumun mah imiş in
tibaını vermiştir. Buna rağmen, işte 
Ankaralılar bile, hemşehrilerinin ağa
ca karşı hürmetini, muhabbetini kâfi 
görmüyorlar. Ya biz ne diyelim? Biz 
istanbullular ve diğer şehirUler, diğer 
kasabahlar... Bizler ki, yolun iki ucu
na gözcü koyup dal budak salmış le-
vend gibi gövdeleri kendi evimizin 
önünden devüiriz... Metruk bir ko
ruluğun etrafındaki duvar yıkıldı mı, 
balta bedest dalarız içeriye... 

Yalnız bizde değil, Avrupada da 
münakaşa edUmez hakikatlerden sa-
yıhr: 

— İnsan ihtiyarlayınca bahçeye 
merak sarar... Şunu bunu eker, top
rakla oynar. 

Acaba bu heves ihtiyarlık alâmeti 
midir? İnsanlar çağlanmn ilerleyip 
kara toprağa gömülmelerinin yaklaş
tığını hissettikçe, bu sakil siyah kül
çeden şu lâtif güllerin, karanfiUerm 
ûşkırdığmı bittecrübe görmek ve te
selli bulmak nu istiyorlar: 

— işte ben bu çiçek haline ikılâp 
edeceğim! - diye korkularmı yatıştır
mak emeline nü kapılıyorlar? 

Yoksa, eski nesülerin yenilerden da
na lazla yeşil meraklısı olmalarmın 
sebebi başka mı? 

Onlar apartunansız ve bahçeli de-
Vttlerin evlâdlan... Tabiat ortasmda 
geçen çocukluklarmı hatırhyorlar; te-
Kaüdlüğe erişip boş kahr kalmaz, bir 
«anş toprak bulunca çapala ha çapa-
«•• Ve biz, bunu ihtiyarlama alâmeti 
samyoruz. 

««« 
Bir dalga tasavvur edm: Alçalıyor, 

«Çahyor... işte nesilden nesile ağaç 
zevkimiz böyle sukut etmiştir. Fakat 
^ alçahnaum bir haddi vardır. Te-
"««di ettiği nesU bizimki olsun... 

Şu vakifnamenin yazıldığı şairane 
ve mübarek devre doğru yavaş yavaş 
y^kselebUecek miyiz? Ormanlan 
«oruma kanunu, çocuklara her yü bir 
»gaç diktirme terbiyesi, zümriitleşen 
Ankara ve bahçeU ev propagandala-
n filân derken: 

— Bir yaprak incinmesin... - rUc-
kati... 

Bu. insan cemiyetinde ebedi sulh 
^ r m d e n de, hayvanları himaye gay
retlerinden de kademe kademe yüksek 
OT manevî tezahürdür şüphesiz! Zi-
^"tthlann en sakinine, en masumuna, 
ea «ağzı dUi olnuyanınaj», nebata, 
*gaca karşı şefkat ve muhabbet... 
en ince hiss... 

(VA - Nû) 

"m 

Kasaplık koyunlar 
Dün de Cehyan-
dan sekiz vagon 

koyun geldi 
Belediye Ue kasaplaT şirketi tara

fından müştereken mubayaa edilen 
koyunlardan dün de Ceyhan ve ha
valisinden sekiz vagon gelmiştir. Bu
gün de on vagon gelmesi bekleniyor. 
Üç gün sonra 20 vagon daha gelecek
tir. Bu suretle muntazam sevkıyat ile 
İstanbulun et ihtiyacı istihlâkten 
fazla temin edilecektir. 

Bu sevkıyat ile ayaktan satılan 
koyun fiatleri hayli nisbette düşecek
tir. Bu itibarla gelecek'haftadan iti-
baTen et fiatlerinin düşeceği muhak
kak görülüyor 

R e z a l e t ç ı k a r a n i k i s a r h o ş 
Sultanahmedde oturan Faik ve Ke

nan isimlerinde ild kişi sarhoş olarak 
rezalet çıkardıklarından polisçe ya
kalanmışlar ve mahkemeye verilmiş
lerdir. ^ _ _ _ 

Biri içtiği iiâçtan 
diğeri dejıorkudan üimüş 

H a m i n i n v e N a d i d e n i n 
c e s e d l e r i m o r g a k a l d ı r ı l d ı 
Küçükpazarda Yavuzsinan mahal

lesinde otıiran Hami admda kırk beş 
yaşlainnda bir adam bundan iki gün 
evvel hastalanmış, bir doktora mua
yene olarak ilâç almıştır. 

Hilmi bu ilaçlan içtikten bir müd
det sonra büsbütün fenalaşmış ve öl
müştür. Haminin ailesi müddeiumu
mîliğe müracaat ederek Haminin, iç
tiği ilâçtan zehirlenerek öldüğünü 
iddia etmiştir. 

Vaka müddeiumumîliğe bUdirilmiş, 
«uiliye doktoru B. Enver Karan tara
fından muayene edilen cesed morga 
kaldırılmıştır. 

Haminin, üâçtaiı değil, kalb hasta
lığından ölmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Tahkikat devam ediyor. 

N a d i r e n i ç i n ö l d ü ? 
Bir kaç gün evvel Kantarcüar cl-

varmda Nadire admda bir kadm, kom-. 
susu bir kadmla: kavga etmiş ve ha
karete uğramıştır. Bu kavgadan biraz 
sonra da Nadirenin beş yaşındaki kı
zı Nadide hastalanmıştır. Küçük Na
dide hastaneye kaldınlmış ve dün sa
bah ölmüştür. 

Nadire müddeiumumîliğe müra
caatla çocuğunun, komşusu tarafm-
dan çıkanlan kavgada korkarak has
talandığını ve bu hastalığm ölümüne 
sebeb olduğunu iddia etmiştir. 

Adliye doktoru tarafmdan yapüan 
muayene neticesinde çocuğun ölümü 
şüpheli görüldüğünden hakikî ölüm 
sebebinin tesbiti için cesed morga 
kaldırılmıştır. Müddeiumumîlik tah
kikata devam ediyor. 

Türk - Y u g o s l a v t icaret 
an laşmas ı 

Yugoslavya ile aramızda akdedilen 
ticaret anlaşması müddeti 1937 bi-
rincikânunda hitam bulmuştu. Yeni 
bir anlaşma yapılması hakkmdaki 
görüşmelere yakında başlanacaktır. 
Görüşmelere iştirak edecek olan Yu
goslav ticaret heyeti pazartesi günü 
şehrimize gelecektir. 

r 
Haklı şikâyetler 
Yolcu arabası mı, vat
man talim arabası mı? 

Dün tramvayla Beyoğlundan İstan
bul cihetine inerken garib bir vazi
yete şatüd oldum. Tramvayımız cad
delerden elsseriya ağır ağır gidiyor, 
iki de bir «zmlc» diye duruyor, sonra 
birden hzlanıyordu. Herkesi sinirlen
diren bu gayri tabiîliğin sebebini an
lamak için ön sahanlığa çıktığım 
zaman tramvayı iiti vatmanm idare 
etmelste olduğunu hayretle gördüm. 

Bunlardan biri acemi idi, öteld ise 
ona vatmanlık dersi vermekle meş
guldü. Kalabalık yerlerde, dönemeç
lerde, yoltuşlarda ne yapmak lâzım 
geldiğini mesleğe yeni girmig arka
daşına öğretiyor, ara sıra «koyver, 
çek, bağla, kes» emirlerile ve bazen 
da frenlerin basma geçmelt suretile 
noksanları tamamlamağa çalışıyordu. 

Çok şükür yolda bir kaza olmadı 
amma ben sahanlıkta epi heyecan 
geçirdim. İçerideki yolcuların ise 
- gene çok şükür - bu dersten haber
leri yoktu. 

Fakat tramvay şirketinin kalabalık 
bir şehrin Talcsimle Eminönü gibi 
hem geliş gidişi fazla, hem tehlikeli 
mmtakalan çok bir yolu üstünde va
zifeye yeni alacağı memurlarına vat-
manlık dersi vermesi doğru mudur? 
Bindiğimiz tramvaylar yolcu arabası 
mı yoksa vatman talim arabası mı
dır? 

Usta vatmanların bUe sık sık kaza 
yaptıkları bu şehirde acemi vatman
lara tramvay teslim etmek hayrete 
değer bir kayıdsızlıktır. Bu müşahede
min halkın menfaati namma gazete
nizde neşrini rica ederim. 

Bahriye mütekaitlerinden 
Asaf 

Camilere su 
Kırkçeşme suları kesilen 

vakıf müesseselerine beda
va terkos suyu verilecek 

Kırkçeşme sulannm kesilmesinden 
sonra camilere evkaf müesseselerine 
bedava terkos suyu verilmesi hak-
kmda evkafın yaptığı müracaat, dev
let şûrası heyeti umumiyesince ted-
İdk edilerek karara bağlanmıştır. Bu 
karara göre belediye, Kırkçeşme su
yunun kesildiği bütün dinî mebaniye 
ve evkaf müesseselerine hiç bir ücret 
almaksızın su verecektir. Karar bele
diyeye tebliğ edilmiş, ancak kararın 
kilise gibi ekalliyet müesseselerine 
şamil olup olmadığı anlaşılmak üze
re keyfiyet Vekâletten sorulmuştur. 

Cumhuriyet gazetesi aleyhi
ne açılan hakaret davasına 

dünde bakıldı 
Cumhuriyet gazetesinde yapılan 

neşriyatla kendisine hakaret edüdiği-
ni ileri sürerek bayan Sabüıa Zekeriya 
tarafmdan Cumhuriyet gazetesi aley
hine açılan hakaret davasına dün as
liye ikinci ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Bu celsede Cumhuriyet ga
zetesinin vekili yazılı müdafaasım 
mahkemeye vermiş ve şifahen de iza
hat vererek demiştir ki: 

— Dava mevzuu olan ve gazetede 
biribirüıi takib eden bu yazılann bir 
kül halinde tedkik edilmesi lâzımdır. 
Bu tedkik neticesinde yazıların ilmî 
bir münakaşa mahiyetinde olduklan 
ve bunlarda bir hakaret kasdı bulun
madığı anlaşılacaktır. Esasen bayan 
Sabiha Zekeriya tarafından Tan ga
zetesinde yazdığı yazılar tedkik edi
lirse bu yazılarla da bize hakaret edil-

Bekçi ücretleri 
Ver m iyen lerden 

icraen tahsil 
edilecek 

Ötedenberi halkla bekçiler arasın
da bekçi aylığı meselesinden ihtilâf 
çıkar, bazı kimseler de bu aylığı ver
mekten imtina' ederlerdi. 

Bekçi aylıklan için son kabul edi
len usul, mahalle mümessilleri tara
fmdan her ev için muaj^en bir üc
ret takdiridir. Fakat bu takdir edilen 
ücretin de bazılarınca verilmediği an-
laşıldığmdan yeni bir katar verilmiş
tir. 

Bu karara göre, mahallo bekçileri 
her ayın haftasına kadar mümessil-
lerce takdir edilmiş olan ücretlerini 
istiyecekler, alamadıkları takdirde 
vermiyenlerin bir listesini yaparak 
nahiye baş komiserliklerine verecek
lerdir. Bu şekilde bekçi aylığı vermek
ten imtina edenlerden icraen tahsil 
edilecektir. 

Arkadaşının sandığından 
200 lira çalmış 

Bakırköy belediye odacısı 
Necibin daha bazı hırsız-
hklar yaptığı da anlaşıldı 

Bakırköy belediye dairesinde oda-
cüık yapan Necib adında biri dün hır
sızlık suçımdan adliyeye teslim edü-
miştir. 

Tahkikat evrakma nazaran Necib, 
beraber yattığı arkadaşı Haildin san
dığım açarak içinden iki yüz lira çal
mış, Halidin müracaatı üzerine Ne
cib yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Tahkikat derinleştirilince Necibin, 
belediye dairesinin bir odasmda mah
fuz bulunan, Bakırköy belediyesine 
md bir çok halı seccadeleri de muhte-
hf zamanlarda odadan çaUp sattığı 
anlaşılmıştır. 

Necib haldanda gerek belediyenin 
halılarmı çalmak ve gerekse arkada-
şımn iki yüz lirasım sirkat suçlann-
dan evrak tanzim oJ'inarak adliye
ye teslim edilmiştir. 

Sultanahmed birinci sulh ceza' mah
kemesinde yapılan sorgu neticesinde 
Necib tevldf edilerek tevkifhaneye 
gönderUmiştir. 

A r s a y a a t ı lan yeni d o ğ m u ş 
bir çocuk 

Evvelki gece Cihangirde bir arsa 
önijnden geçmekte olan mahalle 
bekçisi yeni doğmuş bir çocuk sesi 
işitmiş ve arsaya girdiği zaman kun
dakla terkedilmiş bir yavru ile karşı
laşmıştır. Bekçi yavruyu karakola 
götürmüş, kundağı açümca bir kâğıd 
bulunmuştur. 

Bu kâğıdda çocuğun üç aylık oldu
ğu, Hasan ismi konduğu yazüıdır. 
Polis, çocuğu terkedenin hüviyetini 
tespite uğraşmaktadır. 

•IIIIIIIIIIIHtlHHUllIlUHlIlHlIllllIHHUMUlHlIlllunUllUllHUlHlIiminHİ 

diği meydana çıkar. 
Mahkeme, evrakı tedkik etmek üze

re muhakemeyi başka güne bırakmış
tır. 

SOHBET: 

Dağınık sözler 
Her güzel eser bizi, sanatin mahiye» 

tini, imkânlarını, bütün meselelerini 
tekrar düşünmeğe sevkeder. Eski ka
naatlerimizi muhakkak sarsar, değiş* 
tirir veya genişletir demiyorum; bilâ
kis onlan kuvvetlendirdiği, hatta da
ralttığı olabilir; fakat onlan daima 
canlanduır, münakaşa masa^knın üze* 
rine atar. 

Gerçi bazı eserler karşısında: «Gü« 
zel» demek veya hayran olmakla ikti-
fa edip sır'lan yeniden mevzuubahis 
etmediğimiz olur. Fakat bu sükûtu • 
eserlerin bizi gerçekten kavradıkları, 
güzelliklerini münakaşasızca kabul 
ettirdikleri suretinde tefsir etmeyin; 
bilâkis, o eserlerin bize nüfuz edeme
diğini, bizim dışımızda kaldıklarını 
gösterir. İçimizde bir aksiseda bula-
mıyan, bizdeki sanat tellerini ihtizaı 
ettiremiyen eserler... 

Bir çok kimseler vardır ki sanati 
sevdikleri halde hiç bir eseri kendi 
kendUeri ile dahi münakaşa etmezler; 
meselelere değU, yalmz eserlere ehem
miyet verirler. Onların da sanati içten 
sevdiklerine inanmaj^ın. Onlar için 
sanat bir dava değildir. 

2 
Aristo'yu taklid ederek söyliyeyim: 

«Bir sanat eserinin güzelliğini anlat
mak lazımsa tenkid lâzımdır; değilse, 
tenkid yine lâzımdır, çünkü o zaman 
da o lüzumsuzluğu izah ve isbat et
mek ihtiyacı hasıl olur. Bu izah ve is-
bata girişmek de yine tenkid'dir.» 

3 
ccSanatte şu doğru değildir, bunu 

yapmamahdır» gibi sözlere pek itibar 
etmeyin. Çünkü onlar, hemen daima, 
bir e s » veya bir iddiaya karşı veril
miş hükümlerdir. O eser, veya o iddia 
ortadan kalkınca onlar yüzünden ve
rilmiş hükmün de... hükmü kalmza. 
Dumas fils, Paul Bourget, Paul Her-
vieu gibi muharrirlere kıymet veril
diği bir zamanda Gide'in: «Sanat 
eseri bir şey isbat etmez» demesi doğ
ru idi ve lâzımdı. Fakat Tolstoy da, 
Dostoyevski de çoğu zaman bir şey is
bat etmek isterler. Gide onlara ses çı
karıyor mu? 

4 
Bir gazeteci, meşhur muharrir Ah-

sen Zariften bir mülakat istemiş. Bü
yük edib, sorulan suallere cevab ver-
mejrip hazırladığı sözleri, virgüDeri ve 
noktalan ile yazdırmış. Haksızdır de
nemez; insan, söylediklerinin kendi 
istediği gibi, kendi ağzından çıktığı gi
bi tdtrar edilmesini şart koşabilir. 

Fakat söyledikleri ne? İlk yazışım 
yazdığı gün duyduğu heyecan; beyaz 
kâğıdm karşısında duyduğu halecan, 
sıkıntı... Kime ne? Şahsi tecrübeleri
mizi, başkalarına da bir faydası ola
cağım bUirsek, ancak o zaman yazma
ğa hakkımız vardır. Hayatımızm hu
susî taraflarını, sırf bize mahsus olan 
köşelerini makale veya mülakat mev
zuu etmemiz nasıl doğru olabilir? 

«Ben... Ben...» Hiç bir muharriri bu 
benlik kadar küçülten bir şey yoktur. 
Ahmed Haşim: «Nasd yazarsınız?» su
aline: «Siz onu gidin arkadan fo
toğraflarını çektirenlere sorun!» de
mişti. Meğer o suale, sorulmadan da 
cevab verenler varmış! 

Bana öyle geliyor ki bu adamların 
kendi kendilerine hürmetleri yok, 
(Şüphesiz hayranlddan var; fakat 
hayranlıkla hürmetin daima bir ara
da gitmeıû lâzım gelmez ya!) Çünkü 
kendUerini teşhir ediyorlar; hususi
yetlerine, acib şeyler karşısında gös-

(Devanu 4 üncü sahifede) 
Nurullah Ataç 

Bay Amcaya göre... 

B ^ ı ş o M n gözü pek kara I ... Yollardaki çivi mivi ona vız ge- I ... Yoldan geçenler varmış, bilmem I ... Aldırmıyor, sürüp geçiyor! . Böylesine büyük bir ceza ister!, 
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Şehir meclisi pastırma ve 
sucuk meselesini görüştü 

Belediye zabıtasi nizamnamesinin buna aid lıazı 
maddeleri tadil için encümene iade edildi 

Şehir meclisi dün toplanmıştır. Ri
yaset makamından gelen bazı evrak 
encümenlere havale edildi. Bu arakla 
ölü defnetmek için mezarlıklar ücret 
tarifesinde tadilât yapılmasına dair 
teklifle Fatihte Zincirlikuyuda inşa 
edilecek orta mekteb arsasının istim
lâki ile diğer müteferrik bazı evrak, 
alâkadar encümenlere gönderildi. 
Bundan sonra Bebek - Istinye yolu
nun Emirgân mevkiine isabet eden 
kısmında Nafia Vekâletinin işarı mu
cibince evvelce tasdik edilen plânda. 
tadilât yapılması hakkındaki nalla 
encümeni mazbatası kabul edildikten 
sonra belediye zabıtası talimatname
sinin konserve ve sucuk imaline dair 
kısmı müzakere edildi. 

Talimatnamenin bu maddesinde 
et müstahzaratına aid sucuklar için 
8, pastırmalar için 4 ay, kavurma için 
bir senelik mukavemet müddeti veril
diği ve imal tarihlerine göre bu müd
deti tecavüz edecek olan bu mamûlâ-
tm bozuk ve bayat telâkki edileceği 
kaydediliyordu. Diğer bir madde de 
bakkal dükkânlarında bir sucuk ve
ya pastırmanın bir haftadan fazla 
bulundurulamıyacağı gösteriliyordu. 

Bunım üzerine azadan B. Hamdi 
Rasim söz alarak her iki maddedeki 
tezada temas etmiş ve bakkal dük
kânları için konsm bu kaydın kaldı-
rılmasmı istemiştir. Bazı âza dâ bu 

talebe iştirak ettiğinden madde tadil 
edilmek üzere encümene gönderildi. 

Bundan sonra sucuk ve pastırma
lara kurşun mühür vurulması hak-
kmdakl madde görüşüldü. Mecliste 
bulunan sıhhiye müdürü B. Ali Rızâ, 
İstanbuldan Trakyaya sokulan sucuk 
ve pastırmalardan mühürsüz olanla
rın Trakya genel müfettişliği tara-
fmdan Trakyaya sokulmadığım ve 
bu mesele etrafmda Ziraat ve Sıhhiye 
Vekâletleri arasında cereyan eden 
muhabereleri izah ederek Sıhhiye 
Vekâleti tarafmdan bir mevaddı gı-
daiye kodeksi yapümcıya kadar tali
matnamenin buna aid maddelerinin 
lüzumundan bahsetti. 

Neticede bazı maddeler tadil edil
mek üzere encümene gönderildi. 

Bundan sonra bakkal dükkânları
nın haiz olacaklan evsaf ile bakkali
ye mevadı hakkındaki maddeler mü
zakere edildi. Bu maddelerden birin
de bakkal dükkânlaiınm kârgir ol
ması mecburiyeti konulmuştu. .Aza
dan B. Hamdi Rasim, İstanbulda ye
niden kârgir binalar yapılacağı an
cak bunun şimdiden tatbik kabiliyeti 
olmâdığmı söyledi ve bu kayıd kaldı
rıldıktan sonra talimatnamenin bu 
bahse dair diğer maddeler de kabul 
edildikten sonra meclisin salı günü 
toplanmasına karar verilmiştir. 

Salihten vazgeç 
benimle beraberyaşa 
Sünlıül eski dostunun bu teldifini lıabul etmediği 

için 7 yerinden yaralandı. Fal(at davasından vazgeçti 
Bir müddet beraber yaşadığı Sün-

bül admdaki kadmın kendisinden 
ayrılmasına hiddetlenerek kadmı 
öldürmek kasdile bıçakla yedi yerin
den yaralamaktan suçlu Rüstemin 
mevkufen muhakemesine dün ağır 
ceza; mahkemesinde başlandı. Suçlu 
Rüstem mahkemede şunları söyledi: 

— Çok sevdiğim Sünbülün son za
manlarda Salih adında biri ile düşüp 
kalktığını haber almca fena halde 
sinirlenmiştim. Vaka günü sabahle
yin Taksimden geçerken yolda Sün-
bülü gördüm. Gene yeni âşıkı Salihi 
bekliyordu. Kendisine, Salihten vaz
geçerek gene benimle beraber yaşa-
masmı teklif ettim. Dinlemedi. «Se
ninle yaşıyamam:» diye beni reddet
ti. Birdenbire hiddetlendim. Kendi
mi kaybettim. Artık ne yaptığımı 
bilmiyorum. 

Şahid olarak dinlenen Lûtfiye de 
şunları anlattı: 

— Taksimden geçiyordum. Birden
bire Rüstemin koşarak Sünbülün üze
rine hücum ettiğini gördüm. Kadını 
dövüyor zannettim. Biraz sonra Rüs
tem çekilince Sünbülün vücudunun 
kanlar içinde olduğunu gördüm ve 
vurulduğunu anladım. 

Sünbül davasmdan vazgeçtiği için 
şahid sıfatile mahkemeye çağırıl
mıştı. Şahid olarak verdiği ifadede 
Sünbül vakayı şöyle anlattı: 

— Rüstem beni kıskanıyordu. Va
kadan bir gfün evvel akşam üzeri ge
ne bu kıskançlık yüzünden benimle 
kavga etmişti. Sonra ben Ayaspaşada 
bir evde çamaşır yıkamağa gittim. 
Evden dönerken Rüstem yolda bir
denbire üzerime atıdlı. Beni yumruk-

hyor zannettim. Canım acıymca, 
«Artık camm yandı. Daha fazla 
dövme» diye bağırdım. Bu bağırmam 
üzerine Rüstem beni bırakıp gitti. 
Eğer isteseydi daha vurabilirdi. O 

zamana kadar yaralandığımın frakına 
varmamıştım. Rüstem ayrıldıktan 
sonra vücudum sızlamağa başladı. 
Her tarafımın da kanlar içinde kal
dığını görünce yaralandığımı anla
dım.' Rüstem beni öldürmek maksa-
dile yaralamamıştır. Esasen davam
dan da vazgeçtim! 

Diğer şahidlerin celbi için muha
keme başka güne bırakıldı. 

K ö r o ğ l u r e f i k i m i z 
KÖROĞLU, «n lıirinci yılma girmiştir. 

Refikimizi tebrik eder ve muvaffakiyeti
nin devammı temenni ederiz. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâ Suda, Tepebaşmda 
KinyoH, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Salih Necati, Fatih: Ham
di, Karagümrük: Ali Kemal, Bakır
köy: İstanbul, Sanyer: Nuri, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Receb, Fener: Emilyadl, 
Kumkapı: Asadoryan, Küçükpazar: 
Yorgi, Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Divanyolunda Esad 
Şehremini: Topkapıda Nazım, Kadı
köy: Sögütlüçeşmede Hulusi Osman, 
tJsküdar: İskele bafinda Merkez, 
Heybeliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

terdiğimiz hayreti, alâkayı gösterme
mizi istiyorlar. «Ya! bak, meşhur edib 
zorla yazamuş, bir cümlesini düzelt
mek için beş kâğıd sarf edermiş I» di
yeceğiz, o da bıma memnun olacak... 

Bittabi mütevazığ adam! Hiç teva-
zuğun temin edeceği kârdan vaz geçer 
mi? Şahsının bir ehemmiyeti olmadı
ğını, aczini bildiğini söylüyor... Öyle 
ise, a üstadım! şahsımzdan ne diye 
bu kadar bahsedersiniz? 

Bütün söylediklerinde doğru, aut-
hentique olmıyan bir eda var. Tevazu-
ğu kibrin, azametin son derecesi gibi 
gözüküyor. Hatta yavaş, ağır yazdığı
na inanamıyoruz ve: «Bu adam, bazı 
büyük muharrirlerin ağır ve zor yaz
dıklarını öğrenmiş, onlan taklid et
mek istiyor» diyoruz. Bütün sözleri 
edebiyat kokuyor. 

Öyle olmasa idi, sözlerinde bir sa-
hihlik edası bulsaydık, onlar bize ez
berlenmiş şeyler gibi gelmeseydi belki 
hususiyetlerinden bahsetmesini de 
haklı ve lüzumlu görürdük. 

NuruUah Ataç 
Dünyamn en güzel yıldızı • • % 

ZARAH LEANDER I 

LAHABENERAJ 
filminde 

YENt NteŞRÎYAT 
UYANIŞ 

Haftalık resimli Uyanış (Servetifünun) 
mecmuasının 487 sayılı bu haftaki nüs
hası zengin münderecat ve bol resimlerle 
intişar etmiştir. 

Bu sayıda baş muharririmiz profesör 
Pittar ve madamının birlikte çekilmiş bir 
fotagrafı, haftanın hâdiselerfne dair 
muhtelit resimler, tarihi tablolar ve saire 
vardır. 

Bu sayının münderecatı arasında Ah-
med İhsan Tokgöz'ün (İki eski arkadaş 
arasında) başlıklı makalesinden başka 
Vlktor Hugo Kaçakçı, isimli enteresan bir 
yazı. Karikatürist Necmi Rıza ile bir 
mülakat, Ali Kemal Meram'm bir hikâ
yesi, Tagordan Bahçıvan tefrikası, İs
mail Safa Eskin'in şiiri, nesirler, tiyatro 
yazılan ve saire bulunuyor. 

Mimar Sinan ihtifali 
Şehremini Halkevinden: 
Mimar Sinan'm 250 nci yıl dönümü mü-

nasebetile Eminönü Halkevinin Sinan'm 
Süleymaniyedeki mezarı başında yapaca
ğı ihtifalden sonra bütün üyelerimizin 
saat 17,30 da Şehremini Halkevinde top
lanarak Sinan'ın çevremizin biricik eseri 
olan Ahmed Paşa camii ziyaret edilecek 
ve burada arkadaşlar tarafından söz söy
lenecektir. Davetiye yoktur. Herkes gele
bilir. 

, ÜÇ PROGRAM 
I 1 DEFA 

BÖYLE Bİ« HAFTA BİR DAHA GELEMEZ! 

7-NAMUS LEKESİ VICTOH 
FRANCEN 

• Son yıhn en büyük eseri 

2 - R U I S A S K Ö ALtCE 
FİELD 

MÜNİR NURETTİN ve TÜRK MUSİKİSİ 

İstanbul SENFONİSİ 
ABİDELER — MÜZELER — AKILLAR DURDURAN ESERLER 

• c ALEMDAR 

îüyük filimler rekoru, en büyük programlar 

Daima 
Gayri kabili mukavemet artist 

KLARK GABLE 
Myma Loy ve Jean Harlow 

ile beraber oynadıkları 

K A RI S I ve 
DAKTİLOSU 

Aşk ve güzellik filmi 

sinemada Bugün 
Macera kralları 

BORİS KARLOP 
ve BELA LUGOSt 
tarafından oynanmış 

ÖLÜM ŞUAI 
Hissî, müessir ve son derece 
heyecanlı büyük bir dram. 

• Bu akşam saat 21 de FRANSIZ Tiyatrosunda ı 
Sayın İstanbul Vali ve Belediye Reisi ile 

Yugoslavya Jeneral Konsolosunun himayelerinde 

Büyük viyolonist B A L Ö K O V Î Ç 

Birinci - TÜRK - YUGOSLAV festivali 
ikinci festival, 12 Nisan Salı alişamı saat 21 de 

tarafından 

^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ Zaten belli idi ^ ^ ^ ^ B İ B B İ 
Pangaltı K U R T U L U Ş sineması 
3 Büyük artistin takdirkârlarile doluyor. 

R O Z M A R İ DOKTOR SOKRAT 1 
Jeanette Mac Donald - Nelson Eddy Paul Muni 

Geceleri: Sokrat 8,30 Roz 3îar i 9,30 da başlar. 

BugÜB ^ ^ İ U g\MM fW g J \ Sinemasında 

Müntahap, muhteşem, zengin ve emsalsiz bir şaheser 

KRALİÇE 
Fransızca sözlü film — Baş rollerde: ANNA NEAGLE ve ADOLPH 

WOLBRUCK ROMEO JULYET'inkinden daha kuvvetli bir aşk 
Seanslar: 2 — 4,15 — 6,30 suvare 9 da 

^JYl İLı LJII Sinemada bugün % 

BROADWAY 
MELODİ 

ROBERT TAYLOR - ELEONOR 
POWELL YAŞAMAK hakkımdır 
SİLVİA SİDNEY - HENRİ FONDA 

İSTANBUL SENFONİSİ 
Münir Nureddin ve arkadaşları 

M E V L t D 
Küçükpazar nahiyesi müdürü iken an-

sızm hastalanarak vefat eden kıymetli 
arkadaşımız bay Enver Orgay'ın ruhî is
tirahatı için bugün öğleden sonra saat 
13,30 da Süleymaniye camiinde mevlûd 
okutturulacaktır. 

B E Ş İ K T A Ş 
SUAD PARK SİNEMASI 
Bağdad Bülbülü (Türkçe) 
ŞİRLEY KIVIRCIK BAŞ ^ 

I 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TtTATROSD 

Bu akşam 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, Hakkı Ruşen ve 

Eyüb Sabri birlikte 
Matmazel Miçe - Pençef 

varyetesinin iştirâkile 
GÜLER GÖZLER 
Komedi 3 perde 

Pazartesi akşamı 9 da 
Kadıköy Süreyya 

sinemasında 
BAY - BAYAN 

Büyük operet 3 perde 
Yazan: Mahmut Yesarl 

Beste Saffetin Sezai 
kardeşler 

Bugün M E L E K sinemasında 2 büyük filim dirden 
l - K A D I N KALBİ 

Baş rollerde: 
BARBARA STANWYCK — JOEL MAC CREA 
Kadın kalbi: Saat 1 — 4 — 7,10 da gösterilir. 

2 . A $ K OYUNLARİ 
Baş rollerde: 

LORETTA YOUNG — TYRONE POWER 
Aşk oyunları saat 2,30 — 5,30 — 8,45 de gösterilir. 

TÜRK 
Sinemasında 

Mevsimin en muhteşem eseri 

D E L İ P E T R O 
30 yıldız, 200 artist, 20000 figüran, baştan başa heyecan ve zevk takdirle görülecek büyük tarihi film. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — İlâveten: BAHÇE SARAY — ŞARK Opera fUmi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 

SENENIN EN MUAZZAM - EN MUHTEŞEM - EN NEFİS - EN ZENGİN VE EN GÜZEL ŞAHESERİ 

H i N D M E Z A R I 
TÜRKÇE SÖZLÜ-TÜRK MUSİKİLİ, filmi SARAY ve İPEK sinemalarında muvaffakiyetle devam olunmaktadır 

BUGÜN SAAT 1 de TALEB^ MATİNESİ 
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Malrriedlfl 
nmııritakaBarı 

B. Hltler gerek Sar havzasının 
reyiâmla Almanyaya iltihakı gerek 
Ren havzasının askerî işgal altına 
alınması münasebetile söylediği nu
tuklarda ve gene Avusturyanm ilti
hakı münasebetile B. Mussoliniye 
gönderdiği mektupta Almanyanın 
Fransa ile hudud ve araziye aid bir 
meselesi kalmadığını beyan etmişti. 

Bu suretle Almanya Alsas ve Lo 
renden burada bir buçuk milyon Al
man bultmmasına rağmen feragat 
etmiş oluyor. Lâkin Versay muahe
desinin garp hududunda Almanya-
dan tefrik ettiği bir mıntaka vardır. 
Bunun âkibeti hakkmda Almanya 
tarafmdan henüz katî bir şey söylen
miş değildir. Bu mmtakada Malmedi 
ve öpen kantonlandır. 

Bu mmtakanın mesahası 1036 ki
lometre murabbaı ve nüfusu 60,000 
kişidir. Hepsi de Almandır. Versay 
muahedesi ile Belçikaya ilhak edüen 
bu mmtakayı geri almağı Almanya 
Ük gündenberi düşünmektedir. Bun
dan on sene evvel Ahnanya bu mm-

takamn iadesi için Belçikaya; on mil
yar marklık maddî menfaatler tek
lif etmişti, 

Belçika Dahiliye Nazın ahiren bu 
mmtaka]^ ziyaret etmiştir. Eupen'in 
Alman olan belediye reisi söylediği 
nutukta; Belçikadaki Almanlarm Al
manyaya rabıta ve teveccühleri (Va-
lon) larm Fransaya ve (Flâman) la-
rm Felemenge karşı besledikleri his 
ve düşüncelerin aym olduğunu izah 
etmiştir. 

Dahiliye Nazırı da Belçikanm Flâ
man, Valon ve Alman unsurlarının 
ananelerine daima riayet eylediğini 
ve üç büyük komşusuna karşı vecaip 
ve hukukunun müsavi derecede bu
lunduğunu ve hiç bir tarafa bağlı 
bulunmadığım söylemiştir. Belçika 
mutlak bîtaraflık politikasma dön
düğünden ekalliyetleri ve bahusus 
Alman ekaUiyeti ile münasebeti iyi
leşmiştir. Binaenaleyh bu mmtaka-
nm vaziyeti şimdi ciddî bir mesele 
teşkil etmemektedir. 

Dünya siyasetinde mühim rol 

Bedava vapur seyahati yapabilirsiniz 
Bir İngiliz gazetesinde şöyle bir ilân 

çıktı: Uzun bir deniz seyahati!... Bü
yük bir transatlantik uzun bir deniz 
seferi için hazırlanmıştır. Bu seyahate 
»Ştirak edecekler için bir şart vardır: 
Deniz tutması. Ancak deniz tutanlar 
gemiye binecekler ve bu uzun yolcu
luk için kendilerinden para almmıya-
caktır; bedava seyahat edeceklerdir. 

Eğer yolcuları deniz çok fazla tu
tuyorsa, seyahat daha da uzatdacak-
tır. 

Böyle bir seyahate neden lüzum gö-
^Idüğünü anlamaduuz değü mi?., 

S«r gazete izahat vermese doğrusu 

biz de anhyamıyacaktık. 
Bir İngiliz profesör, deniz tutmasmı 

kökünden tedaviye karar vermiştir. Bu 
seyahati tertib edeni bu profesördür. 
Asistanlarile beraber, bu uzun deniz 
yolculuğunda deniz tutmasınm sebep
lerini inceliyecek ve tedavi çarelerini 
arayacaktır. 

Doktora birkaç kişi müracaat etmiş
tir. Bir tanesi sinemada dalgah deniz 
olsa midesi bulandığım, biri de rüya-
smda vapura binse başı döndüğünü 
yazmıştır. 

Transatlantikte daha birçok boş yer 
Vardır. 

Hayvanları koruma 
1936 da bay Rosato, hayvanlan ko-

'uma cemiyetinin şikâyeti üzerine 
l^ndrada muhakeme edildi ve ağır pa
ra cezasile, beş sene köpek beslememek 
cezasına çarpıldı. 

Bay Rosato parayı verdi ve bir sene
ye kadar köpek beslemedi. Fakat bu se
ne mahkemenin hükmü unutulmuş
tur diye bir köpek aldı. Gelgelelim hay-
i^h?^" boruma cemiyetinin ajanları 
"Jbar ettiler, bay Rosato bu sefer üç-
yuz lira para cezasına çarpıldı. 

Tavşan besleyen kedi 
Diep'de bir kedi tavşan yavrulan bes* 

liyormuş. Bir kapıcının kedisi doğur
muş, yavruları ölmüş, bu sırada kira
cılardan birinin tavşanı da yavruladık-
tan sonra ölmüş. 

Bir tecrübe yapmışlar: Tavşan yav
rularım kedinin yanma koymuşlar. Ke
di derhal tavşan yavrularım yalama
ğa başlamış? Tavşan yavrulan da ke
diye ahşmışlar, memelerini emmeğe 
başlamışlar. 

Tehlikeli bir serum 
^evyorkta ziraat birliği reisi bay 

^olt öldü. 
Ölür a diyeceksiniz. Eceli gelmiş... 

*^ef amma eceli biraz daha geç gele-
hüirdi. 

Bay Boltu bir doktor tedavi ediyor 
»« kansere karşı bir serum yapıyordu. 

Bu serumun kansere iyi gelip geU 
*^diği henüz malûm değil amma, 

kana karışır karışmaz tatanos yap
tığı muhakkak. Bay Bolt tatanostan 
öldü. 

Bay Bolt doktorun onuncu kurba-
nıdır. Boltdan evvel bu serumden se
kiz kadınla bir erkek daha öldü. 

Adliye tahikata başladı, faJcat ölen
lerin aileleri doktoru parçalarlar kor-
kusüe adım gizli tutuyorlar. 

El arabaları dükkân l a r 
önünde bırakılmıyacak 

Müesseseler tarafından kullanılan 
el arabalarmm ev, dükkân kapıları 
önünde bırakıldıkları ve yaya kaldı
k l a r ı işgal ettikleri görülmüştür. 
Arabaları bu suretle yol üstlerinde 
oırakanlar şiddetle tecziye edilecek
lerdir. 

Meşhur Opera Lirik şantözü 
OLGA SOMOGYİ 

Yunan operası tenoru 

B A K E A 
Ve Tenor YUNKA 

NOVOTNl'de 
Mo. KEMAL orkestrası iştirakUe 

Saade t vapurunda iki 
hırsızlık 

Evvelki gün Mudanyadan gelen 
Saadet vapurunda iki hırsızlık vakası 
olmuştur. Sadullah isminde biri açık 
bulduğu bir yumurta sepetinden 59 
yumurta. Kâmil . adında biri de bir 
çuval pirinç çalmıştır. Zabıta her iki 
hırsızlık suçlusunu da yakalamış 
mahkemeye vermiştir. 

BERLITZ 
373 istiklâl caddesi 

Akşam Lisan l(orları 
Fransızca - İngilizce vs. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

KANSIZLIK 
bcmzsızhk için yegâne deva kani ihya eden C T D r i D n i 7 C r U I 1 7 M G n i D I C 
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Norasteni, 
zafiyet ve 
Chlorose 

oynıyan gazeteler kralı 
Hirst işten çekildi 

Amerikalı gaze
teler kralı Hirst 
sahib olduğu bü
tün gazetelerin, 
idaresinden çe
kilmiştir. Demek 
ki yarım asırdan-
beri Amerikanın 
gerek haricî, gerekse dahilî siyase
tine kuvvetü bir surette müdahale 
etmiş olan mühim bir şahsiyet ar
tık ihtiyarladığı için umumî efkâra 
tercüman olan gazetelerini gene 
umumî efkâra terk ediyor. 

Bundan yanm asır evvel yirmi dört 
yaşında olan Hirst milyoner babası-
nm yardımUe üçüncü smıf bir gaze
te oalan «Egzamayner of San Fran-
sisko» gazetesini neşretmişti. Bugün 
ise Hirst'in sahibi bulunduğu gazete
lerin, her gün 12 milyon okujrucûsu 
vardır. Gazeteler krahmn elinde bu
lunan gazetelerin 39 u Amerikada 
ve altısı Avrupadadır. Bunlardan 
başka Hirst, istihbarat acenteleri, 
kitab tabiliği, filim şirketleri gibi 72 
müessesenin de âmiri bulunuyordu. 
Hirst dünyanm en büyük gazete 
kralı olduğu kanaatile işlerinden çe-
kUiyor. 

Gazeteler kralı bu muvaffakiyeti
ni her şeyden evvel hiç yorulmıyan 
hücum zevkine, en büyüğünden en 
küçüğüne vanncaya kadar her tür
lü gamete haberlerini avlamaktan 
geri kalmamasına borçludur. O bü
tün muhabirlerine gazetecilikte en 
mühim noktanın havadis toplamak 
olduğunu her an hatırlatmak fırsa
tını hiç kaçırmazdı. Bu direktifleri 
sayesinde Amerikada Hirst gazetele
rinin haberi olmadan ne bir şirket 
kurulur veya iflâs eder, ne bir tiyat
ro açılır, ne de bir siyasî vaka du
yulmadan gelip geçebiUrdi. Hirst 

Hirstin 39 u Amerikada 6 sı Avrupada 45 gazetesi 
vardı, bu gazetelerin 12 milyon okuyucusu vardır, 
Hirst bu gazeteleri ve daha 72 şirketi Kaliforni-

yadaki şatosundan idare etmektedir 

muhabirleri her yeni teşekkülde 
onun umumî müdüründen tutunuz 
da odalan temizliyen hizmetçi ka-
dmına vanncaya kadar hepsile mü
lakatlar yapıyorlardı. Amerikan ga
zeteleri bu faaliyeti: «Hayatın in
sanî tarafı» diye tavsif ederler. 

Hirst, Amerikanın politikasmda 
müthiş bir rol oynamıştır. İspan
ya - Amerikan muharebesine sebebi
yet veren odur. Teşekkül eden tröst
lere hücum eden ve onlara: «Kâ -
zanç halitası» ismini veren gene 
Hirst'tir. Amerikanın umumî harbe 
girmesine bütün kuvvet ve kudreti-
le mâni olmağa çalışan gene bu meş
hur gazeteler kralı idi. İttifaklar 
aleyhinde ortaya attığı parola az 
kalsın ölümüne sebeb olacaktı. Bir 
defasında linç edilmekten güçbelâ 
kurtulabildi. 

Umumî harb bittikten sonra Hirst 
Cumhurreisi Vilson tarafından ta-
kib olunan Milletler Cemiyeti poUti-
kasma hücum temeğe başladı. Ame
rikanın o cemieyte girmesine mâni 
oldu. Fransızların harbden sonra ta-
kib ettikleri hırs ve intikam politika
sını telin ettiği için Fransadan tar-
dolundu. 

Hirst ayni zamanda bolşevikliğin 
de yaman bri düşmanı oldu. Bugün 
Amerikada kadınlann umumî ha
yatta bu kadar mühim bir rol oyna-
malan, intihab hakkma maUk olma-
lan ve nazır sandalyalan işgal etme

leri Hirst'nl yaptı
ğı propagandalar 
sayesinde mümkün 
olmuştur. Ame
rikan kadınlarının 
emansipasyonu i-
çin en ziyade ça-
hşan adam Hirst 

olmuştur. Hirst 1927 senesindenberi 
Amerikamn teslihatça çok kuvvetli 
olmasım istemekte idi. En kuvetli 
bombardıman tayyarelerinin ve en 
kuvvetli harb kruvazörlerinin, en bi
rinci sulh âmilleri olduğunu yazı
yordu. 

Hirst bütün dünya gazetelerini 
Kalifoniya'daki San Simebn şatosun
dan idare ederdi. Bu şato efsanevî 
bir mevcudiyet arzeder. Oraya her 
gün hiç olmazsa eUi misafir gelirdi. 
Bir İngiüz aristokratı bu şatonun 
azametini anlatmak için insan sa
bahleyin altıdan gece saat on bire 
kadar dolaşsa gene bu malikânenin 
azamet ve evsafı hakkında bir filür 
edinemez, diyor. 

San Simeon malikânesinde tenis 
sahaları, yüzme havuzlan, sıcak akan 
deniz ve tatlı suları, hususî bir hay
vanat bahçesi, bir nebatat bahçesi, 
tasT^are meydanları, misafirler için 
küçük vülâlar ve şatolar, bu şatolar
da her husus için elverişli elbiseleri 
ihtiva eden gardroblar vardır. En 
zengin ve en kıymetü koleksiyonlar 
Hirst'in mahdır. 

Hirst'in misafirleri üç kaideye ri
ayet ederler: Birisi her akşam ye
meğini beraber yemek ve yemekten 
sonra gösterüen füimi beraber sey
retmek, kendi dairelerinde içki iç
memek ve 75 yaşındaki ihtiyar ga
zeteler krahmn huzurunda ölümden 
bahsetmemektir. 

tKTtSAD! MESELELER 

Meyva ihracatımızı 
nasıl arttırabiliriz? 

Son bir kaç sene içinde yaş meyva 
ihracatı hakkmda yapılan tecrübe
lerden iyi neticeler hasü olmuştur. 
Bühassa portakal ve elma ihracatı
mız bu sene daha ziyade artmıştır. 
En büyük alıcılar arasında Almanya 
bulunmaktadır. Yalmz Almanyaya 
400 bin sandık portakal gönderilmiş-
tiF. İhracatımızı daha ziyade arttıra-
biUriz. Hattâ bu yüzden memleketi
mize on, on beş milyon lira! bile gire
bilir. İlk bakışta bu rakamı mübalâ
ğalı bulanlar vardır. Fakat şu izaha
tı dinledikten sonra 15 milyon Urayı 
mübalâğalı telâkki etmiyeceklerdir. 

Eğer nakliye vasıtalarmdan şi
kâyetimiz olmasa ihracatımız birkaç 
misli artacaktır. Her şeyden evvel 
liman dahilindeki nakliye ve boşalt
ma vasıtalarından şikâyet ediyoruz. 
Yaş meyvalann mavnalarda bekle
mesinden çok ziyan görüyoruz. Bu 
yüzden meyvanın yüzde 25 i çürüyüp 
denize dökülüyor. 

İhracat için, Romanya yolu en 
ucuz yoldur. Bir vagon portakal, bu
radan Almanyaya kadar 220 liraya 
sevkedilmektedir. Fakat bu yol uzun 
ve külfetli bir yoldur. Meyva için. 
Şark Demiryollarından daha çok is
tifade edebiliriz. Fakat Şark Demir
yolları pek pahalıdır. Sirkeciden kal
kan bir vagon Almanyaya 420 liraya 
sevkedilmektedir. Fakat bizim için en 
rahat ve emin yol da budur. Demir-
yollan idaresi yaş meyva nakliyatm-
da ucuz tarifeler tatbik ederse, ihra;-
catunız daha ziyade artacaktır. Ucuz 
tarifeler olduğu takdirde, cenup şe
hirlerinden meyvalan, vagonlarla 
Haydatpaşaya getirebiliriz. Demiryol
ları idaresi ihraç edilecek yaş meyva-
1ar için seri marşandizler yaptığı tak
dirde maksadımız daha kolayhkla ta
hakkuk edecektir. 

Görülüyor ki, ortada bir nakliye 
meselesi vardır. Nitekim nakliye tari
feleri hakkmda muhtelif ticaret şu-

# • 

Ka,ı ı ı ın Bilg^ileri 
TeiTBVİZ 

DaVa aleyhine neticelenince yıl
dırımla vurulmuşa döndü. Yiyecek-
mış gibi hışımla borçluya bir nazar 

fırlattıktan sonra tabelâsmı gördü
ğü ilk avukatın yazıhanesinde solu
ğu aldı. Bir nefeste meselejri baştan 
aşağı anlattı. On beş liralık bir ala
cak davası idi, amma iş inada bin
mişti. Her çareye başvuracak bu pa
rayı borçluya bırakmıyacaktı. Sulh 
mahkemesinin bu hükmünü Mii^z 
etmeli, haksız bulduğu bu karan 
bozdurmalı idi. 

Heyecanlı anlatışlannm sanımda 
avukat sükûnetle: 

— Sulh mahkemesinden verilen 
bu karar kafidir, kabili temyiz de
ğildir. 

Deyince adamcağız büsbütün fe
nalaştı. Susup kaldı. Muhatabı da 
bu sükûttan istifade ederek temyiz 
hakkında ona şu kısa malûmatı 
verdi: 

— Hükümlere karşı müracaat 
tariklerinden biri olan temyiz an
cak asliye mahkemelerinden verilen 
mhaî kararlarla 2500 kuruşa kadar 
olan alacak davalan müstesna ol
mak üzere sulh mahkemelerinden 
sadır olan nihaî kararlar içindir. 
Binaenaleyh 1500 kuruşluk alacak 
davası neticesinde mahkemenin ver
diği karann kabiliyeti ten^yiziyesi 
yoktur. Böyle kararların temyizen 
tetkikini ancak başmüddeiumuml 
talep edebilir. 

Temyiz müddeti asliye mahke

melerinden verilen kararlarm ta
raflara tebUğinden başlamak üzere 
on beş gfündür. Sulh mahkemele
rinden verüen hükümler için tefhim 
veya tebüğden itibaren sekiz gün
dür. Temjdz edilen hüküm icra edi
lir, yani temyizi dava, icrayı tehir 
etmez. Maamafih temyiz eden taraf 
temyiz mahkemesine müracaatla 
icranm tehirine müstacelen karar 

verilmesini de istiyebiür. Yalnız bu-
nım için temyizen tetkik sonunda 
haksız çıktığı takdirde ilâmda yazılı 
şeyi ödeyeceğine veya teslim edece
ğine dair borçlunun kuvvetli kefalet 
göstermiş olması, yahut hükümde 
yazılı parayı ve eşyayı resmî bir ma
kama tevdi etmiş bulunması lâzım
dır. Hasmı tarafmdan emval ve em
lâki haczedilmiş bulunan kimsenin 
de hükmü temyiz ettiği takdirde 
tehiri icra istemeğe hakkı vardır. 

Nafaka hükümleri temyiz edilse 
de icrasma devam olunur. Bu gibi 
hükümler için temyiz tarafmdan 
tehiri icra kararı verilemez. Diğer 
tarafmdan gayri menkule veya 
gayri menkul üzerinde mevcut 
olduğu veya ohnadığı iddia olu
nan aynî haklara veya aUe veya 

şahsın hukukuna mütedair hüküm
ler katiyet kesbetmedikçe, yani 
temyiz müddeti içinde temyiz edil
memiş veya temyiz edilip de temyiz
ce hüküm tasdik edilmiş olmadıkça 
icra olunamaz. 

Avukai Emcet Ağış 

belerinden bu yolda şikâyetler olduğu 
için, Ankarada toplanacak olan zi
raat kongresinin ruznamesine nakliye 
meselesi diye bir madde konulmuş
tur. Her halde yaş meyva hakkmde-
ki bu meselenin kongrede bir mevzu 
teşkil edeceğini ümid ediyoruz. 

H. A 

Lisan mütehassısL Prof. «Albert Anjel» 

FRANSIZCA 
Dersanesinden: Bakaloryaya hazır
lamak için her gün ders almak imkâ
nı vardır. Köprübaşı Eminönü Hanı. 
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Kanaryalar i { Çiçekçilik: 

Genç kanarya la r ın erkek ve 
dişileri nasıl tefrik edil ir? 
Yavru, genç kanaryalarda, erkek ve 

dlçUerinin birbirlerinden tefrikinde çok 
defa müşkülâta manız kalmmaktadı?. 

Kanaryalarm dljüeri ötmez, yalnız er
kekleri öter. Çok defa yavnı genç erkek 
kanarya almak istlyenlerin ayakta ge
zen madrabaz kuşçular tarafmdan alda
tıldıkları vakldlr. Yani erkek kanarya ye
rin» dlji yavru kanaryalar verirler ve 
(biraz büyüsün mutlak iyi öter derler). 
Binaenaleyh bunların »özlerine itimad et-
mlyerek insaıım alacağı kanaryanın erkek 
mi, di?! mi olduğunu bizzat tefrik etmesi 
İftzuofellr. 

Her ne kadae biraz müşkül ise de za
manla pek&Iâ öSrenilebiUr. İ^te, a.yıtı-
4» İzah edeceğimiz bazı mühim nokta-
l u erkek v« dl;! kanaryaların terfikinde 
yardımı olan esaslı birer tefrik alâme
tidir.. 

Yetiştirilmiş kanarya yavruları serbes 
«gufm&ta TC bizzat kendilerine bakma-
İa, idare etmeğe başladıktan bir anda, 
bunlar kuluçkahanede İken, bazı cmare-
Ictl* birbirinden tefrik edilirler. Bu bap
ta en mühim tefrik alâmeti sadalan, öt-
meğe çabalamalandır. Bundan erkek ve 
dfgl olup olmadıktan anlaşılır. Fakat, bu 
«Ihet uzunca bir azaman kuşlann etüd 
edilmeleri İle anlaşıhp hemen anlaşıla
maz.. 

Erkek yavru kanaryalar, artık yuvala-
rmı terk ederek analan tarafından tek
rar beslenmefi* başladıklarından bir kaç 
gün sonra gene arasıra yuvalama gele
cek dalgın, dalgın otururlar ve kuyruk-
lannı, kanatlannı saUıyarak arasıra öter 
gibi vaziyetler aJırlar ve gırtlaklarile tu
haf tuhaf, hafif sesles çıkanrlar ki, bu 
bir nevi ötme olmayıp, tefrike medar öt
me alâmetleridir. Dişi kanaryalarda bu 
hal görülmez, erkeklerde görülür. 

Zaman geçtikçe, erkek kanaryalar da
ha ılyade ötme vaziyetleri alırlar. Bu 
gibi yavru kuşlar iyi ötücü kanaryalar 
9«ıunâa bulundurulacak olursa, kısa bir 
•aman sarfında - eğer erkek İse - güzel 
güzel Otmeğe başlarlar. 

Bunun gtbl daha bazı tefrik alâmetleri 
varsa da, İnsan çok defa aldanabilir. 

Meselâ: Yuvalannda oturan erkek 
yavru kanaryaların, fışkıran tüylerin* 
tfcn - boyun, baş, sırt tüyleri - erkek yav-
ralard» koyu san renktedir. Dişi yavru-
l u d a ise böyle değildir. 

SrkeUerln gtalertnin etrafı, gagaları 
mat, loluktur: fakat, beyaz Cermen ka-
naryalarmda bu alâm«t görülmez. 

Bundan başka genç erkek yavrular di-
gUerden daha uzun boylu ve başlan da, 
daha btiyüktttr. 

Kanarya yavrulannın, bidayette tena-
•ûl clhazlanndan da erkek veya dişi olup 
«Imadıklan anlaşılabilir. Erkeklerde te
nasül cihazı daha bârla bir şekilde, da
ha uzun, daha yüksekçe, sivri bir şekil
de teşekkül etmiştir. Bu suretle de, kuy
ruk altına bakıldığı zaman tenasül ciha • 
a n m erkeklerde sivri, daha büyük ve 
bombe, dişilerde İse daha ufak ve yas
adır. 

Tefrika medar daha bası alâmetler var
sa da, bu, ancak, senlerce kuşlarla uğraş-
•ıış olan mahir, usta kuşçular ta
rafmdan anlaşılabilir. Maamaflh, hulâ
sa olarak verdiğimiz bu izahat, dişi ve 
•rkek kanaryalann tefrikina yarar, isti
fadeli birer mühim tefrik alâmetleridir. 

Hulâsa: En İyisi böyle meraldi amatör 
kimselerin alacaklan kanaryaları şayanı 
İtimad ve tanınmış kuşçular, müessese
lerden almalarmı tavsiye ederiz. Meselâ: 
tstanbulda, Yenlcaml arkasmda merhum 
kuşçu Arif beyin müessesesi cidden şa
yanı itimaddır. 

Saksı içinde kahve ağacı 
nasıl yetiştiri l ir? 

Hepimiz kalıve 
ağacmuî büyük bir 
ağaç olduğunu, 
Yemen, Cenubî 
Amerika, Brezilya 
gibi sıcak iklim
lerde yetiştiğini 
biliriz; fakat, bir 
de bunun salon 
süs nebatı olarak 
yetiştirilen, bodvr 
cins kahve agaıı 
plduğunu bilmeyiz. 

Evlerimizin sıcak 
«alonlannda yetiştirilen bodur cins kah
ve ağaçları, son zamanlarda tıpkı diğer 
»üceyr halindeki çiçekli fidanlar gibi, sa-
lonlanmızm dekorasyonu için yetiştiril
mektedir. 

Ekzotik olan bu pek zarif nebatın yap
rakları koyu yeşil ve madeni parlaklıkta
dır. Bundan başka yapraklarının dal
lara yapışmış olan noktalarından, güzel 
beyaz çiçekler çıkmıştır. 

Bunun gibi, bidayette yeşil ve bilâhare 
çikolata rengini alan ve en nihayet sa
bit menekşe rengini iktisab eden, küçük 
yuvarlak, âdeta bir kirazı andıran, mey-
valan vardır, ki, bunun eti tatlıdır, için
de iki çekirdeği vardır ve asıl istifade edi
len kısım da budur. Bu tohum kavru
lunca, bundan mükemmel kahve elde 
edilir. 

Böyle sıcak, tropik iklimlerde bulunan, 
yetişen nebatlardan birinin salonlarımız
da süs olarak bulundurulması, muvaf
fakiyetle yetiştirilmesi insana cidden bü
yük bir zevk verir. Çünkü, bunlann to-
humlanndan da kahve elde etmek ka
bildir. 

Bu pek şık şüceyr halindeki kahve ne-
batınm teksiri tohumlariledir. Tohum
lar - yani kahve çekirdeği - ilkbaharda, 
bu mevsimde, ince dere kumu ve yahut 
İnce ratıp testere talaşı içerisine gömü
lür, burada nisbeten İyi bir şekilde intaş 
eder. Bundan sonra, bu intaş eden to
humlar asıl yastıklarına ekilirler. 

Tohumlann İntaş edebilmesi için taze-
olması lâzımdır. Aksi takdirde hiç birisi 
İntaş etmez, sarfedilen emekler beyhude 
yere gider. 

Kahve tohumları veya çekirdekleri bi
dayette kapsüller İçindedir, ya çıkarıla
rak ve yahut olduğu gibi kapsüllerile asıl 
toprağma ekilirler. Ekilecek toprağın 
harareti 15 - 20 den aşağı olmamalıdır. 

Dikilen tohumlardan çıkan fidancık-
lardan ilü üç yaprak hasıl olunca, bu fi-
dancıklas' yaprak çürüntüsü, funda top
rağı, dere kumu mahlûlünden yapılan 
toprakla dolu saksılara dikilirier. 

Kahve nebatını ihtiva eden saksılar 
yaz, kış sıcak salonlarda veya seralarda, 
Bİyadar mahallerde bırakılır. Yasm da 
nebatlann gölgeli yerlerde bulundurul
ması lâzımdır. Yaprak ve yeşil renkte 
olan yapraklan barut gibi yanar, İştial 
eder. 

Nebatm bir an evvel inkişafında, ça
buk büyümesinde suyun pek mühim te-
slıl vardır. Suyu sık sık ve azar azar ver
mek lâzımdır ve karannda vermeli, ak
si takdirde nebat müteessir olur. Yaşlı 
nebatlar gübreli, kuvvetli, ağırca toprak
lardan hoşlanırlar. Fena yetişmiş kahve 
ağacma budama sayesinde muntazam şe
killer verdirmek kabildir. 

Sütçülük: 
Bu mevsimlerde çok a ran ı lan , t aze o la rak yenilen ve 

peynir tatlısı yapı lan taze , İ3â ve nefis bir koyun 
peyniri nasıl yapı l ı r? 

Gazetcmisde intişar eden ziraat 
fanlarının iktibası ve Idtap, risale 
şeklinde neşri hakkı mahfuzdur. 

Bugün piyasada, maalesef, koyun sü
tundan yapılmış, taze, tuzsuz koyun pey
niri bulmak imkânı olmadığı gibi, si
parişte de müşkülâta tesadüf edilmekte
dir. Bununla beraber, sipariş edilerek 
hariçten tedarik olunan taze peynirler de 
o kadar nefis ve temiz olamıyor. 

Binaenaleyh, her aile sahibi, arasıra, 
kendilerine lâzım olan taze, tuzsuz peyni
ri, evde bizzat, pek âlâ yapabilir.. 

Bu mevsimde çok yapılan taze koyun 
peynirinden, peynir tatlısı yapılır ki, yen
mesi cidden pek hoş, iyi yapılırsa lezze
tine doyulmaz. Peynir tatlısı yapılacak 
koyun peynirinin çok taze olması, hattâ 
peynir mayalanıp süzüldükten .sonra he
men tatlı yapılması lâzımdır. 

Peynir mayası nedir? 
1 — Sütün terkibinde, tereyağı maddesin

den başka, peynirlerin esasını teşkil eden 
ve İcazein maddesi denilen bir maddei 
azotiye vardır ki, bü peyniri teşkil eder. 

Sütteki kazein maddesi iki halde bulu
nur: Altıda beşi gayri münhal kazein, bir 
kısmı da münhal kazein'dir. 

Meselâ: Taze, her hangi bir süte bir 
mikdar sirke, peynir mayası konursa sü
tün içindeki münhal olmıyan kazein 
pıhtılaşarak aynlır ki, buna peynir mad
desi veya süt kesiği deriz. Mezkûr gayri 
münhal kazein ayrıldıktan sonra geride 
kalan, süzülen yeşilimtırak sarı renkteki 
suya peynir suyu deriz. Bunda gayri 
münhal kazein, süt şekeri, biraz tereya
ğı ve az mikdarda madenî emiâh vardır. 

İşte peynir mayasile aynlmıyan bu 
münhal kazeini ayırmak için peynir su
yunu yüksek hararet derecesinde 75 - 80 
derecede bir müddet kaynatmak lâzım
dır ve o vakit «lor» peyniri denilen mad
de hasıl olur. 

Taze koyun peyniri şu suretle yapılır: 
KajTiatılmış veya henüz sağıla

rak, gelmiş olan koyun sütü 3 0 - 3 5 
hararet derecesinde peynir mayasile ma
yalanır. Şayet süt akşamdan gelmiş, lıay-
natıhp soğumuş ise 30 - 35 dereceye ka
dar ısıtılarak ve mayanın kuvvetine göre 
4 0 - 4 5 veya 50 dakikada pıhtılaşmak üze
re maya konur. 

Piyasada iki türlü maya bulunur. Biri 
şişelerde satılan mayi, sulu maya, diğeri 
komprime edilmiş, beyaz mayalardır. 

Ne kadar süte ne kadar maya konula
cağı hakkında mayaların üzerinde ve 
İçindeki izahnamesinde yazılıdır. O suret
le hareket etmek lâzımdır. 

Beyaz toz mayalardan veya kamprime 
edilmiş mayalardan 1 -2 gram maya 
30 - 35 hararet derecesindeki 100 kilo sü
te ilâve edilirse 45 - 50 dakikada sütü 
pıhtılaştırır. 

Buna mukabil mayi mayalar ise 15 - 20 
santimetre mikâbı ve ayni hararet dere-
cesmdekl ayni mikdar, yani 100 kilo sü
te konur, ayni şekilde sütü pıhtılaştırır. 
Bu mayaların hepsi ecza depolarında, Mı-
sırçarşısmda istenilen mikdarda bulunur. 

2 — Bu şekilde mayalanan sütün üzeri 
örtülür, bulunduğu kap kalmca bir laczle 
sarılır ve sıcak bir odaya konur. 45 -» 50 
dakika sonra süt tamamile pıhtılaşmış 
olur. 

sütün iyi pıhtılaşmış, yani peynir tu
tup tutmadığı şu suretle anlaşılır: 

Elinizin tersini sütün mayalandığı İtap 
üzerine yavaşça tutunuz, şayet iyi tut
muş, tamamile pıhtılaşmış ise parmak 
üzerinde sarımtırak, yeşilimtırak peynir 
suyu görülür. Su damlaları yerine süt 
damlalan görülürse peynirin henüz tut
mamış olduğu anlaşılır. Bu takdirde bir 

müddet daha İneklemek icab eder. 
3 — Pıhtılaşmış olan peynir muhtevi

yatı bıçakla paralanarak, süzülmek üze
re seyrek dokunmuş peynir bezlerine ko
nur ve bu bez asılarak altma da peynir 
suyunu kaybetmemek için bir kap konur. 
Bir müddet asılı kalıp süzüldükten sonra 
peynir tezden çıkarılır. Şayet peynir tat
lısı yapılacak ise hemen yapılır. 

Şayet taze olarak yenecek ise pıhtıla-
şan bu madde bir kâse içerisine konur 
ve serin bir mahalde muhafaza edilir. 
Üzerine şerek tozu veya bir mikdar ince 
tuz ekilerek sabah kahvaltılannda yenir. 
Çok mugaddi, lezzetli olan bu peynirin 
vücude faydası pek çoktur. 

Eğer yapılan mikdar, pek çok ise, bu -
nu, sabun kalıbı gibi keserek, bir kap içe
risine koyup tuzlamalı veya hafif sala
mura yapılmıştır. Bu şekilde bundan 
uzunca bir müddet istifade edilmiş olur. 

Mayalanıp pıhtılaşmış olan peyniri süz
mek içm şayet seyrek dokunmuş peynir 
bezi bulunmaz ise, bunu ince söğüd dal-
lanndan yapılmış sepetlere koyarak süz
mek te kabildir. 

Diğer bir yazımızla da, Avrupa pejTiir 
mayaları bulunmadığı vakit, sütü nasıl 
mayalamak kabil olacağını izah edeceğiz. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

Ada tavşanlarının barınacakları yerler 
nasıl olmalı ? 

Bağlarbaşı, B. Ahmed Özel: Ada tav
şanları için uzun boylu masraf yaparak, 
lüks kümesler, barınacak yerler yapmağa 
hiç te lüzum yoktur. Bahçenizin maz
but, rüzgârlardan masun bir kenarında, 
tavşanlar için bir yer tefrik ediniz ve res
mimizde görüldüğü gibi 1 i metre ara
lıklarla murabba şeklinde ve 1 - 1 4 
metre irtifaında ağaç kazıklarla, bu yeri, 
bölünüz ve kazıkların etraflarını da sıkı
ca örülmüş kafes teli ile örtünüz. Bun
dan sonra bu her bölme İçerisine gene 
resmimizde görüldüğü gibi, âdi çimento 
veya çivi fıçılannı - her bölmeye bir ta
ne olmak üzere - j'erleştiriniz. Fıçıları 
toprak seviyesinden 5 - 6 santim irtifaın
da ve aşağı, yere doğru mej-iUi olarak 
yerleştiriniz, ki, tavşanlann idrarları aşa
ğı doğru kolaylıkla akabilsin. Bundan 
başlta, her fıçının içerisine temiz, yumu
şak kuru ot koyunuz. Ve bu yataklık otla
rının arasıra değiştirilmesine dikkat 
ediniz. 

Her fıçının ön tarafını yarım bir tahta 
ile örtünüz. Kış geceleri bu kapaklann 
boydan boya örtülmesi daha muvafıktır. 

Fıçıların yerden 5 - 6 santim yukarı
da kalmalarma ve bunun için de ya taş
tan yapılan bir kaldırma ve yahut ağaç 
kazıklar üzerine tesbit edilmesi faydalı
dır. Tavşanlarm birbirlerine kanşmama-
sı, bilhassa erkeklerin dişiler tarafına 
geçmemesi lâzımdır. Bunun için, bölme
lerin güzel yapüması şarttır. 

İşte bu tarif ettiğimiz şekillerde, basit 
ada tavşanlannın barınabilecekleri yer
leri hazırlamış olursunuz. 

Ada tavşanlan hakkında 
Nişantaşı, B. M. Enver: Mektubunuzu 

okuduk, evlerde ada tavşanları yetiştir
mek hakikaten çok meraklı, zevkli bir iş
tir, bundan başka iktisadîdir de; çünkü, 
evlerde her gün hasıl olan ev, mutfak 
artıklarını toplıyarak, bunlan tavşanlara 
yedirmek suretile kıymetlendirmek kabil 
olmuş olur.. 

Tavşanların yetiştirme, bakun ve has
talıkları hakkında arasıra gazetemizde 
yazılai'a tesadüf edeceksiniz, bunlan ta
kip ederseniz bu husustaki müşküllerini-

Dadan kovanlan nasıl olmalıdır 
Bay Orhan, İs- -<:K>w^ "''^ 

tanbul: Mektubu
nuzu alâka ile oku
duk, yaptırmak is
tediğiniz Dadan 
kovanınm resmini 
dereediyoruz. 

Eb'adı üzerine ya
zılmıştır. Murabba 
şeklinde olması da
ha muvafıktır. Ma-
amafih naüstatil 
şeklinde de olabilir. 

Yalnız yaptıracağınız kovan, tahtası-
nm iyi kurumuş tahtadan (Amasına dik
kat etmek lâzımdır. Tahtanın kalmlığı 
25 milimetre olursa kâfidir. 

Kovanın haricen arzı 485, dahilen 435 
milimetredir. Çerçevelerin adedi 10 - 12 
olursa kâfidir. 

Şayet kovan müstatil olursa, çerçevele
rin arzı 030 santimetre, tulü de 0,4C 
santimetredir. Çerçeve başlan, kovan et
rafına mıhlanacak çıtalar üzerine otur
tulmalıdır. 

Çerçevelerin üst ve yan tarafları oluk
lu olacaktır. Bunun içerisine suni mum 
Sırgofre yerleştirilecek ve arasına çıtası 
konacaktır. Bundan başka, her çerçeve
ye karşılıklı birer tel geçirilecek, Sırgofre, 
mum, bunun üzerine yapıştırılacaktır. 

Kovan, resmimizde görüldüğü gibi, iki 
kısımdan ibaret olarak yaptırılmalıdır. 
Biri, arıların çoğalmasma hizmet eden 
kuluçkalık kısmıdır ki. bu, kovanm alt ta
rafını teşkil eder. Diğeri de kovanın üst 
kısmmdadır ki, bu da kovanın ballık kıs
mını teşkil edecektir. Bu kısma yalnız 
amele arılar çıkarlar, erkek ve valde an 
çıkamaz, ona göı-e kovanm üst taralına 
bir kapak konur. 

Kovanın çifte cidarlı olması lâzımdır. 
O suretle, bu iki cidar arasına talaş ko
narak, arılar kışm şiddetli soğuklardan 
muhafaza edilmiş olur. Çerçeveler ara-
smdaki mesafe 37 - 38 milimetre, çerçe
velerin üst çıtası daha kaim, 12 - 13 mi
limetre olacaktır. Çerçevelerin zeminden 
15 milimetre mesafede ve cidardan da 
7,5 milimetre aralıklarla mevzu olması 
lâzımdır. 

Kovan hacmini büyütüp küçültebil
mek için, içine bir bölme tahta*ı yaptı
rılmalıdır. Kullanılacak çıtalar 6 - 1 2 mi
limetre kalınlığında ve çerçevelerin bü
yüklüğüne göre olmahdır.. 

Çerçevelerin üst çıtasmm kahnlığı alt
tan daha fazla olacaktır. Zira, bal ile 
dolu peteğin ağırlığı bu çitanm üst kıs
mına yüklenir.. 

Çerçeveler arasında 11 milimetre ara
lık bırakılır ve o suretle çerçeveler ko
vanlara yerleştirilir. 

Külahta veya ballıktaki çerçevelerin 
irtifaı. 0,15 - 0,20 metredir. Asıl sandığın 
çerçevesinin tulü 0,40 metredir. 

Çerçevelerin arasmdaki mesafe 37 - 38 
milimetre, peteklerin kalmlığı 25, çıtala-
nn aralıkları 7,5 milimetredir. 

Sorgularınızın diğer kısımlarına, gele
cek yazımızda, ayrıca cevab vereceğiz. 

zi o yazılarımızla h*lledeceğinizi ümid 
ederiz. Bu cumartesi günkü gazetemizde 
tavşan yiyecekleri hakkında bir yazımız 
intişar edecektir. 

Tavşanlar hakkında türkçe yazılmış 
ve sizin gibi amatörlerin istifadesini mu-
cib olacak kitablanmız henüz yoktur. Al
manca, Fransızca yazılmış eser çoktur. 
Bunları Beyoğlundaki Alman veya diğer 
kütübhanelerden tedarik edebilirsiniz. 

T U Z A 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) Tefrika No. İS 

— Bu işler orada mı oldu? 
— Evet, Mısırda... Evlenmiştim... 

Kocam olan herifin ismini söylemeğe 
hacet yok... Çünkü öldü... Ne lüzum 
Yar... Yalnu şunu bil ki, onunla son 
derce bedbahttun. O bana, bir halayı
ğa yapılan muameleyi yapıyor, beni 
dövüyordu. 

— Boşansaydm!.. 
— Boşansam parasızdım... Açlık

tan, sefaletten korkuyordum... O da 
vaziyetimi bildiği için alçakça istifa
de ediyordu... Biran intiharı aklımdan 
geçirdim. Mevsim yazdı. Nil üzerinde 
bir zeheblye kiralamıştık. Şöyle dü
ğündüm: Kabahatli o olduğu halde 
niçin ben öleyim? Bu fikir aklıma gel
dikten sonra intihardan vazgeçtim ve 
İntikam almak hevesi bende uyandı. 
Bir gece, gemimiz akıntı ortasında 
İlerliyordu, Kocam sarhoş. Bana kü
fürler savuruyor... Güvertede kimse 
yok... Onu büsbütün içmeğe taşvik et
tim. Yüzüne güldüm; bir kaç yumruk 
attı; ses çıkartmadım... Sonra, içti, 
İçti, âdeta kendini kaybetti... Bir lapa 
halindeydi... Masanın başında sızdı. 

Etrafıma baktım, hiç kimse yoktu. îs-
kemlesinl, masayı yavaş yavaş, kena
ra kadar çektim. Sonra, zaten ufak 
tefek olan bu erkeği kolayca kollan-
ımn araşma aldım. Biriken kinimin 
verdiği asabi kuvvetle, cereyana bı
raktım... Gemi uzaklaştı. Ve kimseye 
görünmeden, usuUacık kamarama çe
kilip yattım. 

«Ertesi gün, bütün gemi halkı onu 
aradı... Ben de beraber... Sarhoşluğu 
malûmdu... Sendeliyerek nehire düş
tüğüne herkes kanaat getirdi... Cese
di bir sahilde bulunmuş... Tahkikat 
neticesi hiç bir şey ispat edilemedi, 
Bazılan benden şüphe ettise bile müs-
bet bir delil bulunamadı. 

«Ailesi geçimsizliğimizi bildiği için 
benimle uğraştı. Nüfuzlu kimselerdi, 
beni hudud harici ettirdiler. Mirasa 
da konamadım. Pek az bir para ile 
Istanbula dönmek mecburiyetinde 
kaldım. 

(cOndan sonra, hayatımı kazanmak 
İçin çalıştım. İşte size bütün sergüzeş
timi olduğu gibi anlattım. Oizli l^ç 
bir köşem kalmadı. Ben katil sayılı-

nm... Onun için sizin kanmz ola
mam... Ancak metresiniz... O da şüp
heli... 

Atiyenin gözleri dolmuş, sesi titre-
yordu. Bu hali o kadar cazib, öyle se
vimliydi ki, Vahid bey kollarını açtı ve 
coşkun bir sesle: 

— Atiye! Seni seviyorum... Mazin 
benim için yoktur. Her şeyi sildim, 
unuttum... Sen benim biricik sevgi-
limsin! 

— 10 — 
Bu hâdiseden sonra, Atiye, katiyetle 

galebesine emin oldu. Erkeğin ona 
karşı hissettiği aşkın hududsuzluğu-
nu, kayıdsız, şartsızlığmı görmüştü. 
Mazinin hatâları artık istikbali boza
mazdı. Vahid beye ne söyleseler, şim
diden sonra tesir edemezdi. Çünkü en 
müthişini o, sevgilisinin ağzından duy
muştu. 

İstikbalde zuhur edecek herhangi 
bir- kanşık mesele karşısında: 

«— Yalan! Ben sana en öğrenemi-
yeceğin feci şeyleri bile ağzımla söy
lemedim mi? Senden gizli bir şeyim 
yok» diye elbette inandıracaktı. 

Meharetle kurduğu ağa, Vahid be
yin mütemadiyen kapıldığım, dolaş
tığını, zevkle görüyordu. 

Kızlarm babalarma yazdıkları mek-
tublan okuyor, hep havaiyattan bah
seden o satırların arasmda gizlenen 
bir sır olduğuna kanaat getirİ3rQrdu. 

Bu işi tetkike karar verdi. Ayni za
manda Cahid hakkında hiç bir hava
dis duymaması merakını mucib olu
yordu. Doktor Rahmiyi her görüşün
de lâfı kurnazlıkla o tarafa getirerek 
genç subay hakkında malûmat almak 
istiyordu. 

Bir gün Rahmi beye Atıfetten gene 
bir mektup geldi. Cahid'in iyileşmek 
üzere olduğımu yazmakla beraber şu 
satırları da ilâve ediyordu: 

^Nişanlımı razı ettim... Cahid'i evi-
mize aldık... Burada gayet iyi Mktlı-
yor... Eminim ki, yakında tehlikeyi 

' tamamen atlatacak!» 
Atiye, bu mektubun mealinden 

haberdar olunca fena halde sinirlen
di. Ne kırk canlı insandı bu! Bir tür
lü ölmek bilmiyor! îyileştiğ'i takdirde, 
Istanbula avdeti de yakındı. Müm-
taz'm acele hareket etmesi lâzım ge
liyordu. Atiye dellkanhyı çağırdı. 

— Bak! - dedi. - Sen Bursaya doğ
ru bir git. Kızların bu seyahati gayri-
tabi! bir iş... Bana kalursa işin İçinde 
bir sır var. Meseleyi anlamağa çahş. 

— Nasıl yapayım? 
— Gidersen onlan yakından tedkik 

edebilirsin. Vaziyetlerini anlai'sın. Ona~ 
göre tedbir ahrız. Ben sana para ve
reyim. Hemen hareket et. Borcunu 
sonra hesablaşınz. 

— 11 — 
İki hemşire, Bursada küçük bir 

köşk tutmuşlar, kimseyle temas etmi
yorlar, çekik bir hayat yaşıyorlardı. 
Hayriye, sabah akşam, kız kardeşinin 
maddî ve manevî sıhhatUe meşgul
dü. Uzun münakaşa ve düşünceler
den sonra, Feriha'nm bir suikasde 
uğrayıp hâmile kaldığı neticesine var
mışlardı. 

Bu cinayeti işliyen acaba kimdi? 
Mutlak maiyetlerindeki uşaklardan 
biri... Hırslı, sinsi ve kimbilir nasıl 
gizli intikam besliyen bir adam... Bir 
kaç zaman evvel hırsızhğı meydana 
çıkınca kovdukları arabacı üzerinde 
şüpheleri temerküz ediyordu. Bü he
rif, tahammülfersa küstah bir çapkın
dı. Hattâ kaç kere gerek Hayriye'ye, 
gerek Feriha'ya, yercesine bakmış
tı da kızlar onu tokatlamak arzusunu 
duymuşlardı. Yarabbi! Vahid beyin 
kıymetli kızı demek bu alçak herifin 
kurbanı olmuştu! Zavalh babaları bir 
gün bu faciayı duyacak olursa ismine 
ve şerefine sıçnyan bu lekenin tesiri-
le ne kadar utanacak, ne kadar bed
baht olacaktı! 

Hayriye bunları düşündükçe üzüm 
üzüm üzülüyordu. Feriha'ya da pek 
acıyordu. Zavallı yavrucak başına ge
leni anladıktan sonra, artık Cahid'e 
mektub yazmaz olmuştu. Bu muaşa* 
kaya devam ederek karşısındakini teş
vik etmek hakkını kendinde bulmu
yordu. Çünkü o, artık, lekeli bir kız
dı! (Arkası var) 

m 
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Avusturyanın ilhakından Almanyanın 
temin ettiği hflyflk menfaatler 

Almanyanın döviz, tereyağ, kereste ve 
demir ihtiyacı kısmen tatmin edildi 

Avusturya ordusunun iltihakile Almanya muallim efrad bakımmdan 
dünyanm en kuvvetli ordusuna malik bulunuyor 

Yazan: Sermed Muhtar AIus Tefrika No. 28 

N A N E M O L L A 

Avusturyanın ilhakı ile Almanya 
tnaddî cihetten ne gibi kazançlar te- I 
nün etmiştir? Bu iki Alman memleke

tinin birleşmesinden Almanya siyasî ve 
askerî cihetten ne gibi istifadeler te
mini uzvm uzadıya mevzuu bahsedil
dikten sonra şimdi bütün dünya yu
karıdaki sual ile meşgul bulımuyor. 
B. Hitler kendisinin ve.partisinin si
yasî programmı teşkil eden «savaşur» 
eserinde Avusturyamn Almanya Uo 
birleşmesini sırf millî şeref noktasm-
dan iltizam etmişti. 

Bu birleşmeden hasıl olacak askeri 
ve iktisadî istifadeleri mevzuu bahset
memişti. Almanyanm Avusturj'adan 
temin ettiği sevkülceyş menfaati hem 
coğrafya hem de harp iktisadi cihe
tinden çok mühimdir. 

Almanya eskiden Orta Avrupaya 
Passau merkezinden hâkim olmağa 
çalışıyordu. Şimdi ise doğrudan doğ
ruya orta Avrupanm ve- Tunanıû 
kalbgâhı Viyanadan sevkülceyş cihe
tinden hâkim olacaktır. 

ingiliz müdekkikleri Almanyanın: 
iktisadî vaziyetini Avusturyanın ken
disine iltihakından önce askeri cihe
tinden başlıca beş noktada zayıf bu
luyorlardı: 

1 — Almanyanm altm ihtiyati 
ve döviz mevcudu az olduğundan müs
takbel bir harpte hariçten ithalâta 
karşüık bulmakta zorluk çekecektir. 

2 — iaşe vaziyeti 1914 söiesindos 
daha iyi değildir. 

3 —- Almanya muhtelif derecede ola^ 
rak ham madde cihetinden sıkmtıda-
dır. Bahusus demir cevheri ve sellüloz 
ve sun'î mensucat için elzem olan ağa
ca ihtiyacı çoktur. 

4 — Uzun bir harbin ihtiyaçlarmı 
karşüıyacak petrol ihtiyatı yoktur. 

^ — Talim ve terbiye görmüş efrar 
di kâfi derece değildir. 

Almanyanm birinci kazancı altm ve 
«cnebi parasıdır. Çünkü Avusturya 
evrakı na3jdiyesinin karşılığı altm ve 
döviz Almanya parasımn karşıhğm-
dan üç misli fazla idi. Bu malûmat 
resmî neşriyata dayanu-. Almanyanm 
gizli ihtiyat parası ne kadal: olduğu
nu kimse bihnez. 

Resmen Almanya parasımn altm 
karşılığı 76 mUyon altm mark olduğu 
nalde Avusturya parasuun karşılığı 
197 milyon altın mark idi. Avusturya-
*ıuı Almanyadan döviz olarak 28 nül-
yon mark ve diğer memlekeüerden de 
65 milyon matlûbu vardı. Bu suret
le Almanyanm döviz kazancı 290 mil
yon altm marka baliğ oluyor. 

Avusturya tebaası elinde bulunan 
ecnebi paralarmı da bu miktara ilâve 
etmelidk. En ajşağı Almanyanm eline 
25,000,000 İngiliz Urahk döviz geçmiş 
bulunuyor. Fakat bu miktar Almanya-

Tokancta: Hafif Avıutarya 
rinddd Avustuıya 

nm döviz ihtiyacmı tamamile karşüa-
mıyacaktır. Almanyanm hariçten yap
tığı ithalâtm bedeU ayda 500,000,000 
mark tutuyor. 

Erzak cihetinden Avusturya Alman-
yaya büyük bir istifade temin etmi-
yecektir. Almanya gibi sanayi memle
keti olan Avusturya şimdiye kadar da
hilde yalnız arpa ihtiyacım tatmin 
ediyor. 

Şu kadar var ki, Avusturya; süt va 
süt müstahsalâtı ihracatı yapan mü
him bir memleket olduğundan Al-
manyada halkm çok muhtaç o l d ı ^ 
tereyağı ve peynir kısmen temin edi
lecektir. 

Avusturyanm senevî tereyağı ve pey
nir ihracatı 211,000 kentaldir. Alman
yanm bu gibi maddelere aid ithalâtı 
1,250,000 kental bulunuyor. Binaen
aleyh Almanya bu maddeye olan ihti-
yacmm altıda birini Avusturyadan 
temin edecdrtir. 

Avusturyadan Almanyanm en bü
yük kazancı harp saiıayil için elzem 
olan demir cevheri ve kerestedir. Avus
turya arazisinin yansı ormanlar ile 
kaphdur. Senevî kereste istihsali ye
kûnu 9,300,000 metre mikâbıdır. 
Avusturyanm senevî kereste ihracatı 
1,700,000 metre mikâbı tutar. Bun
dan. ^0,000 metre mikâbı Almanya-
ya gidiyordu. 

îlUhakm ilk gününden itibaren 
Avusturyadan Almanyadan başka 

Almanyanın demir ihtiyacım temin edecek olam 
Avusturya demjr madenlerinden biıt 

tanUan, aşağıda: Tona ndi-
ganboüarmdan biri 

memleketlere kereste ihracı menedil-
diğlnden bütün memleketin kereste 
istihsalâtı Almanyanm ihtiyacmda 
kullanılacaktır. Lâkin Almanyanm 
bütün ihtiyacı tatmin edilmiş olmı-
yacaktır. 1937 seensinde Almanya ha
riçten 5,000,000 metre mikâbı kereste 
ithal etmişti. 

Avusturyanm demir cevheri istihsal 
işi ötedenberi Almanyalı firmalar 
elinde idi. Bunlardan Alpine-Monton 
kumpanyası 1937 senesinde aylık is
tihsalini 200,000 tona çıkarmıştı. 

Kumpanya aylık istihsal miktarını 
350,000 tona kadar çıkarahilir. Al
manya ecnebi parası bulmak mecbu
riyetinde kalmaksızm bu miktardaki 
demir cevherini Avusturyadan alabile
cektir. AlmaıTya Avusturyadan her 
sene 4,000,000 ton demir cevheri te
min edecek demektir. 

Fakat bu miktar dahi Almanyanm 
bütün ihtiyacma kâfi gelmlyecektir. 
Çünkü bu büyük sanayi memleketinin 
senevî demir cevheri ihtiyacı 28,000,000 
ton tutuyor. Harb zamanmda bu ihti
yaç iki misli artacaktu:. 

Avusturyanm çelik istihsali senede 
600,000 tondur. Almanyanm istihsa
lâtı ise 19,000,000 tondur. Almanyanm 
harp sanayü cihetinden en büjrük ka
zana Avusturya - Macaristan impa;-
ratorluğu zamnmdan yeni Avustur
ya arazisinde kalan büyük silâh fab-
rikalandır. ^ 

Almanya Avusturyalım su kuvvet
lerinden istifade edecektir. Avustur-
yada su kuvveti ile istihsal edüen 
elektrik cereyanından Almanya zaten 
istifade ediyordu. Lâkin bunun için 
senevî yirmi milyon şilin döviz veri
yordu. Avusturyada daha bendler 
yapılateak birçok yüksek suları var-
Oii. Bunlar sayesinde elektrik cereya
nı bir kat daha çoğalacaktır. 

Avusturya magnezit cihethıden dün
yanm en zengin memleketlerinden bi
ridir. Hayli miktarda kurşun ma
denleri de vardır. Altm ve bakır ma
denleri azdır. 

Üç sene evvel askeri mükellefiyeti 
kabul eden Avusturya şimdiye kadar 
150,000 müsellâh efrad yetişttrmiştir. 
Avusturyanm efrad menabU Almanya-
nmkl Ue birieşmesl neticesi olarak 
Sovyet Rusyası müstesna olarak dün
yanm muallim efrad cihetinden en 
kuvveüi devleti Almanya olacaktu:. 

Hülâsa Avusturyanm iltihakı ile Al
manyanın harp, iktisadî ve askerUk 
noktasmdan kuvveti ehemmiyetli de
recede artmış bulunuyor . F, 

İrfan şaşalamıştı. Mahkeme, celb-
name, imza atmak, parçasmı alıkoy
mak. Böyle şey ilk defa başına geli
yor... Ne yaptı? 

Bir kabahat, bir cürüm mü işledi?.. 
Dövdü mü, sövdü mü, birine bir teca
vüzde mi bulundu?.. Ne diye mahke
melere düşüyor?.. Bu gibi işlere o ka
dar yabancı ki... 

Hukuk mahkemesinden gelen bir 
celbnamenin ne demek olduğunu bile 
bilmiyor. 

Zihni kanşmış, düşünüp duruyor
du. Şaşı adam, iki dakika evvelki ne
zaketini bozdu: 

— Vakit geçirme, işim gücüm var. 
Koy imzam, yahud bas mühürünü, 
çekilip gideyim!.. 

İrfan sordu: 
— Bir yanlışlık olmasın. Mahkeme

lik bir iş başımdan geçmedi!. 
Herifin ağzı daha mütecavizkârane: 
— Sübhane Rabbiyelâlâ... Biz lala 

paşa eğlendirmeğe çıkmadık. Ayhk 
olarak, şıkır şıkır padişah sikkesi alı
yoruz; vazifemizi görüyoruz... İmza-
m mı atacaksm, mühürünü mü basa
caksın, ne yapacaksan yap, savula-
yım. Celbin bıraktığım parçasını oku
tursun birine, ne olduğunu anlarsın. 

İrfanm artık tepesi atmıştı. Kaşlan 
çatkm, herifin elinden kâğıdı çekti. 
Şunları okudu: 

Müddeiye: Etyemezde, Yokuşçeşme 
sokağmda, 3 numarah hanede muki
me Ayşe Hasibe binti Sadık. 

Müddeaaleyh: Koskada, Musalla 
mahallesinde, 41 numaralı hanede 
mukün Esseyid Mehmed İrfan ibni 
Abdülmennan. 

Zatı dava: 30 bin kuruş ba sened 
alacak. 

İrfanm ağfeı açık kalmıştı... 
Şaşı adam, kaşlarm çatılışmdan ve 

kâğıdm sertlikle çekilişinden ders al
mış olacak. Gene aşağıdan davran
mada: 

— Beyim okudun anladın, bu celb 
size. Atmız imzanızı da gideyim... Te
lâşa ne hacet, borcunuzu hemen tes
viye edecek değilsiniz. Bunun istinafı, 
muhakematı var. Neticei hüküm ay
lara, yıllara bağh... Arzu ederseniz bir 
dava vekUi de tutabilirsiniz... 

Yontula yontula serçe parmağın 
yansı kadar kalmış bir kurşun kalem 
uzattı: 

— Lütfen îmza buyurun! 
Ve celbnamenin öbür parçasmı ko

parıp verdi. 
İrfan imzayı attı; kapıyı vurup ka

padı. 
Merdiveni çıkarken, Dilruba kalfa 

sesleniyordu: 
— Yüreğim gazel yaprağı gibi titri

yor. Ne var, sonu ne çıktı?.. Zaptiye
lik maptiyelik olmuyoruz 3^!.. 

— Sana bir şey söyleyim de şaş, da
dı. 

— Aman nedir, çabuk söyle! 
— Hasibe beni dava etmiş. 
Kadmcağız yere yayıhverdi: 
— Anlamadım, kim dava etmiş?.. 

Kimi dava etmiş? 
— Yorgancmm büyük kızı Hasibe 

bana dava açmış. 
— Ne diye?. Ne sebebe?... 
— Ona 300 lira borcum varmış. 
— Bak edebsizin yalanma!.. 
— Celb göndermiş. 
— Etme! 
— Vallahi!.. 
Dadı geyirecek de geyiremiyor gibi 

zorluk çekerken, nihayet diyebildi: 
— Bütün gün sokak sokak sürten, 

kapı baca dolaşan, o âr daman sıyrık 
yüzsüz, düzenbaz kandan ne bekle
nir?.. 

— Bu beklenir... 
— Şimdi ne olacak? 
'— Ben de bUmem. 
İrfanm yattığı odaya girmişlerdi. 

İkisi de söyliyecek lâf bulamıyordu. 
Dadı, sokağa bakan pencerenin önün
de; kmk camın arkasındaki kafesten 
dışan bakıyordu. 

— Allahun, ehlullahlanm, nedir bu 
başımıza gelenler?.. Şimdi de bir hâ-
yasızm, bir sürtüğün şerrine mi uğtı-
yacağız?.. Ne bitip tükenmez çUemiz 
varmış!., diyip dururken, çırpmmağa 
başladı: 

— O, vallahi o, işte o ath hasas!.. 
Demin kapıya gelen kirli kukla herif
le yanyana... 

Delikanhnın kulağına girdiği yok; 
o devamda: 

— Lâleli camisinin altındaki şeker
ci dükkâmmn kapısmdalar.. Allasen 
gel, bir gör hallerini. Bak kandaki kı-
nlıp dökülmelere, mendeburdaki da 
pişmiş kelleliğe. 

Yalam yok. Hasibe ile o şaşı adam 
ağız ağıza konuşmadaydılar. 

Ne zamandanberi İrfana diş biliyen 
Pembeten Eşref, evine ne zaman uğ
rarsa, babasını, kızkardeşlerini etrafı
na toplıyarak girişirdi: 

— O nanemolla (^lanm hâlâ ağzı
nın tadım veremedim; hırsımdan çat
lıyorum... Sıska kerata bugünlerde 
meydanlarda da yok. Can mı çekişi
yor, geberdi mi bilmem. Bir yerde ysı-
kaMsam canına okuyacağım katırın... 

Böyle söylenirken, Muşta Sadık atl-
lu-dı: 

— Yeter, sus be, gözümü kızdırma 
benim. Beynim dönecek; binliği çekip 
konağm kapısına dayanacağım; ar
kaya devirip dalacağım içeri... Göğsü
ne bir kafa, kasığına bir tekme, her
gelenin kuyruğunu titreteceğim! 

Atlı hasas Hasibe çıngır çıngır kah
kahayı basardı: 

— Düdük, tuzlayım da kokma; geç
ti o günlerin. On on beş sene evvel ol
saydı anlardım. Şimdi 50 dirmehciğl 
içince burnunu bulamıyorsun; öksü-
rürken yıkıhp kıçüstü oturuyorsun. 

Ve elini böğrüne dayayıp hepsini 
susturdu: 

— Hepinizden evvel o kokmuş çiro
za ben göstereceğim, ben!.. 

Ardmdan ne tulumbacı küfürleri; 
hiç işitilmemiş, kendi icadı ne sövüp 
saymalar... 

Suçsuz, günahsız gençle ne ahp ne 
veremiyor?. Niçin ona bu derece has-
mıcan?.. 

Sebebi yok. Aralannda atışmayı, çe
kişmeyi bırakalım, mânah bir bataş, 
kinayeli bir lâf bile geçmemiş. 

Bir acabası mı var, acaba?. Evet, 
içe bir şüphe de girebilir. Delikanhya 
fıkırdadı fıkırdadı, kılındı kümdı da 
yüz bulmadığından mı küplere bini
yor?.. 

Zira bu çeşid kadınlar kendilerini 
devaynasmda görürler. (Bana bayi-
mıyacak hangi erkek vardır) zumün-
dedirler. İsterse o erkek meşreblerine 
tabantabana ?ıd olsun. Kilise direği 
enseli, kapı gibi gövdeli olmasın da 
böyle çerden çöpten, nanemolla, çü
rük çank olsun. 

Öyle ya, bu noktaya da bir balmu
mu yapıştınlabilir. 

Pembeten Eşref, eve gelerek böyle 
boşalıp durdukça, babası da üst per
delerden atıp tuttukça, günün birin
de, Atlı hasas paçalan sıvamıştı. 

— Şu İrfan solucanına bir iş ede» 
yim. Şimdilik siftahı, sonra da daha-
larım görsün!.. 

O gece yatağına girince fazla dü
şünceye kalmadan siftahm şeklini 
bulmuştu. Bunım aynım, Maliye vez
nesinden aylıklanm aldığı bir iki kişi
ye de yapmıştı: 

Bir borç senedi uydurmak; mahke
meye başvurup çatır çatır dava aç-
mzî?... 

Celbi alır almaz o maymunakinia 
bak nasıl etekleri tutuşur. ötekUer gi
bi, en aşağı, senedm yansma sulM 
olur. Onu da, yani 150 lirayı da bu
lamaz ya... Zira şimdi, 150 lirayı değil, 
150 ki su bulacağı şüpheli... Saray-
burnundan yahud Kızkulesinden ken
dini denize atsın da kurtulsun... 

Fakat bu işte en lâzım olan mü
hür... 

Gece yarısı yatağmdan sıçrayıp Ne-
sil}eyi uyandırmış, paşanm eve aşır»-
lan evrak ve öteberi torbalarım orta
ya dökmüştü. Mühürlerin arasında 
îrfanmkini ele geçirdi mi çaldı düdü
ğü... 

Torbanın birinden, ibrişimden örme 
üç kesede beş altı mühür bulmuşlar
dı. Acaba bunlarm içinde var mı? 

Hasibe, öküz böğürtüsü gibi hor-
lıyan Muşta Sadığm tepesine binip 
yisalarla uyandırmış, lâmbayı tutup 
mühürleri uzatmış, Esseyid Mehmed 
İrfanı duyunca, havaya hoplayıp gö
bek atmağa başlamıştı: 

— Bir, İM, üç... altı, yedi... Ethen» 
babaya yedi göbek adağlm vardı. 

(Arkası varj; j 
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Franciska Gaal şen, samimî 
küçük bir evde oturuyor 

Dedikodudan çok hoşlanırım^ bundan tatlı şey 
yok, fakat kimsenin aleyhinde birşey söylemem 

Aşk, mahir bir poiis hafiyesine benzer, her saniye Icıyafetini değiştirir, bazan 
onunla karşı karşıya gelirsiniz de tanımazsınız, diyor 

Fraıi(;i!>HH Oitauıı en sun resmi 

Franciska Gaal'le görüşmek istedi
ğim zaman bana Paramount filim şir
ketinden: 

— Filmi henüz bitirdi. Stüdyoya 
hiç uğramiyor. Holivuddaki yeni tut
tuğu evinde istirahat ediyor... dedi
ler. Bereket versin ki Paramount şir
ketinin «artistlerle teinas» şubesi 
genç müdürü Mis Jannet Bearley ah-
babımdı. Bu genç kadm aşağı 3nıkarı 
bütün filirri yıldızlanmn içli dışlı ar
kadaşıdır. Kendisi şimdiye kadar do
kuz filmin senaryosunu hazırladığı 
için Lubiç, Sesil B. De Mil ve saire gi
bi tanınmış rejisörlerle, Marlene Dit-
rich gibi bir çok büyük yıldızlarla sen
li benli konuşur. Jannet Bearley'in si
nema âleminde yaşile hiç mütenasib 
olmıyan büyük bir nüfuzu vardır. 
Genç müdür telefonu açtı. Bir takım 
numaralar çevirdikten sonra gülerek 
sordu: 

,, — Paprika orada mı? 
«Paprika da kim?» diye şaşalama

dım. Çünkü bu kadar zamandanberi 
Hollivudda olduğum için Franciska 
Gaal'e burada Paprika denildiğini bi
liyordum. 

Şimdi telefonda Paramount şirke
tinin genç müdürü kırılırcasma kah
kahalarla gülerek konuşuyordu. Bir 
aralık: 

— Aman, dedi, öyle ise ben de gele
yim... Senin ağzından olanı biteni din-
liyeyim... Pek merak ettim... Biz şim
di geliyoruz... 

Telefonu kapattıktan sonra işlerini 
karşıki masada oturan muavinine ha
vale etti: 

— Beni soran olursa bir buçuk saa
te kadar gelecek dersiniz... diye tembih 
etti. Şapkasmı giyerek bana sordu: 

— Otomobilinizi stüdyo önünde mi 
bıraktınız?.. Yoksa karşıki otomobil 
parkına mı götürdünüz?.. 

Gazetecinin mutlaka otomo
bili olması lâzım 

Güldüm. Belki kendisine bundan 
evvel 10 - 15 defa otomobilim olmadı
ğını söylemiştim. Burada her ne hik
metse bir gazetecinin otomobili olma
masına kimse akıl erdiremiyor. Bir 
gazetecinin kalemi, kâğldı olmıyabUir... 
Fakat otomobili olmasın!.. Burada bu 
pek garib bir vaziyet addediliyor. Be
reket versin ki genç müdürün 1938 
modeli upuzun, şık bir otomobili var
dı. Onunla Holivudun meşhur Bever-
ly Hills caddesine geldik. Küçük bir 
evin önünde durduk. Şaşırmıştım. 
Şimdiye kadar büyük yıldızların de
ğil, orta derecede sinema artistlerinin 
bile birer sarayı andıran evlerini gör
meğe alıştığım için sordum: 

— Franciska Gaal'in evi bu mu? 
Yol arkadaşım güldü: 
— Bu... O lüksü pek sevmez... 
Kapıyı bize belki 120 kilo olan gayet 

şişman bir kadın açtı. Bu kadm Fran
ciska Gaal'in sütnesi imiş... Sevimli 
artist onu ta Avrupadan buralara ka
dar taşımış... Bir kelime ingilizce bil
mediği için eve gelen Amerikalı misa
firlerle işaretle konuşuyor... Bir salo
na alındık. İlk gözüme ilişen duvar
daki Duk de Windsor'un büyük resmi 
idi. Prens Dö Galki zamanında çıkar
dığı bu resmi eski İngiliz krah imza-
sile ve altmdaki «Paprikaya» cümlesi-
le Franciska Gaale hediye etmişti. 
Resmin altmdaki imza bile gayet sa
mimî, sadece «Eddy» idi.. 

Artis t i le karş ıkarş ıya 
Franciska Gaal üzerinde portakal 

rengi bir elbise ile içeriye girdi. Evve
lâ kapımn yamnda durdu. Sevimli bir 
şımarıkhkla vücudunu kalın bir per
denin arkasma sakhyarak: 

— Bu kıyafetle sizin yanımza gelir
sem ayıb olur mu?., diye sordu. 

Sonra cevabımızı beklemeden; 

— İşte ben böyleyim... dedi, etiketi 
hiç sevmem... Evime bile baksanıza 
şapka kutusu kadar bir şey... 

Evet ev belki küçüktü. Fakat içeri
si o kadar güzel döşenmişti ki... Baş
tan başa renk renk divanlar... Her ta
raf divan... Hepsi de renk renk podö-
süet kaph... Her tarafta içinde sıcak 
memleket çiçekleri, kalın yapraklı 
nebatlar bulvman kocaman saksılarla 
dolu... 

Paprika âdeta zıplar gibi kendisini 
bir divanın üzerine attı. Zaman zaman 
filimlerindeki gibi şen, kayıdsız. Hat
tâ - tabir mazur görülsün - delibaş bir 
kız oluyor. Fakat vakit vakit dehşetli 
bir filozof gibi ciddileşiyor. 

Art is t in m u v a f f a k o l a m a d ı ğ ı 
ş e y n e ? 

Bir sigara kumpanyasımn: «Sevimli 
yıldız içsin de bize reklâm olsun..» dü-
şüncesile gönderdiği en nefis Türk 
tütünlerinden yapılmış sigara kutusu
nu önümüze sürdükten sonra: 

— Bilir misiniz? dedi, hayatta hiç 
muvaffak olamadığım şey nedir?.. Ga
zete muharrirlerine beyanatta bulun
mak... Neden muvaffak olamadım? 
Bunu da söyliyeyim... Çünkü yalan 
söylemesini bilmem... Bir gazete mu
harririne beyanatta bulunmak sine
ma yıldızlığı kadar mühim'^ir sanat
tır. Gazete muharrirlerine öyle şeyler 
söyliyeceksiniz ki hiç belli etmeden 
kendinizi methedeceksiniz. Halk da 
bunu okudukça: «A... diyecek, bak ne 
mükemmel insan...» Ama gazeteciye 
hakikî hayatımzdan, hakikî hisleri-
nizden, hakiki zevklerinizden bahset-
miyeceksiniz. Buıüarı gizliyerek, ken
dinizde olmıyan bir takım yalancı 
meziyetlerden bahsedeceksiniz. İşte 
ben bımu beceremem. Yalan söyliye-
mem... 

— öyle ise... Dosdoğru içinizi dökü
nüz... 

Gıdıklanmış gibi kahkahalarla gül
dü: 

— O... Bu hiç işime gelmez... Buna 
hiç yanaşamam... Görüyorsunuz ya.. 
İnsan yalandan vazgeçemiyc»'... Me
selâ doğru olarak sise bir şey söyliye-
ceğim... Şaşacaksımz... Ben en çok ne
den hoşlanınm bilir misiniz?.. 

D e d i k o d u d a n hoş lan ıyor 
Gene uMn uzun güldü. Acaba eıi 

çok neden hoşlanırdı?.. Ben zihnimde 
bunım cevabını bulhıağ'a çalışırken o: 

— Dedikodudan., dedi, dedikodu
dan... Dünyada bundan daha tatlı bir 
şey var mıdır?.. Ama katiyyen dediko
du yapmasını sevmem... Kimsenin hak
kında bir şey söylemem... Ama dinle
mesine bayılınm... Emin olun insan
ların yüzde doksanı da benim gibi
dir... Bilhassa kadmlar... Fakat han
gisine sorarsamz: 

— Dedikodudan nefret ederim... ce-
vabmı ahrsımz... 

Fakat böyle söyliyenlerin yamnda 
onlann alâkadar olduklan bir kimse 
hakkmda bir dedikodu anlatmağa baş
layınız. Bakımz nasıl baştan aşağı 
kulak kesileceklerdir... 

Şimdi ben dedikodudan hoşlamyo-
rum değil mi?.. Halbuki bir gazeteci: 

— Nelerden zevk duyarsmız?.. Boş 
zamanlarınızda ne yaparsımz?.. diye 
sorsa gazeteciye şöyle bir cevab ver
mek âdet haline girmiştir... 

Franciska Gaal taklid yapar gibi 
bir elini beline dayadı. Züppe bir sine
ma yıldızı tavrile: 

— Ben mi nelerden hoşlanınm? Boş 
zamanlarımda ne mi j^panm?.. Ah 
ben çiçekleri pek severim... Çiçekler, 

i MJ 

Franciska Gaal cidd! ye ağırbaşh bir vaziyette 

evet çiçekler... Boş zamanımda mutla
ka çiçeklerle uğraşırım... Sonra musi
ki,.. Evet musiki... Oh bilmezsiniz hen 
musikiyi ne kadar severim... Musiki 
benim ruhumu besüyen yegâne şey
dir,,. Boş zamanlanmda musiki ile 
uğraşırım.. ' 

Emin olımuz size bu cevabı verenle^ 
rin çoğu boş zamanlannda çiçekler
le değil, musiki ile değil dedikodu ile 
meşguldürler... İşte dedikodu bu ka
dar çok sevilir de, sevUdiği söylenmez. 
Tuhaf şey.... 

Görüyorsımuz ya„. Bir gazete mu
harririne beyanatta bulunmasını İliç 
beceremiyorum. Daha ağzamı açar aç
maz ne kusurlarımı söyledim. 

İngilizceyi garib fakat pek tatlı bir 
şive ile konuşuyordu. Sordum: , 

— İngilizceyi öğtenmek için güçlük 
çekiyor musunuz? 

İngi l izce i m l â d a n ş ikâyet 
Tembel bir mektebli gibi:. 
— Oh... dedi, sorar mısınız?.. Hele 

ingilizcenin imlâsı yok mu?.. Bu imlâ 
beni deli edecek... Çıldıracağım... Her 
gün iki kocaman sahife vazife yazıyo
rum... İngilizce hocam iyi adamdır 
haaa... 

Bu esnada kocaman bir kedi, gayet 
teklifsizce bir eda ile gelip artistin ku
cağına çıktı. Şimdi Franciska Gaal 
onunla meşguldü. 

— Bilmezsiniz diyordu, ben bu hay-
vam ne kadar severim... Neden sevdi
ğimi de bilmem ha... Çok hain şeydir. 
Bir kaç kere beni tırmaladı. Egoist
tir. Arsızdır... Fakat ben onu gene se
verim... Her şeye rağmen severim... 

Güldüm: 
— Aşkta da böyle değil midir? 
Küçücük parmağım dudaklannm 

ucuna götürdü: 
— Sus... dedi.. 
Gözlerini açarak ilâve etti: 
— Bundan bahsetmiyelim... 
— Sbeb?.. 

Aşk mahir bir hafiyeye 
benzer 

Bir filozof tavrile ciddî ciddî: 
— Çünkü aşk tarif edilmez... ÇühW| 

o her gönülde başka bir şekildedir. ' 
Herkesin karşısına başka bir kıyafet
te çıkar. Herkesin kalbine başka bir 
yoldan girer. Aşk mahir bir polis ha
fiyesine benzer. Her saniye kıyafetini, 
tavrını değiştirir... Bâzan onunla kar
şı karşıya gelirsiniz de hiç tanımazsı
nız... Aklınıza «acaba aşk bu mu?.» 
diye bir sual bile gelmez. Fakat zaman 
geçtikten sonra onün^km ta kendisi' 
olduğunu anlarsınız... 

Ne kadar güzel söylüyordu ve konu*-
surken ne derece samimî idi. Ben de 
onun bu sarnimiyetinden istifade ede
rek sordum: 

— Bu polis hafiyesile hiç karşılaştı
ğınız olur mu?.. 

Sualime doğrudan doğruya cevap 
vermedi: 

— Hiç âdetim değildir ama... Haydi 
bir sigara tüttüreyim... diyerek sigara 
kutusuna uzandı... 

Yaptığı manevrayı anlamıştım. Sor
duğum şeye cevab vermemek istiyor
du. Ben de sualimi tekrarladım. 

Âdeta derdli bir tavırla: 
— Belki... Dedi... Sonra havaya yük

selen sigarasının dumanını ellerile 
otele doğru itti. Odada derin bir 
sükût... 

P a r a y a k ıymet v e r m e m 
Bu sessizlikten ilk sıkılan gene 

Franciska Gaal oldu. Bahsi değiştir
mek için: 

— Biliyor musunuz? dedi, Avrupa
dan buraya geldiğim zaman bir çok 
gazeteler bana taş attılar: «Franciska 
Gaal çok kazanmak için Amerikaya 
gitti... Haşmetlû dolar kendisini yeni 
dünyaya çekti..» dediler... Halbuki be
nim zerrece kıymet vermediğim tek 

—Devamı 11 inci sahiiede— 
Hikmet Feridun Es 

! 
} 

1 
ü 
i 
1 
(j 
1 

3 
1 

h 

• 



38 9 Nisan 1938 A K Ş A M BahifeS 

Dünya hâdiseleri 
•m» 

Tabında Solda 
Fransız hndud bek-
(fleri mülteci İspan
ya' milislerinin üzer* 
it̂ mi anyoılar. Sağ
da: Karlı dağlar ara
sından Fransaya ka-
ÇBsüaı. Aşağıda sol
da: Madridde şehriıt 
müdafii general Mi-
yaxar şet«fine yeri 
len ziyafetten hit 

köşe. Sağda cepheye gitmek için (ocuğunu kucaUıyan bir milta 

•piiP^^P flv^v*. 

Deutfc^es IHfirO J 
:'~.ii '.\l^:^ijtİ0^^^ 

Bomt Aıusturyajun Ataumy»ym İttakı mfinasebetüe neşredflen yeni pol, sağda: Halk plebisit puslalannı 
aiTwafc için bürolara müracaat ed^or* 

Tnkanda solda ve sağda: Londra üniversitesine ko
nulan muazzam rasad dürbünü, solda aşağıda: tngil-

terede Norfolkta seylâbm yaptığı tahribat 

Oç kaide Lenz'den 

•^ D 10 6 
V R 9 3 
^ D 10 8 6 4 
4* 85 

Şi 
• 

G Şa 

C 

Geçenlerde bana briç merakim genç, 
zatlf bir bayan geldi. Oyunda nadiren 
kazandı^dan şik&yet ederek ,bunun se-
beblerini sordu. Ben, dedi, on senedenberi 
brlg oynuyorum. Tahminin fevkinde ta
lihim var, iyi kâgıd tutuyorum, bununla 
beraber ekseriya kaybediyorum. 

Bijı kare teşkil ederek bir kaç parti 
yaptık. Neticede dekl&rasyonalnnm, kâ
gıd çıkıçlannm, umumiyetle ojrununun 
fena olduğunu gördüm. Briç oyunu hak-
kmda ne gibi etUdler yaptıgmı, hangi 
kitablatı tetebbüu ettiğini sordum. Bana, 
uzun müddet briç dersi aldıtmı ve mu
alliminin öğrettiği şu üç kaideye sıkı sı
kıya riayetkar olduğunu söyledi: 

1 — Onora onor koymak. 
2 — Ortajmın söylediği kozun en bü

yüğünü çıkmak. 
3 — Koz oyununa karşı rua yandan 

asla k&gıd çıkmamak. 
Şimdi, dedi, bana üç kaide daha 

öğretirseniz eminim ki 03Tinda kazanma
ğa başlarım. Ben de cevaben: «Bu öğ
rendiğiniz üç kaideyi unutunuz» dedim. 

Bu cevabımın yanlış tefsir edilmesini 
İstemem. Yukarıdaki kaideler yerinde ta-
blk edilmek şartile halülcaten mükem
meldir. Fakat briç böyle basit kaidelerle 
öğrenilecek bir oyun olsaydı biraz hafıza 
küvetine malik olan bir kimse çarçabuk 
büyük bir usta olurdu. Halbuki oyunun 
hakiki güzelliği güçlüğündedir. 

Onora onor koymak ekseriya kazançlı
dır, fakat muhakeme etmeden gelişigüzel 
buna riayet etmek fena oyunculuğa alâ
mettir. Onora onor koymaktan maksad 
ya koaynm veya arkadaşmm elindeki bir 
kâğıdı (sağlamaktan) ibarettir. Ancak bu 
neticenin elde edilemiyeceği ahvalde bu 
kaideyi gütmek muhasım tarafm lehine 
bir hareket olur. 

Şu eli mütalâa edelim: 
4» V 8 4 
<İ» V 10 4 
^ A 7 
4r D V 9 7 2 

« ^ 9 5 3 2 
V D 6 5 
^ R 9 5 
4̂  R 6 3 

• A R 7 
V A 8 7 2 
^ V 3 2 
4» A 10 4 

Oyun bir sanzatu olarak cenubun üze
rinde kaldı. Garb karo altılısmı çıktı. 
Cenub ikinci elde yerin asile aldı, sinek 
danunı oynadı. Şark mayı Itostı, neticede 
cenuba dokuz leve kazandırmış oldu. 

Şimdi biraz tevakkuf ederek muhake
memizi yürütelim: 

Onora onor kaymakta şarkm bir ka
zancı var mıdır? Eğer garbin elinde as 
tek ise bu hareketi felâketi mucib olur. 
Eğer asm bir yanı varsa sanzatucu-
nun elinde o renkten üç boş kâğıd vas 
demektir. Bu takdirde onora onor koy
makla sinekten üç leve yapmasma mâni 
olamaz. 

Garbde onludan üç kâgıd varsa bas
makla onluyu sağlamak ihtimali vardır. 
Bununla beraber garbin elindelü onlu 
daima şüpheli bir vaziyettedir. Çünkü 
cenub dokuzlu pasını yaparak sineklerin 
gerisini alabilir. 

Cenubda üç sinek varsa üçüncü elde 
garbin sineği kalmıyacağı aşikârdır. Fa
kat şark onora onor basmazsa yerde 
rantre bulunmaması yüzünden son iki 
alıcı sineğinden istifade edemez. 

Cenubun astan dört sineği varsa onora 
onor koymak veya koymamak müsavidir 
ve şarkm ruayı basmakla bir şey kaybet-
miyeceği yegâne ihtimal de budur. 

Hulâsa bu vaziyette onora onor koy-
maicta bir kazanç yoktur. 

Şimdi ikinci kaideye gelelim: «Arkada
şmm söylediği kozım en büyüğünü çık
mak». Briçte salâhiyet sahibi ustalar bu 
noktada ihtilâf halindedir. Ben elimde 
iki büyük onor bulunmadıkça mertebe iti-
barile dördüncüsünü çıkmak taraftarı
yım. Fakat çıkış sanzatuya karşı olmayıp 
ta koza karşı ise ve elde ortağın kozunun 
ası varsa evvelâ bunun oynanması lâ
zımdır. 

Eğer ortağın kozu üzerine sanzatu de
nilmiş ve elde onun kozundan dört veya 
fazla kâğıd varsa en küçüğünü çılunak, 
ekseriya en iyi çıkıştır. 

Misal olarak şunu ele alalım: 
^ R 7 6 3 
V 10 6 5 3 
^ R V 9 5 
4» î 

mak en iyisi olabilir. Meselâ muhasım 
tarafın kozundan elde dört kâğıd bulun
duğu zaman tekten çıkmık umumiyetle 
zararh bir harel^ettir. 

Aşağıdalı 
İyidir. 

^ 9 7 

i d d e rua yandan çıkmak en 

«fk 8 S 
V O S 7 5 3 
• ^ 8 7 
4» A V 8 7 

V A R 10 8 
• ^ 10 9 6 2 
«J> D 9 6 

91 

O Şa 
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^ 6 4 3 2 
V V 
^ R 5 3 
^ RİO 5 42 

4» 
V 
• * 

A R D V 10 
6 4 2 
A D V 4 
3 

^ 10 9 4 2 
V 8 4 2 
^ 10 6 
•îr D 8 3 2 

§1 

G Şa. 
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• V 8 
V A D 7 
^ 8 3 2 
•î» A 1 0 9 6 4 

Şark kâğıd verdi ve birden üç pika dek
lâre etti. Eğer cenub sineğin dörtlüsünü 
çıkarsa şimal vale pasmı yapacak ve koz-
cu bir içeri girecektir. Halbuki tek kupa 
valesini çıkarsa kozcuya on leve kazan
dırmış olur. 

BULMACAMIZ 

if» A D 5 
<^ R V 9 
<^ A D 7 4 
•!• R V 5 

Şark bir sinek dedi, venub bir sanzatu 
ile mukabele etti ve müzayede üzerinde 
kaldı. Deklârasyon doğrudur ve «en bü
yüğünü çıkmak» kaidesine tebaan sinek 
damını oynamak sanzatucunun lehine 
olur Halbuki sinek ikilisi çıkılırsa orta
ğı asiF ~"r ve tekrar çevirir, neticede ce
nub, sinekten yalnız bir leve almış olur. 

Şimdi sıra üçüncü kaideye geldi: Rua 
yandan kâgıd çıkmak hiç şüphesiz iyi bir 
çıkış değildir. Fakat oyuncular şunu 
ımutmamalıdır ki her şey nisbîdir. Bir 
çok fenalarına nisbetle rua yandan çık-

Soldah sağa: 
1 — Yüksek tahsil müessesesL 
2 — Vakit - Namaz kıldıran. 
8 — Aptal - Değnek. 
4 — Rutubet - Meyzün söz. 
5 — Lûtuflar - Nota. 
6 — Kurum - Nimetler. 
7 — Dört tarafı deniz - Mezruat. 
8 — Derinlikler - Obur. 
9 >— İstimdad edatı - Mutfak levaa-

matmdan. 
10 — Lütuf - Küçük gudde. 

dukandan aşağı: 
1 — Eğer takımı parçalanndan. 
2 — Kokulu bir ot - Hayvan yiyeceği. 
3 — Tespihte bulunur - Satrancın kü

çük ktfdeşi. 
4 — Hayret edatı - Bir deniz müesse

semiz. 
5 — Abla kocası - Sorgu edatı. 
6 — Yardırm. 
7 — Nota - Hastahktan kurtulma. 
8 — Bir şehri güzelleştirme - Altı kö

şeli. 
9 — Hamamda kullanılır - Asıl ve mer

kez noktası. 
!• — Muvakkaten verilen - Karadeniz 

uşağı. 

Geçen bnlmacamuın halli: 
Soldan sağa: 
1 — Amelimanda, 2 — Galila, Dut, 3 — 

Alamana, Re, 4 ^ Hane, Kaş, S — Ak, 
Lâik, Ki, 6 — Miskal, 7 — Dama, Pik, 
8 — Halel, Asur, 9 — Âri, Evrak, 10 — 
Raket, Onay. 

Yukarıdan aşağı: 
1 — Agahan, Har, 2 — Malak, Dara, 

3 — Elan, Malik, 4 — Limelime, 5 — İlâ, 
Asalet, 6 — Mantık, 7 — Kaparo, 8 — 
N. D., Lisan, O — Durak, Kuka, 10 — 
Ateşin. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
• AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > 1450 > 
400 > 800 » 
150 > — » 

Posta Ittaıadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı ayhğı 1000, flg 
aylıtı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçto yirmi beş 
kuruşluk pol gtodermek lâzımdır. 

Sefer 8 — Ruzukasım 153 
S. imrak (>&••( 0(1* Ikıali Akfam Yıtn 

E. 9,07 10,49 5,35 9,15 12,00 1,36 
3,48 5,30 12,16 15,56 18,42 2018 

İdarehane: Babıâli civarı 
AciRktMİuk So. 

No. 1? 
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Mimar Sinan ihtifali bu 
gün merasimle yapılacak 
Sinanın pilânlı eserleri Özerinde yapılan tetldkler, 

eşsiz Idymetlni bir dalıa tebarüz ettiriyor 

Solda mimar Sinan türbesi, sağda Sinanm en güzel eserlerinden Şehzade camisi 

[Büyük Türk miman Sinanm 350 Jnci 
yıldönümü münasebetile bugün Sûleyma-
niyedeki mezan başında bir ihtifal ya
pılacaktır. Bu münasebetle mlma» B. Ke
mal Altan, Sinanm plânlı eserleri hak
lımda bize bir yazı göndermiştir, neşre
diyoruz.] 

Son tasnif edilen arşivin muvaffa
kiyetli neticelerinden en mühim mi, 
eski Türk mimarları tarafmdaiı yapı
lan 16 inci asra aid bir takım resim
ler arasında Koca Sinamn kendi elin
den çıkmış bir plânın meydana çık
ması olmuştur. 

Bu plân Üsküdardaki Mihrimah ca
misinin esasım andırmaktadır. Mih
rimah plânını tarif etmeden evvel Sı
nanın muhtelif tiplerine mahsus vü-
cude getirdiği diğer plân tertiplerini 
araştıralım. 

1 — Hasekide oHürrem» sultan ca
misi»; dört duvar üzerine olup dilim
li şekildeki köşe kürevîlerile tek kub
be esasmdadır. Dıştan, her köşede iki
şer adet kontrfor vazifesini yapan kub
be destekleri tertip edilmiştir. 

2 — Silivrikapıda «Hadım İbrahim 
paşa camisi»; beden duvarlarile bir
leşmiş çıkıntı mesnedlerle sekiz köşe 
tertibindedir. 

Caminin -yüksek şeklini temin için-
saçak silmesinden jrukarı ikinci bir du
var inşasmdan sonra orta kubbesi teş
kil edilmiştir. İçerisinde köşe tesirini 
hafifleten dilimli istalaktit şekiller 
üzerine süsler görülür, bilhassa min
beri çok sanatkâranedir. 

Ankaradaki Sinan eseri Cenabî Ah-
med paşa camisi de bu şekle benzer. 

3 — Koca Sınanın yeni bir tarz tak
sime mahsus duvarla birleşmiş ayak
larla, ayrıca münferid sütunlar ih-
dasile 6 köşe tertlbindeki eş tiplerin
den: 

Sultanahmedde Şehid Mehmed pa
şa yokuşunda Sokullu camisi, Pmdık-
lıda MuUa Çelebi camisi, Eğrikapıda 
Anamasi zindanları mevkiinde îvaz 
efendi camisi, Babaeski şehrinde 
(Trakya) Cedid Ali paşa camisi. 

Münferid sütunlarla altı köşe üze
rine hususî bir şekil gösteren en kıy
metli örneği Topkapıdaki «Ahmed par 
şa camisi»dir. Üsküdarda bulunan 
Nurbanu (Atik valide camisi) plânı ay
nen bu teşkilâttadır. Sinandan son
raki eserlerde bu esası takip eden İs-
tanbulda Cerrahpaşa ile Hekimoğlu 
paşa camileri bulunmaktadır. 

Koca Sinan böyle sade şekillerle, kö
şeli plânlarla meydana koyduğu yük
sek eserleri içerisinde ilk şaheseri Şeh
zade camisini inşa.ettiği zaman pilpa-
ye denilen dört kaim ayağa müstenid 
merkezi kubbe etrafmda dört geniş m-
sıf kubbe yapmak suretile caminin 
içerisini tamamen bir açıklık tesiri al-
tmda bulundurmuştu. KıymetU şah
eseri Sülejrmaniyede ise ayni ayak ter-
tibile iki yan mâberleri kapatmamak 
üzere ortalan daha yüksek ve geniş 
biribirine mütenazir şekilde revaklar 
vücude getirmiş, merkezî kubbeye bi
rer köşeden bitişik iki geniş nısıf kub
be ile medhalden mihrabe doğru uza
nan sahayı bu tertibatla dört cihet
ten açmıştı. Üsküdar iskelesi karşısm-
daki Mihrimah camisinin plâruna ge
lince; bu plânda Koca Sinamn tersim 
çeşnisinden çıkan tatbik esaslaln o ka
dar sarihtir ki: 

Caminin içerisinde dört dilimli şe
kilde iki kaim ayak görülür. Bu iki 
ayakla cümle kapısı tarafmda iM 
kontrfora dayanan askı kemerlerine 
merkezî kubbe oturtulmuş, öne, sağa, 
sola yonca yaprağı şeklinde birer ge
niş nısıf kubbe açılmıştır. 

Cümle kapısı tarafmda nısıf kubbe 
olmayışı, camie girene bir genişlik 
hissi vermektedir. İnsan kendini bir
denbire merkezî kubbe altmda bulur, 
göz, hiç bir maniaya tesadüf etmeden 
enine doğru bir sahayı bütün güzelli
ği ile ihate eder. Bu şekil ve tertibat, 
Sinanm diğer plânlan içerisinde hat
tâ Sinandan evvelki ve sonraki eser* 
lerin hiç birinde yoktur. 

Mimar: Kemal Attan 

İzmir kız lisesinde yıllık müsamere 

Müsamereye iştirak eden kız talebeden bir grup 

İzmir (Akşam) — Şehrimiz Kız lisesinde yıllık bir müsamere verilmiş ve 
büyük bir. muvaffakiyet kazanmıştır. Müsamere salonu baştan başa dolmuştu. 
Müsamereye İstiklâl marşile başlandı. Genç kızlanmız, hiç bir falso yapmadan 
ritmik ve estetik danslarını bitirdikten sonra «Zoraki Tabib» komedisini mu-
vaffakıvetle temsil ettiler. 

^mi^i^m^f^m 
9 Nisan 938 Cumartesi 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Konferans: 
Eminönü Halkevi namma Kemal Altan 
(Mimar Sinan), 18,50: Eminönü Halkevi 
gösterit kolu tarafından bir temsil, 19,15: 
Konferans: Üniversite namına: Doçent 
Oalib Gültekin (Hasratı ucuzlatmak için 
ne gibi tedbirler almalıdır), 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Necmeddin Rıza ve arka
daşları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: Bel-
ma ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, (Saat ayan), 
21,45: ORKESTRA: 1 - Çaykovski: La 
bel o buva dorman, 2 - Röljstayn: Lihter-
tans, 3 - Meyerber: Dans de zonbr, 4 -
Manfred: Babi parat, 22,15: Ajans ha
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâk neşri
yatı, 18,35: Çocuklara Karagöz: (Küçük 
Ali), 19,15: Türk musikisi ve halk sarkı
lan (Servet Adnan ve arkadaşları), 20: 
Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Hikmet 
Rıza Sesgör ve arkadaşlan), 21: Hukukî 
konuşma: Süreyya Anamur, 21,15: Stüd
yo salon orkestrası: 1 - Leopold: Hun-
garia, 2 - Leopold: Russisches Echo, 3 -
Lanner: Die Weber, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yannki program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 30 de 

Bütün Alman istasyonlan Viyanadan 
naklen 20,10 da konser — Toulouse P.T.T. 
20 de operet havalan — Rad. Toulouse 
20,15 de kanşık muzika — Roma 20,30 da 
karışık muzika — Prag 20,20 de salon or
kestrası. 

Saat 21 de 
Deutschl. S. dan naklen 21 de bütün 

Alman istasyonlan orkestra konseri — 
Paris P. T. T. 21,30 da senfon. konser — 
Brüksel 21,30 da orkestra konseri — 
HUversum 21,55 de radyo orkestrası — 
Varşova 21 de «Monmartr Menekşesi» 
opereti — Bükreş 21,15 de dans muzika-

' a — Sottens 21 de radyo orkestrası — 
Prag 21 de «Çingeneler Baronu» opere
ti — Peşte 21,40 da opera orkestrası. 

Saat 22 de 
' Bütün Alman istasyonlan Deutschl. S.-
' dan naklen konsere devam — Lyon P.T.T. 
' 22 de orkestra konseri — National 22,35 de 

keman konseri — Londra 22 de hafif 
muzika — Roma 22 de senfon. konser — 
Milano 22 de «Parsifal» operası — 
Plorans 22 de hafif muzika — Lüksem-

' burg 22,15 de senfon. konser — Varşova 
\ 22 de operete devam — Bükreş 22,45 de 

Rumen orkestrası — Prag 22 de operete 
devam — Peşte 22,46 de radyo orkestrası. 

Saat 23 de 
> Bütün Alman istasyonlan 23,20 de ka

rışık muzika — Brüksel 23,40 da salon 
muzikası — Lyon P. T. T. 23 de dans mu-

I zikası — Rad. Paris 23,05 de senfon. kon
ser — Rad. Toulouse 23,30 da İngiliz mu
zikası — Natinoal 23,15 de radyo orkes
trası — Londra 2330 da dans muzikası — 
Roma 23 de senfon. konsere devam — 
Mil&no 23 de operaya devam — Florans 
23 de dans muzikası — Sottens 23 de 
dans muzikası •— Prag 23,30 da orkestra 
konseri. 

Saat 24 den itibaren 
• Bütün Alman istasyonlan 1 den 3 e 

kadar halk ve dans muzikası ve 3 den 
4 e kadar dans ve eğlence — Bükreç 
24,15 de orkestra muzikası — Rad. Paris 
24 de orkestra muzikası — Rad. Toulouse 
24,35 de gece muzikasL 

İSTANBUL 
TtCARirr ve ZAHİRİ! BORSASI 

8/4/938 
F t A T L A B 

CtNSt 

Buğday yumuşak • 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Yulaf çuvallı 
Kuşyemi 
Fasulye ufak 
Susam 
Peynir beyaz 
Z. yaz yemeklik 
Sansar derisi 
Kunduz derisi 
Tüki derisi 

AşaSı Yukan 
Kr. P». Kr. P«. 

5 28 
5 20 . 
4 5 ' 
4 33 
4 34 
7 10 
8 — 

16 20 16 25 
32 13 35 35 
39 — 43 20 

1600 — 1800 — 
1000 — 1330 — 
300 _ 400 — 

G E L İ N 

Buğday 
Çavdar 
Un 
Susam 
Mısır 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Arpa 
Kepek 
Yapak 

1055 Ton 
15 » 
99 > 
İ3 » 
ffl 1/2 » 
10 1 
18 3/4 » 
25 1/4 . 
S9 » 
12 3/4 » 

O t D E N 
İç fmdık 
Razmol 
Kuşyemi 
Susam 
Börülce 
Afyon 

26 1/4 Ton 
160 > 
22 > 
15 > 
20 > 

6 > 

D l f r t A T L A B 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fmdık G.: Hamburg 
Fmdık L.: Hamburg 

4,52 K. 
3,84 > 
5,79 » 
4 A - » 
3,91 » 
İM » 

39 » 
38 » 

• • • • 

SARAY ve BABIAUNIN İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ ÎRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 118 

Selâniği ziyaret eden heyetler - Kaza 
merkez heyeti teşkili 

Müfettiş Hüseyin Hilmi paşa nez-
dinden gelen Manyasi zade Refik bey 
bir takım şayialardan bahsetti. Bun
ları tekzib mahiyetinde yazılan iki be
yanname Mitat Şükrü ve Süleyman 
Fehmi beyler tarafından bir matbaa
da bastmldı ve ilân edildi. 

O akşam Enver bey Selâniğe gele
cekti. Akşam ezamnda istasyona gi
dildi. Çok kalabalık vardı. 

Bulgar çete reisi meşhur Sandans-
ki de Selâniğe gelip Olimpos meyda
nında Londra oteline inmişti. Enver 
bey ile Sandanski birlikte otelin bal
konuna çıktılar. Enver bey Sandans-
kiyi halka takdim etti. Sandanski bul-
garca bir nutuk irad etti ve artık ada
vetlerin ortadan kalktığından, hep 
birlikte çalışmak lüzumundan bahset
ti. Temmuzun 13 - 26 ncı günü hep 
nümayişlerle geçti. O günü doktor 
Nâzım bey hoca kıyafetile İzmirden 
geldi. O da Londra oteli balkonundan 
bir nutuk verdi. Bugün akşama doğru 
Süleyman Fehmi bey merkezi umumî
de yeni mühürler hakkettirilmesin! 
teklif etti. Enver bey eline kalemi ala
rak İttihad ve Terakki cemiyetinin 
bundan sonra daima kullandığı hilâl 
içinde hürriyet, adalet, müsavat söz
leri yazılı mühür şeklini yaptı. Bu şe
kil merkezi umumice kabul edildi. 
Hakkak Ömer efendiye sipariş veril
di. Bundan iki gün sonra dahilden ilk 
evvel Üsküb heyeti geldi. Üsküb jan
darma alay kumandanı Galib beyle 
Necib Draga bey ve sonra Taşlıca 
mebusu olan binbaşı Vasf i bey bu he
yet arasında bulunuyorlardı. 

Metroviçede bir mülâzim birisini 
vurmuştu. Bu mülâzim hakkmda ne 
muamele yapılacağında tereddüd ha
sıl olmuştu. 

Galib ve Necib Draga beyler mer
kezi umumîde bu meselenin müzake
resine iştirak ettiler. Heyetten kimisi 
(buna Metroviçe heyeti merkeziyesi 
karar vermelidir.) ve diğerleri (mer
kezi umumî karar vermelidir.) diyor
lardı. Necib Draga bey meselenin 
Metroviçe heyetine havale edilmesini, 
Galib bey de merkezi umumîce kara
ra bağlanmasını müdafaa ediyorlardı. 
İkisinin de asabileşmiş olduğlı görü
lüyordu. 

Manyasi zade Refik beyin riyasetin
de inikad eden ilk celsede buna karar 
verilemedi. İkinci celsede riyasete dok
tor Nâzım bey geçti; meselenin Met
roviçe heyeti merkeziyesine havalesi 
ekseriyetle kararlaştı. Ekalliyet tara
fmda olan erkâmharb binbaşısı Cemal 
bey: 

— Merkezi umumînin halledemedi
ği bir işi bakalım Metroviçe heyeti na
sıl halledecek? 

Diyerek işin çapraşıklığma son bir 
imada bulundu. Fakikaten Metroviçe 
heyeti bunu nasıl halletti? Bu cihet 
anlaşılamadı. Herhalde merkezi umu
mî bir daha bu meseleyi kurcalamadı. 
Bugünlerde biribirini takiben Selâni
ğe gelen heyetlere Beyazkule bahçe
sinde verilen ziyafetlerin arkası kesil
miyordu. 

• (Arkası var) 
• * 

izmirden bay Abdürrahman Evrenus-
oğlundan aldığım bir mektubda 105, 107, 
108 numaralı tefrikalanmda bahseyledi-
gim meselelerden dört madde hakkında 
izahat verilmektedir. 

Deniliyor ki: 
[Beni fazla alâkadar eden bu dört ha

disede noksan kalmış bazı noktalar gör
düğümden bildiklerimi yazıyorum: 

1 — Hasan Rıza beyin İstanbula celbi: 
Hasan Rıza bey saray tarafmdan İstan
bula davet edilmesi üzerine merkezi 
umumîce onun bu davete icabet etmeme
sine ve belediye âzasından İsmail beyin 
evinde saklanmasına karar verilmiştL 
Hasan Rıza bey: 

— Ben saray tarafmdan davet edilenle
rin ikincisiyim. Kanımı, canımı cemiye
te feda etmeğe hazınm. Cemiyet hak
kında sarayın fikirlerini öğrenmek lâzım
dır. Bunlan öğrendikçe sizlere bildirece
ğim. Şayet tahammülümün fevkinde taz
yiklere maruz kalırsam kullanmak üzere 
bana bir zehirli hap hazırlatmız, demiş
ti. Hasan Rıza beyin bu teklifi kabul edi
lerek kendisi İstanbula gönderildi. 

Meşrutiyetin ilâm üzerine Hasan Rıza 
bey Selâniğe davet edildi. Kalpağmm İç 
düğmesi altmda sakladığı zehirli hap 
merkezi umumînin Beyazkule bahçesin • 
de verdiği elli kişilik bir ziyafette alkış
larla imha olunda. 

2 — Enver beyin firan: Saraydan İs
tenilince Enver beyin davete icabet et-
miyerek saklanması meı^ezi umumîce 
muvafık görülmüştü. Bir gün Rahmi bej 
bana: 

— Seni arkadaşlar istiyorlar. Mühim 
bir mesele var, gidelim. 

Dedi. Birlikte Yonyo gazinosunun üst 
katındaki odaya çıktık. Manyasi Zade 
Refik, Talât, Hafız Hakkı, Mitat Şükrü, 
İsmail, kolağası Tevfik beyler - Yeni
ceden - orada bulunuyorlardı. 

Enver beyin Selânikten uzaklaştırılma
sı için şu şekil kabul edilmişti: Enver be? 
kolağası Tevfik bey ve benimle birlikt* 
(Dudular) çifligine gidecek, oradan da 
Vardar Yenicesine geçecekti. Bunun üze
rine ben Dudular çifligl subaşısı İbra
him efendiyi buldurdum. Enver beyin hü
kümetçe şiddetle arandığını ve Yenicey* 
gitmesine karar verildiğini kendisine an
lattım. İbrahim efendi: 

— Siz bu gece Enver beyi evinizde alı
koyun. Yarm şafaktan bir saat evvel 
doğruca Yeniceye gideriz. 

Dedi. Bu teklif arkadaşlarca kabul 
edildi. Araba tedarikini cemiyete fedakâr-
lıklan sebketmiş olan Bayram ağa de-
ruhde etti. 

Vardar köprüsündeki handa vazife gö
ren nahiye müdüründen çekiniliyordu. Btf 
köprüyü geçinceye kadar Enver bey» 
subaşı İbrahim efendinin refakat etmesi 
kararlaştı. Kolağası Tevfik bey de En
ver beyle birlikte Yeniceye gidecekti. EO-
ver bey o gün mason klübüne getirilmişti. 

Hava karardıktan sonra Talât bey En
ver beyi alıp evime getirmek üzere ma
son kulübüne gitti, yanm saat sonra bU 
de Hafız Hakkı, Mitat Şükrü, Rahmi» 
kolağası Tevfik beylerle birlikte biraha
neden çıktık. Bizim evde toplandık, 
saat görüşüldü. Enver bey kendi el yas
sı ve imzası ile müfettişi umumî Hüseyin 
Hilmi paşaya: 

(Ben kanunu esasiyi iade ettirmek üze* 
re dağa çıkıyorum). 

Mealinde bir mektub yazdı. Arkadaş
lar Enver beye sağhk ve muvaffakıye* 
diliyerek aynldılar. Adamım Murad En
ver beyin silâhmı getirdi. İbrahim efen<ö 
şafaktan iki saat önce geldi. Biraz sonr» 
araba göründü. Enver, Tevfik beylerle İb
rahim efendiyi uğurladık. 

İbrahim efendi ikindiden evvel avd«* 
ederek Enver ve Tevfik beylerin Vardrf 
köprüsünü selâmetle geçtiklerini müjde
ledi. Ben de bu haberi arkadaşlara tebşU 
ettim. 

3 — Sıddık ve Rauf beylerin firarı: Bul' 
gar çetelerinin faaliyeti hasebile Vardtf 
köprüsünde bir bölük asker bulundurulu
yordu. Sıddık ve Rauf beyler bu bölüğün 
zabitlerinden idiler. Bu iki zabit (ceffll-. 
yetçi) diye Hüseyin Hilmi paşaya jurn»! 
edilmişti. 

Tevkiflerine imkân bırakılmamak üz*' 
re Fethi beyin piyade kışlası civarmd* 
kiraladığı eve getirildiler. İsmail ve ihsan 
beyler bu iki zabiti jandarma yüzbaşıs* 
Nafiz beyin evine getirmemizi bana sSj' 
lemislerdi. Fakat kendileri bizim haberi
miz olmadan topçu zabitlerinden Muhld-
din beyin evine gitmişlerdi. Muhiddin 
beyin evi hafiyeler tarafmdan tarassud 
edilmekte olup basılacağı söylendiğinde^ 
Rauf ve Sıddık beyler çarşaf giydirUerelC 
o sırada Cavid paşanm bir vazife Ü' 
Usturumcaya gönderdiği Nafiz ve kardC 
şi Mehmed beylerin evine kaçırıldılar. BU' 
rada bir İcaç gece Mehmed beye misaftf 
edildiler. Sonra Osmanlı bankası memur* 
larmdan olup iki sene evvel vefat edeO 
Galib ve Selânikli Rıfat beyin kaymbira-
deri olup İstanbulda Boğaziçinde otu
ran Emin beyler tarafından - Vardar kÖP* 
rüsünde nahiye müdürü ve askerlere» 
tanmmamalan İçin çarşaflı ve peçeli ola' 
rak - araba ile Yeniceye götürüldüler. 

Evvelce yazdığım gibi Rauf ve Sıddıl^ 
beyler bir gece süvari yüzabşısı Süleym»* 
Fehmi beyin evinde de kalmışlardır.) 

4 — Müşir İbrahim paşaya götürülc* 
mektub: Bu mektubu götürecek olan N*' 
ci beye bir araba tedariki için belediy* 
âzasından İsmail, İhsan Namık, topÇ* 
Naci beyler merkezi umumi tarafmdan 
memuren evime geldiler. Bu iş için bi* 
araba temin eylememi istediler. O sırad* 
araba hayvanım hasta idi. Fakat bag^ 
bir araba bulacğımı söyledim. 

Yuknda ismi geçen Bayram ağajn da' 
vetle meseleyi kendisine açtım. Cemiyet* 
dahU bulunan NişU Fuad beyin hayvan* 
lannı kullanmağa karar verdik. Na» 
bey, muvafakati alınan Fuad beyin e*' 
lâdlığı Boşnak Tabirin sevk ettiği arab* 
ile müşiriyet dairesine gitti.] 

Açık muhabere: İzmirde bay Abdüi* 
rahman Evrenusoğlu: 

Hakkımda gösterdiğiniz teveccühten v< 
verdiğiniz izahattan dolayı teşekkürle* 
ederim. Kani trtena 

DÜZELTME 
3 Nisan tarihli Akşam'da intişar ede* 

115 numaralı tefrikanm birinci sütunu^ 
da aşağıdan yukanya yirmi İkinci sat»* 
dakl (ertesi sabah) sözü (bu sabah) ol»* 
çaktır. 

Gene o tefrikanm ikinci sütunund* 
(müzakere Fethi beyin evinde cerey*^ 
edecekti Cemal beyin söylediğine göre-' 
Cümleleri de (Fethi beyin evinde 08»' 
»manmda işlerin müzakeresi için topl** 
nılmış bulunduğu sırada Cemal beyin si>1 
ledlgine göre) şeklinde yazılmış olma* 
icab ederdi. Tashih ve İtizaB ederiz. 
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Dedikodu teşkilâtı ] 
Şemsiyi son zamanlarda ne tiyat

rolarda, ne sinemaJarda, ne futbol 
maçlarında ne de bar gibi, danslı çaj; 
gibi eğlence yerlerinde görmez olmuş
tuk. İşinden çıkar çıkmaz doğru evine 
koşuyordu. Bir gün Şemsi ile konu-
çurken ona sordum: 

— Birader., sen ne tiyatroya, ne 
sinemaya, ne futbol maçlarına, ne 
dansa, ne bara gidiyorsun... Haya-
tmda hiç eğlence yok mu? Nasıl eğ
leniyorsun?... 

Şemsi kıımaz kımıaz güldü: 
— Ben mi nasıl eğleniyorum?.. 

Hepinizden mükemmel... Öyle bir 
eğlence keşfettim ki sorma... 

Şemsi, bütün ısrarlanma rağmen, 
keşfettiği yeni eğlenceyi bana söyle
medi. Yalnız son zamanlarda onun 
haline hepimiz şaşmaca başlanuştık. 
Meselâ sabalıleyin şirkete gelen Şem
si, arkadaşlardan birinin yüzüne ba
kıyor, esrarengiz bir tavırla ona so
ruyordu: 

— Geçen pazar bayan Ayşe ile Bü-
yükderede nasıl eğlendiniz bakalım?.. 

Şemsinin kendisine bunu sorduğu 
arkadaşımız hayretler içinde kalıyor
du: 

— İyi eğlendik... Fakat Şemsi sen 
bunu nereden biliyorsun?.. Biz kapalı 
bir otomobille Büyükdereye gittik. 
Orada da bizi kimsenin görmediğini 
zannediyorduk. Sen bunu nereden öğ
rendin? 

Şemsi o esrarh gülüşile: 
— Ben her şeyi bilirim... Her şeyi 

öuyar, her şeyi haber alırım, diyordu. 
Şemsi ertesi günü başka bir .arkada

şına: 
7" Yahu nişanlanmağa karar ver

mişsin de bize söylemiyorsun... Olur 
adam değilsin birader... diyordu. 

Şemsi'nin kendisine böyle söyledi
ği arkadaş şaşıveriyordu: 

— Evet... Nişanlanmak niyetinde-
yün... Fakat ortada fol yok yumurta 
yok.. Sen bunu nasıl duydun Şemsi?.. 

Şemsi mağrur bir tavırla dudak bü
küyordu: 

— Ben her şeyi duyarım... 
Şemsi en gizli köşelerine kadar he

pimizin hayatı hakkında, akUmızın 
ermediği bir tarzda, haber aUyordu. 
«ıraz sonra işi büsbütün ilerletti. Me-
«e a bir gün arkadaşlanmızdan Nec-
mıye: 
. 7 " ^^^^' < êdi, Necmi... Her cumai'-
J€sı beyaz, yahud krem rengindeki 
P«kh çamaşırlarını giyip nereye gidi

yorsun bakabm... 
Necmi hayretler içinde kalmıştı: 

^ Yahu sen benim kapah bir oda-
a giydiğim çamaşırların rengini bile 

Diliyorsun ha... Şaştım kaldım doğru-
*u... 

Şemsi: 
— Bunda şaşacak bir şey yok... Hat-
geçen cumartesi açık krem rengin-

«CKi ipekli çamaşırlarını giydin... Hat-
a lamlenin düğmelerinden ikisi de 

«opmuştu... Değil mi*? 
Necmi: 

^ T ^ - '^edi, çıldıracağım... Vallahi 
^̂  gru... Fanilemin düğmelerinden iki-

^Necmiye bütün bunları nasıl öğren-
gmı söylemesi için pek ısrar ettim. 
nım pek samimî arkadaşım oldu-

Jj. ^^^" nihayet ısranma dayanama-

g r~ ^!^^- ^^^i. bu akşam yemeğe 
K ... Bütün bunları nasıl öğrendiği
mi görürsün... 
öerv^^-^^ Şemsinin evine yemeğte gi-
.̂ ken âdeta merak içindeydim. Şem-

«e^erf ^'^^f ^^"^ şaşıyor... Bir çok 
s^yıerı nasıl öğrendiğimi son derece 

erak ediyorlar. Halbuki benim öyle 
«dJ- ^ alma teşkilâtı» m, öyle bir 
« edıkodu ajansı,) m var ki sorma... 

aeta hususî bir dedikodu entellicens 
vısı... Şimdi göreceksin ya... 

dJk ^5 ^^^^^- ^^^^^ sofrasına otur-
arv • J^^ y^n^lan yemeklerimizi yerken 
«rKadaşim hizmetçiye seslendi: 

Oel bakahm Zeyneb kadın... 
•'Zeyneb kadın», ufacık tefecik, çıl-

^ , Ç"dır gözlü, orta yaşlı, insana hay-
^et verecek kadar çirkindi. Geldi, ar-
«aoaşımın önünde durdu. Şemsi: 

Eeeh... Anlat bakahm... Bugün 
mahallede neler oldu? Ne havadisler 

"Zeyneb kadın» gülümsedi: 
• . r , ''* ^^^'- *̂ ^̂ >̂ ne havadis ola
cak ki... Hiç bir şey yok... 

Bunu söyledikten sonra m; 

— Hani köşede oturan zengin tüc
car yok mu?.. Karısile gavga etmiş... 
Neden dersen adamın kapatması var
mış... İş duyulmuş, karı koca biribir-
lerine girmişler... Adam kansından 
dayak yemiş... 

Arkadaşım gülerek sordu: 
— Sen bunu nasıl duydun... 
«Zeyneb kadm» gene sırıttı. Arka

daşımın cahilliğine şaşmış gibi bir 
halle: 

— Nasıl öğreneceğim ki?.. Zengin 
tüccarın hizmetçisi Marika, bitişikte
ki avukatların hizmetçisi Naciyeye 
söylemiş... Demiş ki: «Bizim bayla ba
yan döğüştüler...... Avukatların hiz
metçisi Naciye de işi doktorun hizmet
çisi «Paytak Hatice» ye söylemiş... 
Doktorun hizmetçisi «Paytak Hatice» 
de doğru koşmuş mühendisin hizmet
çisi Lemana olanı biteni anlatmış... 
Mühendisin hizmetçisi de öğleyin mut
fak penceresini açtı. İşi bana anlattı... 
Bilirsiniz ya... Mühendisler bitişik da
irede oturuyorlar... 

Şaştım kaldım doğrusu... 
Arkadaşım gülerek hizmetçisini 

dinliyordu. Bir aralık bana döndü: 
— Teşkilâtı görüyor musun bira

der?., dedi. Tüccarın hizmetçisi avu-
katm hizmetçisine işi anlatmış, avu
katın hizmetçisi doktorun hizmetçisi
ne söylemiş... Doktorun hizmetçisi işi 
mühendisin hizmetçisine yetiştirmiş. 
Mühendisin hizmetçisi de bizimkine 
haber vermiş... Teşkilât dediğin böyle 
olur... 

«Zeyneb kadın» daha mahalleye aid 
neler de neler anlatmadı... Üst katta
ki bekâr delikanlının hizmetçisi bu
gün çok meraklı şeyler anlatmış... 
Bekâr genç her pazar günü yeni ça
maşır giyiyor, gece eve gelmiyormuş... 
Galiba dostu varmış... Yakında evle
necekmiş... Balkonlu apartımanda 
oturan şişman dula 25 yaşında bir de
likanlı arada sırada misafir geliyor
muş... En üst kattaki bir buçuk oda
da oturan parasız şair «zengin fabri
kacı» nm kızım istiyormuş ama, ba
bası vermiyormuş... 

— Öyle züğürtlere ben kız verir mi
yim? diyormuş... 

«Zeyneb kadın» daha neler de neler 
anlatmadı ki... 

Kadıncağız 25 - 30 dedikoduyu ayak 
üstünde arkadaşıma anlattıktan son
ra: 

— İlâhi bay... Sen de benden ha
vadis soruyorsun... Ne havadis olacak 
ki?.. Hiç bir şeycikler yok... diyerek 
çekildi, gitti... 

Şemsi: 
— Görüyor musun? dedi, bu hiz

metçiler arasındaki teşküât o kadar 
müthiştir ki... Çünkü bazı hizmetçi 
bir ailenin hayatının en gizli köşesini 
öğrenir... Öğrendi mi doğru bitişik 
komşunun hizmetçisine... O ötekine.. 
o daha ötekine... Nihayet dedikodu 
yedi mahalle aşırısına kadar gider... 
Hele benim hizmetçim müthiştir. Hiz
metçi değil, âdeta bütün dedikoduları 
etraftan alan bir »radyo» mübarek... 
Her radyo istasyonu gibi Zeyneb ka
rimin, her gün bana verdiği üç dedi
kodu servisi, üç dedikodu partisi var
dır. Birincisi: «Mahalle havadisleri» 
ben ona «mahalle dedikodu servisi» de
rim. İkincisi: «Şehir havadisleri»... 
Çünkü Zeyneb kadının mahalle hari
cinde, bütün semtlerde muhabirleri, 
kendisine arkadaş seçtiği bazı boşbo
ğaz hizmetçiler vardır. Onlar şehirde 
olan biteni biribirine yetiştirmek su-
retile Zeyneb kadmın kulağına kadar 
getirirler... Zeyneb kadmm üçüncü 
dedikodu servisi de: «Memleket dışı 
haberleri, vilâyet haberleri» dir. 

Çünkü memleket dışında, vilâyet
lerde bulunan bir çok kimseler İstan-
buldaki akrabalarına mektublar ya
zarlar. Bu evdeki hizmetçiler, gelen 
mektubların içinde ne yazıldığını öğ
renirler ve biribirlerine yetiştirirler... 
Geçen gün Zeyneb kadın bana, bu 

. tarzda öğrendiği bir havadisi verince 
şaştım kaldım, tâ Amerikada bulunan 
bir karı koca biribirlerile kavga et
mişler... Görüyorsun ya... «Zeyneb ka
dın» Amerikadaki dedikoduyu bile öğ
renmiş... Çünkü Amerikadan dokto
run evine mektub gelmiş, doktorun 
hizmetçisi işi gene avukatın hizmet
çisine, avukatın hizmetçisi tüccarın 
hizmetçisine, tüccarın hizmetçisi mü
hendisini hizmetçisine anlatmış... Ni
hayet Zeyneb kadın meseleyi duy
muş... Bana j-etiştirdi. 

Bizim arkadaşların neler yaptığmı 
ben gene bu teşkilât vasıtasile haber 
alıyorum... İşte benim eğlencem bu... 
Bilirsin ki dedikoduyu pek severim. 
Bunım İçin işimden çıkar çıkmaz 
doğru eve koşanm. Zeyneb kadını ça
ğırırım... O zaman ben en meraklı 
dedikodu havadisleri veren bir radyo 
karşısında imişim gibi eğlenirim... 

Şemsi uzun müddet vakitlerini böy
lece geçirdi. Hizmetçisinden pek mem
nundu. Akşamları erkenden evine gi-

< diyordu. Fakat bir gün hiddetle oda
ma girdi: 

— «Zeyneb kadm» ı kovdum... dedi, 
Boşboğaz kadın başıma neler getirdi 
bir bilsen... Bundan dört ay evvel ga
yet zengin bir kızla tanıştım. Evlene
cektik. Bir gün bir arkadaşımla evde 
konuşuyordum. Bir aralık: 

— Evleneceğim kız biraz şişman., 
dedim. 

Zeyneb kadın bu sözümü hemen 
doktorun hizmetçisine yetiştirmiş, 
doktorun hizmetçisi avukatın hizmet
çisine «ayol demiş, bay Şemsi evlene
ceği kız için şişko diyormuş»... Avuka
tın hizmetçisi tüccarın hizmetçisine 
koşmuş ve yetiştirmiş: «Bay Şemsi 
evleneceği kız için davul gibi şişman..» 
diyormuş... Tüccarın hizmetçisi, fab
rikatörün hizmetçisine pencereden 
anlatmış: «Bay Şemsi evleneceği kız 
için canavar gibi bir şey... şişmanlık
tan patlıyacak diyormuş.» 

Bu canavar sözü bizim zengin kızın 
kulağına gidince tabiî iş bozuldu. 
Ben de Zeyneb kadını kovdum. Ben 
bu Zeyneb kadını yalnız «havadis alan 
bir radyo» sanıyordum. Meğer bu 
radyo ayni zamanda dışarıya «hava
dis veren» cinsindenmiş.. 

(Bir yıldız) 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Tazan: İskender F. S e r t e U i « ı ^ _ Tefrika No. 194 a^— 

Cenk meydanında kesik kafalardan bir ehram yapan 
türk ordusu ( Samur) nehrinden muzaffer dönüyordu 

Franciska 6aal 
'—Baştaraft sekizinci sahifede — 

şey paradır... Para bana vız gelir... Bu
gün beş parasız ve işsiz bir kız olsam 
bir mağazaya girer, satıcılık eder, ge
ne mesud olurum... Hem bilir misiniz? 
Benim satıcılık ettiğim zamanlar da 
olmuştur. Hem bir yandan mektebe 
giderdim, bir yandan da satıcılık eder
dim... O günkü saadetimle, bugünkü 
saadetim arasında hiç bir fark göre
miyorum. Saadet para kasasının için
de değil, insanın kalbindedir... Ve ih
tiyarîdir. İsterseniz mesud olursunuz. 
İstemezseniz olmazsınız. Bütün gün 
yaya jürüyeyim, öğle yemeklerini bir 
sandviçle geçireyim, fakat kalbim 
rahat olsun... 

Konuşurken dudaklarındaki gülüm
seme hiç kaybolmuyordu. Gözlerinin 
altındaki çizgilere katiyyen ehemmi
yet vermiyor. Çirkinleşmekten kork
muyor. Halbuki Holivudda - Janet 
Makdonald ve Danyel Daryö müstes
na - hangi kadın yıldızla konuştu isem 
hemen hepsi tetikte duruyor gibi idi
ler. Bir dakika bile olsun çirkinleşme
ğe tahammül edemiyorlardı. Her ha
reketleri hesabi! idi. Franciska Gaal 
hiç böyle değil... 

Artist son derece samimî 
Sonra dünyamn en samimî kızı... 

Biraz sonra ismimin başındaki ccmis-
ter» sözünü de kaldırmıştı. Beni sade
ce ismimle çağırıyordu. Fakat Feri
dun yerine Fraydun derken bana 
«Firavun» kelimesini hatırlatıyordu. 

Yazıhanesinin babına oturdu. Bana 
hediye edeceği fotoğrafın üzerine de 
az daha Fraydun diye yazacaktı. 

Bir aralık gözümüz duvardaki Duk 
de Windsorun resmine ilişti. Francis
ka Gaal: 

— Tuhaf şey... dedi, dünyada ölün-
ciye kadar bekâr kalacak bir erkek 
tesirini veren yegâne insan o idi... Hal
buki evlendi., dedi. 

Hikmet Feridun Es 
MiliHMilMiMlıııııııınııı Miııııııııııı ınıııııııııııııııiMiMiıııııııınu 

23 Nisan yaklaşıyor... 
Cümhîiriyetin 15 inci yılında 

yavrularınızın kutlayacağı bu 
bayram evvelki senelerden çok 
parlak ve şenlikli olmalıdır. 

Yurdun istikbal ümidi olan 
miniminilerimize şen bir bayram 
geçirtmek için şimdiden hazırla
nalım. 

(Hoşeda) böyle düşünüyordu., ve j 
hasmını yenmek, yalnız saray
dan değil, dünyadan da uzaklaştır
mak maksadile ne yapmak müm
künse yapıyordu. Mücevherlerinin 
bir kısmını bu uğurda sarfetmişti... 
Sarayda haremağalarından ve cari
yelerden bir çok hafiyeleri, adam-
lan vardı. Gîözü açık kimi bulduysa 
elde etmek istemişti. 

Son yıllar içinde Saiiye sultanı 
çoktan geride buakan (Hoşeda) mn 
yegâne derdi, hasekiler sırasına ge-
çememesiydi. 

•d 
* -'f 

Sabah o lunca . . 
O gece çok heyecanlı geçti. 
Sabahleyin Çırpıcı çayın civarından 

gelen saray gözcüleri şöyle bir haber 
getirdüer: 

« — Sinan kaçmış!..» 
Hüsmen ve Mustafa reisler Sinanı 

takib ediyorlarmış. 
Kıİıç Ali paşa o geceyi saıayda ge

çirmişti. 
Bu haberi duyunca geniş bir nefes 

aldı. 
Sinanın kaçtığını duyunca sevi

nenlerden biri de (Hoşeda) idi. 
— Sinan buraya gelseydi, ilk önce. 

benden intikam alırdı... 
Diyordu. 
Venedikli Baffa da bu arada 

(Hoşeda) nm ayağını kaydırmağa 
çalışıyordu. 

Üçüncü Murad devlet işlerile meş
guldü. Başkumandan Osman paşa
dan gelen haberlere göre Kırım ha-
nmın ihaneti oralatda bulıman ordu
larımızı müşkül vaziyete düşürmüştü. 

Iranhlar da perişan olan orduları
nı yeniden derlemişler ve İmam Kuli 
hanın kumandasmda elli bin kişilik 
bir kuvvetle yola çıkmışlardı. İmam 
Kulinin maiyetinde üç hah, otuz sul
tan ve bir çok kumandanlar ve aşiret 
beyleri vardı. Rüstem han kumanda-
smdaki sekiz bin kişilik pişt«x kuv
veti Saburan civarında Niyaz Âbad 
mevkiinde sıkışmış bulunan Silistre 
sancak beyi Yakup beye hücum edi
yordu. 

Rüstem han ânî olarak akın yaptı
ğı için, burada çok kısa, fakat kanlı 
bir muharebe olmuş, İranlılar vari
yete hâkim olarak Osmanlı kuvvet
lerini dağıtmışlardı. Bu sırada, bir 
çok kahramanlıkları ile meşhur olan 
Yakup bey ile birlikte alay beyi ve 
timarlılar reisi şehit düşmüşlerdi. 

O esnada (Derbend) de kışhyan 
Osman paşa İranlılar üzerine yürü
mek üzere ordusile yola çıkmıştı. 
Derbend civannda müthiş bir yok
sulluk başgöstermişti. Ordunun erza
kı güçlükle temin edilebiliyordu. 
Buğdayın fiati o kadar yükselmişti ki, 
okkası yüz akçeye kadar satılır, hay
vanlara verüen arpanın okkası elli 
akçeye bile güçlükle tedarik edilirdi. 
İnsanlar at eti yiyordu. 

Osman paşa ordusunu (Samur) 
nehrine kadar götürdü. Nehirden 
bütün askerini geçirdi. Günlerce git
tiler. (Beştepe = Baştepe) mevkiine 
vardılaı-. Yukardan yürüyen İranlılar 
da farkında olmıyarak buraya kadaı-
ilerlemişlerdi. 

Osman paşa İranlUaıın yaklaştı
ğım ve göBCülerle karşilaştığını haber 
alınca yeni tedbirler aldı, orduyu bir 
dağ yamacında sakladı., ve bütün 
ağırlığı nehir kenarmda bırakıl. Ge
ceyi bu şeküde geçirdiler. Ertesi sa
bah, buralara kadar sokulan İran 
gözcüleri sahilde bırakılmış bir çok 
asker eşyası görerek, Osmanlıların 
buralardan geçerken ağırlığını götü-
remeyip bıraktıklarına zahip oldu
lar', daha fazla sokuldular. 

Artık İraiılılar da işi anlamışlardı, 
Türklerle karşılaşmak sırası gelmişti. 
Sabahleyin iki ordu karşı kaı-şıya har
be hazırlandılar. 

Osman paşa merkez r,a;:;aiiaaı:iu-
ğını kendisi alarak sağ koîn Sivas 
beylerbeyi Haydar paşa 
Kefe beylerbeyi Cafer paşaya verdi. 

İmam Kuli han İran ordusunur 
merkezinde bulunarak, sağ cenai 
Rüstem han, sol cenahı da Osman

lılar tarafından firar etmiş olan Bür-
haneddin kumandasmda harekete 
geçtiler. 

Osman paşa ordusunun başında 
bir cesaret ve kahramanlık timsali 
gibi: 

« — Zafer bizimdir, kork;r.?tyıu 
aslanlarım!» 

Diye bağırarak ortaya atıldı. 
Otuz senedenberi sadık cenk arka

daşı olan ve kişnemesi kendisince 
muhakkak bir zafer işareti sayılan 
yağız atma binmişti. 

Muharebe başladı. İki ordu birbirile 
öyle müthiş çarpışıyordu ki, bir kaç 
saat içinde cenk meydanında kan 
gövdeyi bulmuştu! 

Bu kanlı dövüş akşama kadar 
sürdü. 

Ortalık kararmağa başladı. 
Fakat, gökyüzü aydmhktı.. yıldız

lar sanki: - Ne duruyorsunuz., bo
ğuşmanıza devam edinlzf 

Diyor gibi, gökten ışıldıyor ve iki 
taraf cengâverleri - ortalık karaıdı 
diye - dövüşten geri durmuyordu. 

Nihayet hai'bin gece de devam et
mesi zarurî görüldü., çünkü İranlı
lar, meydanı geçip sahili tutmak, 
Tüı-kler de meydana düşmanı sokn.a-
mak ve sahili elden çıkarmamak is
tiyordu. 

İki taraf da meşaleler yaktı.. [1] 
harbe devam edildi. 

İranlılar o gece Türk muhariple
rinden çok yılmışlardı. Fakat. Kuli 
hanın: 

« — Ya ölüm, ya zafer..» 
Emri, karşı cepheyi hıza getiri

yordu. 
Bir aralık Cafer paşanın fırkasın

da bir intizamsızlık görüldü.. Kösten-
dil alaybeyi fırkasile yetişerek, Cafer 
paşanın dağılan kuvvetlerini taknye 
etti. Biraz sonra Rumeli askerinin 
gösterdiği şacaat ve atılkanlıkia harp 
tekrai' Türklerin lehine dönmüş ve 
kızışmıştı. 

Altık harp talihi Türklere gülüvordu. 
Ve îranhlar cenk meydamndan yüa 

çevirerek kaçmağa başladılar. 
Ertesi sabah öyle bir kaçış başla

mıştı ki. Kuli ve Rüstem hanların 
tayin ettiği kırpaçcılarm tel kıvpaç-
lan bile kaçan askeri yerinde durdu-
ramıyordu. 

Osmanlılar bu meydan muharebe
sinde muzaffer olarak üç bin esir \e 
bir çok mühimmat elde ettiler. Mey
danda kalan kesik başları birer birer 
saydılar ve Osman paşaya: 

« — Yedi bin beşyüz kesik düşman 
başı var!» 

Haberini verdiler. O gün muzaffer 
askerin heyecanını seyretmek çok 
zevkli bir işti. Meydanda kesik baş
lardan büyük bir ehram yaparak sa
hile çekilmişlerdi. Osman paşa bu 
muzafferiyetindeoı sonra İranlıları 
takibe koyuldu ve (Saburan) belde
sine kadar indi., oradan da tarayarak 
Çorak yolile (Şemahi) ye doğru gitti. 
Askere buralardaki harap kalelerin 
kırk beş gün içinde tamirini emrede
rek ordusunun bir kısmmı aldı; daha 
bü3aik bir ordu kurmak ve büyük 
seferlere hazırlanmak üzere Bakûya 
gitti. 

Osman paşa şimdi Bakûda, üçüncü 
Muraddan cevap bekliyordu. 

*** 

Kıhç Ali paşa (Kefe) ye 
giderken.. 

Osman paşa buradan Kırıma gi
decekti. Padişaha: 

« — Tez bir fırka donanma gönde
rin!» 

Diye yazmıştı. 
Üçüncü Murad, Kırım hanının 

ihaneti üzerine, İstanbulda bulunan 
kardeşi İslâm Girayı Kırıma gönder
meğe karar verdi. Donanma zaten 
hazırlanıyordu. 

Osman paşanın yukaı-ıda yazdığı
mız zafer tafsilâtını ihtiva eden mek
tubu İstanbula gelince, üçüncü Mu
rad fazla vakit kaybetmek istemedi 
Kılıç Ali paşaya: 

(Arkası . T ) 

,1] B'-
derler. 

i h t e «Me,-
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D ÜN YA/1 
I Telefon 

Telefon ilk önce 1854 de bîr Pransıa 
telgrafçının iklma geldi. Bir mê -̂̂ ^̂ -' 
ada telefonun nasıl olacağır- '--
ti, fakat âlet icad etmed' 

1876 da, Graham Bel i Gray 
Amerikada ilk telefon âletim icad et
tiler. 

İlk telefon hattı 1878 de kuruldu, 
yirmi kadar abonesi vardı. Hat Nev-
yoı-kla Şikagoya uzatıldı, abonesi yü
ze çıktı. 

1880 de Lavrens ile Boston araşma 
telefon hattı çekildi, bu hat 4 kilo
metre idi. 

Ratüs baliği 

Bu kırmızı balık şişeden süt içer, 
iskemlelerin üstünde sıçrar, sahibinin 
ehnde gezmeğe çıkar. 

Bu balık Âvustralyada tutulmuştur. 
Sahibi onu kedi köpek terbiye edec 
gibi terbiye etmiştir. Çağınlırsa çağı-
nldığım anlar... 

Buna siz canımz isterse inanınız 
İstemezse inanmaymız. 

Balıklara dair bir rivayet daha 
var. Büyük derüzlerin derinliklerinde 
yaşıyan bazı balıklar da dilsiz değil
miş! . 

Batıl itikadlar 

Oda içinde şemsiye açmak, bir mer
divenin altmdan geçmek, bir kibritle 
tiç sigara yakmak uğur sayümaz... 
Daha böyle binlerce şey vardır ki, in-
sanlarm birçoğu inanırlar; Batü itl-
kadlan vardır. t"-' 

Bu yanlış inanlarla mücâdele etmek 
üzere bir klüp teşekkül etti. 

Bu klüp azalarını bir masa başm-
da: görüyorsunuz. Tabiî 13 kişi oturu
yorlar... Sofraya tuz biber döküyorlar, 
bir kibritle üç cigara yakıyorlar. 

Bir senedenberi böyle hareket eden 
klüp azalarımn hepsi de mesud vo 
bahtiyardır. Başlanna) hiç bir felâket 
gelmemiştir. 

Karilerimize 
Bazı karilerimiz hediye kazanama

dıklarından bahsediyorlar. Bilmeceleri
mizi her halleden muhakkak hediye 
kazanamaz; fakat sabredip muntazam 
man bilmecelerimizi halledenler bir 
gün nasıl olsa hediye kazamrlar. 

Resimlerini gönderen karilerimizin 
resimleri Çocuk sahifemizde negrediUr. 

P E R İ L İ Ş A T O 
Güzel güneşli bir gündü. Otomobi

limi «Altm horoz» otelinin önünde 
durdurdum. Bu ıssız kö3rün yegâne 
oteli idi. Mahalle çocukları £u:abanun 
etratma toplandı. 

Ben indim. Kapıda duran otel sahi
bi hiç aldınş etmedi. Ben yaklaştmı:< 

— Yemek var mı? dedim. 
Başmı arkaya çevirdi: 
— Git kanma sor! dedL 
Girdim. Karanlık fakat sevimli bir 

salondu. 
Otelcinin kansı: 
— Misafir umduğunu yemez bıüdu-

ğunu yermiş. Bulduğunuza razı olur
sanız yemek var dedi. Şöyle pencere
nin önüne oturunuz. 

Beş dakika içinde kadm bana güzel 

bir yemek hazırladı, masama getirdi, 
sonra kocasına seslendi: 

— Jül, içki dolabınm anahtarı seo-
de. Baya içki ver. 

Otel sahibi elinde bir şişe ile bir ka
deh geldi. Ona da bir kadeh ikram et
tim, îçti, içtikten sonra dili çözüldü. 
Sordum: 

— Bu köyün nereleri gezilir?. 
— Şelâlesi çok güzeldir. 
— Şu gördüğüm kule nedir?. 
— Orası görülmeğe değmez, oraya 

gitmeyiniz. 
Dilinüı altmda bir şey vardı. 
— Neden? f 
— O kule, perili şatonun kulesidir. 
Güldüm: 
— Perili şato mu? 
— Bir gece o şatoda kalacak olur

sanız giUemezsiniz. 
— Şu perili şatonun hikâyesini aa-

latmız. 
— On sene evvel kont Sormie], pe

rilerin gürültüsünden uyuyamadığı 
için şatosunu terketti. Satmak istedi, 
tekin olmadığmdan kimse almadı... 
Şato bomboş duruyor. 

— Gene satılık mı? 
— Evet, notere müracalat etmek lâr 

zım. 
— Şato gezüebilir mi? İzin noter

den mi almacak?. 
— Hayır. Yalnız dışansmı gezecek-

seniz gidip gezersiniz. Amma sakın 

içine girmeyiniz... Duyulan sesler In-
samn tüylerini diken diken edecek 
kadar korkunçmuşl. 

— Ben gidip o şatoyu gezeceğini. 
Kalktım, hesabum gördüm, çık

tım. 
Bir sa:at sonra tekrar otele geldim. 

Merakla sordular: 
— Ne haber bay? 
— İşte geldim, Şündi beni notere gö

türmenizi rica ederim. 
— Yalnız gidebüirsiniz, şu karşıM 

bina. 
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Nisan Bilmecesi 

Beş dakika sonra noterle karşı İcar-
şıya idim. 

— Şato satılık mı? 
I— Şey... Evet... 
— Gezebilir miyim? 
— Sa3.t beşte işim var, kâtibim de 

bugün izİnU. , 
Adam korktuğu için şatoya girmek 

istemiyordu. • 
— Yazık dedim, ben de bu akşam 

gidiyorum. 
— O halde size anahtarları vereyiSS 

yalnız gezhıiz. 
Şatoyu gezdim, bir saat sonra pazar

lık ettim ve çok ucuz bir fiatle satm 
aldım. Gece3ri şatoda geçireceğimi söy
lediğim zaman otel sahibi ile kansı 

Aşağıdan başhyarak hindiye giden 
yolu bulunuz, amma çizgilerin üstün
den ve çizgi ile kapalı yerlerden geçmi-
yeceksiniz. 

Bulduğunuz yolu kvu^un veya renk
li kalemle çiziniz resmi kesip gönde
riniz. 

*** 

Birinciye 6, ikinciye: 4, üçüncüye: 3, 
dördüncüye: 2, beşinciye: 1 lira. 

75 kariimize de kolonya, mendU, ço
rap, kravat, dolma kalem, perker ta
kımı, defter, kitap gibi muhteUf hedi
yeler verilecektir. 

mâni olmak istedüer. 
— Satm almakla bir delilik yaptı

nız, eğer geceyi geçirirseniz sahiden 
çüdınrsınız. 

Geceleri şatoda uyumağa başladım. 
Ujrumak derseırl, yarım uyumak. Çün
kü gece yansmdan sonra zincir sesleri, 
ulumalar, inlemeler, haykmşmalar dik 
yuluyordu. 

Gündüzleri çok rahat ediyordum. 
Bir gün şatonun önünden geçen ne

hirde samdalla dolaşmak istedim. Bin
dim, bir aralık sandalım cereyana ka-
püdı, bir mağaraya düştüm. Mağarar 
nm ortasmda koca bir zincir sarkıyor
du... Bir aralık sular zinciri sarsb, 
garip sesler çıktı. Bu seslere hiç de 
yabancı değildim... 

Küreklere asıldım, geri döndüm. 
Odama çıktım. Döşemeyi muayeneye 
başladım. Tahtalardan biri yerinden 
oynadı. Kaldırdım. Birkaç tahta dtf-
ha kaldırdım. Tamam... Odam mağa-
ranm üstündeydi. Sarkan zincirin 
ucu odamm döşemesine bağhydL Su
lar zinciri şıkırdatıyor ve rüzgâr ma
ğaraya toplamyor, denizin sesine ka
rışarak uğultu ve inUti halinde akse
diyordu. 

Ertesi gün ameleleri çağırttım, zin
ciri çıkarttım, mağaramn ağzım 1 ^ 
pattım. 

O gün bugündür perili şatoda ra
hat rahat yaşıyorum. 

İnanılmaz amma inanınız 
Boğalar 

Hindistanda bo
ğalar mukaddes
tir, îngüizler Hiı> 
distaıu çok me-
denlleştirdüer. 

Yollar, trenlen 
elektrik, telef(N^ 
telsiz yapüdı. Ftn* 

kat boğalar gotıe caddelerde başıboş, 
keyiflerine buyruk dolaşıyorlar. 

îşaret memuru kolunu kaldırıp mv^ 
rur ve uburu durdunmca herkes du
ruyor, yalnız boğa durmuyor. Bazem 
yol ortasına yatıyor, kimse kaldıramiH 
yoR 

Hayvanları koruma cemiyetinlni 
Hindistanda şube ağmasına hacet yciL 

Dosyalar 
Her müessese

de dosyalar var
dır. Bir Çekos
lovak müessese
si bugüne kadar 
görülmemiş bir 
dosya yaptırdı. 
Bu dosyanm 

yüksekliği 5 metre, eni 20 metredir. 
Bu dosyada çalışmak için küçük 

asansörler yapüdı, memurlar bu asan
sörlerle dosyaya çıkıp iniyorlar. 

Asansörler elektrikle işlemektedir. 
Eğer bu dosyalardan yüz tanesi 

üstüste konursa, ki zamanla konacak
tır da, aBansör içinde çalışmak hoş 
Dlacaktu:. 

Arılar 
Geçen sene a-

^ nlar çok vahşi-
(^ l^Ö^V' i^ İ leşnüşler, çok in-
\x\\J^'a ^^^ sokmuşlar. 
V ^ ^ * ^ r Berlinde, bir 

«Wil parkta oturan 
^̂ aSV sakaUı bir zat 

tatlı bir uyku
ya dalmış... Bir aralık vızütüar duya
rak uyanmış ve bir de ne görsün?,.. 
Yüzlerce an sakalma konmuş... 

Adam hiç kınulmamış ve önünden 
birinin geçmesini beklemiş. Ük geçene 
vaziyeti söylemiş, itfaiyeye haber 
göndermişler, itfaiye gelmiş, su sıka
rak anlan dağıtmış... 

Adam sakalmı kesmiştir midir der
siniz?. 

Fener bekçileri 

Büjrük denizlerin ortasmdaM bü-
jrük kayalıklara dikilen fenerlerin bek-
çüeri yeryüzünde çok acı bir hayat sü
ren insanlardır. 

Fırtmaıun durup dinlenmek bilme
diği mevsimlerde fener bekçilerinin 
aç kaldığı çok olmuştur. Tayyareler 
bu işi biraz kolaylaştırdı. Eskiden ge
miler gelir, fenere ip atarlar, köprü 
gibi ipi gererler ve makaralarla fenere 
yiyecek gönderirlerdi. 

Büjrük a ğ a ç l a c 

Kanarya adalannm La Lagüna 
şehrinde 2,300 kUometre murabbaı 
sahada yeryüzünün en güzel ağaçh 
ormanları vardır. 

Resmini gördüğünüz bu kocaman 
ağaiç 15 asırlıktur. Bütün sene karlar 
altmda yaşayan bu ağaçlar 3,700 met
re rakımlı bir tepededir. 

Şehrin 70,000 nüfusu bu 3rüksek or-
mamn yamaçlcuında yaşar. 

Gece maytapları 

İngUterede çocuklasın en büyük eğ
lencesi geceleri maytap yakmaktır. 

Londrada oda içlerinde yaküacak 
maytaplar da vardır. îngiliz çocukla-
rmm ekserisi odalarmda maytap ya
karak eğlenirler. 

Geçenlerde bir kadm bir dükkândan 
maytap alır, odada yaküacak maytap
lardan. Fakat satıcı yanlışlıkla açık 
havada yaküacak hava fişekleri sattı-
ğmı sonradan anlar ve derhal radyo 
merkezine telefon eder, meseleyi an
latır ve telsizle yanlışlık haber verilir 
ve felâketin önüne geçilir. 

Karilerimize 
Bilmecelerinizi Akşam gazetesi ço

cuk dünyası bilmece memurluğuna 
gönderiniz. 

Bilmecelerinizi temiz ve okunaklı 
yazmız. 

Soyadınızı muhakkak yazmız. 
Hediyelerimiz her cumartesi günü 

öğleden sonra 2 den 5 e kadar matbaa-
mızada verUir. 

Güçlüğe uğrarsanız idare müdürü 
bay Nazım Dersana baş vurunuz. 
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Balkanlılar arasında tesanOd 

Balkanlı gazeteciler şerefine verilen ziyafetten bir köş6 

(Baş tarafı 1 inci sahUede) 
Encümen faaliyetleri arasında -katî 

karara bağlanmamakla beraber - tes- ! 
bit edilen noktalar şunlardır: 

Evvelce dört Balkan milletinin lisa
nı ile neşredilmesi tasavvur edilen ga
zete, fransızca çıkarılacaktır. Bımun 
sebebi, Balkan hâdiselerini camiamı
zın haricine de okutmaktır. Gazete, ay
lık yahud on beş günlük olacaktır. 
Icabeden maddî ve manevî yardımı 
dört devlet deruhte edecek, komşu dev
letlerin, biribirlerini başkalarından öğ
renmek mantıksızlığını bertaraf etme
ğe uğraşacaktır. 

Fakat gazetelerden maada, diğer 
neşriyat vasıtaları da nazarı itibare 
alınmaktadır: Dahilimizdeki hâdisatı 
gösteren mevcud filimler mübadele o-
lunacak, radyolarımızda, mütekabilen 
komşu memleket dillerile söz söylene
cektir. Zaman zaman artist mübadele 
edilecek, Avrupa dillerine tercüme edi
lecek derecede ehemmiyet kazanan 
Balkan eserleri bizim lisanlarımıza da 
çevrilecektir. Pasaport ve vize mas
raflarının azaltılması için de adımlar 
atılacaktır. 

Bu faaliyetten bir kısmı esasen da
na şimdiden bazı Balkanlılar arasm-
aa başlamıştır. Nitekim, Atina ajan-
smm müdürü bay Vekiarellis: 

~- Ay geçmiyor ki bir Türk artisti, 
heyeti yahudi konferansçısı memleke
timize gelmesin. Biz kendilerinden is
tifade ediyoruz. Yunanistanla Türki
ye arasında ilk ciddî adımlar atılmış
tır. - demiştir. 

Nitekim, biz de burada. Yunan sana
yie temasa başlamış bulunuyoruz. 

Dünkü z iya fe t 
I5ün öğleyin, Beyoğlunda, Serkldor-

yanda, Türk millî komitesi tarafından 
oıısafirlerimize bir ziyafet verilmiştir. 

..ziyafetin sonunda bay Yunus Nadi 
dostlarımıza hitaben bir nutuk söyle
nmiş, üç devletin hükümdarı şerefine 
şampanya kadehini kaldırmış. Yunan, 
Kümen, Yugoslav . mümessilleri de 
n^emnuniyetlermi ifade eden muka-
Deleiçrtje bulunarak, Büyük Şefimiz, 
"linetimiz, matbuatımız şerefine ka-
tıeh kaldn-mışlardır. 

Bu resmî nutuklardan sonra, Rumen 
eyeti azasından ve Osmanlı devleti 

"afıa nazırlarından bay Basarya bir-
?ok defalar alkışlarla kesilen nutkunu 
irticalen irad etmiştir! 

Lâtif bir fransızcayla söze başlama-
« üzerine, bay Basaryaya: 

— Türkçe konuşun! - diye seslenen
ler olmuş; muhterem ve neşeli ihtiyar: 

— Durun yahu! Brakm çocuklar... -
IfJV^^^^^ ve arkadaşça sözler söy-
^<nkten sonra, fransızca olarak de-
^am etmiştir: 

— Ben, timsal halinde bir balkanlı
yım. Zira, Türk tebaası olarak doğ
dum. Yunanlı bir papas tarafından 
vaftiz edildim. Kendim Ulahım. Mem
leketim Yugoslav topraklanndadır. 
Tahsilimi Romanyada yaptım. 

Ve Balkanlarm ehemmiyetinden 
şöyle bahsetmiştir: 

— Büyük İskender de bizden çık
mıştır... Ve büyük bir iftiharla söylü
yoruz: Atatürk de bizdendir. 

Sonra, Büyük Şefimizle Selânikten 
itibaren tanıştığını, kendilerile ayni in
kılâpçı komiteye iştirak ettiğini ifti
harla hikâye etmiştir. 

Bay Basarya cidden asla unutamı-
yacağımız cümleler sarf etmiştir: 

— Romanyada bir darbımesel var
dır: «Türk gittikten sonra adalet de 
gitti!)) derler. Şimdiki zihniyet icabı 
milletlerin millî hüviyetleri dahilinde 
bir rejim kurmaları lâzımdır; eskiden 
kâh ((İslâmız!» kâh ((Osmanlıyız!» di
yerek milliyetlerini kapalı tutan Türk
ler, bizlerin milliyetimizi boğmamış-
lardır, «Karın'çiçekler üzerine yağa
rak, onları haşin rüzgârlardan muha
faza etmesi gibi, bizleri korumuşlar
dır!» şimdi hepimiz yeni hüviyetleri
mizle birleşiyoruz. Balkan harbinden 
sonra toplanan sulh heyeti içinde ben 
de vardım. Hepimiz gene bir masa et
rafında birikmiş, tatlı tatlı konuşmuş 
ve niçin harp ettiğimize şaşmıştık. 
Bundan sonra harp etmiyeceğiz. 

Bay Basarya, yeni intibalarıni şöy
le hülâsa etmiştir: 

— Türkiye, tanınmıyacak kadar de
ğişmiştir: Nerede ö «memaliki şaha-
ne))ler, o «paşalar hazeratı»?.. (Bu ter
kipleri, fransızca cümleler ortasmda 
türkçe söylemiş, alkışlanmıştır.) Es
kiden bir ayakla yürüyordunuz, şimdi 
iki ayakla gidiyorsunuz. 

Böyle söyliyerek meclisteki Türk 
kadınlarını işaret etmiştir. 

Balkan ekonomi konseyinde Türk 
baş murahhası B. Hasan Saka, dün 
Perapalas otelinde, ekonomi konseyin-
deki Bakan delegeleri şerefine bir zi
yafet vermiştir. Ziyafet, büyük bir ne
şe içinde saat on beşe kadar sürmüş
tür. Müteakiben delegeler tekrar Yıldız 
sarayına giderek akşama kadar me
sailerine devam etmişlerdir. 

B u g ü n Y a l o v a y a g id i lecek 
Bu sabah Balkan ekonomi konse3ri 

ve matbuat konferansı delegeleri öğ-
lejre kadar Yıldız saraymda çalışacak
lar ve öğleden sonra saat 14 de hep bir
likte hususî bir vapurla Yalovaya gi
decekler, geceyi yeni yapılan Otel Ter
malde geçireceklerdir. Saat yirmide 
Yalovada bir gece ziyafeti verilecek, 
heyet, öbürgün, öğle yemeğini Büyük-
adada Yat klübde yedikten sonra 
akşam üzeri İstanbula dönecektir. 

Fransız kabinesi 
dün istifa etti 

(Baş tarafi 1 inci sabifede) 
Bımu müteakip söz alan B. Blum 

ezcümle demiştir ki: 
Projeye karşı ileri sürülen 

tenkitler, hiç bir esasa istinat etme
mektedir. Eğer bugün proje reddedi
lirse, yarın vaziyete gene bir hal su
reti bulmak lâzım gelecektir. Zira, ka
binede yapılacak bir değişiklik ile me
selenin esasmda hiç bir değişiklik vu
kua gelmiyecektir. Ayan meclisi, bu 
gün mebusan meclisinin arzusu hilâ
fına hareket etmekle, kanunu esasi
nin kendisine verdiği hakların en ile
ri hududuna kadar varmış olacaktır. 

B. Blumdan sonra Maliye encüme
ni reisi B. Ka3ryo kısa bir müdahale
de bulunmuş ve bunu müteakib, ayan 
meclisi 49 reye karşı 223 rey İle hükü
met projesinin madde madde müza
keresine geçilmesini reddeylemiştir. 

B. Blum istifa etti 
Paris 8 (A.A.) — B. Blum B. Ven-

san Oriol ile birlikte saat 20 de Eli-
seye gelmiş ve diğer nazırlar ve siyar 
sî müsteşarlar da kendisini takib ey- j 
lemistir. 

Kabine âzası, derhal devlet reisi
nin huzuruna kabul edilmişler ve 15 
dakikalık bir mülakattan sonra sa
raydan sar.t 20,15 de aynlımşlardır. 

B. Blum, gaze^tecilerin beyanat is
temesi üzerine, mülakatın «Umuru 
cariyenin tedviri» ne dahil bulunma
dığı cevabını vermekle iktifa etmiş 
ve bu nükteli sözle de kabinenin isti
fa ettiğini ve bu istifanın da kabul 
edildiğini bildirmiştir . 

Paris 8 (A.A.) — Reisicumhur, saat 
22 de B. Daladieryi kabul etmiş ve 
kendisine kabineyi kurmak vazifesi
ni vermiştir. 

A z âza l ı kabine 
Paris 8 (A.A.) —, Havas bildiriyor: 

Reisicumhurun yeni kabineyi kur
mak vazifesini tevdi eylediği B. Da-
ladier, filhakika, parlâmento grup
larınca bugün buhranı nihayete er-
direbilmeye en selâhiyetli olarak te
lâkki edifen devlet adamıdır. 

Son seçimdenberi, B. Daladier dai
ma her ıtürlü politik mücadelelerin 
haricinde kalmış ve gayretlerini yal
nız millî müdafaaya hasrederek bu 
sahada herkes tarafından takdir 
olunan bir eser vücude getirmiştir. 

Bir millî birliğin vücude getirilme
sinin henüz daha kabil olmamasına 
müteessif bulunan B. Daladier, sa
nıldığına göre, sosyalistlerden de
mokratik ittifak partisine kadar ge
nişlemiş bir ekseriyete dayanan az 
âzalı bir kabine kurmaya gayret 
edecektir. Bunun için de maliye ne
zaretini B. Rey Noya vermeyi düşün
mektedir. 

B. Daladier in beyanat ı 
Paris 8 (A.A.) — Saat 23,10 da Eli-

se sarayından çıkan B. Daladier ga
zetecilere şu beyanatta bulunmuş
tur: 

— Reisicumhur, yeni kabinejâ kur-, 
mâk vazifesini bana tevdi etti. Ben 
de bu Vazifeyi kabul ettim. 

Enternasyonal politikanın inkişaf-! 
lan ve dahilî ve malî güçlükler sebe- i 
bile, kabinenin en nihayet pazar sa
bahı kurulmuş olmRsı lüzumuna ka
ni bulunuyorum. Azmim bu yoldadır. 

Cumhuriyetin ve vatanın menfaa
ti naımna bütün Fransız enerjileri
nin anlaşması hakkındaki hitabımın 

• her muhitte müsait akisler bulacağı
nı ümid etmketeyim. 

Bugün yalnız protokol icabı, ayan 
ve mebusan reisleri ile B. Blumu zi
yaret eyliyeceğim ve bu gece başka 
her hangi bir istişarede bulunmıya-
cağmı. 

A n k a r a d a bir kad ın kömür
lüğe düşerek ö l d ü 

Ankara 8 (Telefonla) — Bugün 
Ayrancı bağlannda bir kadının ölü
mü ile neticelenen bir kaza olmuş
tur. Öğrendiğime göre. Yüzbaşı Na-
minin kaymvaldesi sabahleyin erken
den kalkmış mangala kömür almak 
üzere kömürlüğe girmiştir. Her na
sılsa ayağı kayarak kömürlüğün içi
ne yuvarlanan kadın aldığı yara
ların tesirUe derhal ölmüştür. 

Hâdiseden bir müddet sonra kö
mürlüğe giden hizmetçi zavallı ka
dını kömürlükte ölü bulmuştur. Der
hal adliyeye malûmat verilmiş ve ya
pılan tahkikat neticesinde zavallı 

Adliye Vekili dün adliye 
erkânına direktifler verdi 

Şehrimizde bulunan Adliye Vekili 
B. Şükrü Saraçoğlu dün İstanbul ad
liyesine gelerek muhtelif adlî işler 
etrafmda müddeiumumi B. Hikmet 
Onatla görüşmüştür. B. Şükrü Saraç
oğlu saat beş sıralarında birinci tica
ret mahkemesi salonunda yapılan bir 
toplantıda da bütün İstanbul adliye 
erkâm ile umumî bir hasbıhal yap-
miştir. Toplantıya ceza, hukuk ve ti
caret mahkemeleri reislerile adliye baş 
müfettişi, icral reisi, müddeiumumi 
ve diğer adliye erkânı iştirak etmiş
lerdir. Vekil bu toplantıda mahke
melerin umumî vaziyetleri ve muhte
lif adlî meseleler etrafında izahat al-
ımş ve direktifler vermiştir. İçtima 
bir buçuk saat devam etmiştir. 

Bundan sonra B. Şükrü Sataçoğlu 
kendisile görüşen bir muharririmizin 
muhtelif adlî meseleler etrafında sor
duğu sualler üzerine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Tebligat işi 
— Dünyanm birçok yerlerinde ad

lî tebligat postalarla yapılmaktadır. 
Bizde de bu şeklin tatbikini muvafık 
gördüğümüz cihetle bu hususta bir 
kanun lâyihasile bir nizamname pro
jesi hazırladık. Lâyiha ile nizamna
me projesi hâlen Nafia ve Adliye Ve
kâletleri mümessillerinden müteşek
kil bir komisyon tarafmdan son bir 
tedkikten geçirilmektedir. Komisyo
nun tedkikatı hitam bulduktan son
ra kanunu meclise sevkedeceğiz. Bu 
hizmeti üzerine almak suretile işleri 
artacak olan posta idaresi teşkilâtını 
gnişletecek ve bu teşkilâtta tercihan 
adliye mübaşirlerinden istifade ede
cektir. 

Meşhud suçların teşmili 
«Malûm olduğu üzere, meşhud suç

lar kanununun tatbikatından çok iyi 
neticeler elde edilmiş ve kanunun şü
mul sahasını genişletmek üzere bir 

lâyiha hazırlanmıştı. Hazırladığımız 
lâyiha Büyük Millet meclisine sevke-
dilmiştir. Yeni kanun lâyihasmda, 
bilhassa ağır cezalı işler de meşhud 
suçlar kanununun şümulü dairesine 
girmektedir. 

İcra ıs lahat ı 
«İcra dairelerinde yapılması karara 

laştırılan ıslahat için Avrupadan ge
len mütehassıs tedkikatma devam 
ediyor. Şimdiye kadar İzmir ve civa-
rmda tedkikatını bitirmiş ve İstanbul-
da tedkikata başlamıştır. Esasen ic
ra ıslahatı etrafında evvelce ticaret 
odalarından, bankalardan, mütead-
did profesörlerden, büyük müessese
lerden, bu işle meşgul hâkimlerden 
ve alâkadar makamlardan mütalea-
larını istemiştik. Aldığımız cevaplan 
topladık. Şimdi tedkikat yapmakta 
olan mütehassısın işini bitirerek tan
zim edeceği raporunu vermesini bek
liyoruz. 

Bu raporu aldıktan sonra, topladı
ğımız mütaleaları da göz önünde tu
tarak etraflı ve umumî bir tedkik ne
ticesinde icra işlerini memleketin i h t t 
yacma daha uygım bir şekle sokaca
ğımızı ümid ediyoruz. 

Noter kanunu 
«Yeni noterler kanımu lâyihasının 

adliye encümeninde tedkiki hitam 
bulmuştur. Kanunu, pek yakında 
meclis heyeti umumiyesinden geçi
receğimizi ümid ediyorum. 

Avukatlık kanunu da adliye encü
menine verilmiş ve üç gün evvel en
cümen tarafmdan tedkikine başlan
mıştır. Tedkikat süratle (bitirilerek 
lâyihanın bu içtima devresi içinde 
meclise sevkedilip kanuniyet kesbe-
deceğini ümid ediyorum. Bu kanunun 
muhtevası etrafında evvelce de epey
ce neşriyat yapılmıştır.» 

B. Şükrü Saraçoğlu pazar günü 
Ankaraya dönecektir. 

Sokağa tek ve beş lira
lıklar savuran bir adam 
Koyun tüccarı, tedavi altına ^Imdı, zabıta 
dağıttığı paralardan 197 lirayı geri aldı 
Balatta çok garip bir hâdise olmuş

tur. İriyarı, üstübaşı temiz bir adam, 
Balatla Ayvansaray arasında ilerle
mekte iken cüzdanını çıkarmış, sağa 
sola evvelâ tek sonra da çift çift ve bi
lâhare de beşerlik olmak üzere liralar 
savurmağa başlamıştır. Etraftan top
lanan halk bu adanim etrafına üşüş
müş ve dağıttığı paraları toplamağa 
koyulmuştur. 

Civarın tenha olmasına rağmen az 
zaman sonra hâdise polise aksetmiş ve 
bu cömerd adama ne yaptığı sorul
muştur. Adamın, polis memurlarına 
söylediği sözler, aklî vaziyeti hususun
da şüphe uyandırdığı için kendisi ev
velâ Balat karakoluna oradan da Fe
ner polis mrekezine gönderilmiştir. Za
bıta bir taraftan adamcağızı el altın
da bulundurmakla beraber, diğer ta
raftan da etrafa dağıttığı praların kim
lerde olduğunun tesbitine çalışmıştır. 

Zabıta memurları kısa bir zamanda 
197 lira. paranm kimlere dağıtıldığını 
öğrenmiş ve bımları birer birer celbe-

derek paralan istirdad etmiştir. 
Bu şekilde pohse celbedilen yirmiden 

fazla şahsın para aldığı, fakat bunla-
nn , istenildiği zaman paı-ayı iade et
miş olmaian itibarUe haklarında ka-
nımî takibat yapılmasına lüzum olma
dığı tesbit edilmiş, paralar da muha
faza altına almmıştır. 

Bunu müteakip, bu meçhul adamın 
hüviyetinin tayini işine girişilmiş vş 
üzerinde çıkan evraktan bir celep ol
duğu anlaşılmıştır. 

Koyun taciri bir aralık polis kara
kolunda komiserin masası karşısında 
iken masa ürerinde bulunan evraka 
atılarak yırtmak istemişse de güçlük
le elinden almmıştır. 

Bunun üzerine bir otomobil çağ'ın-
larak Tıbbı adliye müşahede altına 
sevkedilmşi, oradanda akıl hastanesi
ne gönderilerek tedavi altına alınmış
tır. 

Zabıta; diğer taraftan dağıtılan pa
ralardan başka toplayanlar olup olma
dığını araştırmaktadır. 

P o s t a te lgraf u m u m müdür
lüğüne k imse tay in e d i l m e d i 

Ankara 8 (Telefonla) — Posta tel
graf umum müdürlüğüne Trakya 
umumî müfettişlik baş müşaviri B. 

Sabrinin tayin edildiğini bir gazete ya
zıyordu. Nafia Vekâletinde alâkadar
lardan sordum: 

— Haber asılsızdır. Böyle birşey 
yoktur. Dediler. 

T r a k vapurunun tes l im 
m u a m e l e s i yapı ld ı 

Kiel 8 (A.A.) — Türk Denizyollan 
idaresi hesabına Krup tezgâhlannda 
yapıhmş olan «Trak» vapurunun te
sellüm muamelesi ve Baltık denizin
de tecrübeleri Türkiye büyük elçisi 
de hazır olduğu halde yapılmıştır. 
Marmara sahillerinde işliyecek olan 

Arazi vergisi kanunununda 
değişiklik yapılıyor 

Ankara 8 (Telefcmla) — Maliye 
vekâleti aı-azi vergisi kanununun baa 
hükümlerini değiştiren yeni bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Bina v« 
arazi vergileri vilâyet hususî İdarele
rine devredildiği halde arazi vergisi 
kanunu üzerinde bu devre göre bir 
değişiklik yapılması basn zorluklan 
mucib oluyordu. Yeni proje ile bu 
zorluklar giderilmekte ve arazi ver
gisi kanunundan sonra meriyete gi
ren iskân kanunu ile bu kanunun 
hükümleri telif olunmaktadır, 
Bulgar i s tandaki Türk mek

tep ler inde tedrisat 
Sofya 8 (A.A.) — Maarif nezare

ti, Bulgaı-istandaki Türk mekteble«-
rinde yeni Türk alfabesile tedrisatta 
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SİZ de bu kremden şaşmayınız! 

I :#ıi: Kil 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

Sıhhat Bakanlığının resmî ruhsa
tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-
ğü sıhhî evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında' birinci
lik mükâfatını kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

«•r<.Ht Jl Gunduz ıçm yağsız, gece için yağlı 
KANZUK Jl yg ĵ gjjg ggj {jadcm ile yapümış gün

düz ve gece şekilleri vardır. 
KREM BALSAMIN; ötertenberi tamnnaış hususî vazo ve tüp şeklinde 

satdir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

A»Ş5? 

MOLANTSE B İ İ İ İ İ 
N.V. 

İLÂN TASHİHİ 
6 ve 8 Nisan 1938 tarihli nüshalarımızda eksiltmesi yapılacağı bildirilen 

Nafıa vekâletine ait mahrûti Çadır ilânmm muvakkat teminatı miktan 282,50 
lira olmayıp 382,50 Ura olduğu tashihen ilân olunur. (1831) 

Ekskavatör makinisti aranıyor 
Ekskavatörlerde makinist ve operatör olarak çalışmış makinistlerin elle

rindeki bonservislerüe Sirkeci Mühürdarzade han 27-29 No. ya müracaatlan. 
Avrupadan avdet 

Şehrimizin maruf ticaret-
hanelerind^ı Beyoğlunda 
BAKER mağa:zalan Direk
törü Bay Bronştayn, İngil
tere ve Fransanm en büyük 
merkezlerini ziyaret ettiği 
Avrupa seyahatinden evdet 
etmiştir. 

Mubayaa ettiği küUiyetlt 
miktardaM mevsimlik mal
lar ekspresle şehrimize gel
miş ve gümrükten çıkanl-
miişUr. Baker mağazaları, 
esldsi gibi her yerden iyi ve 
ucuz fiatlarla satışa devam 
etmektedir. 

.DEnİİKTİDAR-DERnAN 

.IZüJ<.VüCUT\fDİriAG 
YORGUNLUKLARI 

S E k S ü L l N 
SİZE YAŞAMAK ZEVKİN! 
TEKRAR HATTA FA2LASÎLE 
İADE EDER.KUTUSU 200 KURUŞ 
BEŞİR KEMAL .MAHMUT CEVAT 
I ECZANESİ . İSTANBUL .SİRKECİ 

ME V L Û D 
Kızılay İstanbul mümessilliğinden: 
Büyükderedeki iki evi İle arsasını Kı-

Blay Cemiyetine terk ve vasiyet etmiş 
Olan Bayan Kmlne Coşkun'un ruhu için 
— — — »~™n» nritKii n&ltt na.Tnn» H 

İznütte Şark Pazan Sadeddin 
Tahm Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naaman diki; ve yan makineleri, Ko-
'-•- «-«~«»«« •naviTiM ıra levanmı 

KUPom VÂoaı 
-' MEVDUAT , 

(5^-^ür;—• 

umücaMBafihM/l 

KumböT^, biri 
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Çok tesirli KESKİN KAŞELERİ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. birlik e onluk 
kutuh ! vardır. 

NEOKALMİNA 
GRİP • B A Ş ve D IŞ A Ğ R I L A R I • N E V R A L J İ • 

bUtUn ağrrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. 

Scandlnavian Near 
East Agency 

Oalatada Tuhlr han S fincfl kat 
Tel: 44191 • t . S 

Bventka Orient Llnlen Oothenlınrt 
Oothenburg, Btokholm, Oslo. Dantzlg, 

«<tnıttt Copenhag Abo Reval ye bütün 
Baltık limanlan lark ye Karadeniz ba«Iı-
«• limanlan arasında 16 günde Wr azimet 
T» avdet için muntazam postalar. 

Odynla - Dantalg - Gothenburg ve Oslo-
' « " beklenen vapurlar. 

Bırkaland vapuru 12 Nisana doğru. 
Vıkmgland vapuru 28 Nisana doğru. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru. 
Yakında ^stanbuldan Hamburg Roter-

« m - Kopenhag. Odynla Oolhenberğ, 
pantzlg - stokholm, ve Osloft limanlan 
Hto hareket edecek vapurlar. 

Blrkaland vapuru 12 Nisana doğı-u. 
Vikingland vapuru 28 Nisana doğlu. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru. 

a f**!̂  »»»«Utt İçin Oalata'da Tahlr hta 
• ancü katta kftln acentahfına mttnıcaa». 

Tel: 44&»1 - a - » 

A Ç ™ ARTTIRMA İLE SATIŞ 
1838 Nisanın 10 uncu Pazar günü saat 

^ ^ Beyoğlunda Balıkpazan civarında 
"yatro sokağında Azaryan apartımanuı 
* numaraU dairesinde mevcut ve Bayan 
aitH °'"'^ ^^ ^'^^^^ 2 ^ " ' eşyalar açık 
annrma suretile satılacaktır, l Divan, 3 
«oıtuk ve saireden mürekkep yep yeni ka-
» ^ f ^"'^^'^iz bir pomiye takımı, gayet 
wrıı kendi perdeleri ile beraber 1 büfe, 
k«n #" *'̂  ^ "^^ * sandalyeden mürek
kep ufak pek güzel bir yemek oda takımı, 
«stane bir ufak yatak oda takımı, hakiki 
»uaız Japc«ı, çin, Portugez ve sair hayli 
vazo ve duvar tabaklan, kristal ve ma-
oen dıger vazolar, Kütahya ve sair ka9-
Po ar Amerikan koltuklar, İngiliz koltuk 
»aıansuvarlar Toretti, Rouvier ve sair 
meşhur imzaları havi yağlı boya emsal-
vp ri-k^^ toblolar, Kolumbia gramofon 
e aıskler, yep yeni hayli muşambalar, 

^ i ve dökme sobalar, terzi için hayli eta-
»,ıH J^ " ' kanatlı oyma port - manto, 
lar> u *^kımlan ve sair hayli ev eışya-
»ntı ^^ '̂ ingiliz ve Fransız elbise ku-
^ Ş arı, saruh Tebriz ve sair kıymetli 
^ l a r , Bogs & Voigt markalı çaprast telli 
•üT- îf'̂  I Alman piyanosu, meşhur 
"^rtneım markalı güzel 1 para kasası. 

ASiPiN 
İ f i i / ^ »rttttma Oe fevkaUule satif 
»̂38 nisanın 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 9750 lira olan 130 adet mahruti çadır 22/4/938 cuma gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7.". 1,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teHiiflerini aynı gün sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa-
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1906) 

Hereke Büfesi üç sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Muhammen aylık kirası 4 liradır. Arttırma 15/4/938 tarihine müsadif cuma 
günü saat 16 da Haydarpaşada İşletme Müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 10 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat akçesiyle komisyonda hazır 
bulunmaları lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler İşletme müdürlüğünden ve Hereke istasyondan 
tedarik edilebilir. (1957) 

10 dft T»""**"" ^^ *"*'̂ " pazar gimiı saati 
^u\* '*yoglunda İstiklâl caddesinde R«-
HrtaovMtt"'" * ^°- ^" «dairesinde Nikolakl 
yalann ^* *iâ mükemmel ve nehs e«-
talacaSı ̂ ,^.''*'°^î'in açık arttırma Ue sa-
•uuni^s» olunur. Gayet güzel İngiliz 
eaıdan 1 ""»roken kaplı mahon a ja-
Öa rn \ '^anape, 2 koltuk, keza İngi-
»t*en V ^̂  mahon ağacından ma-
*amû] v*̂ '̂ yemek «andalyeleri, cevizden 
*ÖDha ^*^^ mini.str yazıhane ve kü-
aıhan"*' "^ ' ^nöan makinalı döner ya
nalı f 'koltuk ve meşeden mamul maki-

» Amerikan yazıhane, koltuk, meşeden 
tonyer, sedef işlemeli Venedik mamu-

^ yuvarlak orta masası, 3 kapıh 5 ay-
îaval^ '" ' dolap, somaki mermerli tuvalet 
takrm* I ' ''«»nedin. bir aded yatak oda 
n^JrJ ' ^^^ a<ied İngUiz malı sarı karyola, 
J * ^ k e n koltuklar, meşhur ressamlann 
soliv '""htelif tabloları, seri olarak fUo-
metr ^^ ansiklopedi, lügat ve sair kıy-
Bebî' "^^aplar, bir İngiliz gramofonu ve 
Plâv7^"' ^^°ys^i'' Sonata ve sair kıyraetU 
trik 1"' ^^^' makinesi, salamandra, elek-
ları î"™***̂ »'"' tuvalet ve manikür takım-
ca.nl °*''^olar, elbiseler, paltolar ve ipekli 
J^aş ı r la r ve sair lüzumlu eşyalar. BÜİK 

»arka 28 modeli 6 silindirii açık spor bir 
^nezzuh otomobili. Taksimde (Milli) 
j ^ a u a garajmda bulunmakta olup, tallp-
^ J ^ y a r e t edebilecekleri gibi, bu mü-
**yedede satüacaktır. STEINWAY - SONS 
^f'rkalı Amerikan piyanosu, çaprast telli 
^Duresile beraber. Buhara, Kamadan, 
^'San, Saruh ve İsparta halıları. Pey sü-

Y A P I » Ş L E R I İ L Â N I 
Nafıa Vekâlet inden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Devlet Mahallesinde yapılacak Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti binası ikinci kısım inşaatıdır. 

Kesil bedeli 683,000 liradır. 
2 Eksiltme 20/4/1938 ç.MTiamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Yapı 

işleri Eksiltme komisyonu .odasında kapalı zarf u.suliyle yapılacaktır. 
3 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 31,070 liralık muvakkat temi

nat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden almımlş ve yaptığı en büyük bir binanın 
bedeli 250,000 liradan aşağı olmadığını bildiren yapı müteahhitliği vesikaa 
göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması veya bunlardan 

biriyle müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmesi lâzımdır. 
4 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kuruş bedel 

mukabilinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat evve

line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabUinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (891) (1814) 

Maliye Vekâletinden: 
Adet 

20200 Muhtelif eb'adda ciltli defter 
45000 » » Kâğıt kapakh defter ve cilt 

460000 » » Cetvel 
Malzemesi Vekâletten \ erilerek bastırılacak olan yukanda yazılı matbu ev

rak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli on bin dört yüz elli 
üç lira yirmi altı kuruş ve ilk teminatı yediyüz seksen dört liradır. 

Eksiltme 14/4/938 perşembe günü saat on beşde Vekâlet levazım müdürlü
ğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname Ankarada Levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmabahçe-
de Vekâlet Evrakı Matbua anbarı memurluğundan almabilir. 

İstekliler 2490 sayüı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun ta-
rifatma ve şartnamedeki şeraitine tam itmen uygun ve noksansız olarak yaza
cakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını eksütme saatinden bir saat 
evvel komisyon riyasetine vermeleri. (1701) 

Ziraat Vekâleti 
Satın a lma komisyonundan: 

1 — Kapalı zarf usuliyle 40 ton Göztaşı satm ahnacaktır. 
2 — Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 
3 _ Eksiltme 11/4/1938 de saat 15 de Ziraat vekâleti binasmda yapıla

caktır. 
4 _ Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satm Alma Komsiyonunda, 

İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 — İsteklilerin teklif mektı^ılannı teminatlariyle birlikte muayyen gün

de 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesikalarla 
hirlikde eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. 

(731) (1604) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numuneleri mucibince 3000 tabaka 70x100 ebadında 

lüks kâğıdı ile 12000 tabaka kırmızı hareli alüminyum kâğıdı pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

n — Pazarlık 15/IV/038 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. <\682n 
• 

I — 21/III/938 tarihinde ihale edilemeyen Gaziantep Müdürlüğüne bağö 
Akçakalede yaptırılacak idare binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

II ~ Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 liradır. 
III — Eksiltme ll/IV/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14,30 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapah zarflar münakaşa günü en geç saat 13,30 za kadar adı geçen Alım 
komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

IV — Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabüinde lıüılsarlar Leva
zım ve Mübayaat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Akçakale me
murluğundan alınabilir. 

V — Eksiltmeye igtirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî sevaiki ile V inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veya mektubum 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarda yazıldığı veçhile münakaşa günü 
en geç saat 13,30 za kadar adı geçen Alım komisyonu Başkanhğma makbua 
mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. ((1660» 

1 — 25000 kilo bel ipi S. -15-
2 — 700 kilo kahn kınnap S. -15.30-
I — Yukarda cins ve miktan yazılı «2» kalem malzeme lartname ve nu

muneleri mucibince pazarbkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 28/4/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarmda gös

terilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyo-
nımda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
rv — İsteklüerin pazaılık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralariyle birlikte adı gecen komisyona gelmeleri İlân olunur. (1951) 
• 

|P^ I — 30/3/938 tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem malzeme gı-uplara ayrı
larak pazarlığı ayn ayn yapılmak üzere yeniden eksUtmeye konmuştur. 

II — Pazarlık 18/4/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komis^nunda yapılacaktır. 

m — Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklüerin pazarlık için tayüı edilen gün ve saatte yukarda adı ge

çen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1953) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 64772 liradan ibaret bulunan Ankara — Kırşehir yolunun 

0+000 ~ 4+500 ncü kilometreleri arasındaki beton asfalt kaplama işi kapah 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksütme 11/4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. İstekUler teklif mektuplarmı. Ticaret 
odası vesikası ve 4488 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa Vekâletinden 938 takvim yıhna mahsus olarak aldıkları mü
teahhitlik vesikalariyie birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Re-
isliğine vermeleri. 

İstekliler keçi! ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
(1540) (744) 

E M L Â K S A T I Ş I 
İstanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden: 

Baj'an Nazirenin Sandığıımza 16488 hesap No. süe (4500) lira borcundan 
dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkın
da yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu (40) 
mcı maddesine göre satılması icabeden eski Emir yeni Şeyhmehmetgeylâni 
mahallesinin Vezir iskelesi caddesinde eski 20, 22, 22 Mü. yeni 9, 7, 11 kapı ve 
421 ada 12 parsel No. lu altında iki dükkânı müştemil kagir hanm yansı bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen bin lira pey akçası verecektir. Millî 
bankalarumzdan birinin teminat mektubu da kabul olımur. Birikmiş vergilerle 
çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 15/4/938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hu
kuk servisinde açık bulımdurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat 
da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları 
tetkik ederek satıhğa çıkarılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 16/5/938 tarihine müsadif pazartesi günü Ca-
ğaloğlunda kâin sandığımızda saat onbeşten on yediye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan ahnması icabe
den gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağım tamamen geçmiş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak şartile arttuma 
15 gün daha temdit edilerek 31/5/938 tarihine müsadif sah günü aynı saatta 
son arttırması yapüacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadaramn ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husıudle faiz ve masarife dair iddialarmı 
üân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerüe beraber dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarıru bildirmemiş olanlarla haklan tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kahrlar. Daha 
fazla malûmat almak isteyenlerin 937/3 d o ^ numarasUe sandığımız Hukuk 
İşlerile servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (1962) 

İstanbul Telefon Müdürlügfünden: 
Şişlide yaptırılacak telefon bması dahilinde 2000 abonelik bir Telefon san-

trah tesisi işi kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tesisatın muhammen 
bedeli 200000 ilk teminatı 11250 Uradır. Eksiltmesi 26/5/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de Müdürlüğümüzün Tahtakaledeki merkez binasında 
toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda icra edilecektir. Bu işe ait şart
name ve teferruatı 5 lira mukabüinde her gün levazım dairemizden ahnabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 100000 liralık bu işe benzer iş yaptık
larına dair referans ile 938 takvim senesine ait müteahhitlik ve Ticaret odası 
vesikaları, teminat makbuz veya banka mektuplarını muhtevi kapalı zarflarmı 
mezkûr tarihde saat 14 de kadar Alım Satım komisyonuna tevdi etmeleri l&zım-

Istanbul Defterdarlığından: 
Samatyada: Hacı Hüseyin mahallesinin Ayayorgi sokağında eski ve 
yeni 12 sayıh evin 60 da 4 hissesi. 
Beyoğlunda: Yenişehir mahallesinin Demirhane ve Keklik soka-
ğmda eski ve yeni 16 sayıh ev mahallinin 5/24 ve arsa mahalli
nin 5/12 payı. 
Beyoğlunda: Kazancı mahallesinin Tatarağası sokağında eski 12 
yeni 10-14-18 ve 20 sayüı ve 2Î6 metre ve 77 desimetre murabbaı 
münhedim apartıman ve dükkAn arsasının tamamı. 
Bayazitte: Kalçacı Hasan mahallesinde Makascüar sokağmda es
ki 1-3-7 yeni 1-5 sayıh ev ve dükkânın 1/120 payı. 
Kuzguncukta: E ; ^ Bağcı yeni Bahçe sokağmda eski 19-21 yeni 
1/17 sayılı evin tamamı. 
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Yukanda yazıh mallar 15/4/938 cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talip
lerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak Defterdarlık Mil
lî Emlâk müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. P. (1741)] 

Tabip alınacaktır 
Asker? Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Ankara yakmmda Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırümak üzere iki tabip 
alınacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek irteyenienn istida ile Niaanm yirmmci günü 
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanmadan FA YDA serpiniz 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakıırusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15 - 1/4 25 - 1/2 4 0 - 1 litre 65 Kurıışa. 

K A S E 

NEVROZİN 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş, adale ağnlanm, üşütmekten mütevellid bütün sancı ve 

sızdan keser. Nezleye, romatizmaya, kınklığa karşı çok müessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

Saçlara dü$en birkaç beyaz tel, ih
tiyarlığın ifadesi değildir; 
Kadını, yaşlı gösteren, srüzündeki 
derin çizgilerdir.. 
Yatmazdan evvel, 

VENOS GECE KREMİNİ 
kullananlar, karlar altında sakla
nan bir bahar gibi, yaşları ilerlemiş 
olsa bile gene kalırlar... 

Cilde penbelik, gözle
re, saçlara parlaklık 

veren en birinci 

KAN 
KUVVET 

İŞTEHA 
şurubudur 
Her eczanede 

bulunur 

H A L İ L S E Z E R 
Karyola ve madenî eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 

möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan f iatma verilecektir. 
Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

jm^m Dr. Operatör Süleyman Mehmed Tezer^n ^mm 
I İdaresi altında açılan 

\ALEMDAR SIHHAT EVİ 
I Bilûmum Cerrahî, Dahili, Nisai ve Asabi hastalan kabul eder ve en bü3rük 
• kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedikleri müte-
I hassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Kat'iyyen 

Ihtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

BİRA MERAKLİLARİNA MOJDE 
Senelerdenberi tanınmış olan BOMONTİ BAHÇESt 

Bu sene bir yenilik olmak üzere hasusi 
yaptırılan Frigorifik tesisatla soğutulmuş ve eskisi gibi 

fıçılar dahilinde bulunan 

TAZE. TEMİZ ve LEZZETLİ BİRA 
satışına başlamıştır. 

KEYFİYET S.4YIN MÜŞTERİLERİMİZE ARZOLUNUR. 

H l Müdüriyet 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızınla gibi kusursuzdur. Âdeta bir 
harika! Fakat bunun da fennî bir iza
hı vardır: O da; Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stejskal'in şayanı 
hayret keşfi olan «Biocel» nam cev
herin sihrâmiz tesiridir. «Biocel», yu
muşak ve buruşuksuz bir cild için 
gayet elzem gençliğin tabiî ve kıy
metli bir unsurudur. Bu cevher, şim
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuddur. Siz ujrurken 
o cildinizi besler ve gençleştirir. Bu su
retle her sabah daha genç olarak uya
nır ve yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk
ların kaybolduğunu görürüsünüz. 
Gündüz için beyaz rengindeki (yağ
sız) Tokalon kremi kuUanımz. Bü
tün siyah benleriniz eripıiş ve cildi
nizi beyazlatıp yumuşatmış ve on yaş 
gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka ha
kikî cilt unsuru olan Tokalon krem
lerini kullanımz. * 

Bayanların 
nazarı dikkatine 

Satm aldığmız Tokalon kremi va-
ZDİannm büyük bir kıymeti vardır. 

' Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 
I için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükâfatlan bulunan To-
kaJon müsabakasına iştirak hakkım 
veren bir bilet takdim edilecektir. 

3 A Y D A B İ Ç K İ ve D i K i Ş 
Tesis tarihi 1923 - Müdürü Noemi Asaduryan 

En son ve kolay bir usulle dikiş bilne .ve hiç bilmyien bayanlara Fransız lûfc».. 
metodile tayyör, tuvalet, reglân, rob ve beyaz çamaşır teferruatile biçip dikmesi, 
az zaman zarfmda öğretilir. Yüksek kültür Bakanlıgmdan tasdilcll şahadetname • 
verilir. Müessesem senelerdenberi yüzlerce talebe, san'at hayatma yetiştirmiş ve' 
birçok bayanlar kendi başlarma mekteb açmağa ve makastar ve terzi olmağa mu
vaffak olmuşlardır. Derslere başlanmıştır. Pazartesi, Salı Çarşamba ve Perşembe, 
günleri talebe kaydedilmektedir. İstanbul, Gedikpaşa, Balipaşa yokuşu Vahaû 
Asaduryan eczanesi üstünde N: 1 

KİRALIK GAZİNO 
Şişli Büyükdere caddesi Zincirliku-

jru virajındaki gazino kiralıktır. 
Taliplerin İstanbul İş Bankası karşı
sında Malûl Cemal Gişesine müracaat. 

TASFİYE HALİNDE BULUNAN 

"BOZKURT,, 
Türkiye umum 

Sigorta Şirketinden 
«Boz Kurt» Türkiye Umum Sigor

ta Şirketinin Hissedarlar fevkalâde 
Heyeti Umumiyesi, 31 İkinci Kânun 
1938 ta:rihli toplantısmda Şirket faa
liyetinin mezkûr tarihten itibaren ta-
tilüe işlerinin tasfiyesine karar vermiş 
ve münferiden ifayı vazife edebilmek 
üzere Bay Nusret S. Ayaşlı ve bay R. 
Debeire'i tasfiye memurları olarak 
nasp ve ta3rin eylemiştir. Şirkette ala
cakları olatüarlarm nihayet bir sene 
zarfmda doğrudan doğruya İstanbul-
da, Galatada, Voyvoda caddesinde 17 
numaralı Jeneral Hamnda mukim tas
fiye memurlarına müracaat etmele
ri lüzumu Ticaret Kanununun 444 n-
cü maddesi hükümlerine tevfikan ilân 
olımur. 
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Sahibi Necmeddln Sadak 
Umum! neşriyat müdürü Şevket Rado 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtuhnak için 

E K Z A M i N 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Şirketi Hayriye ve Üsküdar- Kadıköy §1 
ve havalisi Halk Tramvayları Türk 

Anonim Şirketinden 

Müşterek ilân 
Şirketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvayla

rında muteber müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
Kısıkh - Karacaahmet ve civan, aylık abonman kartları fiyatı: 

İkinci mevki 607 1/3 kuruş ve birinci mevki 675 kuruş (vergi ve rüsum 
dahil). 

Bu kartlar 11 nisan 938 sabahından itibaren mer'idir. 8 Nisan 938 
tarihinden itibaren Şirketi IlajTİye idarei merkeziyesi kontrol müdü-
riyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Boğaziçi iskelelerinde satüacaktır. 

Çamhca ve civanna gidecekler için aynca müşterek günlük gidiş 
ve dönüşlü biletler fiyatı: İkinci mevki 22 1/2 kuruş, birinci mevki 25 
kuruş (vergi ve rüsum dahil). 

İşbu bUetler 11 Nisan 938 sabahından itibaren köprü, Kabataş ve 
Beşiktaş iskelelerinde satılacaktır. 

Aktarma Biletleri 
Osküdar Kadıköy ve Havalisi Tramvaylan 

Türk Anonim Şirketinden : 
Tramvay şebekelerimizde aktarma suretile seyahat eden yolculara 

maddî bir menfaat ve kolaylık olmak üzere yalmz bir aktarma İçin ten
zilâtlı aktarma biletleri ihdas edilmiştir. 

11 nisan 1938 gününden itibaren tatbik olvmacak bu büetlerle yol
cular, araba değiştirmek suretile, gitmek istedikleri yere kadar, şimdi iki 
defada vermekte olduklan bilet ücreti yerine, ilk arabada alacaklan ten-
zilâtü bir biletle, ikinci arabaya iki hattm ilk telâki yerinde binmek gar-
tile, günün herhangi bir saatinde gidebileceklerdir. 

Bu biletlere aid ücretler vergilerile beraber: 
iki hat 
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Yalmz ikinci mevki için muteber olan bu büetlerle birinci 
arabaya bindiği takdirde ayrıca faurk ararulacaktır. 

mevki 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden: 
iskân Umum Müdürlüğü için vilâyetler iskân işlerinde istihdam edilmeK 

üzere 150 lira ücretli Fen memurluklanna ihtiyaç vardır. Talip olanlann büû-
mum vesaik ve şimdiye kadar bulundukları vazife ve işlere ait evrak ve üç adet 
fotoğrafla bizzat ve yahut bu vesaik ve evrakı göndermek suretiyle Sıhhat ve
kâletine müracaatları ilân olunur. (857) (1748) 

Belediye Sular idaresinden: 
Elektrik şirketi tarafından Taksim terfi Üzünümüzdeki Transformatörleri!* 

temizlenmesine lüzum görülmesi sebebiyle bu üzünden su alan yerlerden Tak
simden Tünele kadar olan saha ile Siraserviler, Cihangir, Ayazpaşa, Gümüşsü
yü semtlerine 10/4/938 pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar Terkos suları 
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