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Lö Tan, Hatay meselesinin dostane 
bir zilıniyetle Jıalledileceğini yazıyor 
Kumandan Köle de muhalif kurt ve 

çerkeslerden jandarma alayı kuruyor 
Hataydan Ankaraya gelen heyet reisi muhabirimize: "Büyüklerimizle 
görüştükten sonra davamızm millî arzularımıza uygun bir şekilde 

halledileceğine bir kere daha emin olduk„ dedi 
Ankara 6 (Telefonla) — Hataylı 

kardeşlerimizin vaziyetini hüküme
timize anlatmak üzere buraya gelen 
Hatay heyeti bu akşamki Toros ek»-
presile Hataya: hareket etmiştir, H«-
yet istasyonda, cenup vilâyetleri m©-
buslarmdan bazıları ile şehrimizdeki 
Hataylılar tarafından uğurlannuş-
tır. 

Hareketinden evvel kendisile görüş
tüğüm heyet reisi B. Abdülhamid 
Hayyat: 

— Başta muhterem Başvekil B. 
Celâl Bayar olmak üzere kendileri ile 
görüşmek şerefine mazhar olduğumu» 
büyüklerimizin naçiz şahıslarımıza 
Ve Hataylılara karşı gösterdikleri yük
sek muhabbet ve değerli alâka bizi 
son derece mütehassis etmiştir. 

Dedi ve Başvekil ile yaptıklan gö
rüşmenin değerli hatırasınm kalble-
rinden asla silinmiyeceğini beyalı et
ti. Bay Abdülhamid Ha5ryat bu 
ihülâkat esnasında Başvekil B. Celâl 
Bayarın heyet azasma söylediği şu 
cümleyi tekrar etmekle de çok büyük 
bir seviç duyduğunu işaret etmiştir. 
«Fransa hükümetinin son günlerde 
yaptığı vaid ve teahhüdlerini ifa ede
ceğine inanmak isterim.» 

Heyet reisi sözlerine şu cümlelerle 
nihayet vermiştir: 

— Anavatanın merkezinde gördü
ğümüz ümran ve kalkınma hareket
lerini yalnız hayranlık kelimesile tav
sif edebiliriz. Büyüklerimizle görüş
tükten ve Ankarayı gördükten sonra 
davamızm millî arzulanmıza tama-
öıen uygun bir şekilde halledileceği-

tskendenmdan bir görünüş 

ne bir kere daha emin olduk. AnavaK 
tandan kalbimiz bu emniyet ve iman
la dolu olarak ayrüıyoruz . 

Delegre G a r o n u n a s k e r î 
kumandanı da çekildi 

Antakya 6 (Hususî muhabirimiz
den) — Delege Garodan sonra kap
tan Gero da istifaya mecbur edilmiş
tir. Bu zat Garonım askerî kvmıan-
dam idi. 
K ö l e j a n d a r m a a l a y ı t e ş k i l 

e d i y o r ! 
Antakya 6 (Hususî muhabirimiz

den) — Hah hazırda askeri kuman
dan ve sivil vali vazifesini gören bin
başı Köle muhalif kürd ve çerkesler
den bir jandarma alayı teşkiline baş

lamıştır. Kölenin bu hareketi hayret
le karşılanmıştır. 
Deyli Telgrafın bir makalesi 

(Deyli Telegraf) gazetesi Hatay 
meselesine dair yazdığı bir makale
sinde son güıüerde orada vukua: ge
len müessif hadiselerden bahsettik
ten sonra diyor ki: 

«Muhakkak olan bir şey varsa o 
da Fransanm, kendisi için bir kazanç 
doğurmıyacak bir mesele üzerinde 
Türkiye ile kavga etmekte bir alâka
sı olmamasıdır. Türkiye ile İngütere 
arasmda mevcut olan mükemmel 
münasebetler nazan dikkate alınarak 
hadiselerin çabuk ve dostane bir su
rette halledileceği ümid olımuyor.» 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

9 tayyarenin Fransız topraklarına 
bomba atması heyecan uyandırdı 

Fransız kuvvetleri Fransa üzerinde uçacak 
bütün tayyareleri takip edecek 

Paris 6 (A.A.) —j Pirene civannda 
Fransız topraklarının milliyeti meç
hul 9 tayyare tarafından bombardı
manı hadisesi üzerine Başvekil ve 
Millî Müdafaa Nazın Daladiye bun
dan böyle İspanyol hududunun Fran
sa hava kuvvetleri tarafından müda
faasını emretmiştir. 

Bundan böyle Pirene ımntakasm-
da Fransız topraklarını tehdid ede
cek bütün tayyareleri milliyeti her 
ne olursa olsun, Fransız hava kuv
vetleri takip için katî emirler almış
tır. 

B i r b o m b a v e b i r p e r v a n e 
b u l u n d u 

Tulüz 6 (A.A.) — Dün sabah Fran
sız topraklan üzerinden uçan meç
hul tayyareler sabahleyin saat 6 da 
Aks - Les - Thermes civarında Or-
geks ismindeki küçük kasabanın üze
ninde görünmüşlerdir. Adedleri do
kuz olan bu tayyareler, üç grup ha
linde uçmakta idiler. Tayyarler civar 
bağların yanından geçerek kaybol-
öıuşlar, fakat saat 8 de tekrar görü-
herek on tane kadar bomba atmış

lardır. 

Vali üe Ariej jandaıma kumandam 
tahkikat yapmaktadırlar. Bir bom
ba ile ortasında -U- harfi bulunan 
bir pervane bulunmuştur. Şahitler, 
ta)Trarelerin üçü motorlu ve kurşuni 
renkte olduğunu söylemekte ve hiç 
bir işaret taşımadıklanm ilâve eyle
mektedirler. 

Meçhul tajryareler, tereddüd etme
den nehrin mecrasını taMb ettikten 
sonra geldikleri yoldan dönmüşlerdir. 

D ö r t t a j r ya r e d a h a 
Perpinyan 6 (A.A.) — Saat 11,8 de 

milliyeti meçhul dört tayyare Fran
sız Serdanya'smdan Burgmadam'a 
dört kilometrelik mesafede kâin 
Osseja ismindeki Ffansız kasabasına 
kadar uçmuştur. Fransız hava mü
dafaa bataryalannm derhal hareke
te geçmesi üzerine ta)ryarelerde bir 
kanşıklık husule geldiği görülmüş
tür. 

Takriben iki bin metre yüksekli
ğinde uçan bu tayyarelerin bariz 
vasıflarını tesbit etmek imkânı hasıl 
olamamıştır. Hiç bir bomba atmar 
mışlar ve Barselon istikametinde 
uzaklaşmışlardır. 

Bir nokta, bir yanlıştır! 
En işlek caddelerden birine vri iri 

yazümtş: 
«KIZILAYI UNUTMAYINIZ. EN FELÂ

KETLİ GÜNLERİNİZDE ONUN ŞEFKAT
Lİ ELİ YARANIZI SARAR.» 

Muhtelif fırsatlarla bez üzerine ya-
ziUp da herkesin gözü önüne asüan 
umdelerde, şiarlarda mutlaka türkçe 
yajıltşt bulunuyor. Nitekim bunda da 
var: (Unutmayınız) dan sonraki noh-
ta yahud nida unutulmuş. 

— Adam, canım!... Bir noktacık! 
— Türkçenin bir noktasında büe 

yanlış yapılmamasını taassupla is
tiyoruz ! 

PARA YÜZÜNDEN... 
Aşk ve macera romanı 
Nakleden, (Va-Nû) 

«Mazinin Yükü Altmda» tefri-
kasmm yerine pek yakında «Para 
Yüzünden» isimli diğer güzel bir 
romanı neşre başhyacağız. (Vft-
Nû) tarafmdan nakledilen bu 
eseri de karilerimizin zevkle oku-
yacaklanna eminiz . 

4> 

Sinema kralı 
izmirli B. Levl 

Hikmet Feridun Es'in yazışım 
bugün dokuzuma!^ JiOhtfembsâe 
okuyunuz. || IİLLİ KÜTIJPHAİK 

CAf 

Rüya üzerine bir 
evde define arandı 
Geceleyin ak sakallı bir pirifanî 

gelmiş 'We duruyorsun?,, demiş 
Kadm iki amele bularak 

yeri kazdırmış, fakat 
Bazıta, garip bir define tahkikatına 

el koymuş ve bu işten dolayı bir ka
dınla iki erkeği yakalamıştır. Hadiso 
hakkmda bir muharririmizin yaptığı 
tahkikat çudur : 

Kocamustafapaşa caddesinde 29S 
numaralı üç katlı eski ve ahşap bir 
ev vardır. Mülkiye mütekaidlerindea 
B. Rıza bütün evi isticar etmiş, alt 
katta bir odayı da polis memurların
dan B. Yufiufal üç liraya kiralamıştır. 

E. Yusuf bımdan bir müddet evvd, 
ölmüş, İfakat isminde yirmi sekia 
yaşlannda kansı Ue dokuz yaşlann-
da bir kız çocuğu kalmıştır. Ana, kıa 
B. Yusuftan kalan tekaüd maaşil^ı 
geçinip gitmektedirler. 

Bu şekilde yaşıyan bayan İfakat 
rüya tabirlerine ve emsaline inanan 
bir kadmdır. Bundan üç gece evvel, 
kudle beraber yatağa uzanmış ve 
uykuda bir rüya görmüştür. Kadm 
erkenden kalkmış, giyinmiş ve soka
ğa fırlıyarak, önceden bir iş dolayı-
sile tamdığı Mehmed ve Osman isim
lerinde iki kuyucuyu bulmuştur. 

Bayan İfakat; bunlara hayırlı bir 
rüya gördüğü mukaddemeslle başla
mış ve «hayırdır inşallah» mukabele
sini aldıktan sonra rüyasmı anlat-

gizlice rüyada gördüğü 
bir şey bulamamış! 

:i 
Rüya üzerine içtaıde define aranılan er 

mıştır. Bayan İfakat bunlara demif-
tirki: 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Yüzeliililderin affı 
Projeye konulan bir maddeye göre, bunları 
tevarüs ve temellük haklarından mahrum 

tutan hükümler mahfuz tutuluyor 
Ankara 6 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisi Adliye encümeni 150 
İlklerin affı hakkmdaki kanun pro
jesinin esbabı mucibe masbatasuu 
hazırlamağa başlamıştır. Encümen, 
hükümetçe müstacelen umumî heye
te sevM istenen bazı malî kanun lâ-
jdhalanmn müzakeresile meşguldür. 
Bu itibarla af kanununun esbabı mu
cibe mazbatasımn tamamlanması 
ancak bu malî kanunlann müzake
resi bittikten sonra mümkün olatoUe-
cektir. 

Bununla beraber proje evvelce de 
yazıldığı g^bi Meclisin yaz tatilinden 

•MUUttiıııııııııuıuıııuuuıııııııııııuıuıııııııııııııııınıııııııııııııınıiHi 

evvel kanuniyet kesbedecektir. Ka
nunun 19 mayıstan itibaren merî tu
tulacağı hakkındaki haberler doğru 
değildir. Kanun neşri talihinden iti
baren muteber olacaktır. Kanunun 
bir maddesine göre 150 likler sekiz 
sene müddetle amme hizmetinde kul-
lamlmaktan mahrum olacaklardır. 

Projeye konulan bir maddede 
150 İlklerin tabüyetten iskatlan hak
kmdaki kanımun, bunlan tevarüs ve 
temellük haklaurmdan mahrum tu
tan ikinci maddesi hükümlerinin 
mahfuz tutulafcağı tasrih edilmekte
dir. 

ııınııııııtııııııııııınıınıiHmmiHmııınıımııııımiHinHiııııii 

^ Bbdffl kızda bir gayritabiîlik var doktorl. 
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D ü n Gecek i v e B u S a b a h k i HKskiherle-v 1 
Zabıtanın terfi kanunun

da yapılacak değişiklik 
Hazırlanan kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi yapıldı 

Ankara 6 (Akşam) — Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü içtimaında 
ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanımunda baa değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi yapılmıştır. Proje şudur: 

Madde 1 — 2162 sayılı kanunun 
birinci maddesi aişağıda gösterildiği 
üzere tadil edilmiştir: 

Umum subayların terfie hak ka
zanmaları İçin her rütbede fiilen as
garî bulunacakları müddet aşağıda 
gösterilmiştir. İşbu müddetler haiTpte 
Başkumandanlığın göstereceği lüzum 
üzerine nısfına tenzil edilebUir. Harb 
takdimamesile taltif edilenler ve 16 n-
cı maddedeki kıdemleri alanlar dahi 
İşbu müddetleri fiilen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 

Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 

''Üsteğmen 3 » 
Yüzbaşı ' 6 * 
Binbaşı 4 > 
Yarbay 3 > 
Albay 3 » 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 » 
Tümgeneral, Timıamiral 3 » 
Korgeneral, Koramiral 3 » 
Orgeneral, Oramiral 3 » 
Üç senelik asgarî terfi müddetini 

bitirdikten sonra albaylıkta geçen 
tuğkomutanlığmm yalmz iki seneye 
kadar olan müddeti tuğgeneralliğin 
asgaıi müddetinden saydır. 

Harb okulundan çıkan subaylara 
asteğmen rütbesi verilir. Bunlar altı 

ay sonra gösterecekleri liyakete na
zaran üstleri tarafından yapılacak 
teklifle münhal aranmıyarak teğmen
liğe nasbolunurlar. Tıb fakültesi as
kerî kısmmdan çıkanlara teğmenlik 
rütbesi verilir. Askerî tababet tatbi
kat mekteb ve seririyatmda bir sene
yi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik 
edilen tabib teğmenler üsteğmenliğe 
ve orduya gönderilerek talimatı dai
resinde iki sene kıta ve hastanelerde 
staj gördükten sonra yüzbaşılığa ter
fi ederler. Tabib teğmenlerden tatbi
kat mektebinde muvaiffâkıyetle im
tihan veremiyenler kıtalarda ve has
tanelerde terfie liyakat sicilli almcı-
ya kadar üsteğmenlik rütbesine ter
fileri yapılmaz. Veteriner fakültesin
den çıkan veteriner ve Üniversitenin 
muhtelif fa;kültelerinden çıkan kim
yager, dişçi vs eczacı talebeye mek
tepten çıktıkları zaman teğmenlik 
rütbesi verilir. Bunlardan Veteriner
ler Askerî veteriner tatbikat mekte
binde, kimyagerler askerî kimyaha-
nelerde, dişçi ve ecı^acılar askerî ta)-
babet tatbikat mektebinde bir sene 
sitaja tâbi tutulurlar. Veterinerler 
kıta veya bakteriyoîojihane, kimya
gerler kimya lâboratuvarlarmda, diş
çiler hastanelerde ayrıca birer sene 
ve eczacılar ise hastanelerde iki sene 
hizmet ettikten sonra sicillen ehliyeti 
tasdik edilmek şartile üsteğmenliğe 
terfi edilirler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Prag sokaklarında büyük 
bir geçid resmi yapıldı 
Gençlik teşkilâtı: "Hazır duruyoruz, teslim 

olmıyacağız,, yazılı lâvhalar taşıyordu 
Prag 6 — Çekoslovak sosyal -

demokrat partisinin kuruluşunun 
60 mcı yıldönümü münasebetile dün 
150.000 kişilik muazzam bir alay hü
kümet merkezinin sokaklarmdan geç
miştir. Bütün şehir bayram günlerine 
mahsus bir manzara arzetmiştir. 
Halk sokaklan doldurmuştur. Hudud 
civarındaki mmtakalara mahsus teş
kilâtın kırmızı renkte işaretleri hara
retle satılmakta idi. SokoUar, omuz-
lannda tüfek ve ellerinde: ((Yaşasm 
ordu.. Hazır duruyoruz. Teslim olmı
yacağız..» ibaresi yazılı levhalarla geç
mişler ve şiddetle alkışlanmışlardır. 

Kusursuz bir inzibat servisine rağ
men alayın geçmesi beş saat sürmüş
tür. Bir kaç nazırla ayan reisi ve Prag 
başpapazı tribünlerden alayı seyret
mişlerdir. 

Slovaklarm vaziyeti 
Prag 6 — Çek aosyal - demok

rat partisinin 60 mcı yıldönümü 
dolayısile yapılan nümayişler esnasın
da bir nutuk söyliyen adliye nazın Y, 
Derer, demiştir ki: 

«Biz Slovaklar, daima Slovak kar
deşlerinin mukadderatiyle alâkadar 
olan Çek sosyal - demokratlarmm 
bayramına iştirak etmek üzere Prağa 
geldik. Arkamızda yalnız sosyal de
mokrat Slovaklar değil bütün hüsnü-
rüyet sahibi Slovaklar da vardır.» 

Alman ^gazetelerinin yeni 
hücumları 

Berlin 7 — Alman gazeteleri, Südet 
topraklarının iki şehrinde Çek polis
lerinin Almanlara hücum ettiklerin
den bahsederek Prag hükümetine çok 
şiddetli hücumlarda bulunmakta ve 
bu hücumlann önüne geçmek için 
yegâne çarenin Südet topraklarında 
bulunan Çek askerlerinin geri çekil
mesinden ibaret bulunduğunu kay
detmektedir. 

Havada uzun müddet 
kalma rekoru 

Türkkuşundan Cemal Aytaç 
bu rekorda ikinci olmamızı 

teinin etti 
Ankara 6 (A.A.) — Türkkuşunun 

yüksek yelken uçuşunda çalışmakta 
olan öğretmen namzetlerinden Cemal 
Aytaç yamnda antrenman için aldığı 
arkadaşı Rasim Tiyanşanla birlikte 
haziranın birinci günü havada 12 saat 
22 dakika kalarak iki kişUik planör
lere mahsus yeni bir millî rekor kır-
Eoıştır. Bu millî rekorumuzla Türkiye 
^ «Uzun müddet havoda kalma» ha
lamından dünya ikincisi olmaktadır. 
Enternasyonal rekor 13 saat 59 daki
ka olarak Alman havacılarındır. Bu 

Flrarî idam malıkOmları 
Htfsan dün Jandarmalarımız 

tarafından Adapazarı 
civarında yakalandı 

İzmit 6 (Telefonla) — Bir hafta ev-
rel Adapazan hapishanesinden kaçan 
idam mahkûmları, başlarında alay 
kumandanı binbaşı Kenan olduğu hal
de jandarmalarımız tarafından takib 
edilmektedir. Firarilerden Hasan bu
gün Adapazarının Kayalar köyü civa-
nnda bir ormanda sıkıştırılmış ve ya
kalanarak Adapazarına getirilmiştir. 
Bu azılı haydud birkaç gün evvel ken
disini takib eden jandarma başçavuşu 
İdrisi çalılar arasına gizlenerek attığ: 
bir kurşunla öldürmüştü. Jandarma
larımız diğer firari mahkûmun izi 
üzerindedir. Bugün yann onun da 

Valinin beyanatı 
ve şehrin imarı 

Beş milyon lira ile yapı
lacak işler tesbit edildi 
Vali ve Belediye reisi B, Muhiddin 

Üstündağ İstanbulun imar plânı hak
kında şu izahatı vermiştir: 

— Şehirde inşaata nihayet verilme
si hakkında şehircilik mütehassısımn 
belediyeye müracaat ettiği haberleri 
yanlış anlaşılmıştır. Plâna uygun ol
mak şartile inşaat yapılabilecektir. 
Maksad yeni bina inşaatının plânı 
bozmamasıdır. 

Plânı tatbik için mühim paraya ih
tiyaç vardır. İstimlâk işleri hakkında 
hükümete yeni tekliflerde bulunaca
ğız. Başvekilimiz B. Celâl Bayann 
vaadettikleri 4 - 5 milyon lira kadar 
olan parayı yakında alacağız. Bu pa
rayla yapılacak işler tesbit edilmiştir. 

Şehrin imar plâmm da tekrar ter
cüme ettiriyoruz. Bu iş biter bitmez 
Vekâletin tasdikine arzedeceğlz.» 

Paris sefirimiz 
B. Bonne İle görüştü 

Paris 7 — Türkiye büyük elçisi B. 
Suad Davaz, dün de Fransız hariciye 
nazın B. Bonne ile Hataydaki vaziyet 
hakkında görüşmüştür. 

Avusturya borçları yüzün
den Berlînde protesto 
Londra 7 — Beynelmilel Avusturya 

borçları hâmilleri, haziran taksitinin 
ödenmemesinden dolayı Berlin nez-
dinde şiddetli bir protestoda bulun
muşlardır. 

Mecliste 
Dün bazı kanunlar müzakere 

ve kabul edildi 
Ankara 6 (A.A.) — B. M. Meclisi bu

gün Refet Camtezin başkanlığında 
toplanarak askerî ve mülkî tekaüt ka
nununa bazı hükümler eklenmesine 
aid kanunun birinci maddesinin tef
sirine aid fırka ile maaş kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası hakkında 
bütçe encümeni mazbataları ile yük
sek ziraat enstitüsü kanununa, P. T. 
telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine 
aid kanunlara ek kanun lâyihaları 
müzakere ve kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar hakkındaki kanu
na bir madde eklenmesine aid kanun 
ile ordu zabitan heyetine mahsus ter
fi kanununun muhtelif maddelerinde 
değişiklikler yapılması hakkındaki 
kanun lâyihalan ve Yugoslavya hü
kümetinden alınan tazminatın Kızıl
ay cemiyetine verilmesine mütedair 
kanun B. M. Meclisinin bugünkü top
lantıda, birinci müzakerelerini yap
tığı kanunlar arasında bulunmakta 
idi. _ _ _ _ _ _ _ 
Çinilerden alman muamele 

vergisinin kaldırılması istendi 
Ankara 6 (Telefonla) — Kütahya 

mebusları B. Mehmed Somer ve B. 
Naşid Uluğ', Çinilerden alınmakta 
olan muamele resminin kaldırılması 
hakkında bir kanun teklifi yaparak 
Büyük MUlet Meclisine vermişlerdir. 
Teklif iktisad encümenine havale edU-
miştir. 

Dahiliye Vekili bu sabah geldi 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sek

reteri B. Şükrü Kaya eksprese bağla
nan hususî vagonla bu sabah Anka-
radan şehrimize gelmiş, Haydarpaşa 
gannda vali ve belediye reisi B. Mu
hiddin Üstündağ, polis müdürü B. 
Salih Kılıç, belediye ve Parti erkâm 
Te daha bir çok zevat tarafından kar-
filanmıştır. 

B. Şükrü Kaya bir müddet şehri
mizde kalacaktır. 

Başvekil dün Ankarada 
resim sergisini gezdi 

Ankara 6 (Telefonla) — Başvekil 
B. Celâl Bayar bugün Güzel Sanatlar 
birliği resim şubesile müstakil ressam 
ve heykeltraşlar D grupu ve serbes 
ressamların Ankara Halkevinde aç-
tıklan resim sergisini ziyaret etmiştir. 

Başvekil sergide teşhir edilen eser-
£ik etmiş ve ressamlara iltifat-

S o n dakika! 
Meçhul tayyareler gene Fransız 

topralclarında uçtular 
B. Daladier hududa gitti, Fransa 

ispanya hududuna sevkiyat yapıyor 
Paris 7 — Dün de saat 11,10 da is

panya istikametinden gelen meçhul 
dokuz tayyare, Fransız topraklan 
üzerinde beş dakika kadar uçmuşlar
dır. Hududda Bukherva mevkündeki 
İspanya hükümetine ait batarya
lar bu meçhul tayyarelere elli gülle 
atmışlardır. Hüviyetlerini tesbit et
mek kabil olamıyan tayyareler, 2000 
metre yüksekten uçuyorlardı. Hiç bir 
bomba atmadan Barselon istikame
tinde çekilip gitmişlerdir. Başvekil B. 
Daladier evvelki gün meçhul dokuz 
tayyare tarafından bombardıman edil
miş olan Eksleterme gitmiş, vali ve 

mahallî pumandan ile görüşmüş, 
bombardımanı görmüş olan yerli aha
liden bazılarile konuşmuştur. 

B. Daladier şu kısa beyanatta bu
lunmuştur: 

«— Fransa azimkar ve kuvvetli 
olursa harbin önüne geçilecektir. 
Halk hükümetin teyakkuzundan emin 
olabilir. Pirene hududlannın emniyet 
ve müdafaası için icab eden askeri 
tedbirler alınmıştır.» 

Fransa Pirene hududuna askerî sev
kiyat yapmaktadır. Sevkiyat dün gece 
muhtelif kollardan devam ediyordu. 

Kantonda tıava hücumlarından 1000 
kişi öldü, 2000 kişi yaralandı 

7000 ev de bombalardan yıkıldı 
Japonlar Taifeng şehrini aldılar 

Hung kong 7 — Kanton şehri 
on bir günde sekiz defa Japon 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilmektedir. Dün de elli Japon tay
yaresi şehri bombalamıştır. Dünkü 
bombardıman neticesinde 1,000 kişi 
telef olmuş, 2,000 kişi yaralanmıştır. 
1,000 ev de yıkılmıştır. Şehirde yer 
yer yangınlar yükselmektedir. Ja
ponlar, tayyare hücumlannı şiddet
lendirmekte. Kanton ecnebi maha-
fürnde Japonlara karşı hiddet ve in
fial artmaktadır. 

Halk arasında müthiş bir panik 
hüküm sürmektedir. Japon tayyare
leri çok alçaktan uçarak bombalan-
m atmışlar ve mitralyöz ateşi de aç
mışlardır. 

Kantondaki Pol Dumer nammda-
ki Fransız hastanesine de bir bomba 
düşmüş, haşarat yapmıştır. 

Kantondaki İngiliz general konso

losu, Japon tayyarelerinin beynelmi
lel mmtakayı bombardıman etmele
rini Japon general konsolosu nez-
dinde protesto etmiştir. 

İngiliz, Fransız sefirleri de bu bom
bardımanları şiddetle protesto et
mişlerdir. 

Tokyo 7 — Japon askerleri, dün 
Hunan eyaletinin merkezi olan 
Taifeng şehrini zaptetmşilerdir. } 

Japonyanın kararı 
Tokyo 6 (A.A.) — Domei ajansı bil

diriyor: Yeni Hariciye Nazırı general 
Ugaki burada yaptığı beyanatta ecne
bi devletleri Çine yardım etmemeğe 
katî olarak davet etmiş ve demiştir ki: 

—((Japonya Çine karşı girdiği müca
delede sonvma kadar gitmeğe azmet
miştir. Binaenaleyh Çine yardımın te* 
bir neticesi olabUir ki o da vaziyetin 
vahimliğini büsbütün arttırmaktır.» 

Franko ispanyasında 
isyan şayiaları 

İngiliz ajanslarının ve 
Londra s^azetelerinin 
neşrettikleri şayialar 

Londra 7 — Cebelüttankta, gene
ral Frankonun idaresinde bulunan 
Kadiks, Malağa ve Almeada kıyam 
hareketleri vukubulduğuna dair bir 
takım şayialar deveran etmekte de
vam ediyor. Şiddetli sansür yüzün
den bu şayiaların doğmluğunu tev
sik etmek kabU olamamıştır. 

Almeadan Cebelüttanğa gelen yol
cular, bu hususta pek ketum dav
ranmakta ve bir şey söylememekte
dirler. 

Britiş Unyon Pres ve Röyter ajans-
lan ile Deyli Telegrafın Cebelütta-
nktaki muhabirleri, Endülüste fa
şistler aleyhine şiddetli bir cereyan 
mevcud olduğunu ve bir çok tevkif
ler yapıldığını bildiriyorlar. İngüiz 
gazetleri, bu haberleri neşrediyorlar. 

Emniyet memurları sigorta 
ettirilecekler 

Ankara 6 (Telefonla) — Emniyet iş
leri umum müdürlüğü tarafından ha
zırlanan yardım sandıklan nizamna
mesi Devlet Şûrasına verilmiştir. 

Bu rüzamnamenin bir maddesine gö
re bütün emniyet memurları sandık ta
rafından sigorta ettirilecektir. 

Maliye Vekili gitti 
Bir kaç günderberi şehrimizde bu-

lunaiı Maliye Vekili B. Fuat Ağralı 
dün akşamki ekspresle Ankaraya 

istiltlâl lıarlıi malûllerine 
mükâfat 

Beş subay ve 25 er para mü
kâfatı ile taltif edilecekler 

Ankara 6 (Telefonla) — İstiklâl 
harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkındaki kanun lâyihası 
Meclisin ruznamesine alınmıştır. BU 
lâyiha ile bu sene para mükâfatı ile 
taltif edüecek îstUtlâl harbi malûlleri
nin sayısı 5 i subay 25 i er olmak üze
re 30 kişidir. Taltife lâyık görülen be? 
subayımızın adlan üe kendilerine ve
rilecek mükâfatın mikdanm bildiri
yorum. 

Bergama askerlik şubesi mülhakı 
Aziz Kanmaz, sekizinci kolordu 12 ncl 
tümen 123 üncü alay 3 üncü tabur 
kumandanlığından mütekaid piyade 
binbaşısı Hüseyin oğlu Ahmed, İstan
bul kumandanlığı baş baytarlığından 
mütekaid yarbay Mehmed oğlu İzzet, 
yedinci kolordu birinci şube mülhak' 
hğmdan mütekaid piyade binbaşı»» 
Ali oğlu Emin Oktay üçer yüz Ur»» 
Çanakkale jandarma hastanesi inzi-
bat subay jandarma teymeni Hadiot*-
lu Ali 1200 lira. 

25 erin yirmisine 100 er, beşine d© 
200 er lira verilecektir. 

Benzinin litresinden bir kurüf 
daha tenzilât yapılacak 
Ankara 6 (Telefonla) — İktisa4 

Vekâleti benzin fiatlerinin yenideö 
indirilmesi etraimda tedkikat yaP* 
maktadır. Tedkikler neticesinde ben
zinin litresinden 1 kuruş kadar ten-
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AKŞAMDAN AKŞAMA ı 
Klâsiklerimizi 

biliyor musunuz? 
ilk tahsilini ecnebi bir memlekette 

yapmış, fakat şimdi üniversitemizde 
okuyan bir münevverimist, elinde bir 
kitap, dedi ki: 

— Eskiden bir vali varmış; Bulgaris-
tnnda birçok işler yapmış; sonra da öi' 
ölirülmüş... Dur, bakayım, ismini ne 
C ye yazıyorlar? 

Yabancı dildeki kitabına göz atarak: 
— Ha... Mithat paşa... öyle medhedi-

J rlar ki... Kalbuki biz tanımıyoruz! 
Evvelâ şaşırdık: Tanımıyor mıyız?.. 

Nasıl tammayız?.. Mithat paşa yahu... 
Hürriyet senelerinde resmi Namık Ke
malle birlikte karşıhkh duvarlara 
anUrdı. Son senelerde de birçok tefri
kalarda mütemadiyen ismi geçti... Fa-
I at o çeşid hatıramsı yazıların karileri. 
Umumiyetle eski nesil... 

Bizim bu hayretimiz üzerine ara-
ruzdakilerden biri, yetişkin oğlıma: 

^ Haydi sen söyle bakayım! - dedi. -
lümdir?. 

— Biliyorum: Mithat paşa ayni za-
«landa çok yazı yazan bu muharrirdi. 
Anlatmıştın baba: Elinde kocaman bir 
sopası varmış. O kadar merakh roman
lar yazarmış ki, yolunu keserlermiş: 
«Hikâyedeki Aliyeyi sakın öldürmesin
ler!» diye Boğaziçi vapurunda yalva-
nrlarmış. O da: «Ne hadlerine öldür
mek! Ben muhafaza ederim!» diye bas
tonunu şakayla sallarmış... 

Bizde bir şaşkınlık daha: Oğlan Mit
hat paşa ile Ahmed Mithat efendiyi 
karıştırdı! 

Köşede fransızcadan tercüme bir ro
man okuyan kız da söze karıştı: 

— Mithat bey demek ki ayni zaman-
âa muharrir? 

. j __ 

— Hani Avrupada kaza geçirmişti! 
Otomobili çarpıp bacağı kırılmıştı. Na
sıl oldu acaba?.. Pek acımıştım... 

O da meşhur tüccar Nemlizadeden 
bahsediyor! 

Karikatürleştirilmiş hissini vermek
le beraber aynen hayattan ahnma yu-
kanki vaziyeti bizde klâsik noksanını 
Sösteriyor: En yakın tarihimizin bile 
dönüm noktalarmı teşkil eden şahsi
yetleri tammıyoruz. 

Meselâ İstanbul şehrini biliyorum 
öemek için, köprüyü, meşhur camile-
•̂i, meydanları öğrenmek lâzımdır. Hal-
İJuki bu imar faaliyeti esnasmda her
kes kendi semtini şenlendirmek istedi 
îarzediniz; ve İstanbul dejince, Çukur-. 
l>ostanlılar münhasıran Çukurbostam 
üeri sürdü; Karagümrüklüler Kara-
Sümrüğü! Böyle olursa zihinlerde, el-
l>ette alelâcip bir İstanbul kahr. 

Bilhassa edebiyatta da böyle öyle... 
Her cereyan kendine hoş görünen şahı 
%etlerle mazide kendine benziyenleri 
"İşte budur!» diye ileri sürdü. Böyle-
'Jkle bir Babil kulesi ortasında bir mil
letin kültürüne temel teşkil eden müş
terek mefahir, herkesin, her yaştaki-
*^, her kafadakinin tamdığı, bildiği 
her sahada şahsiyetlerimiz hasıl ol-
'»vaA gitti... 

Kulaktan dolma Nedim, Fuzuli mtts^ 
*esna mı?.. Onlann da nesi okunmuş?., 
^esi biliniyor?.. Reşid paşa, Fuad pa-
Sft kimlerdir?.. Mimar Simandan baş
ka meşhur mimarlarımızdan dört ta-
'̂ ^ lütuf buyurur musunuz?.. Üç bej 
^»•ttat. üç beş musikişinas, üç beş vaka 
^üvis, tarihçi ismi sayınız ve eserleri?.^ 
Efendim?.. 

Belki meselâ eski Tunan yeni Fran-
^ya dair bu sualleri sorsam bülbül 

^^^söyliyeceksiniz... Fakat bize dair?.. 

Münakaşa açılıyor 
Belediye yeni 

yolları katı su
rette yaptıracak 

E. Prost, istikamet ve seviyeleri 
tamamile tesbit ve tayin edilmemij 
yolların yeniden inşa edilmelerine 
muarızdı. Mütehassısm bu mütalâaisı 
üzerine Belediyenin beş yüz bin lira
lık asfalt yol projesinin yeniden ted-
kikine lüzum görülmüştür. 

Yapılacak yeni yoUarm plân esas-
lanna göre katî istikametlerini tayin 
etmek üzere dün fen işleri müdürü 
B. Hüsnü, imai: müdürü B. Ziya ve 
yollar müdürü B. Galip birleşerek 
tedkikat yapmışlar ve bu yollann 
keşif plânlarım hazırlamışlardır. B»-
lediye yollann münakasasmı yakın
da ilân edecektir. 

T e m i z l i k i ş l e r i 
Şehrimizin temizlik İşleri etrafm-

da Belediye müfettişleri uzun zaman-
danberi tedkikat yapıyorlalıdı. Bu 
tedkiklerin neticesi bir raporla Bele
diye reisliğine bildirilmiştir. 

Yakında vali ve belediye reisi B. 
Muhiddin Üstündağm reisliği altm-
da toplanacak bir komisyon bu rapo
ru tedkik edecek ve Istanbulım te
mizlik işleri için bazı kararlar vere
cektir. 

Beyoğlundan başka İstanbul, Üs
küdar ve Boğaziçi çöplerinin denize 
dökülmesi de 33 bin liraya bir mü
teahhide ihale edilmiştir. 

Yaz tarifesi 
A k a y b a z ı d e ğ i ş i k l i k l e r 

y a p a c a k 

Akay işletmesi köprünün adalar is
kelesinde başladığı İslahat işlerini bi
tirmiştir. Yolcularm vapura girip çık
maları yeni tertibatla intizama so
kulmuştur. Vapurlara giren ve çıkan 
yolculara ayn ayn yerler tahsis edil
diği gibi yüklerin yolu da ayrılmıştır. 

Akay yaz hazırlıklanna da devam et
mektedir. Yaz tarifesinde bazı tadilâta 
lüzum görüldüğü için tatbikatm bir 
müddet daha gecikeceği anlaşılmakta
dır. 15 hazirandan itibaren dairelerde 
çalışma saatleri * de başlayıp 14 de bi
teceği cihetle geçen senenin tamamen 
zıddına olmak üzere öğleden sonra ada
lara fazla vapur kaldırılacaktır. Yapı
lacak tadilât da bu husustadır. 

F u t b o l t o p u b i r k a d ı n a i s a b e t 
l e b a s n l m a s m a s e b e p o l d u 
Kaidıköyde Cevizlikte oturan fark 

beş yaşlsırmda bayan Fatma dün Al-
tıyol ağzmdan geçmekte iken arsada 
futbol oynamakta olan çocuklardan 
birinin attığı top kulağma İsabet ede* 
rek bajolmasma sebeb olmuşttır. B»-
yan Fatma polisçe tedavi altma aldı-
nlmıştır. 

l a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Halbuki işte bunca mimari eserinden, 
böyle emsalsiz bir tarihe kadar nemis 
eksik? Sadece tedvin etmemişiz; muh
telif nesiUere ayni Uâsikleri tdUn et-
memişiz!. 

(Vâ-Nû) 

Karilerinıizln fikri 
Seyrisefer kontrolü 

fazlalaşmalı 
BüyiUcderede oturan vt imsuu-

muti mahfu» tutulmasıru Utij/en 
btr kariimtz yazıyor: 

<Sâl)ahlan Yenimahalleden 
kalkan otobüsler muştan topla
mak için her ev kapısı önünde 
durmakta ve bazan 1 saat 30 da
kikada Taksime gelmektedirler. 
Şoförlerin makineleri yolda tal-
mire kEdkuşmalan, su almaları, 
emanet taşımaları, posta vazifesi 
görüp mektup geürip götürmele
ri her günkü âdetlerindendlr. 
Sürat meselesine gelince, Taksim
den kalkaiılar âzami 10 kUomet-
re ile Zincirlikuyuya geliyorlar. 
Seyrüseferin önünden kaybolduk
tan sonra 10 yerine 50, 60, 80 ki
lometre sürat vermektedirler. 
Seyrüsefer memurlarının kontrcd 
vesaitinin Mecidiyeköyü - Istinye 
ve Yeniköy - Kireçburunu ara
şma kadar imtidat etmesi lâzım
dır.» 

Hiddetli l<oca 
E v e g e ç g e l e n k a r ı s ı n ı 

3 y e r i n d e n y a r a l a d ı 

Kadıköyde oturan Ali admda biri 
evvelki akşam eve geldiği zaman kar 
nsmı bulamamış, ksulın neden sonra 
gelince; Ali bu saate kadar nerede 
kaldığını sormuştur. Fatma, komşu
larla gezmeğe gittiğini söyleyince 
Ali asabiyete kapılmış ve kansmı bı
çakla üç yerinden jrEuralamıştır. İşe 
el koyan polis Aliyi yakalamış, Fat
ma da Numune hastanesine yatırıl
mıştır. 

B i r I s k o ç y a l ı h a y ı r p e r v e r i n 
K ı r ş e h i r f e l â k e t z e l e r i n e 

t e b e r r ü ü 
Sultanahmedde üç senedir yapıl

makta olan hafriyatı himayesi altma 
almış bulunan İskoçyalı kâğıd fabri
katörü Mlster (David Russell) den 
aldığım bir mektupta memleketimiz
deki son zelzeleden çok müteessir ol
duklarım yazmakta ve felâketzede
lere ufak bir yardım olmak üzere rei
si bulunduğu (Walker Trust) namı
na benim vasıtamla; elli İngiliz lira
lık bir çek göndermektedir. Para, 
tahsis masrafına sarfedilmek üzere 
ICızılaya gönderilmiştir. 

Memleketimizin uğradığı büyük 
acıya iştirak etmek dostluğımu gös
teren bu zat ile mensup olduğu te
şekküle saym gazetenizle açık teşek
kürü zevkli bir vazife bilirim, 

İstanbul Valisi 
ve 

Belediye reisi 
Mvhiâdin Üstündağ 

P l a j d a d i r e k t e n d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

Evvelki gün Büyükadada Yürük 
Ali plâjmda yıkaitımakta olan Aram 
İsminde biri, bir aralık bir direğe çık
mış, burada muvazenesini kaybede
rek düşmüf, müteaddid mahallerin* 
den yaralanmıştır. 

El arabaları 
Verilen mühletin 

uzatılması 
istendi 

Belediye, kabul edilen numuneye 
mugayir el arabalannm kullamlma-
smı yasak etmişti. Halbuki sırt ve sı
rık hamallığınm lâğvmdan sonra bir 
çok müesseseler kendi düşüncelerine 
göre el arabası yaptırmışlardı. Şim
di numuneye mugayir diye bunların 
kullanılması yasak edildiğinden bu 
aiTabalar muattal bir haJde kalmıştır. 

Bu vaziyet karşısmda esnaf cemi
yetleri Belediyeye müracaatla birçok 
müessesenin ve esnafm ei. arabalan
nm imali için birçok para sallettiği-
nl, bunları derhal terkederek numu
neye uygun araba yaptırmak için 
yeni fedakârlıklar lâzım geldiğini 
üeri sürerek numuneye muvsıfık ara
ba kullainmak için verilen mühletin 
uzatılmasmı rica etmişlerdir. Bele
diye bu müracaatı tedkik etmekte
dir. 

A m e r i k a a r k e o l o g l a r ı n d a n 7 0 
k i ş i g e l i y o r 

Amerikalı arkeologlardan mürek-
keb 70 kişilik bir kafile yakmda şeh
rimize gelecektir. Amerikalı arkeolog
lar memleketimizin muhtelif yerle
rinde bulunan hafriyat sahalarını 
dolaşacaklardır. Bu hususta; İstanbul 
Belediyesinden istenilen malûmata 
cevab verilmiştir. 

EJelctrilc şirlceti 
D e v i r v e t e s e l l ü m iş i s ü r a t l e 

i l e r l i y o r 

Hükümetçe satm alman elektrik şir
ketinin devir ve teslim muamelesine 
devam edilmektedir. Silâhtarağa f abri-
kasımn tesellümü dün bitirilmiştir. Di
ğer tesisat da yakmda tesellüm edile
cektir. 

Travers fabrikasmda tedkikler yap
mak üzere evvelki gün Derinceye ge
len Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya te
sellüm heyetine direktifler vermiştir. 
Vekü ayni zamanda şimdiye kadar ya
pılan işler hakkında izahat almıştır. 

Elektrik işleri umum .müdürlüğüne 
Nafıa Vekâletinin genç müdürlerin
den biri tayin edilecektir. Şirketin kad
rosu üzerinde yapılan tedkikler neti
cesinde şimdilik yeni memura ihtiyaç 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla 
umum müdürle muavinden başka ta-
jrin 3rapılacağı zannedilmemektedir. 
Şirkette mevcud elemanlardan istifa
de edilecek, hiç kimse açıkta kalmıyap 
çaktır. 

T a b a n c a s a m u a y e n e e d e r k e n 
y a r a l a n d ı 

Kartala bagh Sangazl köyünde 
oturan on sekiz yaşlannda Tevflk is
minde bir g^ç , elinde bir talbancayı 
muayene etmekte iken kazaen ateş 
almif, kurşun göbeğmden girerek ar-
kasmda kalmıştır. Yaralı Haydarpa
şa Nümtme hastanesine yatınlm% 
mahalli jandarma ve adliyeü tahki
kata el koymuşlardır. 

SOHBET: 

Derkenar 

OKUMAK — «Okumuş, okumof 
ama hiç bir nizam, lıiç bir sıra gOıel* 
meden okumuş... Gclifi g ü z ^ eline na 
geçerse onu... Kendisine yol göstere* 
oek bir adam bulamamış buldu ise â» 
onu dinlememiş...» 

Böyle söyliyen adamlara bakdırsa 
irfanın bir müfredat programı olacak 
Acaba sonunda da bir imtihan gt^r-
mek lâzım nu? 

Sanat veya fikir adamları için oku
maktan, irfan edinmekten maksad, 
kendi kmdilerini fmlmaktır. Onlara 
yol göstermeğe kalkmayın; bilâkis 
onlan bin bir yol ağzına İHrakın, İst»-
dilderine sapsınlar. Gerçekten bir 
şahsiyetleri varsa onu en umulmadıK 
yolda bile bulurlar. Bazıları vardır U 
o bin bir yolun bin birinde de kendi 
lerine lâzım olan çiçekleri bulurları 
bulamazlarsa yaratırlar. 

— öyle ise bizim göstereceğimia 
yolda da kendini bulur, yaratır. 

— Hayır, çünkü yolu göstermelde 
bulmamn baş şartım, aramağı kaldı
rıyorsunuz. 

II 
MÜKÂFAT — Ötedenberi şiir 

mükâfatı, roman mükâfatı, daha 
bilmem ne mükâfatı tesis edil
mesini istiyenlerimiz var. Bu, 
bir türlü olamadı. Fakat bana öyle 
geliyor ki yakmda o da olacak, çünkü 
son zamanlarda ananeden, güzellik 
ölçülerinden, kıstastan pek bahsedili
yor. Şöyle uslu uslu çalışacak, tam 
kendUerinden istenilen şeyleri vere» 
cek şairler beldeniyor. Teni şekiller, 
yeni temalar arayıp da ne olacak? 
Adam işte biz bize oturup aruz veya 
hece vezinleri ile bin yıllık »güzellik* 
leri» tekrar ediverelim, han daha ko
lay olur, hem cedlerimlzin ruhuna 
şad ederiz, hem de belki mükâfatlar 
ahnz. 

Mükâfat iki türlü insana yarar, bir 
kazananlara, bir de kendi kendilerine 
karar veremeyip de ancak mükâfat 
alan eserleri okuyanlara. Nefsine em
niyetle çalışan sanatkâr ile her yeni
liğe esasen alâka gösteren kariğ ise, 
mükâfatlardan haberdar bile değiller* 
dir. 

m 
KAHRAM.\NLIK — İnsan oğlunun 

en büyük meziyeti hiç şüphesiz ki ce
sarettir. Her sahada cesaret. Sanatte 
de öjde. Bir sanatkârda aranacak baş-
hca meziyet kahramanlıktır. Alay 
edilmeği, hakaret görmeği, inandığı 
yolda yapayalnız kalmağı, hatta ba
zan kendi kendinden şüphe etmeği 
göze alamıyan adam ne yaparsa yap-
sm, sanate heves etmesin 

Kaidelerin, ölçülerin de sanatkâr 
için faydası vardır: onlan kıra lora 
pazılarım şişirir. 

VI 
TENKİD — Dedim ki: 

— O şairlere birlaymet vermediğini
zi biliyoruz. Fakat siz bunu söyleıne-
diniz, yazmadınız. RHAlH» onlan l>e-
ğenir gibi gözüktünüz. Onlan methe* 
den yazılarmız, hatta nusrağlannıa 
vardır. 

(Devamı 4 ünctt sahifede) 
NuruUah Ataç 

tzmîr Enternasyonal Fuarı 
En ocuz ali4 verif, bol eğlence ve his 

çok yenUikleıin doğduğu yerdir. Mutlaka 
iştirftk ve ziyaret ediniz. Milyonlarca mOf-
teıi, mallarınızı bekliyor. 

20 Ağurtoa - 20 gyiai 

Amcaya fföre 

~- Istanbulun içinde ve dışmda 
^Ulunan tarihi yerleri halka tamt-
^ak için 
Amca... 

yeni bir karar var Bay 

... Gezilecek yerlerin neresi oldu-
ğımu bilmiyorum amma' zannediyo
rum ki meraklılar bir hafta, meselâ, 
Mısır çarşısmda... 

... Öbür hafta, Oalata kulesi etrar 
unda... 

... Başka bir hafta' da Şehir tiyat
rosu binası önünde toplamp bu anti
ka yerlere dair verilecek lEonf eraoaı 
dinliyeceklerl... 

... Bu teşebbüsün, halka tarihi jtr-
leri tanıtmak ve onlara el sürülme-
mesini hatırlatmak gibi faydalan 
var!... 
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Ermeni vatandaşın mektubu 

Ermeniler TOrktflrler, "ermen,, 
erkek adam demektir 

B. Keleci diyor ki: "Bizi ayrı bir ırk 
gibi göstermek tezvir eseridir,, 

Ermeni cemaati , Ermeni mektepleri, 
Ermeni lisanı, velhasıl Ermenilik yoktur,, 

Tarih Ermenilerin Türk olduğunu 
gösterir. Ezcümle yaptığun tetkikler
de, AttUânm ya-ptığı milletler akmı 
cenubî Almanyada durmuştur ve bu
gün Würtembergdeki Almanlarda, 
Türk - Ermeni u-kına mensup binler
ce kişiye tesadüf edilir, şöyle ki, in
san kendini Türkiyede zanneder. Hat
tâ, Çavuş, Bol, Haik, Kaç, Bere gibi 
İsimler ve soyadları taşıyanlar pek 
çoktur ve bu insanlar kendilerim halis 
Alman diye bilirler. 

Memleketimizin dahilinde ve hari
cinde yapılan iğfaller ve tezvirler, biz 
Türkleri şimdiye kadar kanaatlerimiz 
hilâfmda ayn bir ırk göstermek gibi 
yanlış yollardan götürmüştür. 

Bu hakikati böyle bilirken, artık si
cillerimizde Ermeni kaydmm bulun-
masmı istememeliyiz. Ermeni cema
atı, Ermeni mektepleri. Ermeni lisanı 
velhasıl Ermenilik yoktur. Bu aynlık-
ta devam etmek isteyenlerle beraber 
olamayız. 

Ermenice denilen ve güneş-dil teori-
sile de tahlil edilince, ecdadımızın 
kullandığı Türk lisanının bozulmuş 
ve türlü anasır kanşarak ermenice 
adını almış lehçeyi, aUe içinde dahi 
ağzımıza almainalıyız. 

Karanlık maziden büsbütün aynl-
mış olmak ve Türk birliğinden ayrı 
olmadığımızın nişanesini teşkil etmek 
üzere, Ermenilik damgasmı taşıyan 
soyadlai-ımızı, birçoklarımız, soyadı 
kanunu çıkar çıkmaz değiştirdik ve 
Türk soyadlan aldık. Bunu neden yap
tık? Her halde kendimizi Türk bildi
ğimiz, Türk düşünceli, Türk ruhlu ve 
dünyaya rehber olan Türk medeniye

tine ve ırkma mensup olduğuzu bildi
ğimiz için. 

Şimdiye kadar kullamlan ermenice 
soyadlarmdan birkaç misal alacağ;ım: 
Üzümciyan, Alyanakyan, Pabuççıyan, 
Kurubalıkyan, înciciyan, Frenkyan, 
Fasulyacıyan, Amiryan, Karagözyan, 
Şişmaüyan, Gonçegülyan ve saire, gibi 
soyadları necedir? Esasen türkçe olan 
bu soyadlan kaç yüz sene evvelinden 
ecdadımızdan bize intikal etmiştir? 
Bu soyadlan da, Ermenilerin Türk ol-
duğımu isbata delil teşldl etmez mi? 

Suriyede hıristiyan sayılanlann ad
lan türkçedir, biz de, ermenice sayı
lan adlarımızı neden değiştirmiyoruz? 

Türk olmanm bir dinle mütede3ryin 
olmaya bağh olmadığı ve resmî si
cilde bu kaydı bulundurmak meşhut 
olmadığı gibi, Cumhuriyet teşkilâtı 
esasiyesinin lâik esasına dayanarak 
hıristiyan yerine kullamlan kelimeyi 
de sUdirmeliyiz. 

Ermeni, er-men erkek adam demek
tir ve türkçedir, bu adı bile türkten 
kopma bir mevcudiyete delâlet ettiği
ni anlatamaz mı? 

Irkımızı inkâr edemeyiz, bımım için 
tekrar aslımıza yani türklüğe avdet 
etmek için lâzım gelen makamata te-
zelden müracaat edilmesini Ermeni 
adı altmda yaşıyan bütün vatandaş 
ve ırkdaşlarıma teklif ederim. Bu su
retle asırlarca zulmette kaldıktan son
ra sevgili Atatürkümüzün bizlere gös
termiş olduğu hakikat ve nura kavu
şan yolu takip ederek herbirimize dü
şen vatani vazifemizi daha müdrik ba
şarabileceğimize eminim. 

Ş. Keleci 
Elektrik mühendisi, Beyazıt 

ispanya harbi 
M a d r i d y e n i d e n b o m b a r d ı 

m a n e d i l i y o r 

Madrid 6 (A.A.) — Asiler, sabahın 
İlk saatlerinden itibaren şehri bombar
dıman etmektedirler. Obüsler şehrin 
merkez mahallelerine düşmektedir. 

Valâns 6 (A.A.) — Franko tayyare
leri dün akşam Sagonte şehrini iki de
fa şiddetle bombardıman etmişler ise 
de kimseye bir şey olmamıştır. 

Frankistler aynı zamanda Valâns'm 
civannı da bombardıman ederek iki 
evi tahrib etmişlerse de evdekiler vak-
tile kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Valânsiya 6 (A.A.) — Sabahleyin 
Frankistlerin beş tayyaresi, Alikant'ı 
bombardıman etmiştir. Limanda bu
lunan bir İngiliz ticaret gemisine bom
ba isabet etmiş ve gemi ateş almıştır. 
Gemi mürettebatından üç kişi ölmüş
tür. Şehrüı merkezinde bulunan bina
lar harab olmuştur. Ahali, derhal sı
ğınaklara iltica etmiştir. Dokuz kadm 
ve biri çocuk olmak üzere 17 ölü ve 21 
yaralı kaldınlmıştır. 

Devlet matbaası memurlan-
mn maaşları arttırılıyor 

Ankara 6 (Telefonla) — Devlet 
matbaasmda çalışmakta olan memur-
larm maaşlanmn birer ve ikişer dere
ce arttırılması için hazırlanan kanun 
lâyihası Büyük Millet Meclisi ruzna-
mesine ahnrmştır. Bu lâyihaya göre 
nakid işleri muhasebesine 40, ayniyat 
ve satış işleri şeflerine 30 ar, hesab 
memuru, veznedar, ham eşya depo 
memuruna 25 er, tahsildar ve levazım 
memunma 22 şer lira aslî maaş veri
lecektir. 

tzmitte bir kuduz manda 
Öldürüldü 

tzmit 6 (Telefonla) — Bugün bu
rada bir manda kudurdu. Mahalle 
aralannda koşmağa, öteye beriye 
çarpmağa başladı. Bu arada iki ço
cuğu hafif surette yaraladı. Manda-

ingiltere kralının 
Paris seyahati 

B ü t ü n m e k t e b l e r v e r e s m î 
d e v a i r t a t i l e d i l e c e k 

Paris 6 (A.A.) — Hükümet, îngil -
tere kral ve kraliçesinin Fransaya 
muvasalatlan günü olan 28 haziranın 
bayram günü addedilmesine karar 
vermiştir. Bütün mektep çocuklan ile 
hükümet memurlan o gün mezun ola-
caldar ve kral ve kraliçenin mevkibi-
nin geçeceği yolda toplanacak olan 
halka iltihak edebileceklerdir. 

Kral ve kraliçe, Duvr'dan Bulonya-
ya gelmek suretile Manş denizini aş
tıktan sonra 28 haziranda öğleden 
sonra Pariste Bulonya ormam istas-
yonıma vasıl olacaklar ve istasyonda 
Reisicumhur B. Löbrön ile refikası ta
rafından istikbal edileceklerdir. Bım-
dan sonra laral ve kraliçe, kabul salo-
nıma' gidecekler ve müteakiben alay 
Heıriciye Nezaretine müteveccihen ha
reket edecektir. 

Alaym katedeceği mesafe, tamamı 
tamamına 4 İdlometre 400 metredir ve 
şu yolu taldb edecektir: Foş caddesi, 
Talazafer, Şanzelize, Konkord mey-
dam. 

Polis kuvvetleri hafiç olmak üze
re, 8000 asker, nizam ve asayişi temin 
edecektir. 

Hariciye Nezaretinin bulunmakta 
olduğu Orsey sarayı, kral ve kra
liçenin ikametlerine tahsi sedilmiştir. 
Yedinci Edvar ile beşinci Jorj da Fran-
sayı ziyaretleri esnasında bu sarayda 
ikamet etmişlerdi. Bina dahilen ve ha
ricen tamamile tamir edilmiştir. Sa
ray, inşası tarihi olan 1845 tenberi 

bu kadar tezyin ve tecdid edilmemiştir. 

Satılık köşk 
YeşUköyde ağaçh, çiçek bah

çeli, havuzlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu büyük 
bir köşk satüıktır. tstasyon civa-
nnda Cami sokağında 29 No. ya 

Ûveg kızını 
öldüren adam 

Meselenin bir sarhoşluk 
faciası olduğu anlaşıldı 

Kadıköyünde üvey kızı Reyham 
öldürmekten maznım Cevadm mu
hakemesine dün ağırceza mahkeme
sinde devam edümiş, müddeiumumi 
iddianamesini okumuştur. İddismar 
meye göre Cîevad içM müptelasıdır. 
Bu yüzden işine gidemiyerek parasız 
kalmıştır. Rakı parası için kansmı 
sıkıştırmakta, bu yüzden aralannda 
sık sık kavgalar olmaktadır. Vaka 
akşmaı yine böyle bir kavga çıkmış
tır. Kansı Sabiha bazı tarizlerde bu-
lunımca Cevad hiddetlenerek: «Sen 
kendi lazma bak> diye üvey kızı Bey
han hakkında ağır sözler sarfetmiştir. 
Diğer odada oturan Reyhan bu söz
leri duyunca gelmiş ve o da Cevada 
karşı ağır sözler sarfetmiştir. Bun
dan büsbütün hiddetlenen Cevad; 
«şimdi seni öldürürüm» diye Reyha
nı tehdid etmiş ve Reyhamn; «hiç bir 
şey yapamazsm» şeklindeki mukabe
lesi üzerine yerinden kalkmış ve kaç
makta olan Reyhanı saçlanndan ya-
kalıyarak sırtüstü yere yatırdıktan 
sonra ekmek bıçağile bacaklarından 
ağır yaralamıştır. 

Bundan sonra Reyhan yaralı bir 
halde iki saat evde kalmış ve ancak 
iki saat sonra hastaneye kaldınlımş-
tır. Gerek hastane, gerek tıbbîadll 
raporlarma nazaran Reyhan iki saat 
evde kaldığı sısada vukua gelen nezif 
tesirile ölmüştür. 

Müddeiumumi Cevadm, Reyhanı 
öldürmek kasdile vurmadığı anlaşıl
dığım ve ancak arada cezayı hafifle
tici bir sebep de bulunmadığım söy
lemiş ve maznun Cevadm Türk ceza 
kanununun 452 nci maddesinin bi
rinci fıkrasma göre cezalandınlma-
smı istemiştir. 

Maznun vekilinin müdafaasım ha
zırlaması için muhakeme başka gü
ne bıralalmıştır. 

İmtihanlar 
Bu sene olgunluk imtihanları 

sözlü olacak 
Haziranın 14 ünde lise bitirme im

tihanlarına nihayet verilecektir. Li
selerin olgunluk imtihanlarma 24 
haziranda başlanacaktır. Şimdiye ka
dar olgunluk imtihanlan Vekâletten 
gelen suallere göre hem tahrirî, hem 
de mümeyyizlerin intihap edecekleri 
sualler dairesinde şifahî olarak ya-
pıhyordu. 

Son zamanlarda imtihan sualleri-
lün talebenin eline geçmesi üzerine 
Vekâlet imtihan sualleri tertibinden 
vazgeçmiştir. Bu sene olgunluk im
tihanlan sözlü olarak yapılacak ve 
mümeyyizler sual tertibinde serbes 
bulunacaklardır. 

Bu aitşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltada Nagileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Agop Minasyan, Fatih: Veznecilerde 
tJniversite, Karagümrük: Mehmed 
Arif, Bakırköy: Merkez, Sarıyer: Os
man, Aicsaray: Nurt, Beşiktaş: Vidin, 
Fener: Vitali, Knmkapı: Lâlelide 
Haydar, Küçükpazar: Necati, Samat-
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Ali Rıza, Şehremini: Ahmed Hamdi, 
Kadıköy: Altıyolda Merkez, Modada 
Nejad Sezer, Üsküdar: Selimiye, Hey-
beliada: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

KONGREYE ÇAĞIRMA 
Şehremin Halkevi ve Himaye birliği 

başkanlığından: 
Himaye birliğimizin kongresi 8/6/938 

çarşamba günü saat 17 de yapılacaktır. 
Üyelerimizin bulunmaları. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid 

ve arkadaşları 
Yeni varyete numaraları 

SONRADAN GÖRME 
Komedi 3 perde 

Dans, solo, düet, varyete. 

Elen talebe dün âbideye 
çelenk koydu 

^^mmm I 

Yukanda Yunanb talebe âbide önünde tstiklâl marşmı söylüyor, ortada talebe 
ve hocalan, a l g ı d a kafilenin reisi defteri imza ediyor 

Cuma günü şehrimize geldilderini 
yazdığımız Atina liseleri talebesi, dün 
saat yanmda, başta müdürleri ve 
jimnastik muallimleri olduğu halde, 
mımtazam bir yürüyüşle Taksimdeld 
âbideye giderek, Türk ve Elen bay-
raklarüe süslü bir çelenk koymuşlar
dır. 

Bımdan sonra hazırol vaziyete ge
lerek ve müzik hocalanmn idaresin
de, türkçe olarak hep bir ağızdan 
tstiklâl marşımızı söylemişlerdir. 

Bu sırada etrafta toplanan halk, 

genç mekteplileri şiddetle alkışlamış
tır. Âbidedeki merasimi müteakip 
talebeler Galatasaray lisesine giderek 
binayı gezmişler ve mektep hakkında 
müdür muavini B. Muhiddinden iza
hat almışlardır. 

Bundan sonra lisenin konferans 
salonuna gidUmiş ve orada Elen ta
lebeler, Türk ve Yunan millî marşla
rım söylemişlerdir. 

Yunanlı talebeler bugün Romanya 
vapurile memleketlerine avdet ede
ceklerdir. 

Uyumiyan çocuğa 
afyon yuttufmu? ar 

İk i b u ç u k a y l ı k ç o c u k 
b i r m ü d d e t s o n r a ö l m ü ş 

Müddeiumumîlik garip bir ölüm 
tahkikatına el koymuştur. Vaka şu
dur: Fatih civarında oturan Hüseyi-
nin iki buçuk aylık çocuğu Güner 
dün gece ölmüştür. Çocuğun babası 
Hüseyin Adliyeye müı-acaat ederek: 

— Çocuk gece uyumıyordu. Uyut
mak için büyük annesi Zehra afyon 
yutturdu. Çocuğum bu afyondan ze
hirlenerek öldü. 

Demiştir. Çocuğun cesedi dün Ad
liyeye getirilmiş. Adliye doktoru B. 
Salih Haşim tarafından muayene 
edümiştir. Bu muayenede ölüm şüp
heli görüldüğünden otopsi yapılmak 
üzere cesed Morga gönderilmiştir. 

Küçük Günerin ölümü etrafında 
müddeiumumîlik tahkikata devam 
ediyor. 

A f y o n d a G e d i k A h m e d p a ş a 
c a m i s i 

A/z/on (Akşam) — Evkaf müdiri-
yeti umumiyesinin iki mimarı gelerek 
tamire muhtaç olan Gedik Ahmed pa
şa camisinin keşif raporlannı hazır
lamışlardır. Evkaf müdiriyeti umu
miyesinin, tarihî bir ehemmiyeti ha
iz olan bu sanat eserini tamire karar 
vermesi burada . büyük bir sevinç 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

— Evet, dedi, onlar hakkında asıl 
düşündüğümü söylemek cesaretini 
göstermedim. 

Sonra sustu; haksız olduğumu, 
yersiz bir sitemde bulunduğumu 
onun sükûtundan anladım. Bütün 
eseri, bir bakımdan, bütün o zayıf» 
cansız, şekilsiz şiirlerin tenkidi değil 
midir? Onun dolgun, gergin, işlenil
miş mısrağlan, ötekilerin kudretsiz
liğini daha iyi meydana çıkarmadı 
mı? Biz, o şairleri beğenmediğimiz» 
söylemeğe cesaret edenler, onların be-
ğenilmiyecek şeyler olduğunu onun 
şiirlerini okuyarak anlamadık nu? 
Ortaya eser koyabilen, samimiyetini 
de, cesaretini de eserinde gösterebilen 
sanatkânn tenkidde cesarete, tenkid-
de samimiyete ihtiyacı yoktur. 

NuruUah Ataç 

10 Hazirandan 
itibaren Y A Z 

Temsillerine 
başlıyor 

P r o f e s ö r T a u t ' m m i m a r î s e f 
g i s i 2 0 h a z i r a n a k a d a r a ç ı k 
Geçen gün açıldığını haber verdiğini*^ 

Akademi mimari şubesi şefi profesör 
Taut'm mimari sergisi, öğrendiğimize go* 
re, 20 haziran 1D38 tarihine kadar aff"L 



ahit 
' Varşovadan bildirildiğine göre 28 
martta Vistül nehrinden bir kadın 
cesedi çıkanlır. Yapılan tedldkat 
neticesinde bu kadının o tarihten 
altı ay evvel bir çocuk doğurmuş ol
duğu anlaşılır. Katledildiğine şüphe 
olnuyan bu kadınm hüviyetini tes-
bit etmek için Varşovada ve cirarm-
da bulunan bütün ebe kadınlarla o 
tarihten altı ay evvel çocuk doğur
muş kadınlar zabıta tarafından sor
guya çekilir. 

Onun için 7,000 kadar kadının şa-

hid olarak dinlenmesi icab eder. Ni
hayet bu kadmlardan biri ölüyü be
line takılı olan kemer sayesinde ta
nır. Hizmetçisi olduğunu söyler. Tah
kikata devam edilir. Nihayet hiz
metçi kızın sabıkalı bir hırsız tarar 
fmdan metruk bir kayığa bindlril-
diği, orada boğularak öldürüldüğü 
ve cesedinin nehre atıldığı meydana 
çıkanhr. Cesedin midesinde bulu
nan konserve vişnelerle katilin evin
de elde edilen bir vişne konservesi 
de katile cürmünü itiraf ettirmeğe 
sebeb olur. 

Öldü sanılan bir tayyareci 

U ç milyon Amerikalı. . 
1930 senesinde Amerikada nüfus 

sayımı yapıldı. 
Bunun neticesi Amerikamn nüfu

su ne kadardır anlaşıldı amma, 
4,250,000 kişinin de okuması yazma
sı olmadığı meydana çıktı. 

Bay Ruzvelt beş senedenberi bu 
işle meşgul oluyor. Amerikanın dört 
bucağına 500 öğretmen gönderdi. 

Bu sene bir milyon kişi okuma yaz
ma imtihanı verdi. 

Bugün Amerikada okuması yaz
ması olmıyanlann sayısı üç milyon 
kişiden biraz fazladır. 

Milyoner heykeltraş 
Milyoner heykeltraş Vanvik güzel 

bir kızla evlendi. Bir ay sonra kız ay-
nhk davası açtı. Kocası sabahlan 
karışım bir duvann dibinde durdu
ruyor, başına elma koyup okla nişan 
alıyor ve günde üç dört kere karısına 
söğüp sayıyormuş 

Kan verenler kons^resi 
Cenubî Afrikada «Kan verenler 

millî kurumu» vardır. 
Yohanesburgda beş yüz kan verici 

bir kongre topladılar. 
Bugün tıb harikalar yaratmakta

dır. Cenubî Afrika insanlarından 
kan alıyorlar, bir profesörün buldu
ğu metod dairesinde bu kam muhsr 
faza ediyorlar ve lüzum gördükleri 
zaman, kansız veya kan kaybetmiş 
olan hastalara aşıhyorlar. 

Cenubî Afrikalılar yeryüzündeki 
hastalara en çok kan veren insan
lardır. 

Avusturya sözü yasak 
Almanya, Avusturya sözünü yar 

ask etti. Haritalardan ve coğrafya 
kltablanndan da bu söz siliniyor. 
Aşağı ve yukarı Avusturya «aşağı ve 
yukan Tuna» oldu. 

Hitler yukan Avusturyoda doğ
muştur. 

Nezle tutmıyan çamaşırlar 
Londrada bir fabrika, yeni *ir üâç 

keşfetti. Bu ilâç, gövUeklere sürülüyor 
ve bu suretle bu gömleği giyenler ka
tiyen gripe yakalanmıyorlar. 

İlâcın lavanta kadar güzel kokusu 
vardır. Gömleğin kumaşını hiç bot^ 

vuyor. Bu Hâçh kumaşlara tVigien» 
adı veriliyor. 

Londra tib âlemi, bu icadla gribin 
önüne geçileceğini ümid etmektedir. 

Son zamanlarda bu üâç malüiHün-
den mendiüer d» yapümağa başlar 
mişitr. 

Dük ve düşes dö Vindsor 

on bir senedenberi vahşî 
Hindliler arasında yaşıyor 

Dük ve Düşes Wlndsor Od 
3 Hazira',, iJük dö Windsorım bayan 

Si ıp.,u-ı . j evlendiğinin yıldönümü 
İdi. İki. L i-tadanberi Fransanın cenu
bunda Kan şehri civannda Antlbe 
nakletmiş olan Windsor dükü, zevce
sine bu yıldönümü münasebetile Gar-
öenias ile Orşide çiçeklerinden bir 
buket vermek istemiştir. 

hafta evvel Paristen geçerken 
Dükün bu arzusundan haberdar 

olan bir oteld, Kotdalzürü allak bullak 
etmif ve uzun araştırmalardan sonra 
üç Oardenias çiçeği bulmuştur. Bir 
kaç nefis Orşİde araşma katılan bu 
üç Oardeniajs Ue bir buket yapılarak 
Windsor düşesine takdim edilmiştir. 

Yolcu t aş ıyan bir yük 
motörü yakalandı 

Kabotaj şartlârma muhalif olarak 
bazı yük dotörlerinin aynı zamanda 
yolcu taşıdıkları haber alınmıştır. 
Bunun üzerine liman memurlan ve 
deniz polisleri müştereken sıkı kon
trollere başlamışlardır. İlk motor dün 
yakalanmıştır. 

Haydarpaşadan yolcu aldığı polis
çe tesbit edilen bu motor hareket et
tikten sonra keyfiyet derhal limana 
bildirilmiş ve motor köprüye gelir 
gelmez yakalanmıştır. Motor sahibi 

J ^ kaptanı hakkında takibata baş-

Bir çocuk bir su birikintisine 
düştü, boğuldu 

Zincirlikuyu civarmda Ahmed adınr 
da altı yaşiarmda bir çocuk dün kır
da oynarken göl haline gelmiş derin 
bir su birikintisinin içine düşmüştür. 
Küçük Ahmed buradan kendisini 
kurtaramıyarak boğulup ölmüştür. 
Vaka müddeiumumîliğe büdirilmlş, 
müddeiumumi muavinlerinden B. 
Necati tahkikata girişmiştir. Adliye 
doktoru B. Salih Hâşim tarafmdan 
yapılan muayene neticesinde çocu-
ğım suda boğularak öldüğü tesbit 
edildiğinden gömülmesine ruhs( 

1927 senesinde 
Amerika tayyare-
cüerlnden Redfem 
tek satıhh bir 
tayyare ile Cenu
bi Amerikada bir 
seyahate çıkmış ve 

son defa olarak Ve
nezüella üzerinde 
görünmüştü. 

O tarihten iti
baren tayyarecijri 
bir daha görmek 
nasib olmamıştır. On bir seneden
beri bu tayyarecinin ne olduğımu an
lamak ve tayyaresinin enkazım bul
mak için her sene Güyan ve BrezU-
3ra ormanlannda araştırmalar yapı-
hyor, fakat hiç bir netice almamı-
yordu. 

Geçen sene Amerikalılar, tayyare
cinin düşmesi ve yahut inmesi muh
temel olan yerlerde yeniden araş
tırmalar yapmışlar ve îngUIz Gü-
yan'mm cenubunda Redfemln bin
miş olduğu tayyarenin enkazısı bul
muşlardır. Tajryaremn enkazım bul
duktan sonra Redfemin âkibeti hak
kında tereddüd ve şüpheye mahal 
kalmamıştı. 

Şimdiye kadar insan ayağı bas
mamış olan ormanlarda tek basma 
kalmış olan tayyarecinin bir tarafta 
can verdiği ve yahut vahşi hayvan
lar tarafından parçalandığı muhak
kaktı. İşte bu kanaate blnaendir ki 
bir ay evvel Nevyork asliye mahke
mesi, Redfernin öldüğüne karar ver
miş, zevcesinin de tayyarecinin si
gorta bedelini almasına müsaade et
mişti. 

Hukuki vaziyet bu merkezde iken 
son günlerde beklenmedik bir hadi
se çıkmıştır. BrezUyadan Fransaya 
dönen bir Fransız, gazetecilere de
miştir ki: 

— Avrupalı ve Amerikalılarm öl-
müç zannettikleri Redfeml bir kaç 
ay evvel gördüm. Kendisi hayatta-

Amerikalı tayyareci Redfern 927 senesinde Cenubî 
Amerikada kazaya uğramış, o zamandanberi ken
disinden haber ahnamamıştı. Mahkeme tayyareci
nin ölümüne hükmetmişti. Halbuki Brezilya içeri
lerinden ^elen bir heyet tayyareciyi yarı vahşî 
Hindliler arasında görmüş, fakat kendisini alıp 

getirmeğe muvaffak olamamıştır. 
tm* 

dır. Hattâ, yanında dört gün misa
fir kaldım. Kendisini İngiliz Gü-
yanımn cenubunda Brezilya orman
larında gördüm. Hattâ fotografisinl 
de çektim. 

Bu adam, bunu söylemekle berar 
V ber, Redfemin yerli vahşiler ara-

smda çekmiş olduğu fotografisinl 
gösterdi. Sonra izahatına devamla: 

— Adım Alessy'dir, uzun zaman
danberi Cenubî Amerikada yaşıyor 
ve şimendifercilikle meşgul oluyor
dum. İki arkadaşım da vardır. Biri 
Amerikaü kimyagerdir. Öteki Fran
sız mühendisidir. 

Bir gün arkadaşlarla beraber, 
Amazon nehrini takib ederek mem-
bama doğru çıkıyorduk, yerli Hindll-
lerin oturduklan yerlere vardıktan 
sonra şarka saptık ve tam Hattıüs-
tüva üzerine geldik. Orada maden 
araştırmaları yaptıktan sonra tek
rar Amazona dönmeğe karar verdik 
ve Brezilya topraklanna girdik. Yol
da, pek iptidaî bir hayat yaşıyan 
Hindlilere rasladık. Ben Hindlüerin 
konuştukları dili bUdiğim cihetle, 
Hlndll kabUe şefUe görüştüm. Söı 
arasmdıa bana dedi ki: 

— Biraz ötede bir beyaz insan ya
şıyor, o bizden daha vahşidir. Arar 
mızda yaşıyor, fakat danslarımızda 
ve eğlencelerimizde bulunmak iste
miyor. 

Şunu da ilâve edeyim ki, çok akıllı 
bir adamdır. Hattâ şimdiye kadar 

gördüğüm ve tam-
dığım beyazların 
en uslusudur. 

HlndlI reisin bu 
sözleri, merakımı-
zı k a m ç ı l a d ı , 
beyaz insanla gö
rüşmeğe karar 
verdik ve Hlndll-
nin gösterdiği İs
tikamette biraz 
yürüyerek bir kö
ye geldik. 

Beyaz inşam görmek İçin uzım 
uzadıya sormağa ve aramağa lüzum 
yoktu. Bronz renkli Hindliler ara-
smda uzun boylu bir beyaz gördük. 
Bu, hakikî bir iskelete benziyordu. 
Sıska bir vücud, kemiklere yapışmış 
bir deri. 

Bu adam âdeta çırılçıplak bir va^ 
ziyette idi. Üzerinde nebatlardan 
örülmüş bir şey vardı. Zavallının 
fiziyolojik sefaleti çok büyüktü. 

Etrafım sardık kendisüe konuşma
ğa ve maneviyatım kuvvetlendirme
ğe teşebbüs ettik. Bize Hindçe kesik 
bir kaç kelime Ue mukabele etti ve 
eüm göğsüne vurarak: 

— Adım Redfemdir, Redfem diye 
bağırdı. Redfeme baktık.kendlslnl 
tedavi ettik. Giyecek elbise ve kun
dura verdik ve yamnda dört gün kal
dık. Kendisini bizimle beraber ha
reket etmek için kandııınağa uğraş
tık. Fakat bu teşebbüslerimiz boşa 
gitti. Çünkü artık medeniyete dön
mek istemiyor ve kendisini bu iptidaî 
hayat ve yerli Hlndlüer arasında rar 
hat buluyor. Biz o kanaateyiz ki, 
Redfem tasryaresi ile yere düşerken, 
dimağı sarsılmış ve muvazenesi zar 
yıflamış 

Kendisim zorla alıp götürmeğe te
şebbüs ettik. Fakat şiddetle muha
lefet etti ve çırpmıp durdu. Biz de 
tekrar kajnğımua. binerek Amazon 
yolile döndük. 

İşte Redfem hakkında size anlar 
tacağım bunlardır. 

Atina posta ve 
telgraf konferansı 
Birçok meseleler görüşüldü, 

teklifler, hazırlandı 
Atlnada toplanan Balkan antantı ve 

küçük itüâf devletleri posta - telgraf 
konferansı dağılmıştır. Türk murah
has heyeti şehrimize dönmüştür. 

Atina konferansında posta - telgraf 
işleri hakkmda faydalı kararlar veril
miştir. Kongrede görüşülen meselele
rin başlıcalarmdan biri de 1939 senesi 
ilk aylannda Buenos Aires'de toplana
cak olan beynelmilel posta - telgraf 
kongresi hazırlıklarmm ikmalidir. 

Beş senede bir toplanan bu kongre
ye Balkan antantı ve küçük itilâf dev
letleri posta işleri üzerinde müştere
ken teklifler yapacaktır. Atina konfe-
ransmda 150 kadar tekUf hazırlanmış
tır. Kongreye iştirak edecek devletle
rin tekliflerini Berlin posta ittihadı 
toplamaktadır. Balkan antantı ve Kü
çük itilâf devletlerinin posta - telgraf 
işleri üzerindeki diğer tekliflerim ha
zırlamak üzere üç ay sonra bir kon
ferans daha toplanacaktır. Konferan-
sm toplanacağı yer henüz tâyin edil
memiştir. 

Konservatuar projesinde ya
pılacak tadilât kararlaştı 
Şehzadebaşında yapüaCak olan kon

servatuar binasmm müteveffa Alman 
miman B. Plölzik tarafından yapı
lan projesi son zamanlai-da tadil edil
mişti. Yapüan tadUât binanm cep
hesine ve derinliğine taalluk ediyor
du. Bu tadilâta aid proje tasdik edil
mek üzere Nafia Vekâletine gönde
rilmiştir. Vekâlet yeni projeyi tasdik 
ettikten sonra binaiun inşasma baş
lanacaktır. Bu husustaki tahsisat 

tKTtSADt MESELELER 

Muamele vergisinde 
yapılacak tadilât 

Muamele vergisi ve istihlâk resmi 
beş beygirden aşa;ğı muharrik kuvvet 
kullanan fabrikalarda tatbik edilmi
yor. Bu yüzden bazı fabrikalann, bu 
gibi resimlerden kurtulmak için 
fabrikalarım küçülttüklerinden bah
setmiştik. Bu küçülme hâdise
si, en ziyade Yedikule deri fabri
kaları arasmda görülmüştür. Bu hâ
diselerden devlet hazinesi de zarar gto-
düğü gibi, endüstri de küçülmek su-
retUe birçok inkişaflardan mahrum 
kalmıştır. îktlsad vekâleti. Maliye ve-

-kâleti muamele vergisi ile istihlâk re»-
nünin, sanayi üzerinde oynadığı menfi 
tesirleri tedkik etmişlerdir. Neticede, 
bu verginin değiştirilmesi bir zaruret 
halinde kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar hdizı fabrikalar, ver
gilerin tatbiki yüzünden şeklen küçül
müşlerdi. Bımdan sonra tekrar büyü
yeceklerdir. Alâkadarlar bunda büyük 
faide görüyorlar. Vergiden kaçmmak 
İçin küçülen fabrikalann kalite itiba-
rlle fena mal çıkardığı iddia ediliyor
du. Şimdi bu iddia varid değîldir. 

Hasüı muamele vergisi ile İstihlâk 
resminin beş beygirden aşağı muhar
rik kuvvet kulla:nan küçük müessese
lere de teşmil edilmesinden büyük 
faideler hesap edUmektedir. İkinci fl-
İdr de, beş beygirden aşağı muharrik 
kuvvet kullanan müesseselerden ver
gi almamak.. Adı küçük sanayi olan ve 
beş beygirden aşağı motor kullanan 
müesseseler ai'asmda, mahiyet itibar 
rile büyük sermayeliler çoktur. 

Muamele vergisinde yapılacak olan 
tadilât şeklen küçük gibi görünen, 
hakikat halde büyük sanayi zümresi
ne dahil fabrikaları da hududlan içi-

MOtekaid bir Yunan 

«Atatürk dünyanın en büsrük 
kumandanlarındandır» diyor 

Yanyanın sâ • 
bık merkez ku
mandam müte-
kald Yunan ge
nerali Panayota-
kos şehrimize 
gelmiştir. 

Kendisüe gö
rüşen bir mu
harririmize ge
neral Panayotar 
kos demiştir ki: 

— Memleketi
nizi ötedenberl 
görmeyi, Türk-

Gcnenü PanayoUkos lerle tamşmayı 
arzu ediyordum. 

Bu defa elime bü3mk bir fırsat geçti 
ve bu çok büyük emelime kavuştum. 
Memleketimde Türk muhipliğünle 
şöhret bulmuşumdur. Türkler çok 
mert ve asîl insanlardır. Ordunu» 
karşı bÜ3rük bir itimadım vardır. 

Asker bir adamda aranacak büjrük 
mezijret, ahlâktır. İyi disiplin gör
müş bir ordu dalma ve her zamaa 
için kuvvetlidir. Alelade bir Yunan 
vatandaşı olarak söylemiyorum, bir 
Yunan generali olmak sıfatüe diyo
rum M: Atatürk dünyamn en büyOk 
boımandanlarmdandır. 

Edirne Nafıa müdürü terfî 
ettirildi 

Ankara 6 (Akşam) —'Edime vllftr 
yeti Nafıa müdürü B. Kemal ölçer bir 
derece terfi ettirilmiş ve maaşı seksen 
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Mühim bir nokta 
Modayı herkes harfi 

harfine tatbik etmemelidir 
Ekser kadınlar modasn harfi harfi

ne tatbik etmek İsterler. Halbııki her 
moda olan şey, her kadına yakışmaz. 
Bilhassa şişmanlık zayıflık, kısa ve 
uzun boyluluk meselesi bu hususta 
mühim rol oynar. Bunu daima gözö-
nünde bulundurmak her kadm için el-
«emdir. 

Şimdi plaj mevsimindeyiz kısa şort
ları, bele kadar açık mayoları, plâJ el
biselerini bütün kadınlar yaş ve vü
cut farkı gözetmeksizin giymek ister
ler. Bu kostümler şişmanlara yaraş
maz. Bele kadar açılan elbiseden ta
şan etler, şorttan çıkan kalın baldır
lar nazara hiç te hoş görünmez. Bu 
kostümlerin zayıflar için de aynı 
mahzuru vardır. Cılız kol ve bacakları, 
«rtın kemiklerini göstermek güzel 
bir manzara değUdir. 

Şehirde uzun boylu ve şişman olan
lar nazara çarpan renkleri, ekose ku
maşları, büyük çiçekli emprimeleri, 
geniş kemerleri, bolero ve yüksek şap-
kalan katiyen glymemelidirler. 

Uzun boylu ve zayıf olanlar koyu 
renk kumaşları, hiç kemeri olmıyan 
elbiseleri, Jayo veya kravatı olmıyan el
biseleri, dar ve kısa etekleri glymemeli
dirler. 

Kısa ve şişman olanlara kap, trua-
kar manto, enli çizgili kumaşlar, gö-
ğüse büyük çiçek takmak, tunikler, 
iki renk ayn kumaştan yapılmış elbi
se, yaraşmaz. 

Kısa ve za3nflarda drape elbise, rağ-
lan takma kol, koyu renk elbise, sıkı 
ve uzun kol, nazara çirkin görünür. 
Yalnız makiya] meselesi şişmanla za
yıfta aymdır. Saçm, gözün, cUdin ren
gi ile sürülen pudra ve kırmız rengi 
değişir. Fakat her ikisi aym noktala
ra dikkat etmeli ve tabiîlikten aynl-
mamalıdırlar. Yanaklara sürülen faz
la kırmızın zayıf bir çehrede pek çir
kin durduğımu herkes teslim eder. 

Şişman bir kadımn da yüzüne süre
ceği fazla kırmızı, sıcakta durduktan 
bir müddet sonra kendi yüzünün mo
rarması ile karışır pek garip bir çeh
re halini alır. 

R e ç e l i iyi m u h a f a z a iç in 
k o l a y b i r y o l 

Reçel kaynatmak zamam yaklaşı
yor. Reçellerin bir seneden diğer sen»-
ye kadar taze kalması için reçel kava-
nozlanmn ağzmı örtecek büyüklükte 
beyaz kâğıttan jruvarlaklar kesmeli. 
Reçel daha sıcakken kavanozlara bo-. 
şaltmalı, evvelce kesilen kâğıtları ha
fifçe telle vurulmuş taze yumurta 
akına batınp kavanozun ağzma ya-
pıştırmalı. Reçelin sıcaklığı bu kâğıt
ları kurutur ve kavanoza yapıştırır. 
Kğıtlar kuruyan yumurta akı ile ka-

Benekli ve parah kumaşlar Moda haberleri 

BeneM ve paralı kumaşlardan elbi
se, manto, tayör her şey yapümakta-
dır. Resimde görülen modeller düz ku
maşla beneklUeri kanştınlarak vü-
ctıde getirilmiştir: 

1 — Pembe fular üzerine lâcivert be
nekli elbise. Kemeri ve üzerine giyilen 
ceketi lâcivert krep marokendendir. 

Caketin İçerisi elbisenin kumaşmdan 
kaplanmıştır. 

2 — Siyah etekle giyilen beyaz üze
rine yeşil paralı tayör. BoynundtJd 
eşarp yeşildir. 

S — Lâcivert sürahtan elbise ve be
yaz üzerine lâcivert benekli sürahtan 
manto. Elbisenin kemeri, mantonun 

kumaşmdandır. 
4 — Şarabi üzerine gri benekli elbi

se. Kısa bolerosu kumaşın ters tara-
fmdan yapılmıştır .Gri üzerine şara
bi, beneklidir. 

5 — Kırmızı üzerine beyaz paralı 
krep dö şin elbise. Yakası ve önünde
ki beyaz jile beyaz krep dö sindendir. 

Ç i l e k p o m a d ı n ı n f a y d a s ı 
Çilek mevsimindeyiz, yüzünde çil 

oİMüar çilek pomadmı sürerlerse fay-
dasmı görürler. Bu pomad cildi ber-
raklaştırdığı İçin çili olmıyanlar da 
kullanabilirler. 100 gram taze çUeğl 
ezmeli, İçerisine bir kahve kaşığı tat
lı badem yağı koyarak karıştırmalı. 
Düz olarak bir kahve kaşığı patates 
unu Uâve ederek pomad haline getir
meli. 

înce savaşpurdan bir mustatil al
malı, iki göz ve bir burun, yeri için 
makasla yer açmalı. Yüzdeki çiller 
üzerine pomadı sürmeli, cildin içine 
girmesi için elle yedirmeli, patiskaya 
da bu pomadı bolca sürerek yüze ya-
pıştırmalı. 

Bu pomad sürülmezden evvel yüz 
güzelce yıkamp temizlenmeli ve uzan
mış olarak İM saat kadar muhafaza 
etmelidir. 

İm deri gibi bir şey olur, havayı ge
çirtmez, reçeli bozulmaktan gayet iyi 
muhafaza eder. 

Pişmiyen pasta 
tki taze yumurta, bir bardak pudra 

gekeri, İki çorba kaşığı kakao, otuz 
tane pöti bör bisküisi, on bir çorba 
kaşığı sulandırılmış vejetalin yağı 
(100 gram) biraz toz vanilya almalı. 

Yumurtaları telle köpürtmeli, içe
risine toz şekeri ve vanilyaja atarak iyi
ce çırpmalı, ateşte sulandırılan (ka
tiyen kızdırılmamalı) vejetalin yağını» 
on bir çorba kaşığı olarak ölçmeli, şe
kerli yumurta içerisine kakao ile ilâ
ve ederek karıştırmah, krema yapmalı. 

BisküUerl avuç içerisinde küçük 
parçalara kırarak ufalamalı, hazırla
nan kakaolu krema içerisine kanştır-
malı. 

Yağ geçmez bir kâğıdı yaymalı üze
rine tenceredeki bisküili, kremalı ha
muru boşaltmalı. Kâğıd içinde buna 
gayet kahn bir sucuk şekli vererek 
kâğıtla beraber 3mvarlayıp sarmalı. 
öylece serin bir yerde 24 saat bırak
malı. Buz dolabı varsa hlr iki saat 

içerisinde bırakmak kâfidir. 
ICâğıttan rosto gibi bir yuvarlak 

çıkar, bunu keskin bir bıçakla bir par
mak eninde dilimlere taksim etmeli. 
Arzu edilirse bunların üzerine ince 
toz şeker, rendelenmiş çikolata, yahut 
kızarmış ve dövülmüş badem yahut 
fmdık da serpilebilir. 

Bu pasta kırk kuruşa yapılabilir ve 
altı kişiye bol bol ikram edilir. 

Saçların rengini açmak için 
Suadiye, E. İ. : Saçlarınızın rengini aç

mak için oksijenli su ve amonyalc kul
lanmak istemezseniz şu tertibi tecrübe 
ediniz: 

350 gram gül suyunu kaynatmız, içeri
sine bir gram âdî çay ve 50 gram Alman 
papatyası ilâve ediniz. Beş dakika bir 
arada kaynadıktan sonra tülbetten »ü-
ztkıüz. Bık olunca bununla saçlarınızı 
çalkalaymız. 

Eğer saçlannızm rengini daha fazla 
açmak isterseniz tarif edilen papatyalı, 
çaylı gül suyu İçerisine 200 gram (telnture 
de rhubarbe â 1/5) karıştırınız. Bu llçcı 
eczaneden alabilirsiniz. 

Açık renk muslinden yapılan 
elbiseleri siyah dantelden antrö-
dölerle süslemek çok rağbet bul
muştur. 

ic Koyu renk ipekli elbiseler 
üzerine açık renk, pembe, maoi, 
san, yeşil kısa bolero giymek ta-
ammüm etmiştir. 

if Vual dö şuadan (kalın mus
linden) mantolar modadır. 

İf Benekli kumaşlar modadır. 
Küçük benekli büyük paralı, açık 
yahut koyu renk üzerine her ne 
suretle olursa olsun çok giyilmek
tedir. 

İf^ Çiçekli emprimeden ziyade 
birçok renk çizgili kumaşlara rağ
bet edilmektedir. 

-k Çiçekli faydan manto yapı
lıyor. 

•ir Tığ iğnesi ve keten tiresi ile 
örülen yakalar pek çok elbiseleri 
süslemektedir. 

it Yazlık elbiselerde nervür ve 
düğme görülmektedir. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Temek pişirmek füç bir şey delildir 
Taksim Topçular caddesi, B. T.: Ye

mek pişirmek zannettiğiniz kadar güç iş 
değildir. Basit yemeklerden başlar yavaş 
yavaş öğrenirsiniz. 

1 — Soğan ayıkladıktan sonra elleri
nizde kokusu kalmaması için dövülmüj 
keten tohumu ile ellerinizi yıkaymız. 

2 — Pişerken dibi yanan tencereyi he
men soğuk su doldurulmuş bir leğen içe
llisine oturtunuz ve tencerenin kapağını 
açınız. Yanık kokusu gider. Yalnız ateşe 
yemeği koyımca gazı kısmız ve arasıra 
yemeğin suyunu çekip çekmediğini kon
trol ediniz. 

3 — İstediğiniz yemekleri yazımz, nasıl 
pişirildiğini tarif ederiz. 

Bardakların çabuk kırılmaması için 
Selma E. V.: Sayfiyede, bahçede ye

mek yerken tabak ve bardakların çabuk 
kırıldığından şikâyet ediyorsunuz. Bu gi
bi eşyanın kırılmaması için kaynatma-
nm çok faydalı olduğunu pek çok defa 
yazmıştık. Size tekrar tarif edelim: 

Derin bir leğen, yahut büyük bir ten
cere içerisine iki avuç odun külü koyunuZı 
üzerine yerû satın alınmış daha hiç kul
lanılmamış tabak ye bardakları koyunuz, 
bunların üzerini tamamile örtecek so
ğuk su ile doldurunuz ve ateşe koyunuz. 
Fıkır fıkır kaynamağa başladığı zaman 
saate bakarak tam iki saat kaynatınız. 

Su azalmamalı, arasıra kaynar su ilâve 
ederek tabakların daima su altında ol-
masma dikkat ediniz. İki saat sonra ateş
ten indirerek öylece soğumağa bırakmıi 
Sonra soğuk su ile yıkaymız. 

Bu suretle pişen tabaklar zor kırıklıkla
rı için pek çok hizmet ederler. 

MAZİNİN YOKO ALTİNDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
AHaha yalvarmağa başladı: 
«— Bilmek istemfedlglBi i » şeyleri 

babam söylemesin... Yarabbi!.. Söyle
mesin!..» 

Fakat yeniden Atıf beyin sesinin yük.-
aeldiğini işidiyor; cümleleri duyuyor; 
ve birdenbire o müthiş hakikatle karşı
laşıyor: 

KardeşmişlerJ 
İkisi de mukadderatm l&netlemesi 

İmiş... 
Başı döndü, gözleri kşırardı ve bir

denbire oraya boylu boyımca 3ngıldı. 
« « « 

Atıf masasına abanıp bir müddet 
ağladıktan sonra salona geçerken, ha-
lınrn üstündâ Nazanm upuzım baygın 
yattığını görünco kızımn herşeyi öğ
renmiş olduğunu anladı. 

Artık zavallı adamın üzüntüsüne 
pâyan yok... Haftalarca beyin hum
masından kıvranan yavrusunun başı 
ucımda gece gündüz bekledi. Hasta
lık esnasmda, zavallı baba, yirmi se
ne ihtiyarladı. Artık işleri dahi onu 
alâkadar etmiyor... Her şeyi tasfiye 
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ne iyileşen kızma ayırdı. 

Nazan hastahğı atlatınca hayatı 
bambaşka görmeğe başladı. Bu mese
leyi uzun uzun düşündü. Babasının 
perişan hali, kızcağızı müthiş surette 
sarsıyordu. 

Kaderin hazırladığı facianın için
den, mümkün mertebe salim kurtul-
mamn çaresini aradı. 

Bir gün, babasının ellerini avuçla
rım içine alarak: 

— Babacığım! Bak ben artık iyileş-
tlm... Hem emin ol ki manen de ra
hatım... Çünkü karanmı verdim... Ce
lâl benim kardeşim.. Bımu gayet ta
biî olarak kabul ediyorum. Sen, Lâmia 
hammm adresini biliyor musun?... 
Ben o zavallı felâketzede kadınla gö
rüşmek istiyorum... İkinizin haksız 
yere bu derece ıztırab çekmenize gön
lüm kail olamıyor... Mazinin yükü 
altmda böyle ezilmemiz doğru değil
dir. 

İhtiyar adam, gözleri yaşararak: 
jravrusuna baktı: Nazan hissiyatını 

teselli için mi bu sözleri sarfediyor?.. 
Fakat genç kızın açık alnmda, te

miz ve doğru bakışlı gözlerinde büyük 
bir sükûn ve metanet görünüyordu. 

Baba, bir müddet düşündükten 
sonra: 

— LAmia hanımı ne yapacaksın? 
- diye sordu. 

— İşittiğime göre oğlu başını alıp 
uzak seferlere gitmiş... Kadın yapa
yalnız perişan bir haldeymiş... Onu 
buraya çağıracağım... 

— Buraya mı?.. Nasıl olur, kızım... 
— Babacığım!.. Sen benim muva-

aeneli bir insan olduğumu bilirsin. 
Btaıin ol ki münasebetsizlik yapmam... 

İhtiyar adam hayran hayran kızmı 
•üzdü: Doğrusu bu yeni nesil, haya-
tm umulan ve umulmıyan darbeleri
ne karşı metanetle göğüs germesini ne 
İyi bUiyor!... Böyle vaka kendi şeklin
de yetişmişlerden birinin başmdan 
geçseydi, eski romanlarda olduğu gibi 
ya intiharla yahud da verem döşeği
ne serilmekle nihayetlenirdi. KendUe-
xl dahi hayatlarını idare edememiş, 
ifte bu hale gelmemişler miydi? La
mla bir taraftan matem içinde, o bu
rada perişan!... Hâlâ da silkinmesini, 
bu yükün altmdam kalkmasını bilemi
yorlar, beceremlyorlardı!. 

Halbuki Nazan, sırf devrin nikbinli-
flnâen aldığı bir kuvvetle feleğin her 

nasıl azmetmişti. 
Atıf bey ufukta parlıyan hafif ümid 

ışığma kapüairak haftalardanberi ilk 
defadır gülümsedi. 

— Peki kızım! Görüyorum ki si» 
gençler, hayatı daha 13̂1 anlıyor, daha 
ijri biliyorsunuz... İstediğin gibi ha
reket et, yavrum!. 

*Celâlciğim! Kardeşim 
O günden sonra mun müddet has

talandığımı, ölümle çarpıştığımı el
bette duymuşsundur! Yaşamak isti
yorum. Çünkü ben hayatta mukadde
rata esir olmağa kail değilim. Katiyen 
kaniim ki, hâdiseler insanları değil, 
insanlar hâdiseleri yaratır 

İyileşdikten sonra bambaşka bir ha
leti ruhiye içindeyim. Olup bitenleri, 
serin kanla, uzun uzun düşüTidüm ve 
bunu bir facia gibi karşıladığımız 
için kendi kendimizle alay ettim. 

Kardeşimmişsin! Oh, ne iyi... De
mek bizi biribirmize cezbeden kuvvet, 
bir kan çekmesinden başka birşey de-
ğümiş! 

Hattâ seni daha yeni tanıdığım za
manlar, muhabbetime isim koyama
mış: 

— Ah, Celâl ağabeğim olsaydı! -di-
yti kaç kere düşünmüşümdür. 

Ekseriya ük intiba en doğru damdır. 
Sminim ki sen de benim fikrimdestn. 

lam, manen salim insanlarız. Damar-
lanmızda akan kan ayni temizlikte
dir. 

Şimdi yaptıklarımı ve kararımı dinr 
le: 

Anneni gidip buldum. İddialarımın 
doğruluğüe onu ikna ettim. Kendisi 
bir haftadanberi bizim evdedir. Ba
bam çifliği idare etmesi için îzmire 
emniyetli bir adam yolladı. 

İki ihtiyarcik artık nisbeten sakin 
ve mes'utturlar. Yegâne derdimiz sertr 
sin... Babamızın işini idare etmek de 
senin vazifen... Çünkü malûm ya, bir 
üyorsun, o hasta bir adamdır. 

Mektubumu alır almaz gel. Evimiz 
gene eski neşeyle dolsun. Fakat daha 
samimî, daha candan bir neşe... Sen 
geldikten sonra, ben yaramaz oğlum 
Atıfın elinden tutar, sen de haşari kı
sın Lâmiayı yola getirirsin; onları bo^ 
göz ederiz. Çünkü doğrusu kıskant-
yorum: Senin hem annen, hem bar 
ban var. Bu suretle ben de tiAnne!» 
diye başımı dayayacak bir göğüs bu
lurum... 

(Romanın sonu 12 nci sahifemizdedlr) 

Pek yakında 
Bu sü tun la rda (Vâ — Nû) n u n 

diğer bir güzel romanı başhya-
caktır . 
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Eski ve yeni İstanbul 
Ermeniler Kınalıadaya niçin 
fazla rağbet etmişlerdir? 

Leon, rahip kılığına girmiş suikasdçılar tarafından 
birdenbire müthiş bir baskına uğramıştı 

Eskiden diğer Adalardan daha fas
la Rum olmasına rağmen, ErmenU»* 
lîn rağbet ettiği bilhassa Kinalıydt, 
Bunun sebebi, acaba Biaanstan kal» 

. ma bir dini anan© midir? 
Bundan evvelM yazılanmdan bk« 

rinde, Büyükada3ra sürülen imparBr 
toriçe İren'den bahsetmiştim. Doku» 
zuncu asrm başmda Nisefor ismin», 
deki nazın onu ansızm hal'edivermlş 
ye evlâdmm gözlerini kör etmeUü 
meşhur bu günahkâr kadmm yerim 
hükümdar olmuştu. 

Hemen hemen bütün memlek»! 
yeni imparatora boyun eğdi. Yalnu 
Anadolımun ortalarmdaM askerler, 
büyük bir sefalet içinde bulunduk
larından, kumandanları Ermeni 
ıVartan'ı isyana kışkırttılar. 

Bizanslılarm - bir harfini tatt* 
rifle - Vardan dedikleri bu kudreU* 
asker, yanlış haberler almıştı. K 
dişine: 

— Hele sen İstanbul sularına var; 
halk, türedi imparatorun zulmün
den öyle bîzar ki, kapılar sana der
hal açıhverecek! - denmişti. 

O da buna inamp ordusile dere te
pe düz gitti; bugünkü Üsküdarm se
lefi olan Hrisopolis'e kadar dayandL 
Dayandı amma, vaziyet umduğu gi
bi çıkmadı. Kapılar duvar! Asker
ler, Nisefor'a sadık! 

Ermeni kumandan, rakibinin sağ-
iâan soldan sevkiyata başladığımı öğ
renince süklüm püklüm geri çekildi; 
bugünkü Uludağm eteklerini boy
ladı. İlle her yeri yağma etmek iaÛr 
yen askerlerine de söe geçiremediği 
için, gizlice Nisefor'dan aman düedi; 
Affa nail olduğu takdirde her şeye 
razı! Silâhlanm verecek... 

Sözünü tutmamakla meşhur olan 
yeni imparator, Vartan'a bol keseden 
vaadlerde bulımdu: Malının, canı
nın ve sevdiklerinin emniyette ola
caklarına dair en büyük yeminimi 
etti. Hattâ bu manevî vaadin maddî 
bir işareti olmak üzere, bojmundaki 
altın haçı da Vartan'a gönderdi. O 
da askerlerirü bir gece habersizce 
başsız bırakıp, ata bindi; yanma em
niyetli bjr adamım alarak, doğru 
Sius şehrine! (Yani bugünkü Gem
liğe.) 

Oradaki manastırda - papasm me
rasim yapmamasına rağmen - kendi 
kendinin saçlarım kesip papaa elbi
sesi giydi. Bir kayığa binerek kapar 
ğı Kınalıadaya attı. 

Burada, ismini de Savas'a tebdil 
ederek samimiyetle kendini din ve 
toprak işlerine hasretti amma, çok 
kuşkulu olan imparator, bu hüviyet 
değişmesine bir türlü inanmamıştı. 

Devrin en azüı cellâdlan, Likaon-
yalı, yani Konyalı piyade neferleri 
arasmdan çıkardı. Nisefor, bunlar
dan bir müfreze tertib ederek Kına^ 
lıda Eermeni serdann kendisi İçin 
hazırlattığı hücreyi baıstırttı. Adamr 
cağızm elini kolunu bağladılar. Oöo-
lerine mili soktular!... 

Vartan, müthiş yaralan Ijd olduk
tan sonra tam mânasUe bir aziz har 
lini aldı. Hayvan postlarına sanlar 
rak ve ancak kendi yaptığı ekmeığl 
yiyerek, yalın ayak, başı kabak, çile 
doldurdu. Uzım bir ömür yaşadt 
Her yerden sofular gelerek, meşhur 
bir papas diye onun duasmı aldılar. 

İşte, Kmalı'ya Ermenilerin rağbe
tini çeken manevî hadiselerden hlıl 
bu olmuştur. 

Kınalıya taallûku olan diğer bir 
ttıeşhur Ermeninin hadisesi: 

Vartan'ı İstanbul üzerine yürüme
ğe kışkırtanlar arasında, Leon I». 
ftıinde bir Ermeni ile Mlşel admda 
bir kekeme vardı ki, bunlann İkisi 
de sıkıyı görünce, asi kumandana 
tiıanet ederek Nisefor taraflısı olmuş
lardı. 

Gel zaman git zaman, bir tatam 
'»Maceralardan sonra ikisi de, birbiri-

Kmumdaı 

ni mûteaMb Bizana tahtma çıktılar. 
Leon hükümdarken, Keke Miselin 

kendi aleyhine bir tuzak hamriartı-
ğım öğrenmiş, onu, sarayımn zln-
danlarmda hapsedo:^ külhanda dlr 
ri diri yanmağa mahkûm etnüştL 

Bu hüküm infaz olunacağı gün, 
Eieke Mlşel mahpıunmdan çıkarıldı, 
zincirlere bağU olarak götürülüyor
du. Fakat Beşinci Leon'un kansı ile 
Keke'nin arasmda vaktUe bir mü
nasebet olsa gerek İd, kadm kocası 
üzerinde tesirde bulunarak: 

— Şimdi yortu içindeyiz... Bu mur 
kaddes günler geçsin, cezajn öyle tat
bik edersin! - dedi. 

Çok sofu olan Leon da buna nza 
gösterdL Keke Mlşel zindana iade 
edUdi. Fakat imparator çok müte-
vehhimdi. Bir gece uykusu kaçarak, 
acaba Keke ne yapıyor diye merak-
laıup usulla aşağı indL Mahkûmun 
bir gardiyanla ayni yatakta uyudu
ğunu gördü; ve çeküdi gitti. 

İmparatorun bu ziyaretini faik 
edenlerden biri, ertesi sabah Kekeye 
Ermeninin gelerek kendisini gözetle
diğini söyledi. Mahkûm, ilk vartayı 
atlattıktan sonra kurtulacağım umu
yordu. Fakat bu ziyaret imparato
run h&lâ onunla meşgul olduğunu 
Isbat ettiği İçin, Mlşel, bunun üzeri
ne son kozunu da oynadı: 

VaktUe isyanda kendisUe bember 
olanlara bir adam gönderip: 

— Ya beni kurtarınız, yahut sisi 
de ele veririm! - diye tehdidde bu
lundu. 

Adamlar bunun üzerine fevkal&de 
korktular ve gayet enteresan bbr 
suikasd hazırladüar. 

Leon bütün imparatorlarm &dett 
üzere her sabah kiliseye iner, duar 
smı papaslar ve mugannilerle be
raber yapardı. Gür sesli olduğu içta 
kendini de büyük bir hanende taf 

y^ronlu. O sabah te« yüzünü gözür 
nfl İhtimamla sardı. Zira tstanbulun 
en müthiş kışlarından biri olduğun
dan İyi ısıtılmamış olan kUlsede üşü
memek lâzımdı. Nitekim biraz scmra, 
aazBym.bdr k^ıs ı da açıldı; buradan 
klllsfinln papaslarile mugannileri ay
ni şekilde s^n^rmş sarmalanmış loir 
halde içeri girdUer. Bunlar, saraym 
haricinde yatarlar; her sabah muay
yen zamanda kapı önüne birikirler, 
açılınca içeri girerlerdi. Bugibokü so
ğuk sebebiie nöbetçUer onlann hakikî 
papaslar degld, ihtilâlciler olduğunu 
farketmedller. 

Tam ibadet başlamıştı ki, bir arbe
dedir koptu. Evvelâ bîişpapası Er
meni Leon sanarak üzerine saldırdı-
dılar. Adamcağız, derhal kafasmı 
açıp saçlannm tıraşU olduğunu gös
terdi ve kurtuldu. 
Kilisenin içi, bir ana baba günü ha

lini almıştı. Herkes çil yavrusu gibi 
dağıldı, fakat kimse dışan çıkamadı. 
Çünkü suikasdçılar kapılan tutmuş
lardı. 

Leon kısa boylu, fakat çevik hare
ketliydi. Bir sıçrayışta mihrabın al
tına girerek saklanmıştı. Fakat orada 
keşfedUmesI, ve «affedin!» diye 
haykırmasına rağmen öldürülmesi 
güç olmadı. Dev cüsseli bir asi, bir 
küıç darbesUe beşinci Leon'u ikiye 
blçü. 

AsUer derhal zindana hücUm etti
ler. Keke Mişel'i oradan çıkanp, zin
cirlerini çözmek imkânım bulmadan 
sıcağı sıcağına imparator ilân etti
ler. Zincirlerin anahtan, bilâhare 
Leon'ım üstünden çıktı. 

Tazan: Sermed Molıtar Alf" 
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Mlşel'ln naçl, Kınahya gömüldü. 
Kansı ralıibe yapıldı. Oğullan da zar 
m^nın âdeti üzere hadım edilerek yine 
Kmahadn manastınna yollandı. 

YtiTflk Çelebi 

İzmir Ticaret lisesinde açılan i(ursiar 

tzmir ncaret lisesi kurslanm bttlrealer muaSİBitafii kcmb« 
İzmir (Akşam) — İzmir Ticaret liseslnrten bu yıl Sİ fenç menin 

Ticaret lisesiodeki muhtelif kurslardan d* 40 g n M tAkU) eUttlni kmaiAiı 
ikmal ettüderine dair diplomalar verllecektiK Â l liMİ edri)ly»l jnbııslTHİ» 
78, fen şubesinden 19 kızımız, Cumhur i^ KM *rittWff'*'YUD tf, SBfttftOiUkl 
akşam kurslarmdan 1S5 bayan menjB filacaktuv , 

Pembeten de oyuna kalktı 

Sürme tulumu, pudra kutusu, clr 
gara kâğıdı (1), bir şişe lavanta... 

Yüz tuvaletini bir daha tamamlı^ 
di; lavantalara bulandı. 

— Acele ile kral suyımu getirmeğe 
unutmuşum. O pek lâzım işte. Sen
de vardır, kuzum ablacığım... deyip, 
kolonyası avucuna döke döke göğ
sünü, koltuklanmn altım sıvazladı. 

Kadife çiçekli atlas fistanı giydL 
Açık mı açık, dar mı dar, kısa mı kı
sa... G ö ^ , kollan çıplak, kumaş 
vücudüne yapışık olduğu için her bir 
âzası meydanda; eteğin fazla kısah-
ğmdan baldırlarımn yarısından aşa
ğısı görünmede. 

Nihayet boncuk peçesini de örttü: 
— Haydii! dedi. 

İçeriye müjde koşturmağa hacet 
yok, Asahyı görünce, şişkonun yüreği 
rahat etmişti. Şu Peçeli odaya bir gir
se. Pembede hiç bilmediği, ummadığı 
yepyeni, köskörpe bıldırcını görünce 
şaşakalsa; kovsalar gitmiyecek hale 
gelse.. 

Eşref, Molla beyin Asalı ile telâşü 
telâşU odadan çıkışından, herifin or
tadan yok oluşundan, şimdi gelince 
sofadaki hareketlerden anlamıştı ki 
bir hazifİlk var. 

Peçeli, meclis odasının kapısına 
geldi. 

Girecek, bir türlü giremiyor. Arka-
smdan iten itene: 

— Dal içeri gözüm; bekliye beklijre 
herkesin sabn tükendi... 

— Bu elbise seni son derecede açı
yor; pek şeker oldım.. 

— Erkek değilken İjen bile karşmda 
yutgunmağa başladım... 

Çekemiyenler, gerilere çekilip yan 
yan bakanlar da var: 

— Bin tane gönlüm olsa birini bu
na vermem... Ağzım açıp ta bayağı 
bayağı konuşmağa başladı mı, iğren-
meklikler gelijror. 

— Adı güzele çıkmış. Hepsi düzgün, 
boya. Sabahleyin yatakta uyanınca 
gör... 

— Ya ağzımn kokusu... Evlerden 
Irak, nefesi öyle ekşi ekşi çıkıyor ki 
burun direklerini tıka!.. 

Göbekli, odada Asah ile kaş gdı 
pandomimasmda. (canlara tak de-
dhiJÜ, artık gelse bu..) diye sabırsız-
hkta. 

Sakah göğsündeki kılavuz da kız
mağa başlamıştı. 

Sofaya çıktı. Kapı önündeki Peçe
liyi yakaladı: 

— Artık gir içeri yahu. Müşürzade, 
mabeyinci bey sana intizarda.. 

Hasba tutturmaz mı? 
<— Başka kimseden istemem. Saray

lı ablam kemanla bir taksim geçsin. 
İnletsin ortahğı; öyle içeri gireyim!.. 

Tam o esnada, Büyük Ceylân, davu
di seslle (Memo) yu okuyor: 

Aman lılcmo 
^aaık l̂ emo ngrL 
pembeten bUe: 
— Veoa okumuyor, dinUyellm!.. dl-

ıfaMitnm aofadan üstüste fihööhüle-
d filetine Saraylı, kemam Kumruya 
terdi; kapı da yapü: 

-̂< Kusuruma bakmaym, beni çağı-

nyorlar, pamuk bacımızm, kulaklars-
mzm memelerini çekin allaseniz, ara* 
da bir sarası tutar. Müsaade edin de 
bir bakayım!.. 

Sofajra çıktı. Peçeli dayatmada: , 
— KabU değil, Memo okunurken 

odaya giremem abla. Sen şu arap aşı-
ran, acem aşırandan bir taksim geç t | 
gideyim yanlanna... 

Aşağüığını söyledik.. Göğsüne sok
tuğu mezad malı kâri kuruşluk yuvar
lak aynayı çıkardı: 

— Şu lâmbayı yaklaştır Ceylana-
ğım, kendime bir daha bakayım!.. 

Bir daha tutturmaz mı? 
— Yoksa Beyaz Papağan tirşe şu

ralarım mı giysem?.. Bu güvez elbl« 
bu gece bana hiç yaraşmadı. 

Sarayhcağızda yeminler: 
— Vallahi de, tallahi de pek yaraş

tı. Perşembe akşamlan, kadir gecele
ri padişahlann koynuna konulan çit-
lenbiklerden daha güzelsin... Sultan 
Mecid rahmetli mezanndan çıksa, se
ni görse, gençliğime doymıyajnm ki 
seni yedinci kadın efendi ederdi.. 

Peçeli de inad da inad. İllâki acem 
aşirandan taksim... 

Tarandil, çarnaçar boyım eğip oda
ya girmiş, Memo3ru kestirmiş, kemEUU 
ahp taksime girişmişti. 

Peçeli gene yok; Pamuk bacıyı ça-
ğınyor: 

— Bana bak dadıcığım; bir karan
fil bul bana, ağzıma sokayım. Sarmı-
sakh cacık yemiştim... 

Yosmalara soruyor: 
— Kardeşler, sizler de sensen var 

mı? 
Uşak Garbise de seslenmede: 
— Garbis ağacığım, mutfağınızda 

nane var dır; iki yaprakçık olsun ge
tir!.. 

Odaya girdi. Girmesile Ijeraber Pem-
betenin çUeden çıkması bir oldu. 

Yepyenilerin müştakı, delisi... O gft-
ne kadar hiç görmediği bir vücud. 

Eşref, bu yeni malm yüzündeki pe
çeyi görünce söylendi: 

— Beyoğlu sükkânınm apukurya 
mevsimi çoktan geçti. Hâlâ mı mas
karalık? (2) 

Omuz bitişiğindeki göbekli, 3raya9-
cacık dürttü: 

— Meşhurei enam Peçeliyi buraya 
kadar getirttün. Beraber sabahhya-
caksınız. Peçesini meçesini de çıkar-
tıversin vechinden.. 

Molla bey şimdi son derecede keyif
li. Pek aşikâreye vurmuyorsa da Asalı-
nm işi kıvamına getirdiğinden dolayı 
şadan... Arkalardan, elini kaldınp sa-
kaUı kılavuza parmak oynatıyor, aşi
kâreye de vuruyordu: 

— Şeyhim, hocacığım, senin giU 
kâr âşinâ ve umur ve hususu sehi-
len icra eden kişilere karşı eşkâli te
şekkürden bîaczlm.. Bu gecemizi şâd 
ve handan eyledln.. 

Peçeli, yüzünde peçesi: 
(Arkası var) 

(1) o vakltkl cigara İE&gıdlannın ban-
lannâa kırmızı bir k&gıd vamuş. Yalaya 
ytmaklara sür, &1& allık... 

C3) O, ve daha sonraki derirlerde MM»' 
kelller» (maskara) derlerdL 



Haftanın vakaları 

Am«riluıds West Potnt 
hsrbije mektebinde her 
•ene mesnn oUcAklar» 
fföris denilen dans kulan 
birlikte hareket dersi ve
rirken yukarıda bundan bU 
sahne förünöyoc 

Görlslerin yürüme talimi (Harbiye talebesinin ŝ örlsler kadar muntazam 
yürüyemedikleri görülüyor) 

Marlene son zamanlarda Paristedir ve 
barlan gezmektedir. En büjrük zevki, 

yukarıda görüldüğü gibi kocasile 
dansetmektir Almanayada kız mektep talebderine maske ile talim yaptmhyor 

AmeriVodan gelen ve Slovaklar için muhtariyet isteyen doktor Hletko'nım reiaitil altındaki hı^et Lebistandan geçerken 

Vasıtasız vergiler' 
Kanun projesinin muhtelit bir 

encümen tarafından tedkik 
edilmesi muhtemel 

Müteahhidlerin, acentelerin, diğer müessese ve 
mükelleflerin, fabrika ve matbaaların vergi nisbetlerî 

Ankara 2 (Hıısusî muhabirimiz
den) — Malî mevzuatımızm en mü
himlerinden biri sayılan vasıtasız 
vergiler kanunu projesi Büyük Millet 
Meclisi maliye encümeninin ruzna-
mesine alınmıştır. Maliye encüme
ninden sonra sırasile iktisad, adliye, 
dahUiye ve bütçe encümenlerinin 
tedMkinden geçmesi icab eden bu 
projenin adı geçen encümenlerce 
tedkik edilebilmesi, 337 maddeden 
mürekkeb muazzam bir eser olması 
dolayısile, hayli zamana mütevakkıf
tır. Halbuki hükümet projenin ver-
güere ücretleri üzerinden alınan hiz
met erbabmm vergi nisbetlerine aid 
olan kısmı müstesna olmak üzere di
ğer hükümlerinin 1 haziran 1938 den 
itibaren meriyete konıümasını fay
dalı görmüş ve bu maksatla; projeye 
bir de madde koymuştur. Onun için 
proje üzerindeki tedkikatın yukanda 
adı geçen encümenlerin azalan ara-
smdan seçilecek muhtelit bir encü
men marifetile yaptırılması kuvvetli 
bir ihtimal dahilindedir. 

Projenin en büyük hususiyeti, ka
zanç vergisinin buhran ve muvazene 
vergileri ile birleştirilerek tek bir ver
gi haline getirildikten sonra: 1 - Ti
carî ve sınaî kazanç vergisi, 2 - Hiz
met erbabının kazanç vergisi, 3 -
Hirfet erbabmın kazanç vergisi na-
nüle üçe ayrılmasının teşkil ettiği 
malûmdur. Bunlardan ticarî ve sınaî 
kazanç vergisine aid olan hükümler
den bir kısmını evvelce yazmıştık. 
Projenin bu kısma aid diğer hüküm
leri şunlal-dan ibarettir: 

Vergilerin nisbeti 
Merkezleri Türkiyede bulunan ano

nim şirketlerle eshamlı şirketler ve 
merkezleri ecnebî memlekette bulu
nan bu gibi şirketlerin Türkiyede ça
lışan şube veya teşekkülleri; umumî, 
mülhak ve hususî bütçelerden temin 
edilen sermaye ile kurulan ve umumî 
bir hizmete mahsus olmıyarak mün
hasıran ticarî bir maksadı haiz olan 
müesseselerle menfaati umumiyeye 
hadim cemiyetlerin ticarî mahiyette
ki teşebbüsleri safi kân üzerinden 
yüzde 16 nisbetinde vergiye tabi tu
tulacaktır. 

Umumî, mülhak ve hususî bütçeli 
daire ve müesseselere, menafii umu
miyeye hadim cemiyetlere ve imti
yazı şirketlere karşı derece derece 
teahhüdatta bulunan müteahhidle
rin vergi nisbetleri kendilerine öde
nen paranm (avanslar da dahil) bin
de on sekizi olarak tesbit edilmiştir. 

Şube veya acentelikle idare edilen 
beynelmilel ecnebi nakliyat şirket ve 
müesseseler; Türkiyede veya Türki-
yeye aid olarak Türkiye dışında yap
tıkları muameleler (transit dahil) 
dolayısile bir ay zarfında yolcu ve eş
ya nakliyatı için tahakkuk eden ta
şıma ücreti üe bu kumpanya şubele
rinin (acenteler hariç) üçüncü şahıs 
makamında diğer kumpanyalar he
sabına yaiptıkları muamelelerden uh
delerinde kalan komisyon ve ücret
lerin her ay tahakkuk edecek kısmı
nın binde 24 ü nisbetinde sınaî ve ti
carî kîLzanç vergisi vermekle mükel
lef olacaklardır. 

Gayri menkul alıp satanlann ve
recekleri sınaî ve ticarî kazanç ver
gisinin nisbeti beyanname Ue bildiri
len satış kıymetinin yüzde on ikisi, 
damga pulu ve kıymetli evrak satış ai-
datmdan almacak vergi de bu aida
tın yüzde altısı nisbetinde olacaktır. 

Diğer müesseseler ve 
mükellefler 

Beyannameye tabi olan mükellef
lerden bunlarm haricinde kalanla
rından: 

1 — Merkezleri Türkiyede bulunan 
âdi komandit Limted ve Kollektif 
şirketlerile merkezleri ecnebi memle
ketlerde bulunan bu gibi şirketlerin 
Türkiyedeki şube ve teşekküller şu 
nlabetler dahilinde vergiye tabi ola
caklardır. 

Vergiye tabi kazancın 10 bin lira
ya kadar olan kısmından yüzde 18, 
10 bin bir liradan 20 bin liraya kadar 
olan kısmından yüzde 24, 20 bin bir 
lira ve daha fazlasından yüzde 30. 

2 — Türkiyede yerleşmiş veya yer
leşmiş sayılan ecnebi müesseselerle 
umumî, mülhak ve hususî bütçelerle 
temin edilen sermayelerle kurulan ti- , 
carî mahiyetteki müesseseler; ano
nim, Limted, sermaye üzerine kazanç 
dağıtan kooperatif şirketler ve beyan
nameye tabi olmadılcları halde be
yanname vermeği tercih eden mü
kellefler de vergiye tabi kazançları
nın 5000 liraya kadar olan kısmın
dan yüzde 16, 5 bin bir liradan 10 
bin liraya kadar olan kısmından yüz
de 18, 10 bin bir liradan 20 bin lira^ 
ya kadar olan kısmından yüzde 24, 
20 bin bir lira ve daha fazlasından 
yüzde 30 nisbetinde vergi verecek
lerdir. 

Gayri safi irad üzerinden ticarî ve 
sınaî kazanç vergisine tabi tutulacak 
mükelleflerin vergi nisbetleri projeye 
bağlanan bir cedvelde gösterilmiştir. 
Bu cedvele göre bankalar ve banka-
cüık işlerile iştigal eden müessesele
rin idarei merkeziyeleri için İstanbul-
da 500, Ankara ve İzmirde 400, nü
fusu 50 binden yukarı olan şehirler
de 200, 20 bin birdne 50 bine kadar 
olan şehirlerde 100, 5 bin birden 20 
bine kadar olan yerlerde 25, 5 bin
den daha aşağı yerlerde 10 lira mak
tu ve bu müesseselerde çalışan beher 
müstahdim başına da gene bu mües
seselerin ticaret ettikleri beldelerin 
nüfus mikdarlarma göre 10 kuruş
tan iki liraya kadar mütehavvil vergi 
almacaktır. 

Bu resimlere ilâveten Türkiyedeki 
şubeleri mecmuu ona kadar (\0 da
hil) olanlar da beher şube içhı îstan-
bulda 50, İzmirde 40, üçüncü sınıf 
şehirlerde 2, altıncı sınıf şehirlerde 
1 lira maktu ve bu şubelerde çalışan 
beher müstahdim başına da 10 ku
ruş ilâ 200 kuruşa kadar mütehavvil 
vergi vereceklerdir. 

Cedvelde şubeleri adedi ondan yü
ze kadar ve yüzden fazla olan bu ka
bil müesseselerden yukarıdakilerine 
ilâveten alınacak maktu ve mütehav
vil vergilerin nisbetleri ayrıca gös
terilmiştir . 

Gene bu cedvele göre bankerler ve 
bankerlik muamelâtı ile iştigal eden 
san:afla;r 10 - 100, borsa simsarları 
7,5 - 75, ikrazatçılar 5 - 60, sigorta ko 
misyonculan 7,0 - 50, ithalât ve ihra
cat ve beynelmilel nakliyat komis
yoncuları, fabrika mümessUleri, it
halât ve ihraca;t tacirleri 25 - 200, ec
za tacirleri merkez için 15 - 150 ve 
beher şubeleri için 5 - 30, sinema fi-
limleri alun satım veya icar ve isti-
carile iştigal edenler 15 - 150 devlet 
dairelerinden gayri müessese veya 
şahıslarla teahhüde girişen inşaat 
müteahhidleri ile orman İşletmesi 
deruhde edenler 10 - 100 lira maktu 
vergi vereceklerdir. 

Yukarıda adı geçen müessese ve 
şahıslar yanlannda çalıştıkları müs
tahdemlerin beheri için beş kuruştan 
200 kuruşa kadar mütehavvil vergi 
vermekle mükellef tutulmuşlardır. , 

Fabrika ve matbaalar 
Fabrika ve matbaa işletenler 50 -

100 lira maktu vergi ve müstahdim 
başına da yetmiş beş kuruştan üç U' 
raya kadar mütehavvil vergi verecek
lerdir. Fabrika ve matbaalann ver
gi nisbetleri tayin olunurken bulun
dukları şehirlerin nüfuslaıı nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Nüfusta mikdan ttibarile dördi/n-
cü ve beşinci sınıfa' dahil şehirlere 
sahUde bulunduklan takdirde kendi
lerinden bir evvelki sınıflara ithal 
edileceklerdir. Şehrin nüfusuna ba
kılmadan gayri safi irad üzerindert 
alınacak vergi, işgal olunanı mahal 
gayri safi iradmm asgarî yüzde 2 si 
ve azamî yüzde 5 i nisbetinde olacaB '̂ 
tur. 



Hollivudda yerleşmiş sinema 
kralları arasmda Türkiyeli 

Museviler var 
Colombia şirketinin müdürü B, Levi 

izmirli bir hahamın oğludur 
B. Levi: '̂ Dünyada seni bırakmam,, dedi. Evinde mükemmel 

bir çilingir sofrası hazırlatdı. öteki hemşerilere de 
haber verdi. Sedef kakmalı ud meydana çıktı... 

Museviler asırlardan sonra meşhur 
«Babil esareti» nin acısını çıkanyor-
lar. Tarihde çektikleri esirliğin inti
kamını yirminci asırda alıyorlar. Bu
gün yeryüzünde, tarihteki «Babil esa
reti» nin yerine Museviler tarafmdan 
kurulmuş bir «Hollivut esareti» var. 
Hollivutta, üç sinema şirketini bir ta
rafa bıralamz, başka hangi stüdyoya 
gidecek olursanız olımuz, bütün ser
mayenin, bütün işlerin Museviler elin
de bulunduğımu görürsünüz. Bugtln 
Rollivut, büyük sinema stüdyoları 
hep Musevilerindir. Meşhur Metr 
Goldvinden tutunuz da «Artistler itti
hadı» na kadar en büyük kumpanya
lar israil evlâdlannm elindedir. 

Büyük direktörler Musevidir. Reji
sörler Musevi, gençleri sinemaya ka
bul edenler gene Musevi... Hollivutta-
ki büyük sinema şirketlerinden biri
nin müdürü de özbeöz İzmirli bir 
Türk Musevisidir. Hollivutta aşağı 
yukarı bir sinema kralı addedilen bu 
izmirli hemşeri ile gayet garib bir 
tarzda tanıştım. 

Meşhur bir yıldızla görüşmek üze-
fe Colombia stüdyolanna gitmiştim-
^lim çevrilen yerde oturuyoruz. R»-
Jisör muavinliği yapan genç bir ka-
ûm: 

— Size, bugün bir sürprizimiz var... 
fledi. 

— Ne gibi?., diye sordum. 
— Müdürümüz şimdi buraya gele-

•̂ ek... Sizi mutlaka görmek istiyor. 
— Buraya zahmet etmesin; biz onun 

Odasına gidelim... dedim. 
Genç kadın: 
— Hayır, hayır... Biz kendisine siz-

öen bahsettik. Muhakkak sizinle gö-
•^Şmek istiyor, şimdi buraya gel», 
cek... 

Türkçe konuşan müdür 
O sözünü bitirmeden stüdyoya orta 

yaşh, fakat yaşından çok genç görü-
•̂ en, sevimli bir adam girdi. Çok şen-
^- Amerikan artistlerine benziyordu, 
^ana doğru ilerledi. Ve türkçe: 

— Hoş geldiniz efendim... 27 sene 
^nra ilk defa türkçe konuşuyorum. 
Yanlış yaparsam affedersiniz. 

Demez mi? Beklediğimiz müdürün 
*^yle türkçe konuşması beni hayrete 
Sürmüştü. Hollivut stüdyolannda 
^ûrkçe konuşan müdür... Hayretimi 
görünce izahat verdi: 

— özbeöz İzmirliyim. İzmirde Ka-
J^taşta otururduk. Hahambaşımn oğ-
''iyum... 27 sene evvel Amerikaya gel-
^ . Ama 27 sene içinde 27 santim de
nmedim. Para kazandım, Mevki yap-
J^. Palan... Fakat ben hâlâ İzmirli 
Eviyim... 

Halbuki stüdyoda «Levi» isminden 
^^rkes korkardı. Sinema krallarından 
'̂ 'an müdürden herkes çekinirdi. Bi-
^ ^ onunla pek samimî konuştuğu-
«iüzu görenler arasında, çevireceği 
^ u ı için hazırlanan meşhur yıldız 
V l̂ores Del Riyo da vardı. Güzel kar 
^ yanımıza yaklaşarak sordu: 

•~~ Nece konuşuyorsunuz? 
benden evvel müdür cevab verdi: 
- - Türkçe, türkçe... Benim kendi 

'*^uu... 

bi Stüdyolarda «açık sahne» denilen 
* Şey vardır. Samimî aşk sahneleri 

^^rilirken stüdyoya kimse giremez. 
^Çik sah "e» çevrilmeğe başlandığı 
^ a c stüdyonun bütün kapılan ka-
r̂ ^̂ T. İçeride yalmz rejisör, sahnede 
. ' ü olan artistler, fotoğrafçı ve bir 
J^ elektrikçi kalır. O esnada gene bir 
*Çık sahne çevriliyordu. Ben dışarıya 
**«nıağa hazu-landım. Fakat Türkl-
'^ müdür: 

•^ Ne münasebet? dedi, sen benim 

B. Levi 

hemşerimsin... Senin burası kendi 
evin... Yerinden kımıldama... 

Oturduk. İzmir Hahambaşısmm 
oğlımun karşısında o Dolores del Rio-
yu bir görmeli... Mum mu? Mum... 

Dünyada bırakmam 
Filim bittikten sonra Türkiyeli si

nema müdürü beni dünyada bırak
maz... 

Bir aralık sordu: 
— Senin memleket yemeklerini gö

receğin gelmiştir değil mi?.. Belki ca
nın pastırma bile ister... Kaşar peyni
rini göreceğin geldi mi? Türk kahvesi 
burnunda tütüyor... Hele tahan hel
vası... 

Gülümsedim: 
— Alay mı ediyorsunuz bay Levi... 

Burada bunları nerede bulacağım ki?. 
— Benimle yürü... Artık seni dün

yada bırakmam. 
Stüdyodan çıktık. Kapıda zırhh gi

bi bir otomobil duruyordu. Hizmetçi
ler koşup otomobilin kapışım açtılar. 
Bindik. Biraz sonra artistler mahalle
sinde bir kâşanenin önünde durduk... 
Saray gibi bir ev... Bay Levi: 

— Bizim ev... dedi. İçeri girdik... 
Kansma beni türkçe takdim etti. O da 
İzmirli imiş. Levi: 

— Biz zaten burada evlenmeyiz ki... 
Hep memleketten gelen kızlarla evle
niriz. 

O şık salonun duvannda ilk gözü
me ilişen şey sedef kakmalı, nadide 
bir ut oldu. 

Levi hizmetçilerfne: 
— Gelsin rakılar... dedi. Yirmi da

kika sonra önümüzde pastırmasmdan, 
cacığına kadar her şejri tamam bir 
çilingir sofrası kurulmuştu, öyle bir 

çilingir sofrası ki bunun 3ranmda Ba-
lıkpazarmda koltuk meyhanelerinde-
M çilingir sofralan pek sönük kalır
dı. 

Levi: 
— Rakımı Türkiyeden getirtirim... 

Halis «Klüb rakısı» dır... En sevdiğim 
meze de tahan helvaslle cacıktır. 

Aklıma Ahmed Rasimin en sevdiği 
mezerlerden birinin tahan helvası ol
duğu geldi. 

Bay Levi: 
öteki hemşeriler 

— Aman, dedi, öteki Türkiyeli hem-
şerileri de çağırayım... 

Telefona sarıldı. Bir kaç yere tele
fon etti. Bir müddet sonra kapınm 
önünde otomobil gürültüleri. Misafir
ler gelmişlerdi... İçlerinde kimler yok? 
Manisada kendi parasile bir hastane 
yaptıran madam Eskinazinin kardeşi, 
eski gazeteci David Freskonım kızı 
madam Fresko, çocukluğunda Ameri
kaya gelip burada evlenen ve bizim 
sevimli doktorumuz, saylav B. Abra-
vayanm kız kardeşi bayan Abravaya... 

Hepsi de âdeta heyecan içinde oda
ya girdiler: 

— Türkiyeden mi geldiniz? diye et
rafımı sardılar. Bayan Abravaya kar
deşi doktor Abravayayı gençlik zama-
nındanberi görmemiş. Mütemadiyen 
soruyor: 

— Hâlâ eskisi kadar genç mi? 

Kadıköy aşıkı 
Bayan Fresko Kadıköyün âşıkı... 

Sual sual üstüne: 
(Devamı 10 uncu sahifede) 

Hikmet Feridun Es 

Istanbulun en büyük su 
membaı; Terkos gölü 
601 kenarındaki fabrika nasıl çalışıyor? 

Fabrikada yapılan yeni tesisat 
İstanbul belediyesi, Terkos su tesi

satım ele aldığı zaman, başhca iki 
mühim noksanla karşılaştı: Şehre akı
tılan suyun azhğı ve bunun içilebile-
cek halde olmaması. 

Şirket, su mikdarmı arttırmak için 
uzun senelerdenberi hiç bir şey yap
mamış, bilânçosımu jrüksek kârlarla 
kapatmak emelile mümkün olduğu 
kadar masraf etmekten çekinmişti. 
Yalnız Nafıa VekâletUe Belediyenin 
teşebbüs ve ısrarları üzerine, Kâğıd-
hane sırtlannda İlk tasfiye havuzlan-
m inşa etmeğe mecbur olmuş ve suya 
burada klor mahlûlile, kısmen olsun, 
tasfiye etmeğe başlamıştı. Fakat ya
pılan bu tesisat küçük ve kifayetsizdi: 
Bu havuzlarda Büzülmesine rağmen 
suyım tamamile temizlendiğini iddia 
etmek mümkün değildi. 

Aradan şirket çekilip te Belediye 
Sular İdaresi, işe başladığı zaman, 
çoğu çürümüş, dar boru ve kanallar
dan mürekkeb bir şebeke, kuruldu-
ğundanberi küçük bir kısmı bile de
ğişmemiş, yarım asırlık makinelerle 
mücehhez bir fabrika, ve bu bozuk, 
noksan tertibatla karşılaşılmıştı. 

Belediye Sular İdaresi, suyun mik-
danm çoğaltmak, tazyikini arttırmak 
ve nihayet mikroblardan temizliyecek 
şekilde tasfiye etmek için geniş mik-
yasda bir proje ile işe başladı. 

Aradan geçen bu beş sene içinde 
- resmî tahlil raporlarına, bîtaraf, mü
tehassıs bakteriyolog ve hekimlerin 
teminatına göre - Terkos suyu Istan
bulun en temiz, en emin suyu vaziye
tine gelmiştir. 

Ajmi zamanda şehir İçinde yapılan 
yeni tesisat ile suyun mikdan sene
den seneye fazlalaşmıştır. Bu sayede 
bugün Terkos şebekesi şehre 24 saat
te 73500 metre mikâbı su veriyor. Fakat 
bu aded de îstanbulvm bugünkü 
•e yarınki İhtiyacım tamamile karşıla
maktan uzaktır: Her şeyden evvel su
yun mikdanm ve tazyikini arttırmak 
lâzımdır. Bu İhtiyacı gözönüne alan 
Sular İdaresi, şehirdeki şebekede ol
duğu gibi, Terkos gölündeki fabrika
da da esaslı ıslahat ve İlâveler 3rapıl-
masım sarurl görmüş ve bu sahada 
da derhal işe başlamıştır. Suyu Terkos 
gölünden alarak şehre akıtan fabrika 
nasıl çahşıyor? Burada yapılan yeni 
İnşaat ve ıslahat neden İbarettir? 

Belediyenin muhtelif sahalardaki 
faaliyet ve mesaisini yakmdan takib 
etmekle beraber, gölü ve fabrikayı 
görmemek - gazetecilik bakımından -
cidden büyük bir noksandı.. Sular 
İdaresinin kıymetli müdürü B. Ziya 
Erdenin pek nazik daveti ile bu nok-
sanhğı da gidermek fırsatmı elde et
tim. 

B. Ziya Erden, Terkosım şirketten 
satm aUnması hususunda Vali ve Be
lediye reisi B. Muhiddin Üstündağm 
gösterdiği müstemir faaliyet ve te
şebbüslerinde fen işleri müdürü mfa-
tile kıymetli bir yardımcısı olduğu gi
bi, şimdi de idarenin başmda ıslahat 
plânının tatbikine, müesseseyi mo
dem bir tarzda idare etmeğe çalış
maktadır. 

Geçen cuma günü Belediye reis mu-
avirü B. Ekrem Sevencamn reisliği 
altındaki daimî encümen âzasile bir
likte Istanbuldan Terkosa gittik. Top-
kapıdan Terkosdaki fabraika arasın
daki mesafe 89 kilometredir. Bu yo
lun bir kısmı, Topkapı - Lüleburgaz 
asfalt şosesini teşkil ediyor. Hadım-
köyünden sonra Terkosa kadar bozuk 
bir yoldan geçmeğfe mecbur olduk. 
Maamafih yemyeşil bir tabiatin güzel
liği bu arızalan hissettirmiyor. 

Bir vadinin ortasında bulunan Ter
kos su fabrikası, Terkos gölüne 1200 
metre mesafededir. Şehre akıtılacak 
su, gölün iki muhtelif yerinden ve 
600 milimetre kutrunda iki boru vası-
tasile alınıyor. Su, gölden çıktıktan 
sonra tabiî meylî akışile ilkönce 1200 
metre mikâbı hacminde bulunan ka
bul havuzuna gelmektedir. Bu havu
za gelmek için mekanik bir tazyike 
ihtiyaç yoktur. Bundan sonra su, fab
rikada mevcud makinelerden her bi
rinin kuyulaı-ına taksim edilir. Ma

kinelerin tazyiki altmda kalan su 600 
mUimetre genişliğindeki üç boru va-
sıtasUe fabrikaya 3250 metre mesafe
de ve 1200 metre mikâbı büyüklüğün
de bulunan Ceieopmar mevkiindeki 
kabul havuzuna dolar ve bu havuz
dan da mekanik bir tazyike maruz 
kalmadan kendi tabiî akışile Kâğıd-
hanedeki süane havuzlanna akar. 
Göl yanındaki fabrika ile bu süzme 
havuzlan arasındaki mesafe 40 kilo
metredir. 

Terkos gölü şehre nazaran alçak 
seviyede olduğundan suyu gölden alıp 
akıtmak için büyük bir fabrika tesi
sine lüzum görülmüştür. Fabrikada 
her biri buharla müteharrik 8 tane 
bü3mk makine vardır. 1885 senesinde 
imal edilen bu makineler, ancak Be
lediyeye geçtikten sonra kısmen ıslah 
edilmişlerdir. Her makine 24 saat 
müddetle mütemadiyen çahşmakta-
dır. Yalnız bu müddet içinde makine
lerden üçü münavebe ile bir müddet 
dinlenmektedirler. Her makine beher 
dönüşünde 200 metre mikâbı su bas
maktadır. 

. Bu suretle fabrika 24 saatte 37,500 
metre mikâbı suyu şehre vermekte 
muvaffak oluyor. Fakat Sular İdare
si, bu mikdan şehrin su ihtiyacı için 
kâfi görmediğinden İngiltereye 24 
saatte 24 bin metre mikâbı su verecek 
bir makine sipariş etmiştir. 

İkinci bir yazımda yeni makine 
münasebetile yapüan tesisat, fabrika-
mn idaresi, gölün bugünkü vaziyet ve 
İstikbali ve Evkaf idaresinin göl 3m-
zünden açtığı dava hakkında tafsilât 
vereceğim. 

Mustafa Ragıb 

B. Şerife B.td: n s 

Türk hava kurumu istanbul şube
sinden: Pendikte Arabacı sokağında 
oturan bahçıvan bay İdris Hava kuru
muna yüz lira teberru etmiş ve eşi ba
yan Şerife de yanlarma sahip olduğu 
bir evle bahçe ve bir bakkal dükkânile 
10 parça tarlayı Hava kurumuna terk 
ve teberru etmiş ve tapularım şubemize 
göndermiştir. 

Zelzele felâketzedelerine 
yardım 

Akşehir (Akşam) — Kırşehir felâ
ketzedelerine toplanan iane bin beş 
yüz lirayı bulmuştur. Teberrüata de
vam edilmektedir. 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Tirkive Ecnebi 
SENELİK liOO kung 2700 kuru] 
6 ATLIK 7M » 1450 t 
S ATLK 40a > 800 • 
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PosU ittihadut* d&hll olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelltl 

9S00, altı aylığı 1600. «ç 
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Galatasaray Yugoslavya-
da bir turneye çıkıyor 

Sarı kırmtzı takım ilk olarak Yugoslavyanın tertip 
ettiği beynelmilel titmuaya iştirak edecektir 

Galatasaray takran 

Milli küme maçlarmı üçttocfllttlckı 
bitiren ve memleketimizin en çok 
sevilen klüplerinden biri olan Qala-
tasaraylılar Yugoslavyada bir tumey« 
çıkmak üzeredirler. Galatasaraylılar 
İstanbuldan perşembe günü saatt 
20,30 da konvansiyonel ile Belgrada 
hareket edeceklerdir. Galatasaraylı
lar ilk olarak bundan bir ka!ç ay ev
vel İstanbula gelen Yugoslavya 
takımının yıldönümünü kutlamak 
üzere tertib ettiği beynelmilel tur-
nuaya iştirak edeceklerdir. Bu tur-
nuaya Galatasaray ve Yugoslavyar 
dan maada Yugoslavlann en kuv
vetli klüplerinden biri olan Beogradkl 
üe Macaristan şaunpiyonu Ferenzvar 
roş iştirak etmektedir. 

Galatasaraylüar 12, 13, 16 haziran
da yapılacak olan bu tumuadan son
ra Barovaya giderek Bata takunUe 
karşılaşacaklardır. Diğer tarafdan 

Galatasafayın Yugoslavyada bir tur
neye çıktığım haber alan dlğ«r bir 
çok Yugoslav klüpleri maç yapmak 
ü2«re müracaatt» bulunmuşlardır. 
Eğer bu müracaaüer üzertauls an-
la^onak kabU olursa Galatasaray ts" 
tanbula dönmeden evvel birkaç nıaç 
daha yapacaMır. Klüp umumt kâübl 
B. Adil Oğuzun başkanı bulunduğu 
kafile aşağıdaki 14 futbolcûdezı mü-
rekkeptü": 

Kaleciler: Sacid ve Necml. 
Müdafller: Salim, Adnan ve Turan. 
Hafiar: Nubar, Halil, Mustafa ve 

Eşfak. 
Porverdlen Necdet, Süleyman, Gün

düz. H&şlm ve Bülend. Galatasaray
lılara dost Yugoslavyadan güzel ne
ticelerle dönmelerini temenni ve Türk 
sporu hakkmda İ3d bir intiba bıraka^ 
caklannı ümid ederiz. 

Amerikada atletizm 
Malot 4 4 0 yardayı 46 s 9/10 <ia koştu 
Kalifomiyada yapılan atletizm mü

sabakalarında Amerikalı atlet Malot 
440 yardayı (400 metreden biraz faz
la) 46 S. 9/10 da koşmağa muvaffak 
olmuştur. Bu suretle Malot 400 met
reyi 49 saniyeden evvel koşmağa mu
vaffak olmuş olan 11 atlet araşma 
girmektedir. Bu atletlerin dokuzu 
Amerikalı: 

Vilyams 46 S. 1/10, Kar 46 6. 2/10, 
Luval 46 B. 3/10, Istman 46 S. 4/10, 
Smalvud 46 S. 7/10, Hardlin 46 S. 
8/10, Vodrul 46 B. 8/10, Benke 46 S. 
9/10. 

Diğerleri İngiliz: 
Brovn 46 S. 7/10 ve Robests 46 S. 

8/10 dur. Ajm gün yapüan müsabar 
kalarda elde edUen muhtelif derec»-
1er: 

100 yarcteı: Talley 9 S. 7/10 
220 yarda: Or (Kanada) 21 B. 2/10 
Mü: Ktmingam 4 D. 11 6. 7/10 
120 yarda: Ma. flamfrls 14 S. 6/10 
Smk: Dey, DÜ ve Varol 4 M. 27 
Gülle: Rian 15 M. 94 

Strode 15 M. 71 
Disk: Zagler 47 M. 68 
Cirit: Soher 66 M. 33 

Inegölde bir kupa maçı 

inegöl (Akşam) -~ Memleketimla-
de mevcud iki spor klübü kendi mu
hitleri çerçeveleri içinde çalışırlarken 
bu memleketin öz evlâdlan olan İM 
klübün gençlerini salnimî bir karşı
laşmaya davet eden Halkevünizin 
spor komitesi ortaya büyük kübik 
bir duvar saati koyarak İdman yur
du Ue yeni Doğanspor klüljü futbol 
birinci takunlain arasmda bir kupa 

maçı tertip etmlştL Büyük Ue kalar 
balık huzurunda Halkevi adma yar 
pılan bu maçm neticesinde İdman 
yurdu (5 - 1) gibi büyük Ur farkla 
Yenidoğan spor klübünü mağlûp 
ederek Halkevinln saatini llçebayın 
elinden almıştır. Gönderdiğim resim 
her İki klüb oyuncularmı Halkert 
spor komitesi başkam B. İbrahim Ua 
Ue bir arada göstermektedir. 

Hollivudda sinema 
kraHarı arasında 

Türkiyeli Museviler 
var 

Ba^ tarafı 9 uncu sahifede) 
— Kadıköy nasıl? Haydarpaşa nar 

sü? 
Bundan sonra Kadıköylü tanıdıklar 

rmı soruyor: 
— Doktor İhsan Şükrü meşhur ol

du mu? Süresrj^ paşa tiyatro yaptır
mış... Bay Salâh Cimcozlar ne âlemde? 
Mahmud Ata gene Kadıköyünde mi? 

Sinema müdürü bir aralık: 
— Aman bay Hatem nerede? O sizi 

görmsein... Hemen elimizden alır... de-
dL 

Biraz sonra bay Hatem içeri girdi 
Gayet şişman, neşeli bir zat... FuzuU-
den beyitler okuyor... Bu bay Hatem 
milyonermiş. Amerikada «Market» de-
nUen büyük pazarları ilk defa o kur
muş. Sokakta domtaes satarak işe baş
ladığım söylüyor. Bugün milyonlar 
içinde... Halis muhlis Kuzguncuklu... 

U t d u v a r d a n i n d i r i l i y o r 
Meclis pek hararetlenmişti. Bir ara

lık sedef kakmalı nadide ut duvardan 
indirildi. Bay Levi udu eline aldı. Bay 
Hatem onun yanma oturdu. Şık sine
ma müdürü öyle bir ut çalıyor kL.. Hem 
ne şarküar, ne eski şarkılar... İçlerinde 
benim büe katiyen bilmediklerim, işit
mediklerim var... Ne «Al yanakta çifte 
de çifte benleri var..»lar... Ne «Felek-
de bana neler etti»ler... Neler., yalnız 
şarkılarm, gazellerin arasmda bazı ke
limeleri unutmuşlar, bunların yerine 
İngilizce keümeler koymuşlar... Gazelde 
de ingilizce bir tuhaf duruyor... 

En büyük meraklan daTürkiyedekl 
yeni şarkılar... Hepsi birden rica edi
yor: 

— Yeni hangi şarkılar çıktı. Ne olur 
tdr tanesini söylesenize... 

Mümkün olsa ve bilsem bana saba
ha kadar şarkı söyletecekler... Ut fash 
bittikten sonra bay Levi hizmetçisine: 

— Perdeyi ger... diye emir verdi. 
Duvarm bir köşesine beyaz, küçük 

bir perde gerüdi. Salon karardı. Bir de 
bakayım. Küçük beyaz perdenin üze
rinde İstanbul... Türkiyeli sinema mü
dürü bundan dokuz sene evvel Türki-
yeye gelen bir Amerikalı sinemacıya 
Istanbulun ve İzmirin manzaralarım 
filme almasını telgrafla bildirmiş. Şim
di bu çeküen fUimden biri kendi evin
de, biri de bay Hatemin evinde... Bay 
Hatem bu filmi sinema şirketinden 
750 dolara satm almış... 

Bay Hatemle bay Levi: 
— Eğer bu filim de olmasa halimiz 

haraptır., diyor. Her hafta filmi -çıka
rır, seyreder, kurdlanmızı dökeriz. 

Filimde manzaralar değişdikçe birl-
birlerinl dürtüyorlar: 

— Kuzguncuk... Kuzguncuğa bak.. 
Köprü, köprü... Ah canım köprü... Ka
dıköy... Mühürdar. 

Filim bittikten sonra ben: 
— Bende yeni bir Türkiye albümü 

var... Apartımammda... diyecek oldum. 
Hemen Hatem efendi otomobile atla-
ymca apartımanıma koştu. Matbuat 
Umum müdürlüğünün bana gönder
diği resimli Türkiye albümünü getirdi. 
Albümdeki «Şehirler» kısmınm her sa-
hifesini, çevirdikçe o şelırln şarkısını 
söylüyorlar.. Meselâ Adana gelince hep 
bir ağızdan: 

«Aman Adanalı... Yavrum Adanalı» 
şarkısı, Sivas çıkmca «Sivashyım» şar
kısı... Bilmedikleri eski şarkı da yok... 
Ç a n a k k a l e l o k a n t a v e b a r i 

Gece yansmdan sonra Hollivutta 
Çanakkaleli bir Musevinin açtığı «Ça
nakkale» lokanta ve barma gitmeğe ka
rar verildi. tJç otomobille yola çıktık. 
Ben bay Hatemin gayet lüks otomobili
ne düştüm. Yamnda oturuyordum. 
Meşhur HoUivud bulvarmdan geçerken 
Hatem efendi o lüks otomobilinin di
reksiyonu başında bir gazel tutturdu. 
Aklıma herşey gelirdi. Fakat meşhur 
HoUivut bulvarmda bir lüks otomobU 
içinde türkçe gazel işidecegllm gelmes-
di. Hatem efendi o kadar coşmuştu M, 
gazeli söylerken bazen ellerUe işaret
ler yapıyordu. Ben: 

— Aman Hatem efendi... Bu lüks oto
mobili bir yere çarptıracaksmız... de
dim. 

Omuzlarmı silktt: 
— Çarpılsın kâfir... Şimdi memleket 

hatırıma geldi... 
Hikmet Feridun Ee 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ Y O Z Û 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Perde arkasında oynanan roller - Abdül 
hamid'ln oğlu Abdürrahim'ln bir sözü 

Bir garb karikatürü: Abdülhamid, 
Perde arkasında başka roller de oy- j 

namyordu. Selânikte ordu köşkü mu-
hafızlarmdan süvari j^başısı Süley
man Fehmi beyin - mütekaid albay 
Tuncay - hususi not defterinde mü-
talea eylediğime göre: 

(Abdülhamidin hal'inden sonra yar 
nmda Selânige gitmiş olan şehzadesi 
Abdürrahim efendi bir gün Alatinl 
köşkünde muhafız zabitlere: 

— Babamm 31 mart hâdisesinden 
evvel bazı geceler kardeşim Bürha-
neddin efendiyi bir kaç defa hususi 
dairesine celbeylediğini, orada ikisi 
gizli bir şeyler konuştuklarım işitmlç-
tik. demişti.) 

Vakıâ OsmanU hanedam âzasuun 
biribiri aleyhinde söyledikleri sözlere 
tamamen itimad caiz değilse de Bür-
haneddin efendi Abdülhamidin en mu-
temed oğlu olduğuna göre Abdürra
him efendinin bu kardeşini 31 mart 
ile ilgUi gösteren bu sözlerini yabana 
atmamak lâzım geür. Çünkü Abdül
hamidin 31 mart hâdisesini hazırla
mak için yapılan gizli teşebbüslerden 
haberdar bulunduğunu gösteren de
liller az ve kuvvetsiz değüdir. Onun 
bu teşebbüslerden haberi bulımunca 
gerek kafadan kardeşi Vahdeddin ile 
görüşmüş olması, gerek en mutemed 
oğlu Bürhaneddine bir şeyler açması 
ihtimalden hiç te hariç sayılamaz. 

Hareket ordusu İstanbulu ele geçir
dikten sonra kurulan divamharb tar 
rafmdan isticvab altma alman üçün
cü musahib Nadir ağa Yıldız araştırı
lırsa bulunacak jurnallar Üe 31 mart 
vakasma kimlerin nasü iştirak ettik
leri anlaşılabUeceğini ifade etmişti. 

Nadir ağa saraya götürülmüş ve 
Üsküdar mutasamfı Cemal, jandar
ma kumandam Oalib beyler nezare
tinde Abdülhamidin hususi dairesin
de gösterdiği yerlerde yapılan tahar-
rijrat ile Şûrayi Devlet âzasmdan Tay
yar, maarif meclisi âzasmdan Nadiri 
Fevzi, rüsumattan Tevflk beylerin, 
Ali Kemal beyin, Abdülhamidin tütün 
kıyıcısı Mustafanm jumallan elde 
edilmişti. 

Musahib Nadir ağ^amn ifadesine 
göre: (1) 

(Meşrutiyetten sonra da Abdülha-
mide jurnallar verilmekte devam edü-
mekteydi. Fakat bu İş evvelce olduğu 
gibi alenî değU, gizli jrapıhyordu. 

Kıyıcı Mustafa, Abdülhamidin içece
ği tütünleri kıyardı. O bu işi görürken 
musahiblerden birisi yambaşmda bek
lerdi. Sonralan Mustafa gizli bir yere 
çekilip tütün kıymağa başlamıştı. Bu 
sırada jurnallan bir teneke tütün ku
tusuna kor, kutunun üstünü mühür-
liyerek (efendimize mahsus tütün) 
diye Abdülhamide takdim ederdi. Hün
kâr jumallan ahr, fakat Mustafanm 
yalnız başına kıydığı tütünleri içmeğe 
cesaret edemez, dışanya gönderirdi. 
Bu tütünleri musahibler İçerdi. Nadir 
ağa, Mustafanm jumalcüığmı mabe
yin başkâtibi Cevad beye haber ver
mişti. Ali Kemal bey ̂ umallarmı şif
re kâtibi vasıtasile takdim ederdi. Tü
fekçi HalU bey sık sık, Kânül paşamn 
oğlu Said paşa yaver olduğu İçin nö
bette kaldıkça huzura girerdi.) 

Kıyıcı Mustafanm içinde jurnalla-
n takdim ettiği teneke tütün kutusu 
Abdülhamidin her gün oturduğlı oda-

oğlu Bürhaneddine ders veriyor 
da ve Ali Kemal bejön maruzatı kû* 
çük mabeyin dairesinde bulunmuştu. 
Bu jurnallar okununca irtica hâdisesi 
hazırlamrken Abdülhamidin bir z»' 
man tereddüd geçirdiği anlaşılıyor. 

İrtica muharriklerinin paraya ihtl* 
yaçlan vardı. Mürteci askerin hadis* 
esnasmda (yanlarmda İcab ederse bir 
ay dayanacak kadar) para bıüundu* 
ğunu beyan ettilderi dujmlmuştu. 

İrtica vakasmdan sonra yollarda 
çalıştırılmak üzere Kümeliye sevkedl' 
len mürteci bölüklere mensub bir oô  
başı - Manastır merkez kaymakamı 
iken - bana )kendUerine tevzi edileo 
para ile başlan belâya sokulduğunu) 
söylemişti. Bu para saraydan, Abdül* 
hamidden gelmezse nereden gelebilir* 
di? 

Hal'den sonra Yıldızda bulunan n»' 
kid ve tahvilât yekûnu bir buçuk mÜ* 
yon lirayı geçtiğine nazaran bu riva
yetler ehemmiyetsiz ve hakikatten 
uzak sayılmak kabU olamaz. 

Bu malûmat ve meydana çıkan juf 
nallar ile netice gözönüne getirilire* 
Abdülhamidin kendisinden para isti' 
yenlerin tazjriklerine nihayet muva* 
fakat ettiğine hükmedilmek zaruri 
olur. 

İstibdadı esnasmda Abdülhamid p** 
rasüe bir hafiye ordusu idame eyletniŞ* 
ti. Demek ki şimdi de gene parasü* 
- hakikatte mUletin parasile - mürtc 
çileri besliyordu. 

Abdülhamidin bugünlerde Avrup* 
bankalarındaki parasmdan yedi yû* 
bin, bir milyon, iki milyon lira çektiP 
3rolunda rivayetler deveran eidyoröo-
Bu rivayeti iptida Mevlânzade Serbe** 
ti gazetesinde ortaya atmıştı. 

Vakıâ Mevlânzade şahsen 
hamide düşman, veliahd Reşad efcö' 
diye dost idi. Ancak başmusahib Cê  
her ağa divanıharbde Volkan muh»^ 
rirlerinden Lûtfi beye mühürlü ^^ 
İçinde ihsam şahane teslim ettiğini''^ 
Lûtfi beyden aldığı teşekkümaıo^ 
Abdülhamide takdim ettiğini söyl** 
mistir. 

Divanıharbce bu ihsan muam^̂ ** 
Binin tekerrür ettiği. Vahdetinin d* 
Cevher ağlanm odasma geldiği ve »!*' 
nın ona da para verdiği anlaşılmışta' 

Maksada hizmet için ne yolda va^' 
talarla adam kandırılmağa Ç^§^\,' 
ğım Avnullahülkâziminin divanıh^ 
huzunmdald şu ifadesi bir misal ter 
kü eder: (2) 

(Ramazan içinde bir gün bir hif|^ 
tiyan ile tanımadığım birisi Y*'^*^ 
geldi. Bir taraftan biçarelere y * ' ^ 
diğer taraftan cemiyete - Fedakâr^ 
cemiyetine - hizmet etmek arzu et 
ğtni, bunun için Divanyolunda (B^ 
riyet) kıraathanesine Fedakâran ^ 
miyeti levhasmm asılmasına m ^ s ^ 
de edilirse kraathanede bir saz hcy 
ti çahştırüarak günde üç, beş Ur* zL 
dar menfaat temin edüebileceğinl ^ 
ledl. Cemiyet namım çalgıü kahvd^ 
talik etmeği muvafık bulmadığuo * ^ 
reddettim. Bu adam Şûrayi ̂ ^"Kf 
âzasmdan Tayyar beydi. Arası 
müddet geçtikten sonra tekrar g^ 

(Arkas ı^ ' 

(1) Tanln gazeteslnd» İntihar e<i«* *̂  
yanatından. ruttf^ 

(2) Seyid ATnüilahOlkftzlml: <P' 
örfi ve AvnOUahüIk&zunl) rlsaleaL 
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Siird mektupları 
Sîirdde zengin maden 

damarları var 
Bir heyet gelerek muhtelif makilerde 

tedkikler yapmağa başladı 
Yol ve şimendifer İnşası hususunda 

büyük bir faaliyet var 

Sflrdden tir fflHhıfif 

Siird (Akşam) — Siird bölgesi 
Tasi tuzlalarla çevrili olup bu havali
nin geniş bir lasnumn tuz ihtiyacım 
karşılamaktadır. Halen belllbaşlı se-
klj tuzladan her yıl on binlerce ton 
tua istihsal edilmektedir. Geçen yıl 
tide stok tuz kalmamıştır. Bu sene 
havalann yağmurlu geçmesinden tuz 
Çikanlmasma geç başlanmıştır. 

Bundan başka Şiirdin altın, demir, 
kömür ve çok zengin asfalt maden
leri vardır. Altın madeni eski devir
lerde işletilmiş bilâhare yüzüstü bı
rakılmıştır. Memleketteki zengin ma-
Öenlerimizln verim kabiliyetini tes
pit için geçenlerde başmühendis Ce-
Vad refakatindeki Amerikalı müte
hassıs bir mühendisle beraber Di-
farbakırdan şehrimize gelerek der
hal maden ımntakalanna hareket et-
*iıişlerdir. Elde edilecek neticeyi ay
lıca yazacağım . 

Diyarbakırdan Cizre ve Van isti
kametlerine yapılmakta olan demir
yolu için tedkiklere faaliyetlere de-
*am edilmektedir. Güzergâhı gözden 
K^iren inşaat başmüdürlüğü mü
hendisleri buraya uğramışlardır. Şi-
öiendifer Süı-din 14 küometre ya
kınından geçecektir. 

Aynca Diyarbakır - Siird şosesinin 
Ûe inşası karaı-laştınlmıştır. Yeni ya
pılacak yol güzergâhı tesbit edilmiş-
^ - Diyarbakır ve Siird vilâyetlerini 
birbirinden ayıran Batman nehri 
Üzerine de (300,000) lira sarfile mu
azzam bir beton köprü kurulacaktır. 

inhisarlar idaresinin istatistikleri-
' ^ göz gezdirilecek olursa görülecek-
**r ki Sürdüler Yeşilaycılann can-
' ^ ^ taraftandırlar. Sürdüler bir 
* ^ kişi istisna edilirse hemen hiç 
"irisi ağzma bir damla bile içki koy-
öiaz. 

Buna mukabil inhisarlar idaresi-
' ^ mamul tütün satış mikdan ge-
î*n 3ailara nazaı-an ehemmiyetli de-
J*cede artmıştır. İdare en uzak ve 
*ÜÇük köylerde bile bayilikler tesis 
*^^lştir. Yapılan sıkı takibat neti
cesinde kaçakçılık vakaları da kayda 

surette azalmıştır. Yakala-
^ ^ ve inhisarlar ambarlarını doldu-
^ ipekli kumaş ve saire İstanbul 
^mrüklerince satıhğa çıkanlmak 
•^ere yakmda İstanbula gönderile-
cektlr. 
4 Bir kaç ay evvel intişar eden bazı 
**^bul gazetelerinde garbde mü-
^ ^ * bir icad başlığı altında iş evle-
'«ıde musiki ile çalıştırılan amele-

'^n daha canlı çalışarak randıman 
peçen in yükseldiğini ve hat tâ 
* ^ r d e bazı müesseselerde de bu 
jT^itin tatbik edildiğini ve alman 
^ d ı m a n m eskisinden çok üstün ol-
^ 6 u yazılmıştı. 

Halbuki bu usul daha asırlarca ev-
^* keşfedilmiş olup Siirdde öteden-
^ ^ âdettir. Meselâ: Yeni bir bina 

?^ tma başlanırken İsin sonuna 
^^daı-^" usta ve amele çalışırken def 

^mbelekler le âlem yapıhr. Bu 

«uretle keyiflenen usta ve işçiler dar 
ha İyi çaıhşorlamuş? 

Fırt ına 
Serimizde geçen gün şiddetli bir 

fırtına hüküm sürmüştür. Rüzgâr bir 
aralık şiddetini arttırmış ve bu ara
da Trahom hastanesile orta okulun 
ve Cumhuriyet ük okulunun çatılan 
uçmuştur. Çocuklardan kazaya uğ-
nyan olmamıştır. 

Bir çok yerlere ve posta binasına 
yıldınm isabet etmişse de nüfusça za
yiat yoktur. 
H e l k e v i n d e k o s t ü m l ü b a l o 

Siü-d Halkevinin tertib ettiği kos
tümlü balo geçen akşam Halkevi sa
lonunda veriüniştir. Güzide davetli
lerin toplandığı bu baloya ilbay ve 
tüm komutanı da eşlerile birlikte 
İştirak etmişlerdir. 

Sabaha kadar muhtelif eğlenceler
le iyi bir vakit geçirilmiş ve kıyafet 
birinciüğini bayan Necmiye kazan
mıştır. Muvaffakiyeti alkışlarla kar
şılanan sayın bayana, Halkevi tara
fından kıymetli çok güzel bir altın 
bilezik hediye edilmiştir. 

R e s m î d a i r e l e r 
Siirdde devlet daireleri ve resmî 

müesseseler dağınık bir halde ve ki
ra evlerinde oturmaktadır. Devair 
için binalar inşası tasavvur edilmek
tedir. İnhisarlar idaresi için (50,000) 
Ura sarfUe modern ve konforlu bir 
bina inşası kararlaştırılmıştır. Ya
landa hazırlıklara başlanacaktır. 

Y i y e c e k f i a t i 
Yollann açılması üzerine Diyarba-

kırdan kamyonlarla sebze gelmeğe 
başlamıştır. Fakat kabak, fasulye 
yüksek fiatle satıldığı için pek az alı
cı bulmaktadır. Et ucuzlamıştır. Ko-
jrun etinin kUosu yirmi kuruştur. 
Bunun da 15 kuruşa inmesi bekle
niyor. 

İyi süt beş, yoğurd beş kuruştur. 
Giyecek ve emsali şeyler çok pahalı 
satılmaktadır. Bu meyanda petrol, 
şeker gibi maddeler de pahalıdır. Bu 
işin esaslı surette incelenmesi lâzım
dır. Her yerde ekmeğin ucuz olma
sına mukabil Siirdde ekmek bir kaç 
kuruş fazladır. Belediyenin ekmek 
işini de ele alması zarurîdir. 

Kasab dükkânları pek iptidaî va
ziyettedir. Bir çoklan sokak orta-
smda ve koyunlaıı duvarlara asmak 
suretile satar. Sıhhî mahzuru mey
danda olan bu halin önüne geçilme
sini ve sık sık esnafın sıhhî muaye
nelerinin yapılmasını alâkadarlar
dan ehemmiyetle temenni ederiz. 

Selâmi İzzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuruş 

Remzi Kitapevi 

Kontrakt Briç 
Meşhur eller No. 8 
«^ A D 6 2 
V A 5 3 
^ 4 8 2 
«t R 10 6 

9 
DV08642 
V a 
8 S S 

çı. 

G 9a 
C 

^ R 7 4 
V R 10 7 
^ A R 6 
4- AD V4 

K & l ^ veren: Cenub. 
Şark T« ffarb zonda. 

• 
V t 

V 10 8 5 S 
— 
D 10 9 7 B 
9 7 2 

A 
Deklârasyon 

•btemı Cenub Garb Şimal fark 

I 2 S.A.(a) pas 4 S.A.(b) pas 
6 S.A.(a) pas pas pas 

n 1 •}• pas 1 if» pas 
2 S. A. pas 4 S.A.(d) pas 
5 S.A.(e) pas 6 S.A. pas 
pas pas 

m IS.A 
5S.A. 
pas 

pas 3S.A.(f) pas 
pas 6S .A. pas 
pas 

Deklârasyon hakkında notlar 
a) Sayısı (20) dlr, her rengr tutucu 

k&^dı vardır. 
b) Elindeki 13 sayı, iki sanzatuyu dör

de c^^nnaga kâfidir. 
c) Her iki eldeki sayının mecmuu en 

a^agı 83 olduğu anlaşıldığından petişUe-
me gitmektedir. 

d) Elinde ya üç as veya iki asla her 
hangi bir renkten bir rua bulunduğunu 
bildirmektedir. 

e) İki as bulunduğunu göstermektedir. 
f) Şilem tecrübesi için yapılmış bir 

deklârasyondur. 

Oyun 
Oyun: 6 sanzatu Sanzatcu: Cenub 

Garb kupanın damını çıktı. Dam, vale 
ve dokuzludan her zaman damın oynan
ması lâzımgeleceğine, bu çıkış iyi bir mi
sal teşkil eder. Çünkü bu elde kuvvet iti-
barlle dördüncü kâğıd çıkılmış olsaydı 
cenub kupadan üç leve yapmış olur ve 
ojTinunu kolaylıkla sıkardı. Kupa danu 
üzerine şark sineğin ikilisini verdi, cenub 
rua ile leveyi tuttu. Müteakiben dört si
neğini aldı. Şark bir karo ve bir pika, 
garb bir kupa, şimal bir karo Iskarta etti. 
Altmcı levede sanzatucu pikalarına baş
ladı. İkinci pikaya garb vermeyince, şar
kın plkayı tuttuğu anlaşıldı. Muhasım ta
raf iki leve aldı, cenub bir içeri girdi. 

Kritik 
Bir çok masalarda yalnız bir oyımcu, 

kâğıdlann fena düşmesine rağmen peti-
şilemi yapabildi. İkinci pikayı oynadığı 
zaman sanzatucu garbde iki karo ve 
dört kupa, şarkta iki pika dört karo bu
lunduğunu tesbit edebilir. Ellerdeki kâ
ğıdlann mikdar ve mahiyeti böylece ta-
ayj'ün ettikten sonra şarkı mecburî kâğıd 
yedirme vaziyetine sokmak mümkün ola
cağı görülür. 

Sekizinci levede sanzatucu küçük bir 
kupa oynıyarak eli garbe verdi ve ^arkı 
bir karo daha yemeğe mecbur etti. Garb 
vaziyeti takdir ettiğinden kupayı alınca 
hemen bir karo geldi. Cenub bu leveyi 
aldı ve bir kupa oynıyarak yere geçti. Bu 
onuncu levede şark fena bir vaziyete 
düştü. Karo yerse sanzatucu büyük pika-
smı ve iki karosunu yapar; eğer pika 
yerse iki pikasını ve büyük karosunu alır, 
her iki halde de petişilemi yapar. 

Mesele No. 9 
ıfı 9 3 
V D 7 
^ A 8 

^ 10 6 
V -
^ D 9 
4« 10 8 

G 

şı 

c 
» R V 7 
» -

Şa 

«f> 84 2 
V -
• 5 
^ D 6 

• 6 
4" 9 5 

Koz kupa. El cenubda. Cenub ve şim&I 
bütün leveleri yapacaktır. 

No. 7 meselenin sureti halli 
Cenub karonun valesini oynar, yerden 

keser, sinek valesini çevirir. 
Şark, en iyi müdafaa oyunu olmak 

üzere boş verir, cenub sinek damı ile le
veyi tutar. 

Cenub karonun masını oynar. Şimal 
keser. Yerdeki İki kr ı-. Cenub bu 
kozlar üzerine iki sij r!r. 

Yerden pika ruasını oynar. TA garbe 
geçer. Garbin pika valesini cenub dam 
ile alır ve altı leve kırmış olur. 

Bu meseleyi doğru halledenler: Bay Sü
leyman Kani tıtem (İstanbul), bay P^h-
reddin Beydağı (Ankara - Yenişehir), bay 

Kari mektupları: 

Seyyahlara ve 
halka konferans 

Halka ve ecanibe ve seyyahlara, 
ufak bir ücret mukabilinde kıymetli 
eserlerimizi, müzelerimizi öğretmek 
ve göstermek, konferanslar verdir
mek; halka memleketini, ecnebilere 
memleketimizi tanıttırmak en doğru 
ve faydalı olan hizmetlerden biridir. 
Otomobil klübünü bu kararı alma
sından dolayı tebrik ederim. 

Fakat.... Seyyahlar için konferans-
lann ne dereceye kadar faydası var
dır? Teemmüle şayandır. 

A — Seyyahlar ekseriya «Transat
lantik» vapurlarile gelirler; ve hemen 
giderler. Dikkat ettim.. îstanbulda 
ancak yirmi dört saat kalıyorlar. Hal
buki bu vapurlar başka memleketlerde 
daha çok kalırlar. Şu halde ancak bir 
kaç saatini gezmeğe, görmeğe hasre
den sejryahtan bir saatini istemek, 
ona konferans dinletmek kolay değil
dir denilebilir. Ve zannederim seyyah 
buna sıkılır: Şu halde., bize ve 
memleketimizde oturan misafirlerimi
ze bu gibi konferansları verdirmekle 
beraber seyyahlar için daha pı-atik 
bir yol bulmak lâzımdır. 

Çaresi: Çanakkaleden pasaportlar 
için vapura giren pasaport memurları 
gibi bu vapurlara kadar konferansçı 
yollamak. Misafire klüb namına be
yanı hoşamedi ettirmek ve konferans 
verdirmektir Hattâ matbu ve resimli 
risalecikler de tedarik ederek va
purda dağıttırmaktır. Hele alessabah 
vapurun İstanbulu muvasalatında 
konferansçmm hizmeti elbet daha 
şümullü olur. 

Zira camilerimizi, güzel manzara-
lanmızı, adacıklarımızı, Uludağım, 
Çamlıcaları, Boğazı göstererek tarif 
etmek elbet daha canlı olur. 

Hattâ., klüb (Otomobil klübü) bir 
şey daha yaptırmahdır. O da, gene bu 
vapurlara müeddip ve mükeffil bazı 
satıcıları yollamak; bunlar vasıtasile 
el işlemelerimizi, Bursa hamam ta
kımlarımızı, Kütahya çatmalarımızı 
(ve ilâh) ufak seccadelerimizi bu va
purlarda teşhir ettirmek, sattırmak
tır! Ancak bu satıcıların istiyecekleri 
fiat üzerinde bir kontrola lüzum var
dır. Çünkü şarkda alışveriş usulü, se-
nelerdenberi garbde tereddüd uyan
dırmıştır. Bunu böyle yapmak için 
vapur acentaları haberdar edilirse 
zannederim müracaat iyi karşılanır. 

B — (Otomobil Turing) klübünden 
bir şey daha rica olunabüir! Ve zan-
nıma göre bu da çok ehemmiyetlidir!.. 
Konferanslarını tenezzyh vapurları
mıza kadar teşmil etmek! Meselâ 
(Trak) vapurunda Bursaya - Yalo-
vaya aid konferanslar verdirmek! Zi
ra memleketimizi evvelâ biz bilmemi-
şiz. Bir de, bu konferanslara ilâve ola
rak tenezzülı usulleri hakkında da 
konferans verdirmek! Hamamlara na
sıl ve ne zaman girilire dair dahi kon
feranslar verdirmek, çok faydalıdır. 
Çünkü dikkat edij'orum.. Hamam 
bahsinde sıhhî kaidelere riayet eden
ler pek azdır. Ve görüyorum tenezzüh 
vapurları Kâğıdhane çajarlanna ben
ziyor!. 

Onun için; halka dikkat etmediği 
şeylerin mazarratını söylemek için 
vapurlarda müşteriler ne dereceye 
kadar serbesttir: Oturuşta, yiyişte, 
içişte, konuşuşta ne gibi usuller var
dın bildirmek için risalecikler bastır
mak, dağıttırmak ve konferanslar 
verdirmek cihetlerinin dahi derpiş ve 
temin edilmesinde büyük faydalar 
görmekteyim. 

Semih Mümtaz — S, 

ü^fcdigİniz gibi 
BİR OTOMOBİL 
almak ucya satmak 

ıcın 

"Ak^AM„m 
KÜÇÜK ILÂM 

7 Haziran 938 Salı 
îstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dan» 
musikisi, 19,15: Konferans: Beyoğlu Hal
kevi namına, 19,65: Borsa haberleri, 20: 
Vedia Rıza, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 21: 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
(Saat ayan), 21,45: ORKESTRA: 1 Lalo: 
Lö ruva dis uvertür, 2 - Masene: Lö sit 
süvit, 3 - Glinka: Eleji, 22,15: Ajans ha
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 83,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Karı
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 13,15: DahU! v« 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Riza ve arkadaşları), 
20: Saat ayarı ve arabca neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Leman 
ve arkadaşları), 21: Konferans: Dr. Nus-
ret Karasu, 21,15; Stüdyo salon orkestra
sı: 1 - Alletter: La belle Rajah, 2 - Cari 
Nlelsen: Ma,skarade, 3 - Drigo: Les mil-
llon d'Arlequin No. 4 Polonaise, 4 - Le-
har: Wo dle Lerche singt, 22: Ajans ha
berleri, 22,15: Yarınki program ve istiklâl 
marşı. 

ATTUP» istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra — Deutschl. S., 
Breslav, Hamburg 20,10 konser — Münih 
20,10 salon muzikası — Viyana 20,10 plâk 
neşriyatı — Athlone 20 orkestra — Brno 
20,25 fanfar — Budap. 20,30 «Cosi fan 
tutte» operası — Bükreş 20,20 mando
lin — Droitviç 20 askeri muzika — Hel-
Sing. 20,30 hafif muzika — Hilvers. I 
20,55 orkestra — Kaşau 20,25 çigan muzi
kası — Lemberg 20,30 konser — Ostrovo 
20,30 «Kral ve Kömürcü» apera — Milano 
20,30 dans — Midland 20J0 dans — M. 
Ceneri 20,30 dans — Oslo 20,15 orkestra — 
Prag II 20,30 valsler — Riga 20 operet — 
Sofya 20,45 konser — Stokholm 20,30 or
kestra — Stıasbg. 20,30 konser — Rad. 
Toulouse 20,15 filim havaları ve muzika — 
Varşova 20 keman. 

Saat 21 de 
Berlin 21 «Piknik »müzikali piyes — 

Breslav 21 plâk neşriyatı — Kolonya 21.30 
dans gecesi — Königsbg. 21 orkestra — 
Leipzig 21 konser — Saarbr. 21 dans — 
Bari 21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 
21,30 solistler — Brno 21 konser — Brük
sel 21 orkestra — Brüksel II 2 1 - 2 3 
operet — Budap. 21 operaya devam — 
Bükreş 21,15 konser — Droitviç 21 müzi
kali oyun — Florans — 21,30 piyano, 21.50 
orkestra — Hilvers. I 21,55 hafif muzi
ka — Kaşau 21,10 piyano — Lyubliana 21 
orkestra — Lüle ve Limoges 21^0 kon
ser — Londra 21,25 - 22,35 Götter-
dammerung operasının 2 nci perdesi — 
Ostrovo 21 operaya devam — Marsilya 
21,30 konser — Paris - Eyfel 21,30 - 23.30 
ve ondan naklen Bordo, Lyon, Montpeüiet 
orkestra konseri — Prag II 21,30 orkes
tra — Riga 21 operete devam — Sofya 
21,55 konser — Sottens 21 orkestra — 
Strasbg. 21,30 hafif muzika — Rad. Tou
louse 21 hafif muzika. 21,30 operet ha
valan, 21.50 salon muzikası. 

Saat 22 de 
Berlin 22 orkestra — Breslav 22,35 or

kestra — Fraknf. 22 eski danslar — Ko
lonya ve Deutschl. S. 22 dansa devam -~ 
Königsbg. 22 «Köylü Cehennemde» rad
yo operası — Leipzig 22 konsere devam — 
Stuttg. ve Danzig 22 büyük orkestra — 
Brüksel 22,15 konser — Brüksel II 22 ope
rete devam — Budap. 22 operaya devam — 
Budap. II 22,30 çigan muzikası — Droitviç 
22,40 Mozart konseri — Ostrovo 22 ope
raya devam — Milano, Varşova, Krakau, 
Poznan, Lyubliana 22 «Cezairde İtalyan 
Kadmiı opera — Bratislava 2 2 3 kon
ser — Reval 22 orkestra — Sofya 22 kon
sere devam. 

Saat 23 de 
Breslav 23 orkestraya devam — Ko

lonya 23 dans gecesine devam — Stuttgart 
23,35 büyük orkestra — Diğer Alman is
tasyonları Hamburgdan naklen 23,30 
dans — Budap. 23,25 çigan muzikası — 
Droitviç 23.15 hafif muzika — Florans 23 
dans — Kopenhag 23,20 orkestra — 
Kovno 23,05 hafif muzika — Londra 23 25 
dans — Milano, Varşova, Krakau. Poz
nan ve Lyubliana 23 operaya devam — 
Rad. Paris 23,15 salon muzikası — Prag 
23.15 keman — Stokholm 23,05 konser — 
Rad. Toulouse 23,25 hafif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar evvelki 

programlanna devam — Droitviç 24 
dans — Kopenhag 24,15 dans — Rad. 
Toulouse 24 marşlar. 24,35 dans — 
Frankf., Stuttg. ve Deutschl. S. 1 - 4 ge
ce konseri — Diğer Alman istasyonlan 
1 - 4 Viyanadan naklen Viyana salon mu-
zikasının gece konseri. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

lefon numaralannda 
değişiklik olduğu İçin yeni numara
lan okuyucularımızm dikkatine ar-
zedlyoruz: 

Başmuharrir M5C5 
Tazı işleri M765 
İdare, ilân ve abone MMl 
Akşam matbaası (Müdür) 2M97 
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Karı koca, ikisi de sinirli insanlar-
cU. Doktor yazı sayfiyede geçinneleri-
ni tavsiye etti. Hayri kansı Neclâya: 

— Karıcığım, dedi, şöyle tenhA bir 
sayfiyeye taşınırsak hakikaten rahat 
ederiz. Sinirlerimiz çok bozuk. Üstdik 
hergün evimize gelen misafirlerin he
sabı yok... Sabah misafir, akşam mi-
salfir, gece geç vakte kadar bizi uyku
suz bırakan gene misafir^,.. Kimi ço-
luğu ile çocuğile gelir. Gürültüdea 
kafamız şişer. Kimi dehşetli dediko
ducudur. Çenesi açılır, saatlerce ta-
nıdıkiarımız hakkmda âkla hayale 
gelmiyecek şeyler anlatır. Arkası gel
mez lâkırdılarile başımızı davula dön
dürür. İyisi mi şöyle tenha bir sayfi
yeye taşınalım... Kimseye adresimizi 
vermiyeİim... Kendi kendimize başı
mızı dinliyelim... 

Hakikaten evlerine pek çok misafir 
gelirdi. Gelenlerin arasında da; pek çok 
dedikoducular vardı. Nihayet karar 
verdiler. İstanbulun en uzak bir say
fiyesinin, en tenha bir yerinde bir köşk 
tuttular. Fakat ödleri de patlıyordu. 
Çünkü sayfiyeye taişmanlann hiç bir 
zaman misafirden kurtulmadıklarım 
büiyorlardı. Onun için biribirlerine: 

— Biz başımızı dinliyelim derken 
ister misin, tuttuğumuz köşke alay 
alay gece yatısı misafiri gelsin... di
yorlardı. 

Yeni köşkte ilk günler çok rahat, 
fakaî oldukça endişeli geçti. Vakıa he
nüz misafirden eser yoktu. Fakat kar 
n koca heyecan içinde idiler. Ekmekçi 
kapıyı çalsa: 

— Aman misafir!... 
Diye hemen seslerini kesiyorlar, 

meçhul misafir de evde kimse yok
muş hissini uyandırmak için hiç gü
rültü etmiyorlardı. Kapı acı acı ça-
Imırken onlar hiç konuşmadan endi
şeli gözlerle biribirlerine bakıyorlardı. 

Nihayet ekmekçi kapıdan seslçnme-
ğe mecbur oluyordu: 

— Ekmekçiiü... 
İşte o zaman rahat bir nefes alı

yorlar, memnun bakışlarla biribirle
rine: 

— Ekmekçi imiş, ekmekçi imiş!... 
diyorlardı. 

Bundan sonra misafirden kaçmma-
larmı biribirlerine mazur göstermek 
için: 

— Vallahi ben misafirden kalçın-
mam amma bizim eş dost da pek de
dikoducu, pek gürültülü İnsanlar car 
mm... Onlarm yanında başımızı din
lemeğe imkân yok... diyorlardı. 

Kapıya gelen bakkalm çırağı üç 
dört kere bastığı zille onlann yüreği
ni ağzma getiriyordu. Acaba dediko
ducu bir gece yatısı misafiri mi?.. 

Bazı günler sabahleyin Hayri uyan
dığı zaman karışma: 

— Karıcığım... diyordu. Bu gece 
korkunç bir rüya gördüm. Ne kadar 
eş dost varsa hepsi çoluğvmu çocuğu
nu, sepetini, bavulunu alıp bize misa
firliğe gelmişler... Kimi bir dedikodu 
anlatıyor, kimi radyoyu açmış, gürül
tü ayuka çıkıyor, kimi dansediyor. 
Evin içinde öyle bir gürültü, öyle bir 
patırdıki, sorma gitsin... 

Necla kocasmm rüyasını dinledik
ten sonra: 

— Hayırdır inşallah, diyordu, rü
yalar aksinedir... Merak etme... 

Mutfaktaki ocakta bir ateş ayağa 
kalkar gibi dikilse Necla çığlığı ko-
parıyordu: 

— Ah Hayri, ocaktaki ateşler diki
liyor... Bize galiba misafir var... 

Hayri hemen cevap veriyordu: 
— Yatır o dikilen ateşi, yatır... 
Böylece bir hafta geçti. Bu bir haf

ta içinde boş yere endişe etmişlerdi. 
Hiç bir misafir gelmemişti. 

Hayri: 
— Oh... Dünya varmış, diyordu, 

ne idi o eski günler... Hergün, her sa
at misafir... 

Sayfiyede ikinci hafta geçti, gene 
misafir yok... Üçüncü hafta geçti, mi
safir yok... Bir ay geçti, kimse gelmi
yor. .. 

Şimdi âdeta merak etmişlerdi. Nec
la: 

— Bunlara ne oldu böyle?., diyoıv 
«iu. 

Hayri kurnaz kurnaz gülüyordu: 
— Gene ben aklımla bin yaşıyar 

yun... Adresi öyle bir gizli tuttum ki, 
kimse öğrenemedi. 

— Belki de öğrenmişlerdir. Fakat 

Halbuki sayfiyeye gidenlerin misafir 
akmma uğradıkları meşhurdur de-
ğümi? 

Aradan bir buçuk ay geçmişti. Hâ
lâ tek bir misa:fir kapüarmı çalmamıç-
tı. Yavaş yavaş bu tenha sayfiyede 
canlan sıkümaiğa başlamıştı. Hatt& 
can sıkısmdan sık sık biribirlerile kav
ga ediyorlardı. 

Eskiden evlerine o kadar çok misar 
fir gelirdi ki şimdi başbaşa kalmca 
birdenbire sigarayı bırakmış tütün 
tiryakilerine benzemişlerdi. Necla ara-
sıra: 

— A, meraktan çıldıracağım... di
yordu, bunlara ne oldu? Niçin gelmi
yorlar acaba? İkisi de açıktan açığa 
söylememekle beraber âdeta misafir 
arıyorlardı. Nihayet ağızlarmdan bak
layı çıkardüar. Hayri: 

— Bu kadarı da fazla canım... de
di, insanlann konuşmağa, sohbet et
meğe ihtiyacı vardır. Bari bir iki mi
safir gelse... Hepsi değü amma... 

Necla: 
— Ah diyordu, meselâ Muallâ... 

Ne tatlı tatlı konuşan kadmdır değü 
mi? Onu dinlemek bile bir zevktir. 

Halbuki sayfiyeye taşınmadan evvel 
Muallânın müthiş gevezeliğinden, meş
hur dedikoduculuğundan şikâyet edip 
dururlardı. Köşke geldiklerinin ilk 
günlerinde kapı çalınsa ikisi de: 

— Eyvah, galiba Muallâ geldil... 
diye heyecanlar geçirirlerdi. Muallâ 
müthiş dedikoduculuğu üe onlara ne 
hikâyeler, tanıdıklarmm ne hususi-
yetlerirü anlatmazdı ki... 

Necla kocasma: 
— Muallâya adres gönderelim de 

gelsin... dedi, 
Hayri: 
— Peki kancığım... Hemen bugün 

bir kart yazanm... diye cevap verdi. 
Yalnız Muallâya değü bütün taıu-

dıklarma adreslerini yazdüar. Fakat 
oturduklan köşk o kadar uzakta, o 
kadar sapa bir yerde idi ki, kimse 
gelmiyordu. 

Bu sefer her kapı çalışta kan ko
ca heyecan içinde: 

— Hay misafir... Misafir... BeUd 
de Muallâdır... diye sevinçle koşu
yorlardı. 

Fakat kapıda ekmekçiyi görünce 
ikisi de yüzlerini asıyorlar, fırmcının 
biçare çırağım tersliyorlardı. 

Bakkal kapıya gelse: 
— Aman müjde... Misaıfir... diye 

yerlerinden fırhyorlardı. • 
Fakat misafir yerine karşüannda 

bakkalın çırağım buluyorlardı. Böyle 
vakalardan sonra biribirlerine çatıyor
lardı. Necla: 

— İşte hep senin jrüzünden sıkmtı-
dan çatlıyoruz... Misafirden kaçaca
ğım diye dağ başlannda ev tuttım... 

— BüâMs... Ben gayet misafirper
ver bir insanım. Senin misafirden hoş
lanmadığım gördüğüm için burayı 
tuttum. 

— Muallâ gelseydi kimbiUr ne kada^ 
eğlenecektik... Bize neler anlatacak
tı. Onda kimbilir ne hikâyeler vardur, 
ne hikâyeler... Ah hep kabahat sende... 

Bütün mevsim böylece bitti. Pek 
alıştıkları misafirler gelmeyince, can 
sıkmtısından hergün kavgalar ettüer. 

Daha sonbahann ük günlerinde 
şehre taşmdüar. Şimdi apartımanlan 
bütün eşe dosta yakmdı. Tekrar o müt
hiş misafir akmı başladı. Bu sefer da 
kairı koca: 

— Ah, bu dedikoducu, gürültücü 
insanlar, diyorlardı, insamn burüarm 
yanmda başım diıüemeslne imkân 
yok... TYaz gelse de uzak bir sayfiyeye 
taşmsak... Başımızı dinlesek... 

(BiryüdiB) 

Mazinin yüidi aitında 
—^Baştarafı 6 nci sahifede— 

Celâl mektubun sonuna erişmeden: 
€— Oh! - diye geniş bir nefes aldı.-

îşte ben de böyle düşünüyorum. Fa
kat Nazanm ayni fikirde olamıyaca-
ğmı sanmıştım.» 

Aradan seneler geçti. Şimdi Celâl ve 
erüştesi. Atıf beyin mühim işlerini taJ-
mamüe deruhte etmiş bulunuyorlar. 
İki genç, gayet iyi anlaşarak müesse
seyi günden güne büyütüyorlar. Akşam 
yemeklerinden, üç çift ayni sofra bar 
şmda neşeyle birleşiyor, istikbal hak
kmda, ne projeler kurmuyorlarl 

Bu ailenin ahengini arttıran, Naza
nm kocasüe Celâlin kansmm çok sevi
şen İM kardeş olmalanydı. 

Bahçede de civü civü öten iki yav-
rucalc koşuşuyor. Biri Nazamn oğlu, 
öbürü de Celâlin kızıl.. 

O yaz, Lâmia iki torunu ve dadüari-
le beraber bir gün Istanbula inmiş, ge
ri dönüyordu. Kadıköy vapurunda o-
tururken, karşısına gayet acaip kı
lıklı bir kadın isabet etti. Yetmişinde 
olmasma rağmen, gençlik iddiasmı 
hâlâ bırakmamış. Oksijenli ve perma-
natlı saçlan külâhvari son moda 
acayib bir şapkanm kenarlarmdan 
püskürmüş... Yanaklarmm buruşuk
ları arasında pudralar lif lif yer et
miş... Kömürlük penceresi gibi sttr-
meU gözler... Dar kısa bir eteğin al-
tmdan çıkan, romatizmadan şişmiş 
soba borusu gibi baX;aklar... 

Kadm, Lâmiaya bakarak: 
— Sizin mi?... AUah bağışlasml -

diye söz açtı. 
— Aman efendim... Nasü benim 

olur, torunlanm... 
— Demindenberi bakıyorum... Si

zi gözüm ısmyor. Kim olduğunuzu 
sorabilir miyim? 

— Mühendis Atıf Refet beyin zev-
cesiyim... 

İhtiyar kadm, biran irküdi. 
— Fakat siz Şevket paşanm yeğe

ni Lâmia hanıma benziyorsunuz. 
Muhatabı, giüümsiyerek: 
— Doğru efendim... Berü iyi tam

dınız... Fakat maalteessüf ben sizi 
hatırUy amadım... 

— Memduha!... Hani gençliğimiz
de Erenköydeyken toplantüar yapar
dık... 

— A... Evet... 
— Demek evlendiniz.. Oh pek mem

nun oldum.. Zaten o zamandanberi iki
nizi biribirinize pek uygun bulur ve 
bu izdivacı temeıml ederdim... Allah 
şahiddir. 

— SON — 

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 Q 10 

Akba müesseseleri 
Ankara da her dilden kitap, ga-

rete, mecmua ve kırtasiyeyi ucux 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua sipariji kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilin kab'ul, abon* 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
sati9 yeridir. Telefon; 3377. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Tahm Ticarethanesi 

Kocaeli TilAyeti mektep kitapları sat^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çefitlari, 
Nanman dildf ve yan makineleri, Ko
dak fotofrat makine ve levanui 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 18 

Moğollar Volga kıyılarından Norveçe kaçan 
Ruslar için şarkılar düzmüşlerdi 

Soldan sajht: 
1 — Mülâhazasız. 
a — Pratik - sonuna K konuzsa bH 

meyva olar. 
S — At yavrusu - Nota - Mutfak duva

rında üstüne kapkacak konur. 
4 — Bir meyva. 
5 — Soy - Hasis. 
8 — Gösteri» - Ziyan. 
7 — Müsterih - En alt kumı. 
8 — Usul - Tersi sıfat edatı olur. 
9 — Kovuğun tersi -Kınlmas cam. 

10 — Taaccüb nidaa - Kabahat. 
Takardan a^aiı: 
1 — İmambayıldısı gürel olur. 
S — Kör - Gözcü. 
S — Uyanıklık. 
4 — Kınnıa - Cenul> vUâyetlerladMi 

biri. 
B — Harab - EmUmiş. 
8 — Küpils meşhut kaaaba. 
T — Ulema ve sanatİL&iBn cenüy»tl 
8 — Başıboş haylaa - Sonuna <S> ko

nursa veraset olur. 
8 — Sonuna <N» koyun kom^ M 

memlelcet olsun - Oeçmif oOrOm. 
10 — Katran - Geri dönme. 

Geçen bnlmacamum hallli 
Boldan safa: 
1 — Kuşkonmaz, 2 — Aka, Tk, 0«m, 

8 — Re, Kerbelâ, 4 — Alkd. tmtti, • •> 
Bald. Oaüe, 6 — Basite, 7 — Akıx. m , 
8 — Sbr, Glıye, 9 — Raca, tnan, 10 — 
Yaı, Nadan. 

Tokandan a^atı: 
1 — Karabiber, 2 — Ukelft, Bay, S — 

Şa, Kibarca, 4 — Kodak. Az, 5 — Otel, Sa. 
6 — Nar, Girgin, 7 — Biat, tna. 8 — 

Orandükleri Moğol hanı nasbeder-
dl. Arada ihtilâf çıkar ve bu ihtilâf 
uzarsa, o zaman mesele Ulu hakana 
arzedilmek üzere Çine büdirilirdL 
Kubilâydan gelen karar derhal tat
bik olunurdu. 

Rus eyaletlerini baştanbaşa Moğol 
kumandanları idare ederdi. 

Hakan tarafından Rus şehirlerine 
gönderilen bir elçi, o şehrin en bü
yük memuru tarafmdan yaya ola
rak karşılanırdı. Eğer o şehirde Gran-
düklerden biri otvuıırsa, o da yaya 
olarak şehir dışına kadar çıkarak 
karşılar ve memuıım atının bastığı 
yerde diz çökerek ilkönce (hoşgel-
din!) der, sonra kendi elile bir kadeh 
kımız takdim ederdi. 

Elçi kımızı içer, ve yere inerdi. El
çinin ayağı altına bir post serilir, 
Moğol elçisi bu postvm üstünde har 
kanın fermanım okurdu. Ferman, 
okunurken, Grandük ve prenslerle 
en büyük Rus memurlan ve asilzar 
deleri bir dizile yere çökmüş olduğu 
halde fermanı dinlerlerdi. 

1217 yılmdanberi sürüp giden bu 
ihtişam ve debdebeler yavaş yavaş 
gevşiyor, sönüyordu. 

Ruslann bir çoğu Norveçe hicret 
etmişlerdi. 

Norveç hükümdan ikinci «Hokan» 
zamamnda NoiTeçe iltica edenlerin 
sayısı on binleri geçiyordu. Kral 
«Hokan» Norveçe sığınanlara hem 
hirsitiyanlığı öğretiyor, hem de on
ları «Malanjer» körfezi kıyılanndaki 
geniş eraziye yerleştiriyordu. 

Böylece yıllardanberi Norveçte yer
leşmiş olan Ruslar ana vatanlarile 
alâkalarım kesmeden^ ve uzaktan 
uzağa kendUerini ilgiliyen meseleler
le uğraşıyorlardı. 

Hükümdar «Hokan» Ruslara: 
— Burada yerleştiniz., rahatını» 

3rolunda.. canınız emniyette., daha 
ne istiyorsunuz? 

Diye sorduğu zaman, Ruslar: 
— Vatanımızı istiyoruz. 
Diye cevab vermişlerdi. 
Norveçte oturan Ruslann, Volga 

kıyılannda, Moğollar tarafından 
düzülmüş sarkılan söylenirdi. 

Bu şarkılarda: 
«Ruslar yurdlanm terk edip 

kaçtılar. Onlar vatanlarını öz-
lediler... Fakat, biz onlara ka
çak diyoruz. Yurdlanndan ka
çanlar, flelebed bu hasreti çe
kecekler... Volgadan Malanjere 
giden rüzgârlar, bu kaçaklara 
vatan kokusu götürdükçe, 
utançlarından ölecekler...» 

Gibi sözler vardı. Norveçte yaşıyan 
Ruslar bunlraı duydukça mejrus olur
lar ve Rusyaya dönmek fırsatım 
ararlardı. 

Moğollar şimalde «Permi» ye ka
dar bütün Rusya5n işgal etmişlerdi. 

Kubüây han Moğol paytahtım Ka-
rakuiTimdan Çine naklettikten son
ra, Rusyada Moğollann nüfuzu ve 
kuvveti zayıflamağa başlamıştı. 

Grandük Nikola: 
— Allah bize acıdı. Kubüây han 

Karakurumda kalsaydı, Rusya büs
bütün ezilecekti. 

Diyordu. Gerçek, Kubüây hanın 
paytahtı Karakurumdan Çine nak-
letmesUe RusyadaM eski nüfuzu kay
bolmuştu. Bir fermanın tebliği için 
aradan altı ay geçiyor, bir hadisenin 
neticesini öğrenmek yıllara bağlı ka
lıyordu. 

«Saray» şehrinde (1261) den son
ra yabancüar fazlaca görülmeğe, ca
suslar sık sık dolaşmağa başlamıştı. 

Rusyada Moğol hâkimiyeti [1] za
yıfladıkça Norveç kralı da endişeye 
düşüyordu. 

Bir gün Romad^ krala şöyle bir 
mektub gelmişti: 

«Moğollar şimal Rusyasını 
terk edip çekilirlerse, Malanjer 
körfezindeld Ruslar memle
ketlerine dönecelder. Fakat, 
haber vereyim ki, Ruslar mem
leketlerinde yeniden hâkimi
yetlerini kurduklan gün, bu 
hâldmiyet sizin için tehlikeli 

Ruslar şimalde kuvvetlenirse 
ük hamlede şimal Norveçüü 
işgale kalloşacaklardır.» 

Norveç kralı bu mektubu Papadan 
almıştı. Bir hayli düşündükten son
ra, bu tehlikeyi çok uzak bulan kral 
«Hokan» Papamn mektubuna cevaB 
yermedi. 

«Hokan» aküh, uzağı görür, ve so* 
ğlıkkanü bir hükümdardı. Vatanla-
nna dönecek olan Ruslara yıllarca 
iyUik yapmıştı. Bu adamların şimal 
Norveçini işgale kalkışacaklarım har-
salasma sığdıramıyordu . 

Memleketi işgale uğramış millet
ler, büyük iztırablardan sonra srurd-
lanna kavuşunca, başka nülletlerln 
topraklanna saldndıklan tarihte ^ 
rülmemişti. 

Kr^ «Hokan» Malanjerdeki Rus
lara elden geldiği kadar iyiUk yapı
yor, onlan teselliye çalışıyordu. 

İşte böyle bir zamanda idi ki, Po-
lonyada karargâh kuran MJoğol or-
dulan başkumandam Göktay, Rus
yaya yardımcı bir fırka göndermiştL 

Bu tarihte Rusya prensleri - Moğol 
tahakkümünden kurtulmak için - el 
altından birbirlerile anlaşarak gizil 
ittifaklar yapıyorlardı. 

Bu maksadla «Saray» şehrine göıv* 
derdUderi hafiyeler, Moğol hanının 
vaziyetini yalandan tedkik ediyor • • 
Moğollann neler düşündüğünü öğ
renmeğe çalışıyordu. 

Bu arada Moğollarla çarpışmağa 
hazırlanan Volga köylülerinden biri 
başına beş bin kişi. toplıyarak baş-
kaldırmıştı. 

«Ştanka» çok becerikli, inadçı vs 
atılgan bir adamdı. Hazer denizin
de korsanlık yapmış, bir çok köyleri 
vurmuş, Moğollarla fırsat buldukça 
çarpışmaktan geri durmamıştı. 

Göktay, Polonyada otururken 
«Ştanka» mn adım duyuyor ve ken
di kendine: 

— Saray şehrinde olup bitenleri 
ben burada biliyorum da bizimküer 
uykuya mı daldılar ki, bunlan gör
müyorlar? 

Diyerek hiddetinden çıldınyordu. 
Ştankamn gittUfçe kuvvetlendiği» 

Permi havalisini kasıp kavurmağ» 
başladığı haberi ağızdan ağıza Ma-
caristana kadar gelmişti. 

Rusyaya giden Moğol kumandan* 
Çutka kulağı delik, demir iradeU bir 
askerdi. Göktay ona güvenerek mü
teselli oluyordu. 

Göktay: 
—Beş bin kişüik bir kuvveti Çutk» 

bir kaşık suda boğar..! 
KanaatUe Rusyadan haber beki»* 

mekte idL 

M a c a r k r a l ı n ı n y e n i b i r 
h i l e s i ! 

Macar kralı Belâ, Moğol kuman-
dammn Polonya havalisinde karar
gâh kurduğunu duyunca sevindi. Vs 
Macaristam tekrar Moğol istilâsuv 
dan kurtarmak için yeni bir hile dü
şündü. 
Güya Avrupa devletlerinin hepsi M*" 

caristana askerce yardım ediyorlardı-
«Devletlerin her biri üçer, beşer bio 
muharib göndermiş diye balkanlar
da bir şayia çıkardı.» Kral bu şayi' 
ayı Polonyamn her taıtıfma yaydır* 
mıştı. 

Göktay bunu duyunca telâşa dÜŞ* 
tü. 

O, Papanm, Moğollar aleyhindi 
(harbi mukaddes) üân ettiğini blU-
yordu. Garb devletlerinin yardım^ 
göndermesi de akla ve mantığa uy*' 
bir hadise idi. Fakat, Moğol kuman
dam her şeye ve herkese kolayc* 
inanır bir asker değildi. Çarçabulf 
Macarca iyi bilen Moğollardan bir ^ 
çim seçerek, ayn ayn yollardan l^^ 
caristana gönderdi. 

Macarsitana giden casuslar 
garö 

devletlerinin gönderdiği yardımc* 
kuvvetlerin mikdarmı anlıyacaktı-

Göktay: (Arkası v ar) 

[11 Moğolların Rusyaya hâkimiyeti 
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Rüya üzerine bîr evde 
define arandı 

(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
« — Bu gece rüyamda ak saçlı, sa

kallı bir plrtfani karşıma çıktı. Arka
mı sıvazladıktan sonra, ne duruyor
sun, neden sıkıntı çekiyorsun, otur
duğun odanm yanmdaM merdiven 
altmı kazdır, orada büyük bir define 
seni bekliyor. Bunımla dünya raha
tına kavuş, sonra beni duadan unut
ma! dedi. Ben de bu rüyayı yalnıa 
size açıyorum, bugünden tezi yok, 
hemen işe başlıyalım. Ben sizin yev
miyenizi her ne ise vereceğim. Yal
nız kimseye bir şey açmayml...» 

Osman ile Mehmed, bayan İfaka-
tm bu sözlerine diyecek bir şey bu
lamamışlar, hemen o gün yt'ışmaya 
karar vermişlerdir. 

Bayan İfakat, işi gizli tutmak iste
miş ve odanm, evin umumî kapışma 
nazır pencerelerine birer mavi perde 
geçirerek gizlice ameleyi içeriye al
mıştır. 

Kazılacak merdiven altı odanm 
yan tarafmda olduğu için kazma işi 
İlk anlarda dışarı sızmamış ve iki işçi 
bir gün içinde beş metre kadar de
rinliğe inmişlerdir. Fakat bu kazı 
esnasmda hiç bir şey meydana çık
mamıştır. Bayan îfakat, buna rağ
men ümidini kesmemiş, ertesi gün de 
hafriyata devam etmişlerdir. 

Bu sırada kazma gürek sesleri, 
evin üst katma aksetmiş ve B. Rıza 
bu suretle işe muttali olmuştur. B. 
Rıza bayan İfakatı bir kenara çeke
rek vaziycM sormuş, Merdiven altın
dan çıkan topraklarm bayaiı İfaka-

Evin sahibi muharririmize izahat 
veriyor 

tm odasınm içini doldurmuş olduğu
nu görmüştür. Bayan İfakat rüya-
smı B. Rızaya da anlatmış ve define
yi aramakta olduğunu gizllyememiş-
tir. B. Rıza, îfakata fazla bir şey söy
lememiş, doğruca polis karakolıma 
giderek vaziyeti anlatmıştır. 

Bımım tizerine zabıta memurları 
derhal eve gelmişler ve amelelerle bar 
yan İfakatı hafriyatm başmda cür-
mümeşhud halinde yakalamışlardır. 
Bu şekilde üçü de karakola götürül
müş, büyük bir toprak yığını ile do
lan oda: kapatılarak muhafaza altma 
almmıştır. Bayan İfakat zabıta me
murlarına; da işi olduğu gibi anlat
mış, gerek iki amele, gerek kadm 
hakkmda lâzım gelen kanuni taki
bata girişilmiştir. 

Lö Tan Hatay meselesinin 
dostane bir ziiıniyetle 
lıalledileceğini yazıyor 

(Baş tarafı briinci sahifede) 

F r a n s ı z g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Paris 6 (A.A.) — Anadolu ajansı-
öm hususî muhabiri büdiriyor: Lö Tan 

gazetesi, başyazısında diyor ki: 
«Hataydaki hadiselerden mütevel

lit galeyan, Türk mâtbuatmda. San
cakta müesses rejime ve mandasmı 
sadıkane tatbik eden Fransamn nü-
luzuna karşı oldukça şiddetli bir mü
cadeleye behane oldu. Bu münaka
şalar, müessif hâdiselerde hakikatte 
haiz olmadıkları siyasî ehemmiyeti 
verdirdi. Bonne iki defa Davazla isti
şarede bulundu. Türk hududu üze
rinde ve Türk unsuru ehemmiyetli 
olan halk arasmda ihdas edUen tah
rikattan dolayı Türkleri pek işgal 
eden vaziyetin süratle berraklaşacağı 
Ve dostane bir zihniyetle halledileceği 
Şüphesizdir. 

Lö Tan, bundan sonra Hatay mesele
sinin tarihçesini yaparak bugünkü 
Oıüşkülâtın kabul edilen rejimden de
lil, anasır arasındaki rekabetten ve 
ihtirasattan ileri geldiğini ve Ankara 
Ve Paris arasmdaki diplomatik müza
kerelerin müsait hava içinde cereyan 
etmekte bulunduğunu yazıyor ve di
yor ki: 

— Bundan istidlal edilebilir İd, Ha-
^y meselesinin iki memleket arasın
daki iyi münasebat üzerinde şayanı 
esef hiç bir tesiri olmıyacaktır. Cenev
re anlaşması ve Türk - Fransız garan-
''i itilâfnamesi, iki devletin maddî ve 
öıanevî menfaatlerinin vikaye edile
bilmeleri için kâfi derece genişdir. El
verir ki. Sancak ahalisi hüsnüniyetine 
*e siyasî olgımluğuna delil versin. 

B a l k a n o t o m o b i l r a l l i s i n in 
galipleri 

Atina 6 (A.A.) — Balkan otomobil 
alisinin galipleri şunlardır: 

1 - Manikatides - Velihad kupası, 
2 - Berlesko - Elpa kupası, 3 - Hus-
*̂ Jî - Atina cemiyeti kukası, 4 - Pa-
Padopulos - Kristi kupası, 5 - Bayan 
**apu . Elpa kupası. 

Y a n g ı n b a g l a n g ı c ı 
Fatihte Sangüzelde B. Salihe aid 

** öıüştemllâtmdan ahşab bir mut-
^ t a bu-akılan mangaldan sıçnyan 
*ivıl 
Be 

cunla yangm çıkmış, ateşi kim-
görmediğl için mutfakla bir oda 

• f i ş t i r . İtfaiye yetişerek ateşi 

9 tayyare Fransız toprai(-
larına bomba attı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
F r a n s ı z g a z e t e l e r i n i n 

m a k a l e l e r i 
Paris 6 (A.A.) — Dün, Ariyejde 

kâin Orgeks kasabasımn meçhul bir 
takım tajryareler tarafından bombar
dıman edilmesi gazetelerde derin bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Figaro yazıyor: İster Kızü İspan
yadan, ister Frankist İspanyadan 
gelmiş olsunlar, ecnebi tayyareleri
nin havalarımızda cevelanlar yapma
ları kabul edilir, müsaade olımabilir 
bir şey değildir. Hükümet, bu vaziye
ti yoluna sokmalıdır. 

Popüler gazetesi, diyor ki: Vakit 
kaybetmeksizin bu tecavüzlere niha
yet vermek icab eder. 

K r a l K a r o l u n t a h t a cü lusu 
n u n sek iz inc i y ı l d ö n ü m ü 
Bükreş 6 (A.A.) — Rador ajansı 

bildiriyor: Bütün memleket, bugün
den itibaren, Kral Kai-olun yeniden 
tahta cülusunun sekizinci joldönü-
münü kutlamaya başlamıştır. Bu yıl
dönümü, yalnız bu mesud hatıranm 
ihyasma vesile teşkü etmekle kalma
makta, fakat ajrnı zamanda Rumen 
milletine Kralının başanlannı övmek 
fırsatmı vermektedir. Btmun içindir 
ki, Romanya, bugün, aynı zamanda 
tayyarecilik gününü ve iş gününü de , 
kutlamaktadır. 

6/6/938 pazartesi günü 
istanbul Hâlinde toptan satılan ya; lebs* 

ve meTTa fiatleıi: 
En En 

Cinsi 

Bamya 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Sakız kabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Ayşekadm fasulye 
Kır domatesi 
Araka 
Semizotu 
İspanak 
Yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 
Patlıcan 
Marul 
Hıyar 
Soğan 
Sarmısak 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Karpuz 
Kiraz 
Can erigl 
Kayısı 
Zerdali 
Yerli çilek 
Ereğli çileği 

9 
Aded 

100 

Emsali asagı yOkseB 
fiatı Flatı 

Kr. S. 
Kilo 65 — 

» 50 — 
» 60 — 
» 9 — 
» 8 — 
» 10 — 
» 10 — 
» 30 — 
» 3 — 
» 1 50 
» 2 — 

7 — 
2 — 

30 — 
15 — 
1 — 
1 — 

— 75 
— 75 
— 50 
— 50 
— 50 
60 — 
8 — 
7 — 

30 — 
13 — 
30 — 
13 — 

» 
Demet 

Aded 
kilo' 

Kr. a 
60 — 
55 — 
70 — 
10 — 
9 — 

11 — 
11 — 
35 — 
3 50 
2 — 
2 50 
9 — 
« — 

40 — 
16 — 
2 — 
4 — 
1 25 
1 25 

— 75 
— 75 
— 75 
60 — 
16 — 
10 — 
35 — 
14 — 
40 — 
25 — 

I L k " b " a h^ a r ı " r\ 
b ü V ^ Ü n t t â z e l I ğ l 
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COTY'n I nüveni icadt 
F L A K S A K 
her şik kadının çantasında' 
bulundurması lâzinnigelen 
i d e a r « ^ p a r f ö m 

C O T V 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASİ 

3 ayda bir 
tek ra r ed i len 

Daimî Fotoğraf mOsabai(aınızın 
3 ü c net ices i 

1 Temmuz 1938 de ilân edilecektir 
Yeni ffekilde daha zengin ve bol hediyeler vardır 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner Banic Şubesi 

Uf erkesi: Berlin 
TOrkiyede Şfibeleri: 

İstanbul (6alata ve İstanbul) 
Depoc Tfltfin GOmrOk 

İzmir 
Heı- türlü banka muamelâh 

Yalnız amatörler için yapılan 
fotoğraf müsabakası üç ayda bir 
defa tekrar edilecektir. Yani her 
mevsimde bir defa olmak üzere bir 
senede dört müsabaka yapılacak 
demektir: 

1 — 1 Kânunusani 
2 — 1 Nisan 
S — 1 Temmuz 
4 — 1 Teçrinievrel. 

Yeni şekle göre her müsabakada: 

(200) eser arcunndan 

(SO) esere 
Hediye verilecektir. Verilecek he
diyelerin mikdan da şöyledir: 

1 inci gelen eser sahibine 20 Ura 
2 nciye 10 Ura 
8 ki^ye 5 er Ura 
5 kişiye S er lira 
15 kişiye 2 şer liralık akşam 
neşriyatı kitapları 
25 kişiye 1 er Ura. 
(Eğer her seçimde, aranan ev

safı haiz 200 den fazla resim top
lanmış İse fazlası ertesi müsaba
kaya iştirak hakkım muhafaza 
eder.) 

Bu yeni müsabaka ve hediye 
şekli fotoğraf merakhsı karileri
miz için iki noktadan faydalı ola
caktır: Hem iyi eser hazırlamak 
için vakit bulacaklar, hem de 
eserlerinin değerine göre hediye 
kazanmış olacaklardır. 

Yeni şekle göre 2 ci müsabaka 
neticesi: 

1 Temmuz 1938 tarihin
de ilân edilerek hediye 
kazanan (SO) eser satu-
binin isimleri neşredile' 
çektir, f-

Müsabakasra iştirak etmek için 
kaillerimizin şu noktalara dik
kat etmelerini rica ederiz: 

1 — Gönderilecek fotoğraflar 
(6x9) dan küçük, (13x18) den 
büyük olmamalıdır. 

2 — Fotoğraflar mutlaka sl]rah 
olarak basılmahdır. 

S — Eser sahibinin isim ve ad
resi behemehal fotoğrafın arka-
sma yazılmalıdır. 

4 — Bu şartlara uygun olmı-
yan eserler muvaffak dahi olsa
lar müsabakajra giremezler. 

5 — Müsabakaya iştirak etmek 
Istiyenler birden fazla eser gön
derebilirler. 

6 — Evvelce müsabakaya gön
derilmiş resimler tekrar kabul 
edUmez. 

Dikkat: 
Müsabaka3ra gönderilecek resimlerin 

negatif film veya camlarmı İtina 
Ue saklayınız. Çünkü hediye kazan
dığınız takdirde hediyenizi alırken ka
danan resmin «izin eseriniz olduğu
nu isbat etmek İçin negatifini gös
termek lâzımdır. Aksi takdirde hedi
ye verilmez. 

Eserlerinizi her zamanki gibi gene 
|u adrese gönderiniz: 

(Akşam gazetesi daimi fotagraf 
müsabakası memurluğuna) 

Taşra karilerimiz de aradaki geniş fasılalardan istifa
de ederek hu müsabakalara iştirak edebilirler. 

Haziranın 30 cu giinû akşamına kadar gelen resimler seçime girebilir, 
. ondan sonra gelenler (1 teşrinievvel) e kalacaktır. • 

AKŞAM'on F A Y D A L I NEŞRİYATI ! 
Bu kitapları gördünüz mü? Bir defa görürseniz bir aile kütüp
hanesi için çok değerli olduklarmı siz de tasdik edeceksiniz. 

Yeryüzü Gökyüzü 
Yazan Faik Sabri Duran 

150 kuruş 
• 

İstan buldan Londraya 
Şileple Bir Yolculuk 

Yazan: Faik Sabri Durcaı 
75 kuruş 

Bir Türi( Kızının Amer i i » Yolculuğu 
Yazan: Faik Sabri Duran 

75 kuruf 

* 

Nereden Geliyoruz 
Ycaan: Faik Sabri Duran 

40 kuruş 

Çocuk anaları, babaları: 
«Yavruma ne hediye vereceğim..» 
diye artık düşünmeyiniz. İşte em
niyetle seçebil ?ceğiniz güzel he

diyeler şımlar: 

C O Ğ R A F Y A D A 
İ L K A D I M 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş 

Çocuklara Coğrafya 
Kıraatleri 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş 

Tarih Direniyorum 
Yazan: Ahmet Refik 

30 kuruş 

İspanyol edebiyatının 
ölmez eseri 
M. Cervantes 

Don Kişot 
25 kuruş 

Bütün dünya dillerine çevrilmiş 
bir kitap 

CÜCELER ve DEVLER 
MEMLEKETİNDE 

Giüliver'in Seyahatleri 
Tiirkçeye çeviren: Ercüment Ekrem j 

75 kuruş 

Pierre Benoît'nin en güzel eseri 

DEVLER KALDIRIMI 
Tiirkçeye çeviren: Halit Fahri 

75 kuruş 

Çok merakh bir fenni roman | 
Jül Vem 

Arzın Merkezine 
Seyahat 

25 kuruş 

Yüzde 20 tenzilâtlı kupon 
Bu kuponu kesip sipariş mektubunuz
la gönderirseniz kitap fiatlerinden 
yüzde 20 taızilâta hale kazamrsmız. 
Sipariş bedelini o suretle hesap ederek 

gönderiniz! 

AKSAM gazetesi — istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitabeyi Tevzi yeri: 

Para yerine mektup İçinde pul gönderilebilir. 
(AKŞAM) okuyucularına mahsus tenzilât 

kuponundan istifade ediniz! 



/Baiiite 14 A K Ş A M 7 Haziran 1938 

EÜÇÜK İLİNLAB 
AKSAM okuyuoulan araands M 

emin, en lOratll r* en uem İlân r ta-
taadır. 

KÜÇÜK tLANLAS Paar, Balı fü 
Pertemb* gOnlnl Intl«ar 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
BİR BATAN tŞ ARITCMt >~ Avukat 

yazıhanesinde çalifnuf, totiCdbell, eıkl 
harfleri, türkçs ve fransuseaya vakit İfl»" 
bında bu Ikl lisanda tercüme edebilecek: 
bayan I9 anyor. Gazeteye O. f. rümıurana 
Uektubla müracaat. 

EYİ FRANSIZCA V* İTALTANCA — 
bilen gen9 bir matmazel ej4 bir aile ne>-
dinde bir veya iki çocuk için mürebbiyelik 
na işi anyor. Akşamda «Mürebblye No. 
35» e mektupla müracaat. — S 

2 — ÎŞÇI ARIYANLAR 
r tŞÇt AMELE ARANIYOR ~ Eyüb 81-
İfthdar caddesi Arslan tuğla fabrikasma 

. müracaat. — 4 
i ANKARA İÇİN — Türkçe, Almanca, 

Fransızca iyi bilen, çabuk yazan dakttlo 
İsteniyor. 125 lira aylık ilâveten İngilizce 
bilirse 150 lira verilecektir. Talihler 
Taşman Posta kutusu 118 Ankaraya lU-
şer fotoğraf ve hal tercümelerile müra
caat etsin. 

MÜREBBİYE ARANIYOR — 6 yagmda 
fransızca bilen bir kız çocugıma bakmak 
üzere ciddi bir mürebblye aranıyor. Çem-
berlitaş Evkaf sokak 1 No. ya müracaat. 

— 1 
İZMİRDE — 20 yataklı hususi bir ha»-

tane için yemek hususi oda banyo gibi 
ihtiyaçları temin edilmek şartUe lisedm 
mezun hesab ve idare işlerine kabili
yetli bir Türk bayan aranıyoB lisan ve 
daktilo bllenlef tercih edillı'. Bl yanlan, 
fotoğraf ve ellerindeki veslkalarile di
leklerinin İzmir posta kutusu No. 321 e 
müracaat. — S 

f — - _ ^ — ^ — 

İZMİRDE — 20 yataklı hususi bir has
tane için cerrahîde çok Ij^ çalışmış birinci 
sınıf bir hemşire aranıyor. İstekliler şart
larını bir fotoğraf ve iyilik kâğıdlarlle 
beraber İzmir posta kutusu No. 321 e mû-
iracaat. — 5 

BAYAN ARANIYOR — Evde hah do
kumak arzu eden bayanlar bu adrese 
müracaat etsinler. Kapalıçargı Kafaflar 
caddesi No. 34 hahcı Avedls. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK MOTOSİKLET ARANIYOR — 

Az kullanılmış mümkün olduğu kadar ye
ni model sepetli bir motosiklete ihtiyaç 
vardır. Motosikleti olup satmak istiyenler 
evsafım bildiren bir mektubla (Tokat Ye-
Silırmak matbaası müdürlüğüne) müra
caatları. — 1 

SATILIK SPOR OTOMOBİLİ — Aa 
kullanılmış, temla spor 509 Fiat otomobili 
satılıktır. Talihlerin Göztepe tramvay 
durağında kahveci Tahslne müracaatları. 
Tel. 52 - 95. — 1 

s I 
SATILIK UCUZ SPOR OTOMOBİL — 

Bir teneke benzinle 200 kilometre. Hev 
aksamı mükemmel görmek için Sultan-
ahmed Akbıyık hamamı sokağı 30 No. ya 
müracaat. — 1 

KELEPİR OTOMOBİL — BİT adet se
kiz silindirli Stüdebaker otomobili satılık
lar. Talihlerin Nişantaşmda Meşrutiye! 
mahallesinde eski Benz gaıa]ma müra
caatları. — 1 

UCUZ VE ACELE SATIUK MOTO-
SİKLET — Tanı aiabah gVati bir moto
siklet safahktır. Küçükpazar Büyük Ye-' 
nl Han Osman Remzlye müracaat. — 1 

SATILIK FOTOORAV MAKİNltt — 
«Plaubel maklna» markah 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok aı kuTIanılmış 
meşin çantah bl4 fotoğraf makinesi eh
ven flatle satılıktır. cAkşam» foto muha> 
biri bay Falk'e müracaat. — II 

KELEPİR MOTOSİKLKTLER — Be-
petiisl acenteye ödenmek Iteere taksitle, <tt> 
(erleri pe^ln para İle: Sultanahmed bl-

tgUcletçl Simya müracaat. — t 

YENİ AZ KULLANILMIŞ — (THgldaltV) 
Mele satılıktır. İstiyenler BeToğla KflçOk 
Parmakkapı 21 numarada tQt&neft Fuola 
müracaat etsinler — I 

4 - KİRALIK • SATILIK 
" SATILIK KÖ9K — 8,60 dblüm bab-
çesile nadide ve «ok meyvah ağafilaHte 
Ûikenmes kuyu ve kumpanya suyu etraf
ları duvarü her tarafı sokak aynca ahıl 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyttnde 
Bakırcılar No. 52. Görüşmek için Sirkeolde 

dişçi Haçik Jamgoçyana müracaat. — I 

KİRALIK APARTIMAN — Clhaaglrdtk 
Kumrulu sokakta 4 oda, her konfora havi 
fevkalâde manzara. Demirden apartunam. 

— 1 
p 

KİRALIK HAMAM — Bakırköy ha
mamı kiralıktır. Müracaat: Galata PeS-
lembepazan Aslan han 6 neı kat No. 5-€. 

800 LİRAYA SATILIK DÜKKÂN — Ba-
kırköyünde çarşıda Cumhuriyet cadda-

BEYOÖLUNUN MERKEZİNDE — Vak-
tlle otel (darak kullanıhmg bOyfik bir bina 
kiralıktır. Akşam gazetesine (Otel) rü
mıurana mektubla müracaat 

DBYREN SATILIK LOKANTA — İşlek 
bla yerde ve taşraya gideceğimden dev
ren satılacaktır. Faüa İnhat almak için 
Yenlcaml No. 67 kahveci Feyzlye mOta-
caat. — t 

KİRALIK — Amavutköy Birinci cadde 
101 NoJu apartımanm 2 kat 6 oda, ha
mam, banyo, elektrik, havagaa ve mu
şamba. EUralıktır. Yashk ve kışlık ueoı 
verilir. Müracaat edenler ayni caddede O. 
Ptıstacıya. — S 

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

EHVEN FİATLE ACELE SATILIK EV — 
Oöztepede tramvay durağma S dakika 
mesafede bir buçuk dönüm bahçe içinde 
6 oda, hamam, İki mutfak, gaia], mu
şamba döşeli Ikl bölük kullanmağa elve
rişli manzarah ahşab bir ev satılıkta. 
Göztepe Dutluk 8 No. görmek için için
dekilere müracaat. — * 

AECELE KİRALIK YALI — Maltepenln 
(Kartal) en mutena yerinde, plâJa biti
şik, elektrik ve su teslsatmı havi, İstan
bul ve Adalara nezareti olan beş odah 
yah yaz mevsimi için kiralıktır. İstiyenle-
rln içerisindekllere müracaatı. Küçük Ya
lı cad. No: 71 

SATILIK ARSA — Nişantaşmda Çifte 
bakkallarda iki yüz küsur metre murabbaı 
denize fevkalâde nezareti ve köşe başı o-
lan içinde bir hayli taş ve tuğla bulunan 
arsa acele satıhktır. Görmek istiyenler 
41271 telefona müracaat. 

GÖZTEPEDE SATILIK KÖŞK — SeklS 
Oda, etrafı çamlı iki dönüm erazl üzerin
de denize nezaretli kâglr vesaiti nakliye
ye pek yakm, su, elektrik, havagazı mev
cuddur. Görmek ve görüşmek için Oöste-
pe YeşilBahar sokak No. (12). — 2 

KİRALIK APARTIMAN — Beyazıdda 
Çarşıkapı tramvay durağında Pekit apar-
tımanınm ikinci katı beş oda, kiler, mut
fak, hela, banyo ve su, elektrik, havagazı, 
kaloriferi vardır. Görmek için kapıcıya, 
pazsj'lık için İçindeki sahibine müracaat. 

— 5 
ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 

Tanzimat caddesinde 33/39 numaralı İki 
dönüm bir evlek erazl üzerinde on odah 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çiçekliktir. 
Ahşab bir köşk ehven flatle acele satılık
tır. Görmek istiyenler İçindeküerine ve 
görüşmek istiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Behariye caddesinde 11 No. da me?-
hum Lûtfl paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaattan. • — 2 

SATILIK ÇİFTLİK — Bursa vilâyetine 
tabi M. Kemal Paşa kazasmm Güllüce 
köyünde 400 dönümlük Güllüce çiftliği 
satılıktır. Taliplerin Fatih Sangüzel Mu
temet sokak No. 52 ye müracaatları. — 1 

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

tinde değirmenin kömürle İşletilmesi müsa
adesi alınmıştır. Taliplerin Yenipostane 
arkasında Katırcıoğlu hanuun karşısmda 

Dilslzzade han 15 numaraya müracaatları. 
— 9 

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

— 1 
KİRALIK MEFRÜŞ KONFORLU APAR-

TIMAN — ÜÇ Oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konforla 
mefruş bir apartıman yas mevsimi İçin 
kiralıktır. Taksim Topçu caddesi uygun 
apartunanı kapıcısma müracaat. — 0 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhlsa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkû yakı-
nmda, Cumasokak No. 17 havadar, nesa-
retl fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvah 
bahçe, iki kath kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sanuç, ter-
k08, mutbak, ahçı ve seyis odalarlle ahır
ları müştemll, tam konforlOdOr. İki alla 
için kullanışh, İfrazı mümkündür. Oes-
mek için içhıdekUer», görmek İçin Yeni 
postane arkasmda Elkâtlp han No. » a 
müracaat. -" "̂  

KELEPİR BİR FABRİKA VX APARTI
MAN SATILIKTIR — »ÜRlka üstünde Oct 
dairelik apartıman bütün konforu havi 
beşer odası vardır. Tallblec Altmbakkal 
Ça^ır sokak Na 67/1 içindekilere müra
caat. 

KİRALIK — Galata eski Loyd yeni Veli 
Alemdar hanında mağaı , yazıhaneye re 
tütün deposuna elverişli daireler kiralık
tır. Mezkûr handa k&tlb bay Rıfkıya mü
racaat. — 9 

KİRALIK — Taksim - Harbiye arasm-
da nezareti tevkal&de, konforlu, mobilya-
h altı odah apartıman yazlık kiralıktır. 
Beyoğlu Küçük Parmakkapı sokağı No. S9 
Hilmi Tunus'a müracaat. Telefon: 42746̂  

SATILIK KAGİR EV — Kadıköyünd» 
Rıhtım caddesinde Reşldefendl sokağın
da 24 No. h iskeleye Ud dakika mesafede 
nezaretU 9 oda, banyo, 2 mutfak, elek-

SATILIK VI KİRALIK — Boftaiiçlnde 
Tarabyada İtalyan ve Fransu sefaretliiri 
arasında 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
bizi veya Üclsl satıhk veya kiralıkta. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40614 e telefon edeblliller. 

— J2 

SARAÇHANEBAŞINDA MÜZKTTKN 
BAHÇELİ SATILIK KÖŞK •— HorhoR cad
desi YeşUtekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 sirft murabba her türlü meyva ağaff-
larlle ve çamlai palmiyelerle müzeyyen 
bahçe İçinde ve yanmda 40 No. h beş oda 
iki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
ayn olarak satılıktır. Derunundakllere 
müracaat. — 1 

7500 LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Dört daireli İki daire dörder oda Ud daire 
üçer oda tamam konforu var. Tramvaya 
bir dakika yakm, denize nazil, ayda 86 
lira kira getirir. Lâleli YeşUtulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

— 8 
"KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI

MAN — Nişantaşmda asansör, kalorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odah ha
vadar mefruş bir apartıman hazirandan 
itlbaien yaz mevsimi için kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve zijnuet etmek İsti
yenler Tokatllyan oteU kapıcısına müra
caat edebilirler. — 2 

1500 LİRAYA ACELE SATILIK EV — 3a-
matyada Ağahamamı yanmda 20 No. dört 
oda mutfak bahçe terkos elektrik vardıs. 
Tramvay önünde tren ve denize nezareti 
var, içindekilere müracaat. — 1 

SATILIK EV — 4 oda. elektrik ve bol 
suyu mevcud nezareti fevkalade havadar 
Şlfayurdu clvannda bahçeli ve son de
rece kullanışh bir ev satıhktır. Ortaköy 
Asmah sokak 14 No. görmek Istlyenlerin 
Duvarcı sokak 7 No. ya müracaatları. 

— 2 

ACELE DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ 
DÜKKÂNI — İşlek bir mevkide ve İçinde 
soğutma buz dolabı etrafı camekânla çev
rili taşraya gidileceğinden satılıktır. Fa
tih tramvay durak yeri 80 No. ya mü
racaat. — 2 

KİRALIK EV — Fatih Belediye caddesin
de Büyük Karaman yokuşu No. 21 apartı
man tertibinde müstakil dört büyük oda 
ile büyük bir holü, 80 metre murabbaın-
da taraçası bulunan büyük bahçesi ve 
bütün konofru havidir. — l 

ACELE KİRALIK HANE — Kabataşta 
Ermls konserve fabrikası karşısmda bah
çe İçinde tramvay caddesi üzerindeki 
hanenin birinci katı dört oda, mutfak, 
hamam terkos, elektrik ve havagazmı ha
vi kiralıktır. Görmek, gezmek ve konuş
mak için içindekilere müracaat. ~ B 

KELEPİR SATILIK ÇİFTE KÖŞK — 
Kadıköyünde Yoğurtçu çayınnda par

ka nazır 94, 96 No. h köşkler satılıktır. 
92 No. ya müracaat. — 1 

KİRALIK - SATILIK — 5 dalreU, de
nize nezaretL Şiranedif er ve tramvay Istas-
yonlanna blrea dakika mesafede, her 
türlü konforu haiz. Beş odah dört numa-
rah daire boş. Aksaray, Valde cami Mus
tafa Kemal caddesi Azlmkân sokak Mar
mara apart. 3 No. ya müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Kadıköy Mü
hürdar caddesinde 57 No. h yeni, her 
katı ayn kiraya verilebilir, üç kattı, kon
forlu, deniz nezareti fevkalâde. Cumarte
si, pazar akşama kadar, sair günler 
IB den sonra. — 10 

ACELE SATILIK EV — 3 oda kâglr 
çeyrek dönüm erazl üzerinde bahçesi beş 
dakika trene ve tramvaya mesafesi var, 
cadde üzerinde kujrusu elektrik manza
rası İyi blM ev satılıktır. Bostanıcda Te
ni Kariye 40 No. ya müracaat. — 1 

SATILIK İKİ KÖŞK — Bakırköyünde 
tnclrll asfaltmda İstasyona 8 dakika, İS 
dönüm bahçeU 7 ve 8 odah kuyulu ve 
elektrlkU 41 ve 43 sayıh köşkler uygun 
flatle satılıktır. Görmek için No. 48 e, gö
rüşmek İçta Kadıköy Telefon cadded No. 
130 kat 2 ye müracaat. — • 

3500 LİRATA SATILIK EV — 8 oda 
İki sofa İki bahçe bir sarnıç kuyu muh
telif meyva çam ağaçlan mevcud bir ev 
satıhktır. Bakırköy Sakızağacı mahallesi 
Korsan sokak 22 No. Merkeı bankasmda 
kontrol servisinde bay Necdet» müracaat. 

S ^ MÜTEFERRİK 
FRANSIZ MATMAZEL — Fransızca den 

verly(W. Fiat müsalddlr. Matmasel Dres-
sy^e, Beyoğlu, Galatasaray. Lut apart. 
8, Tenl-Çarşı, müracaat. — 1 

ALMANCA, tNOİLİZOl — (Bahusus ti
caret şubeled ve bakalorya İmtihanlarına 
hazırlık dersleri İçin) Berlin ve Oxfonl 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renjellğlne malik iyi Fransızca bilen ve İs-
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genş blfl Alman profesörü husuM 
veya grup halinde dersler vermektedü. 
Esaab ve en seri yeni usolletle tedris eder. 
Fiatler mutedUdlr. tPROF. M. ILa rümu-
zlle (Akşam) a mektubla müracaat — 12 

HUSUSİ VB MÜNFERİD DANS DKRS-
Ujllt _ Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nuri Ziya sokak S No. profesör Panosyana 
müracaat saatleri panrdan maada hav 
gün saat 12 - 14 - 17 - Sİ. - 10 

İTİ TÜRKÇE BİIJgt PtPLOMAIJ AÎ . 

Maliye Vekâletinden: 
Ankara, İzmir ve Bursa vilâyetlerinde istihdam edilmek üzere imtihanla 

Yedi hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan 1 ve 2 Temmuz 1938 tarihlerindi 
İstanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

İmtiham kazananlar muvaffakiyet derecelerine göre 150 ve 200 lira üo-
retle tayin olunacaktır. 

1 — İmtihana gireceklerin memurin kanımımım beşinci maddesinde ya»> 
U şartlan haiz olduktan maada Devlet ve müessesatı muhasebelerinde, Banka» 
larda ve mümasil mühim şirket ve mali müessesat muhasebelerinde lâakal ffei 
veya şef muavini derecesinde en u befi yü muvaffakiyetle çalışmış ve yüksek 
tahslûni üanal etmiş olmaları lâzımdır. 

Ahlâk ve seciyeleri hakkmda yapılacak tahkikat neticesine göre taliplerin 
imtihana kabul edilip edllmiyeceğl kati olarak vekâletçe tayin edilir. 

2 — İmtihan programı: 
A — Kazanç, muamele ve istihlâk vergilerinin tarh ve tahakkuk ve tahsilli 

ne müteallik kanun! hükümler. 
B — Ticaret kanımu hükümleri 
C — Ticari usulü defteri. 
D — Hesap 
İmtihana girmek isteyenlerin 20/Haziran/938 tarihine kadar evrala mü«-

bitelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekâleti varidat umum 
Müdürlüğüne ve Istanbulda Defterdstrhğa müracaat etmeleri. (1890) (3342) _ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi Taşıyacağı yük Muhammen Muvakkat Ekslltm* 

bedel teminatı saati , 
1 Aded Kamyon 6 ton 3860.— 289.50 12.— 
1 Adet Kamyon 3 ton 2900.— 217.50 12.30 

I — Şartnameleri mucibince satın almak istediğimiz 6 tonluk 1 adet ve 9 
tonluk 1 adet kamyon ayn ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

n — Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarmda gösteril
miştir. 

III — EksUtme 22/VI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hizalannd» 
gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyo
nunda yapüacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
V — İsteklilerin kanunen kendüerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güve»» 

me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3343) 

Ankara Garı gazino ve lokantası 
açılmıştır. Ankara halkı dinlenecek, ferahlayacak ve iyi vakit geçirecek geniş 
salonlu, Yeşil bahçeli ve Terasü yeni bir Lokal daha kazandı. 
Asrî Konfor ve Tesisat.... Her nev'i içkiler... 

Alakart ve Tabldot.. En mutena yemekler... 
Sayın Halkımızın emirlerine amadedir. (1721) (3340) 

I • I istanbul belediyesi llftnian | * | 
Keşif bedeli 23943 lira 20 kuruş olan Dolmabahçede Yüksek Mühendis 

mektebi yolımun muzayık kaldmm inşası kapah zarfla eksiltmeye konubnuş-
tuT. Eksiltme 8/6/938 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende yapüacak' 
tar. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Vekâletüıden 
ve Belediye fen işlerinden aîacaklan fen ehliyet vesikasile 1720 lira 74 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubUe beraber teklif mektuplarını havi kapa* 
h zarflarını yukarda yazdı günde saat 14 de kadar Daimî Encümene vermeli
dirler bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3061) 

istanbul verem mücadelesi cemiyetinden: 
Cemiyetimiz menfaatine olarak her yıl tertip edilen 

Deniz gezintisi Haıiranm 18 inci 
Cumartesi günü yapılacaktır 

o gfin saat 14 de Köprüden kalkacak olan Şirketi Hayriyenin 71 numaralı vapnm Oe 
Adalar ve Boğaziçine gidilerek saat yirmi iki buçukta Köprüye dönülecektir. 

Vapurda saz: Caz ve mutedil tiatla bir de büfe bulunacaktır. 
Gezintiye iştirak edenler yalnız güzel musiki parçalan dinlemek ve dans etmekle 

kalmıyacaklar, monologlar, zarif ve nükteli fıkralarla da eğlendirileceklerdlr. 
Biletler bir Uradır. Sirkecide Kızılay banm ikinci katmda 8 No. da, Ankara caddesin

de Türkiye ve Karaköyde Karaköy eczanelerinde satılmaktadır. 

İnhisarlar istanbul Başmüdürlüğünden^ 
Etil smıfma dahü olmıyan alkol metalik, probilik vesaire gibi alkollerin 

siparişinden evvel İnhisarlar İdaresinden mezuniyet istihsal edilmesi lâzımgel-
diği alâkadarlarm malûmu olmak üzere ilân olımur. «3329» 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

İkinci keşide 11 /Haz iran /938 dedir. 
Büjrük ikramiye: 45,000 liradır. Bundan bakkal 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10 .000 vej 
20 .000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya Iftlrak et
mek suretüe siz de talünizi deneyiniz... 

ea d»8leıl vermektedir. Akşam gazeta-
slnde tS. M» rumuzuna mektubla mtt»^ 
caat. "~ * 

İNGtlİZCK. FRANSIZCA DERSLER — 
Tecrübeli ınofesör tarafmdan. Mektepler 
ve kolejleü Icln talebe hazırlıyor. Heı ye
re gider. Fiatler uygun. Kadıköy, Hale A-
neması olvannda Saku Gülü sokak No. İS 
yahut Akfamda T. T. rümuzlle mektubla 
müraoaal. — S 

MEEi'urLARnnn ALDIRDCEI 
Oaıetemlı İdarehanesini adres ola-

lak gOetermlı olan kamerimizden 

tfTİ«rell Fransa Bayan — Fmar — 
Kamyonet — O. g. 

namia^nna gelen mektupları İdareba-
nemliden aldınnalan mercudur. 

Oaaetemlae (B M T) rümusa 61a-
Btereo ilto aahiMnln 1da-

TENİ NEŞRtTATı 

HIÇKIRIK 
Oeng ediplerimizden bayan KeıHne Mi* 

dirin tatlı ve sürükleyici bir Odûıda ya»* 
dıftı bu roman kitap halinde Intiıar •(" 
mlfttr. Çiok değerli olan ba eetri kai l le^ 
mlze tavsiye ederla. Teni jreıl tnkOlA 
Kltavevldlr. 

KONFERANS 
üskâdar Halkevinden 1 
8/S/988 çarşamba günfl aaa» Sİ de Ha9** 

darpa^a Numune hastanesi doktoilanBı' 
dan Müfide K&zun Kül^ tarahndrf 
(Verem ve korunma çareıtf) ba l̂ıftı allu^ 
da halkımın yakından alftkadal ediBi 
önemli bla konferane vertleeektlf» Sal<tf 
herkese açıktır. ^ 

Zayi tatbik mahrft — BakukOjr MahnV 
dürlütünden aldı^mu maafta kullandı* 
ftımıa tatbik mühürlerlmM kaybettik. Ye
nisini alacağımızdan eskilerinin deften 
yoktur. 

Bakırköy postanesi karfmnda 26 nvaaf 
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CAN KUQTAUia 

[R^ I^^UU^^ 

^B Daktilo aranıyor • • 
ÜTOrkçe, almanca iyi bilen tercü
meye muktedir bir bayan aram-
Ipt. Taliblerln Yenipostane karşı
mda Mimarvedad caddesi No. 26 
ya müracaatleri 

ftnuiyet Sandığı müdürlüğünden: 
Kajunpaıada 49 No. Yeni Hamamda 

^'•auncı Aıbne 16/1/936 tarihinde aan-
^lİunua bıraktığı para İçin verilen 89229 
H^Bnanüı cflsdanı kaybettiğini aöylemi^-
% TenİBİ TeHlecetlnden eskisinin hükmü 
•İBuyacatı İlân olunur. 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mtic«cld«d Te modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
Odnci katta yedi odalı içi ve 
jiifî boyalı telefon, elektrik, 
bavagazî, terkot, alaturka ka
mamı, babçesi, nbtımî mevcut 
Boğazın en nezib bir «akili 
olan Vatıiköyde iskele jakı-
lunda (76) numaralı kuleli 
yalı bem kiralık hem «atılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
tan, idrar, iKdçam, mevadt gai

ta tahimeri ve (İDRAR VASITA. 
SİLE GEBELİCtN İLK GÜNLERİN. 
I>E KATİ TEŞHİSİ) yapüır. 
Begroftlu i Taknme eklerken Meşelik 
•okaiı Fenlt apartuoanı TeL 40534 

Dr. Hahz Cemal 
(LOKMAN HKKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
^asardan ba^ka fünlerde öğleden sonra 

*^t (2,5 Un S 7») kadar İsUnbolda Dl-
*^7oIunda (104) nunaralı husoti kabi-
^••tade hastalarını kabul eder. Salı, cn-
^«rt«si tünleri sabah »9,5 - 12» hakiki 
T^^ıaya mahsustur. Muayenehane Jt eT 
*^eIon: 22398 — 21044 

t̂ r. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha-
J êsi karşısındaki eski Klod Farer so-
*^k Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 öğleden 
**̂ ııra 3 ten 7 ye kadar hastalarını 

Cinsi 
1 ci nev'i 
ekmek. 
Süt 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Miktarı Muhammen bedeli îlk teminatı ihale günü 

50,000 kilo 10 Kuruş 375 Lira 10/6/938 Cuma günü saat 
15 de kapalı zarf 

40.000 kilo 10 Kuruş 300 Lira 10/6/938 Cuma günü saat 

Yoğurt 28,000 kilo 14 Kuruş 294 Lira 10/6/938 Cuma günü saat 
15 de Açık 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda yazılı üç kalem yiyecek hizala-
nnda gösterilen şekillerde eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri yukanda yaaU 
gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün Levazım kaleminde görülebilir. Kapalı zarfla olacak 
ekme^ için zarflar 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlandıktan sonra ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon riyasetine 
vermeleri şarttır. Posta ile gelecek mektuplann ayni saate kadar gelmiş bulun
maları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3077) 

Arazöz, Motopomp ve kamyon mubayaa ilânı: 
Bursa Belediyesinden: 

Bursa Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü, bir Motopomp ve temiz
lik İşleri İçin de bir kamyon satın almacaktır. Satıcılar; verebilecekleri maki
nelerin fenni ve hususi ve malî şartlarını ve kataloglarım haziran sonuna 
kadar Bursa Belediye Reisliğine göndermeleri Uân olunur. «3241» 

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

nin akümülâtör tamiri ve şarj işler; ile atölyenin oksijen kaynakçılığı otomobil 
lâstikleri tamir ve kaynakçılığı yapabüecek. 

300 kuru.ş yevmiye ile 3 usta alınacaktır. İsteklilerin denemesi yapılmak 
üzere dilekçesme bağh olarak aşağıda yazıh vesikaları Ue 20/Haziran/38 tari
hine kadar Orhaniyedeki okula müracaat etmeleri lâzımdır. 

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

b — Hüsnü haline dair mmtakası polisinin vesikasım haiz olmak. 
d — Evvelce çalıştıkları yerlerden bonservisleri ve tahsil derecesini göste

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

m hamil bulunmak. 
f — Kanımlan ve okul talimat ve nizamlanna riayet edeceğine ve beş yıl 

için kendi arzusu ile ödevini bırakmayacağına dair noterlikten musaddak Mr 
teahhüt senedi vermek. (9) (3246) 

1939 New York sergisi Dekorasyon 
müsabakası: 

1 — 1939 Ne\v York Dünya sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye pavlyonu 
dahili dekorasyonu için bir müsabaka açılmıştır. 

2 — Müsabakaya girecek resimler İktisat Vekâletinin tayin edeceği taİT 
jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 — Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7/938 tarihine kadar An-
karada İktisat vekâletinde New York Dünya Sergisi Türkiye komiserliğine mak
buz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 — Müsabakayı kazanan san'atkâra 1000 lira mükâfat verilecektir. 
5 — Müsabakaya giripde kazanmıyan san'tkârlara aid eserlerden istifade 

edilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince aynca takdir edilecektir. 
6 — Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire hakkm-

daki şartname. Türk paviyonu plâniyle maktaları ve bu hususda lâzım gelen 
izahat Ankarada İktisat Vekâleti dahilinde sergi komiserliğinden almabilir, 

Emniyet Sandığından: 
18 Haziran 933 tarihine kadar 

Emlâk mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremiyenlere gösteri
len kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 

Birikmiş borçlarım az faiz ve uzun vade ile ödemek imkânından mahrum 
kalmamak re bu suretle teminatlarmm satılmasına meydan vermemek için 
en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar sandığa müracaatlan, aksi takdirde gay» 
rimenkullerinin 3202 No. lı Ziraat Bankası kanunu mucibince Sandığa verilen 
hakka dayanarak ayrıca icraya müracaat etmeksizin sandığımızca satılığa çı
karılacağı Uân olunur. (3258) 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

IHMİ tl'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

Sıhhat Bakanlığınm resmî ruhsa
tım haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalma 
flstûn ve eşsiz kalmıştır. 

NVV 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuda getirilmiş jregâne sıhhi 
kremlerdir. 

il 

«av«.M 
KANZUK 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-
^^>-—- ğü sıhhi evsafım Londra, Paris, Ber

lin. New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem Ue yapılmış gün
düz ve gece şekiUeri vardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satılır. tNGİLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Kültür Bakanlığından: 
1 — OrtaokuUarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye. Fransızca, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezuıüarına mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak sınavdan maada bu yıl da bir smav yapüacaktır. 

2 — Sınavlar 1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesinde başlıyacak-
tu-. 

S — Sınava girmek isteyenlerin: 
A — Türk olmalaıı. 
B — 20 den aşağı ve 45 den yukan yaşta ohnamaları, 
C — Hüsnühal erbabından olduklan. Cinayet ve cünha nevinden mah

kûmiyetleri olmadığı hakkında mahaUÎ vUâyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri ihalen İşyar veya öjjetmen olanlar bu kayıttan müstes
na olup mensup olduklan Daire âmirinden alacaklan vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut arızaların
dan salim olduklanm isbat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E — Enazllseve4, 6 , 6 smıflı öğretmen okulu mezımu veya bunların mu-
adiU oikullarda tahsU görmüş olmalan, 

öğretmen oklularından mezun ol anlarm en az üd ders yüı öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4 Gerek sözlü ve gerek yazıh smav sorulan Üniversite ve Yüksek Öğ
retmen okulu talebesinin taklbettlji ders müfredatmdan seçUecektir. Bundan 
ba«ka smava gireceklere Pedagojik aorular da sorulacaktır. 

5 _ Namzetler smavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanımun 1 
ind maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğretim Oku
lu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile bakanUğa baş vn-
racaûardır. Bu dUekçeye gu belgelerin bağlanması lâzımdır. 

A — Nüfus câzdanuun asıl veya tasdikli sureti, 
B — Tahsil derecelerine ald diploma veya tasdiknamelerin asıl veyahut 

tasdikli suretleri, 
C — HOmühâl mazbatası. 
D - - MahaUÎ Kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sağhk ra-

I>oru, 
I — T -̂vıaut Kültür idaresinden tasdikli Te fotoğrafh fiş, 
F — 6 adet 4X6,5 eb'admda kartonsua fotoğraf. 
Bu yedkalann 15 Hazirandan 1 Ağustos 1938 aksamına kadar Bakanlığa 

göndermiş olması İftzımdu:. Bu tarihten sonra Bakanlığa gehniş olan veya ev
rakı müsbitesi noksan bulunan dUekçeler baklanda muamele yapılmıyacak-
tır. 

(1621) (2963) 

istanbul C* Mûddeiumnmiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri hastanderi için 81/6/938 akşamına kadar 

satm almacak 8000 kilo et 9400 kilo fût ile 11600 kâse Yoğurt ayn ayn açık ek-
cUtmeye konulmuştur. Sttn MuhammenbedeU 2175 Ura Muvakkat teminatı 16a 
lira ıs kuruştur. Bütün Muhammen bedeU 762 lira olup muvakkat teminatı 66 
Ura 40 kuruştur. Yoğurdım Muhammen bedeli 1075 lira olup muvakkat temi
natı 80 Ura 63 kuruştur. Etin eksütmesi 20/6/938 pazartesi günü saat 14 de ve 

sütün eksUtmesi ayni günde saat 15 de v c yoğurdun eksiltmesi ayni günde saat 
16 da Sirkecide Aşırefendi sokak 13 numarada İstanbul Adliye levazun daire
sinde yapılacaktır. İsteklilerin şartnaıroyi tatil günlerinden maada hergün îs-
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PİRE, TAHTA 
KURUSU 

SİNEK 
SIVRISINEK 

ve bütün 

^ ^ 

HAŞARATI YAŞATMAZ 
Adi gazı boyalı su ile kanştırarak yalana ecnebt markah kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan 

Fayda yerine satıyorlar. 

FA w D A isnıinc ve markasına dikkat 
Aldanmayınız Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 — 1/4 30 — 1/2 45 — 1 litre 70 — 5 litre 300 kuruş. Toptancılara tenzilât. 

Kan çıbanlan ve parmaklannın '^ff S | B ) 
arasındaM kaşıntılar için ^ ^ W^ 

Dolama, meme Utihabı ve çat
laklıklar, flegmonlaJ-, yanıklar, , 
traş yaralan, ergenlikler, ve 
koltuk altı çıbanlan için 

A kullanınız 

ViROZA ''^" 
W i l ^ ^ ^ ^ ^ - m kullanınız En çabuk ve en emin bir surette T E D A V t E D E R 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Çankaya Motor dairesi için kapalı zarfla eksiltmeye konulan Dizel moto

ru ile Pompa için istekli çıkmadığı cihetle l/Temmuz/938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağından isteklilerin her cuma ve salı günleri 

DR. İHSAN SAMt 
Gonokok aşısı 

Belsoğuklugu ve ihtUâtlanna kargı pek 
tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan 

Sabah, öğle va akşam her yemekten sonra 

kullanan mes'ut güzeller 

RADYOLIN 
Kullandıklarını söyledikten sonra, 

dişlerin niçin bu kadaar beyaz ve gü
zel olduğıma şaşmak hakikaten şar 
şılacak şeydir. 

Radyolinle fırçalanan dlfler *bedl 
bir hayata, sıhhate ve cazibeye tatr 
lik olurlar. 

DAİMA RADYOLIN 

Halil Sezer Karyolalan 
En şık ve en .sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın en rahat somye-

leridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlanndaki meşheri ziyaret ediniz. 
Sirkeci, Salkımsöğüt. Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 

ROMATİZMA LUMBAGO SİYATİK 

s i L K o 
Ue teskin ve izale edilir.. 

Her Eczanede Satıhr — Her Evde Bulundurmalı 

B a y a n l a r ; ( a y l ı k t e m i z l i ğ i n i z ) v ü c u d u n u z u n e n h a s s a s 
z a m a n ı d ı r . S a ğ l ı ğ ı n ı z ı k o r u m a k ve r a h i m h a s t a h k l a r m d a n 
k o r u n m a k iç in m i k r o p s u z v e s ıhhî b i r ş e k i l d e i h z a r e d i l e n 
ve e n i n c e e lb i s e l e r in i z a l t ı n d a b i l e s e z i l m i y e n 

ve BAĞI kullanınız 
Her eczanede ve tuhafiye mağazalarında bulunur. 

M, M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti İnşaat Şubesine Kalorifer ve Sıhhî tesisat işlerin^* 

mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ajmlmam*'^ 
şartiyle ücretli ve diplomaU bir makine mühendisi alınacaktır. Taliplerin al»' 
gıda yazılı vesaikle .^nkarada Vekâlet İnşaat şubesine bizzat veya tahriren •• 
istida ile talep edeceği ücret miktarım da bildirmek üzere müracaatlan. 

a — Kendisinin ve evli ise ailesinin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikli su
reti. 

b — Askerlik vesikası. 
c — Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal vesikası 
d — Tam teşekküllü hey'eti Sıhhiye raporu. 
e — Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğlı vesaik. «3320» 

Deniz Lisesi müdürlüğünden: 
1 — Lisemizin birinci sımfma Orta okulu bitirmiş ve yaşı da 1 Eylül 1938 

15 — 17 ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı da 16 — 19 arasmda ^^' 
lunan okurlar müsabaka Ue aünacaktır. 

2 — Dilekçe Ue 1 Haziran: 25 Temmuz arasmda müracaat edilmesi. 
3 — Dilekçeye «fotoğraflı nüfus kâadı veya musaddak sureti, 9 başı aÇi* 

fotoğraf, kendisinin ve annesi Ue babası ve ailesinin millî ve ahlâkî durum^^ 
bildiren polis tahkikat kâadı, orta okulu bitirdiğine dair diploma veya taso 
name, askerlik öğretmeninin gizli raporu ve aşı kâadı» iliştirUmelidiı\(2626)_^ 

Sahibi Necmeddin Sadak /luumi neşriyat müdürü Şevket Bad* 


