
V»» 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirü 

il&n vasıtasıdır 
4 defası 125 kanış 

Akşam Uftn servisi, telefon 20681 

AKŞAM 
Şene 20 — No. 7033 — Fiati her yerde 5 kuruş SALI 17 Mayıs 1938 Telefon: 80565 (Başmuharrir) — 20765 (Yan işleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (İdare) 

Halaydaki Türk hukuku 
ayaklar altına alınamaz 

Fransanın takip ettiği dolambaçlı 
politika tamamen meydana vuruldu 
Bir Fransız gazetesine göre, itaniı lıâdiseierin önüne geçmeit için 

t8i( tarzı lıai intilıabatın telıiri iie statiilıo imiş 
Antal^ya IG (A.A.) — Berutta çütan Oriyan 14 mayıs 

»üshasmda İskenderun hususi muhabirine atfen neşret
tiği bir yazıda Ijugün resmen tahakkuk etmi^ olan idare 
memurları değişildiklerini resmen ve kati olarak yalan-
hidıktan sonra Türklerin hudut mmtakasmdaki köyler
de bile hezimet üzerine hezimet kaydettiklerini, son An
takya hâdiselerinin Türldere artık Alevilere güvenmlye-
ceklcrini göstermiş olduğunu ve Türklerin bütün kombi
nezonlara ve şiddetli propagandaya rağmen kaybedecek
lerinin artık muhakkak olduğunu yazıyor ve varmak is
tediği neticeye varıyor: «Eti veya gayri eti, diyor. Sancak • 
ta »eçim yapıldığı takdirde, Türk aleyhinde rey verecek
tir. Kauh Iıâdiselerin önüne geçmek için buna mâni ol
anak lâzımdır. Tek tarzı hal, intihabatm tehiri ile statü
kodur. Bütün partileri tatmin edebilecek tek formül Fran-
^z ınandasmm muvakkaten muhafazasıdır. MUletler Ce-
Ot'}eti kontrol komisyonunun huzuru ile muntazam seçim 

yapıldığı takdirde netice Arap Üstesinin bütün âkibetleri-
le zaferi olacaktır, tntihabat tehir edUdiği takdirde An-
karaıun prestiji müessir olmıyacak ve her türlü hâdise
den içtinap edilmiş olacaktır. Eğer genç Türkiye Cumhu
riyetinin dirlfanlan henüz halel gelmemiş olan muvaffa
kiyet listelerine bir hezimet kaydetmek istemiyorlarsa bu 
o( hvenl şer» politikasım taldp etmelidirler. 

(AKŞAM) — Anadolu ajansının tebliğ ettiği yukarıda
ki telgrafı büyük bir teessürle kaydediyoruz. Telgrafta 
bahsedilen gazetenin yazısı Fransanın Hatayda takib et
tiği politikanın mahiyetini ve seçimi nasıl bir neticeye 
vardırmak için çalıştığım şüplıeye mahal bırakmıyacak bir 
suıette meydana vurmaktadır. Fakat bütün bu mesaî, 
bütün bu gayretler ve entrikalar faydasızdır. Türldyenin, 
Hatay davasından vazgeçmesine, bir takım dolaplarla 
oradald Türklerin hukukunun feda edilmesine göz yum
masına imkân yoktur. 

Üç vergi kazanç vergisi 
namı altmda birleşiyor 

Seyyar ticaret ve sanat erbabının kazanç 
vergilerinde yan yarıya tenzilât yapılacak 

I îğer hizmet erbabı için bu müşterek vergi nisbetle* 
rinde yapılacak tahfifler de lâyihada gösteriliyor 
Ankara 16 (Telefonla) — Uzun zar 

Diandanberi hazırlanmakta olan var 
8itasız vergiler kanımu projesi Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Bu kar 
ûunla erazi, bina, hayvanlar, ticari 
^e sınaî kazançlar, sanat erbabı, ti

cari olmıyan iş ve mesldE erbabının 
kazançları, veraset ve intikal vergile
ri ve madenler resmi kanımu bir 
metin haline getirilmeld^dir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Trai< vapuru dün geidl 

Trakvapum 
DenizyoUan işletmesinin «Trak» vapuru dün öğleye doğru limanımıza gel-

J^tir . Son ısmarlarl£man gemilerden ilk gelen vapur olması itibarile limandalri 
pütün merakip düdüklerini çalarak Trak'ın limana girişi hâdisesini tesid etmiş
lerdir. 

DenizyoUan işletmesi müdürü B. Raufî Manyas, deniz ticaret müdürü B. 
Müfid Deniz ve Gümrük başmüdürü B. Mustafa Nuri dün motörle yeni gemiye 
giderek gezmişlerdir. Trak ilk seferini bu aym 22 sinde Mudanyaya yapacaktır. 

KORSAN 
Tarihî R o m a n 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Sekizinci Mihail Paleoloğ'un İznikten Istanbula gelişi - Bizansm yeni

den kavuluşu - Arab korsanlanmn Kadıköy ve Akropolisi muhasEirası -
Avrupayı istilâya giden Moğol ordulan - Bizans saraylılan - Denizde 
Bizan.shlara meydan okuyan bir kadın! . ilh.. 

(enitefrj|(aınızayal(inda başlıvacağız, beldeyiniz 

Vekiller heyeti 
Dünkü toplantıy<a mareşal 

Fevzi Çakmak da iştirak etti 

Ankara 16 (A.A.) — VekUler He
yeti bugün saat 11 de Başveldl Celâl 
Bayann başkanüğmda Büyük Er-
kâün harbiye reisi mareşal Fevzi Çak-
mak'm da iştirak ettiği bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda bazı mühim 
mukarrerat ittihaz edilmiştir. 

Divanı Muhasebat 
teşkilâtı 

Kadroya yeniden memur 
almacak maaşlara zam 

yapılacak 
Ankara 16 (Telefonla) — Divanı 

muhasebat teşkilât kanununda bazı 
değişildilder yapılmasma dair olan 
kanun lâyihası Meclis ruznamesine 
almmıştır. Bu lâyiha ile divan baş-
murakıblerinin sayışma 20 başmu-
rakiblik ilâve olunm^ta, müddeiu
mumilik kodrosuna 1 muavinlik zam 
edilmekte ve dairede bir yazı ve mua
melât müdürlüğü ihdas olunmakta
dır. 

Bundan başka kadroya lüzumu 
kadar kâtip ve mümejryizlik Uâve 
olunmaktadır. Lâjriha üe mürakib 
ve muavinlerinin maaşları birer de
rece jrükseltilmekte ve diğer bazı me-
murlann maaşlanna yine birer dere
ce nisbetinde zamlai- yapılmaktadır. 

fl İçlenil* 
Çabuk olalım! 

Başladığımız işi çabuk bitirsek... 
Valide kıraethanesi binası yıJfcıZt-

yor. Fakat muazzam bir şehircilik 
hareketine girişen bir b^ediyenin 
teşebbüsü ile değil de gelişi güzel bir 
mal sahibinin ağır aksak iş yaptır
ması kabilinden lenfavt, aheste bir 
şekilde... Haftalar oldu: Bütün na
zarlar onda... Bir binanın ancak ya-
nsıran yansı indirildi. 

Halbuki İstanbulun Ankara muci
zesi gibi, baş döndürücü bir süratle, 
yenüeşmesini istiyoruz. Sürat asru 
ntn temposuna alışmtş 
başka türlüsüne tahamhm**tt vv^jı^cn 

n,nr 

Kıymetli misafirimiz 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı bugün geliyor 

General Mariç'in hayatı ve şahsiyeti, 
harp meydanlarındaki kahramanhklan 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
Harbiye ve Bahriye Nâzın general 
Mariç, maiyeti erkânile bu sabah 
tstanbuia geliyor. Yugoslav nazın 
memleketimizde hükümetimizin mi* 
safiri olarak on dört gün kalacak, 
şerefine müteaddid ziyafetler veri
lecek, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, 
Eskişehir, îzmir, Bursadaki müesse-
sat ve fabrikaları gezecek, Yalovaya 
da uğradıktan sonra İstanbul ve 
Edime tarikiie memleketine dön»* 
c^tir. 

Başvekillnıiz B. Celâl Bayann Beı-
gradı ziyaretinden ve orada gördüğü 
çok samimi ve harairetli hüsnü ka
bulden sonra general Mariçin memle
ketimize gelmesi, iki dost ve mütte
fik memleket arasındaki tesanüd va 
bağlüığa yeni bir delU teşkil eder. 

General Mariç, Türkiyede ikameti 
esnasmda, Türk milletinin kardeş 
Yugoslav mületine karşı ne samimi 
hislerle bağh bulımduğunu müşaha-
de edecek ve memleketine bu intiba 
üe dönecelrtir . 

(Devamı 4 üncü sahifede) Genend Mariç 

Çekoslovakyada tahrikat 
yemden şiddetlendi 

Bir çok şehirlerde Fransa ile 
ittifak aleyhinde risaleler dağıtıldı 

Henlein tekrar Çekoslovakyaya dödû. Londrâda 
yalnız sir Vansittart ile görüştü 

Prag 16 (A.A.) — Cumartesi ve 
pazar günü monleketin muhtelif 
noktalarında Çekoslovakyanın itti
fakları ve bilhassa Fransa ile olan it
tifakı aleyhinde bir takım risaleler 
dağıtılmıştır. 

Plzen'de bu giU risaleleri dağıtan 
iki kişi kaçmağa muvaffak olmuştur. 
Trejrtnov'da Hofman adında birinin 
evinde yapılan araştırma neticesinde 

zabıta tarafmdan 2000 risale müsa< 
dere edilmiştir. Prag'da ve Bohemya 
üe Moravaya'nm bir çok yerlerinde 
paketlerle risaleler bulunmuştur. 

Yan resmi Çeteka ajansı, bu risa
lelerin fena bir Çek lisaniyle yazılnuş 
olmasının bunlann menşei hakkmda 
şüpheye mahal bırakmamakta oldu-
ğımu ve tabı hatalanmn da bunların 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
HiMiııaHMNiııiNiıuıınııınuıııınniiımııııııııııııuıııımııınınittiımmniHiHUN 

*- Bunlar bahar modası mı acaba? 
İl *— Fiatlanna bakılırsa bibere l)enziycwrl« ' 
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Dün Creceki ve B u S a b a h k i Haberler 
Almanyada soğan yerine 
' prasa kullanılıyor 

Hariçten getirilen soğanlar fabrikalarla 
hastanelere tahsis edilecek 

/ Berlin 16 (A.A.) — Birkaç hafta-
danberi ev kadınları soğandan mah ' 
irum kalmışlardır. Soğan kıtlığı gele
cek hasat mevsimine kadar devam 
edecektir. Gazeteler, yahudilerl bu 
madde üzerinde spekülâsyon yapa-
)rak dünya piyasasında soğanı azalt
makla itham etmektedirler. 

Ev kadmlan soğan yerine prasa, 
sarmısak ve Almanyada bulunan di
ğer baharatı kullanmağa davet edil-
knektedir. 

İthal edilen soğanlar haziran so
nuna kadar fabrika ve hastanelere 

tahsis edilecektir, 

İns^ilterede harb tehlikesine 
karşı yiyecek stoku 

Lmdra 16 (A.A.) — Deyli Ekspres 
gazetesinin bildirdiğine göre, muhte
mel bir harb için ihtiyat olarak, yal-
mz buğday, şeker ve baline yağı sal
im alınmakla kalınmamış, fakat aynı 
zamanda 3 milyon İngiliz liralık da 
et sipariş verilmiştif. Millî Müdafaa 
Nezareti levazım dairesi, bu sipariş
leri, cenubi Amerikaya, Yeni 2jelân-
daya ve Avustralyaya vermiştir. 

İtalya - Almanya münasebatı 
Özerinde Fransız manevraları 

Giornale d'ltalia 'Fransız matbuatı bu 
sisteme bir nihayet vermelidir,, diyor 
Roma 16 (A.A.) — Giornale d' İtalia 

gazetesi, bir baş makalesinde, İtalyan 
ve Alman hattı hareketleri ile hâdise
lerini. Roma ve Berlin arasındaki kar-
şıhklı itimadın sanki zayıflamış oldu
ğunu gösterir bir tarzda iraeye çalı
şan Fransızların bu husustaki mütead-
üid tefsirlerini, düşüncelerini tebarüz 
ettirmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Bu, ttalyayı ve Almanyayı birbirin

den ajnrmağı istihdaf eden malûm ha
rekete aid teşebbüslerdir. Bu teşebbüs
ler, daha doğmadan muvaffakıyetsiz-
liğe mahkûmdur. Fakat bu manevra 
1ar, Roma ile Paris arasındaki müna
sebetleri tavzihe matuf diplomatik 
görüşmelerin yeniden başlamasına 
tesadüf ettiği için, şurası derhal teyid 
olunmalıdır ki bu manevralar, ancak 
Fransız arzularının aksi neticel^ini 
verebilecektir. 

Bununla beraber şurasını da ilâve 
edelim ki İtalyan - Fransız münase-
betlerindeki samimiyetin yeniden te

sisi, İtalya Ue Almanya arasmda te
sis ve bir çok defa teyid olunan demir 
tesanüdü, ne bozabilir, ne de bu de
mir tesanüdün yerini tutabilir. Fcikat 
bu gibi manevralar, hâdiselerin reali 
tesi ile taarruz etmekte ve bir çok de 
fa, İtalya ile münasebetlerin tanzimi 
için Fransada doğan faaliyetle çok fe
na çarpışmaktadır. 

Tuna ve Balkan Avrupasmı, sanki 
İtalyan ve Alman milletleri arasmda 
derin bir rekabet varmış ve sanki İtal
ya ve Almanyanın çok büyük hürmet 
beslediği hükümran devletler değil 
de Afrika ve Asyanın keşfedilmemiş 
nuntakalar: kabileleri mevzuubahis 
imiş gibi Alman ve İtalyan nüfuz mın-
takalarma taksim için sözde Mussoli-
ni - Hitler plânlan mevcud bulundu
ğu hakkındaki icatlar da bu manev
ralara dahildir. 

Politikanın icablanna ve bilhassa 
hakikata hürmet etmek istiyorsa 
Fransız matbuatının bu sisteme bir 
nihayet vermesi lâzımdır. ^ 

Sovyet Rusya 
ciimhufiyetlerinde seçim 

S t a l i n E r m e n i s t a n y ü k s e k 
m e c l i s i n e m e b u s n a m z e d i 

Moskova 16 (A.A.) — Erivan mün-
tehipleri, Stalin'den Ermenistan Sov
yet sosyalist cumhuriyeti yüksek 
meclisine mebus namzetliğinin ko
nulmasına müsaade almışlardır. Mün-
tehipler, Sovyetler birliği Halk Ko
miserleri meclisi ikinci reisi Miko-
y an'dan da Erivan şehrinden mebus
luğa nemzetliğinin konulması müsa
adesini istihsal etmişlerdir. Stalin ve 
Mikoyan'm namzetlikleri, Erivan se
çim dairesince tescil olunmuştur . 

Bu haberler üzerine, bugün Erivan 
fabrikalannda hararetli mitingler 
tertip olunmuştur. 

Bütün Federe cumhuriyetlerde 
büyük seçim toplantıları yapılmakta 
berda:vamdır. Stalin ile arkadaşları
nın namzetliğinin ileri sürüldüğü 
fabrikalar ve müesseselerin adedi git-
Vkçe artmaktadır. 

H a m i d i y e K a r a d e n i z e g i t t i 
Bulgar ve Rumen limanlarını zi

yaret edecek olan Hamidiye kruva
zörümüz bugün saat 14 de Haydar-
paişadan kalkarak Karadenize hare
ket etmiştir . 

A n k a r a d a k i m ü s a b a k a l a r a 
6 1 p e h l i v a n i ş t i r a k e d i y o r 
Ankara 16 (Telefon) — İki gün

den beri Şehir stadında yapılmakta 
olan Ankara bölgesi serbes güreş bi
rincilikleri müsabakalarına bugün 
Halkevinde devam edilmiştir. Müsa
bakalara ağır sıkletten 3, 87 kilodan 
8, 79 kilodan 9, 72 kilodan 12, 66 ki-
oladan 12, 61 kilodan 10, 56 kilodan 
7 olmak üzere 61 güreşçi iştirak edi-

Yunan Başvekili
nin bir nutku 

H a l k , B . M e t a k s a s ı k u c a k l a d ı 
v e e l ü s t ü n d e t a ş ı d ı 

Atina 16 (A_A.) — Dün Peloponezya-
da bir tedkik seyahatine çıkmış olan 
Başvekil Metaksas bütün istasyonlar
da heyecanla selâmlanmış ve Tripolise 
geldiği vakit milletin ve bühassa işçi
nin ve köylünün lehine olan icraatın
dan dolayı halk tarafından kucaklan
mış ve el üstünde taşınmıştır. 

Metaksas, söylediği nutukta, mille
tin ittifakla itimadına mazhar olan 
hükümetin millete hizmet etmek olan 
vazifesini ifada devam edeceğini kay-
deyledikten sonra haricî vaziyet hak
kında demiştir ki: 

— Silâh kuvvetine istinat etmiyen 
ve münhasıran ricaya istirhama da
yanan bir siyaset milletimiz gibi blv 
millete yaraşamazdı, o millet ki, yal
nız hava kuvvetleri için bir senede ve 
bir hamlede 300 milyon drahmi ver
miştir. Milletin makul ferd hürriyeti 
çerçevesi içinde kabul ettiği disiplin 
sayesinde bütün hedeflere varacağız. 

İ z m i r d e b i r i d a m 
İzmir 16 (Telefon) — senesinde 

îzmirin Cumaovası nahiyesi civann-
da arkadaşı Hüseyini 600 lirasına ta-
maan işkence ile öldüren Elazıklı Be
kir oğlu Osman hakkındaki idam hük
mü yann (bugün) infaz edilecektir. 

Otelde bir facia 
Nevyork 17 — Jeorjiden bildirildi

ğine göre Nervil otelinde bir infilâk 
olmuş ve otel ateş almıştır. İnfilâk ve 
yangın neticesinde 24 kişi yanmış, 
13 kişi yaralanmıştır. 25 de kayıb var
dır. 

Devlet Demirgol' 
lan varidatı 

Bu sene tahminden 6 milyon 
lira fazla hasılat elde 

edilecek 
Ankara 16 (Akşaln) — Devlet de

miryolları idaresinin 1937 malî yılı va
ridatı 29 milyon 875 bin lira olarak 
tahmin edilmişti. İdarenin bu sene
nin dokuz aylık varidatı 26 milyon 
768 bin lirayı bulmuştur. Bu yekûnun 
sene sonunda; 35 milyon lirayı aşa
cağı ve bu suretle tahmin olıman va
ridattan altı milyon liraya yakın fazla 
hasılat elde edileceği anlaşılmaktaidır. 

Devlte demiryolları varidatında gö
rülen bu tezayüd memleket dahilin
de ticarî hareketlerin son seneler zar-
fmda mazhar olduğu büyük inkişaifı 
göstermektedir. 

Emniyet teşkilâtı 
K a n u n u n b a z ı m a d d e l e r i n i 

d e ğ i ş t i r e n y e n i l â y i h a 
h a z ı r l a n d ı 

Ankara 14 (Telefon) — Emniyet 
teşkilâtı kanununun bazı maddeleri
ni değiştiren yeni bir kanun lâyiha
sı hazırlanarak Büyük Millet Mecli
sine verilmiştir. Bu lâyihaya göre, 
ortamekteb mezunlaruım polis mek
tebine kabulleri ^ teklif edilmete 
ve inzibatî cezalan müstelzim hare
ketler hakkındaki müruru za
man müddeti altı ay olarak tesbit e-
dilmektedir. 

Bundan başka polis stajyerlik müd
deti de bir sene olarak kabul edilmiş
tir. Halbuki eski kanunla stajyerlik, 
polis enstitüsünün ilk kısmını, yahud 
da polis mektebini bitirmekle mu-
kayyed idi^ 

İŞ kanunu 
G e ç e n s e n e k i t a t b i k a t t a n 

a l m a n n e t i c e l e r d ü n g ö r ü ş ü l d ü 

Ankara 16 (Telefon) — îş dairesi
nin daveti üzerine buraya gelen iş-
bölgesi âmirleri bugün reis B. Enis 
Behicin riyasetinde toplanarak tş 
kanununun geçen seneki tatbikatın
dan alman neticeleri görüşmüşlerdir. 

İş yerlerinin teftişinde takip edile
cek usulleri tesbit etmek üzere ihza
ri bir komisyon seçümiştir. Bu komis
yona İktisad Vekâletinden mütehas
sıs B. Vaygert de iştirak etmiştir. Ko
misyon bugünkü toplantısmcka, tef
tişte takip edilecek usulleri tesbit et
miş ve bir rapor hazırlamıştır. Yann 
(bugün) bu rapor etrafında görüşü
lecektir. 

M e c l i s t e d ü n k ü m ü z a k e r e l e r 
Ankara 16 (A.A.) — Büyük Mület 

Meclisi bugün Hilmi TJfan'ın bsışkan-
hğmda toplanarak orman umum mü
dürlüğünün 193* yılı bütçesinde 30 
bin, posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün bütçesinde de 23,650 
liralık münakale yapılması hakkın
daki kanunları tasvib etmiştir. Bazı 
ihracat mallarımız için İtalya tara
fından verilen munzam kontenjan 
lisetesine mukabil İtalyanın yine it
halât rejimimizden istifade etmesi
ne, subay rütbe isimlerinde bazı de
ğişiklikler yapümasma aid kanunun 
İkinci müzakereleri yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi çarşamba gü
nü toplanacaktır . 

P o s t a , t e l g r a f v e t e l e f o n u m u m 
m ü d ü r l ü ğ ü b ü t ç e s i 

Ankara 16 (Telefonla) — Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesine ek olarak 
hazırlanan yeni bir lâyiha Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Bu lâ
yiha ile İzmir Telefon şirketinin mas
raflarına karşılık olmak üzere mez
kûr umum müdürlük bütçesine 200 
bin liralık tahsisat konulmaktadır. 

İzmir telefon şirketinin yeni yıl 
varidatı 200 bin lira olarak tahmin 
edilmektedir. Lâyihaya konulan bir 
madde ile mezkûr telefon idaresine 
ücretle mütehassıs memur kullanmak 
salâhiyeti verilmektedir 

"m 

Bir Alman gazetesi 
Brezilyaya hücum ediyor 

"Alman eltonomisine zarar veriimesine uzun 
zaman mlisaade edemeyiz,, diyor 

Berlin 16 (A_A.) — D. N. B. ajan
sı bildiriyor: Brezilya gazeteleri Bre-
Bilyada muvaffakiyetsizlikle neti
celenen son hükümet darbesi teşeb
büsünden Almanyanın mesul bulun
duğunu yazıyorlar. Diğer taraftan 
Brezilya Cumhur Reisi Vargas da bu 
münasebetle beyanatta bulunmuştur. 
Folkişer Beobahter gazetesi bu neşri
yata ve nutka hücum ederek diyor ki: 

«Reisicumhur Vargasın bu isyam 
izah edebUmek için sebepler aradığı 
muhakkaktır ve biz, bunu çok iyi an-
hyorruz. Fakat bunun İçin «temami-
yetçi» vatandaşları eğer kendisine kâ
fi gelmiyor ise, B. Vargas, muhakkak 
surette bu bakımdan kendisine yar
dımı dokunacak yerlere, mesalâ Bre
zilya üzerinde Alman emellerinin 
mevcud bulımduğu hırafesini ilk icat 
eden Amerika Birleşik devletleri mat-
buatma müracaat etmeli idi. 

Biz, BrezUyada büyük ve mühim 
mıkdarda Alman kolonisi ve Alman 

vatandaşı bulunduğundan dolayıdır 
ki Brezilya Cumhuriyeti ile çok dü
rüst nünasebetler idameye gayret et» 
mekteyiz. Bu münasebetler, hiç ol
mazsa, nasyonal sosyalizmin Alman
yada iktidarı ele aldığı günden beri 
bizim tarafımızdan hiç bir suretle teş
viş olunmamıştır. 

Brezilya federal Reisicumhuru, 
Şimalî Amerika unsurlanmn Brezil
ya işlerine kanştığı fikrinde ise, bu 
kendisine ve Brezilya halkına aid bir 
iştir. Biz buna kanşmayız. Fakat e-
ğer hiddetini Brezilyadaki Almanlar
dan çıkarmak istiyorsa bunda her 
halde çok aldanıyor. 

B. Vargasa Vaşington ve Nevyork-
tan bazı kimselerin yaptıkları ilham 
üzerine manasız sebeplerle, Almanla
ra fena muamele edilmesine Alman 
ekonomisinin teşviş olunmasına ve 
Alman gazetelerinin müsadere edil
mesine uzun zaman müsaade olunmı-
yacaktır. 

Filistinde şiddetli 
bir çarpışma 

A r a b l a r d a n 2 0 ö l ü v a r ik i 
i n g i l i z a s k e r i ö l d ü 

Kudüs 16 (A.A.) — Filistinin şima
linde, Akkâ yakınmda; vukua gelen 
müsademede tethişçilerden 20 kadar 
maktul düşmüştür. 

Diğer taraftan dün bir pusuda ya
ralanmış olan iki İngiliz askeri ölmüş
tür. 

Kudüs 16 (A.A.) — Dün İngiliz 
polisi ile yerliler arasında vukua ge
len kanlı hadiselerde 23 arap ve bir 
ingiliz ölmüştür. 

i n g i l i z k a b i n e s i n d e d e ğ i ş i k l i k 
Londra 16 (A.A.) — Bugün îngUiz 

kabinesinde aşağıdaki değişiklikler ol
muştur: 

Lord Stanley, Dominyonlar Nezare
tine, Makdonald Müstemlekât Neza
retine, Kingsley Vud Hava Nezareti
ne, Colvüle İskoçya Nezaretine ve El-
liot Sıhhiye Nezaretine tayin olun
muştur. 

Lord Hekliç ve Lord Süinton istifa 
etmişlerdir. 

Cindeki harp 
Ş i m a l v e c a n u p J a p o n 

o r d u l a r ı b i r l e ş m i ş 

Tokyo 16 (A.A.) — Gazetelerin bu 
sabah hususî ilâvelerle bildirdiğine 
göre, şimal ve cenup orduları, gün
lerce süren çetin mücadeleden sonra, 
aralarında irtibatı temin etmişlerdir. 
İki ordunun ileri kollan, Lenghaı 
demiryolu üzerinde Suçeu'nun 50 
kilometre garbında Jangtsi'ye var
mışlardır . 

Ç i n ç e t e l e r i 
Şanghay 16 (A.A.) — Ecnebi mü

şahitler tarafından verilen malûmata 
göre Çin çeteleri Peiping'in 140 kilo
metre cenubu garbisinde kâin Pao-
ting - Fu'yu muhasara etmişlerdir. 
Şehirde büfiil örfî idare teessüs et
miştir. 

Söylendiğine göre Çin kuvvetleri 
eski komünist ordusunun kıtal arm-
dan mürekkebdir. 

T ü r k i y e - Y u g o s l a v y a t i c a r e t 
a n l a ş m a s ı n a b i r p r o t o k o l 

e k l e n d i 
Ankara 16 (Telefon) —, 1936 tarih

li Türkiye - Yugoslavya ticaret an
laşmasına, munzam bir protokol ha
zırlanmıştır. 6 mayıstan itibaren mer-
i olmak üzere takas olunan bu proto-
kü ihtiyacına uyacak şekilde bir liste 
1er kaldırılarak yerine iki dost mem
leket ticarî münasebetlerinin bugün
kü ihtiyaca uyacak şekilde bir liste 

Alman ordusunda 
yeni selâm tarzı 

B . H i t l e r n a z i u s u l ü 
s e l â m l a n a c a k 

Berlin 16 (A.A.) — Zabitler, zabit 
vekilieri ve askerler bundan böyle B. 
Hitleri kollarmı Hitler vari kaldırmak 
suretiyle selâmlıyacaklardır. 

Führer'in kararı. Alman ordusunun 
eski annesi ile olan alâkasım katet-
mekte ve orduyu nazileştirme yolunda 
yem bir merhale teşkil eylemektedir. 

Hatırlardadır ki Alman ordusu yük
sek kumanda heyeti ile nazi fırkası 
direksiyonu arasında noktai nazar ih
tilâfları tahaddüs ettiği zaman birçok 
lan halen tekaüde sevkedilmiş olan 
generallerin muhalefeti yüzünden Hit
ler selâmı orduya ithal edilememişti. 

Şimdiki emirname, eski askerî selâ
mın yekdiğerini selâmlıyan askerî er
kân arasmda merî kalacağmı tasrih 
etmektedir. Fakat Führer'e karşı gös-
terUecek hürmet nişanesine ait ni
zamnamenin yakında umumîleştirilip 
umumîleştiriLmiyeceği suale şayan gö
rülmektedir. 

Diyarbakırda 
zelzele devamda 

N ü f u s ç a z a y i a t v e m a d d î 
h a ş a r a t y o k t u r 

Ankara 16 — Diyarbakırdan bu
raya gelen haberlere göre dün Diyar
bakırda kısa fasüalarla 27 defa ha
fif sarsıntılar olmuştur. İnsanca za
yiat yoktur. Sarsıntıların hafifliğin
den dolayı haşarat ta olmamıştrı. 

S ı h h i y e V e k â l e t i m ü s t e ş a r 
m u a v i n l i ğ i 

Ankara 16 — Sıhhiye Vekâletinde 
ihdas edilen müsteşar muavinliğine 
birinci sınıf sıhhiye müfettişi doktor 
B. Zihni, hıfzıssıhha dairesi reisliği
ne doktor B. Şerafeddin Ataman, si
cil ve memurlar şubesi müdürlüğüne 
doktor B. Salih Tezcan tayin edilmiş
lerdir. 

F r a n s ı z m i l l î m ü d a f a a 
i s t i k r a z ı m u v a f f a k o l d u 
Paris 17 — Millî müdafaa istik

razı ümidin fevkinde bir muvaffa
kiyet kazanmıştır. Fı-ansız gazetele
rine göre, Fransız halkı işlerini bıra
karak banka gişelerine koşmuş ve 
millî müdafaa istikrazına kaydedil-
mişleı-dir. 

T a k a s k a r a r n a m e s i 
Ankara 16 (Telefon) — 8099 sayl-

h takas kararnamesinin birinci mad-
desile 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin 
tatbiki suretini gösteren yeni tali
matnameler resmî gazete ile neşredi
lerek bugünden itibaren meriyete ko-
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AKŞAMDAN AKŞAMA< 

Milyonerin nasihati; 
Memur olmaktan nasıl 

kurtulmalı? 
Amir yahut sermayedar olmak du-

nırken insan elbette memur kalmak 
istemez. Fakat parasız, vasıtasız bir 
adamın yükselmesi de kolay iş değil! 

Öyleyse ne yapmalı? 
Son çıkan mecmualardan birinde, 

ingiliz asılh meşhur milyarder Kar-
necinin Amerikah gençlere verdiği na
sihati okudum: 

— Memur vaziyetinden kurtulup 
mafevk vaziyete nasıl ulaşmah? - diye 
soranlara şu cevabı veriyor: 

— İlk kademe, sadakat ve vicdanla 
size tevdi edilen işi başarmaktır. Fa
kat bu takdirde: «Madem ki vazifesini 
beceriyor, o yerde devam etsin!» fik
rini uyandırırsınız. 

Öyleyse terakki için başka bir yol 
takib etmeli. Meselâ g ^ ü n birinde 
tatbikini zararh gördüğünüz bir işi 
yapmanız için size emir gelirse, yük
selmek üzere önünüze ilk fırsat çık-
nuş demektir. Patronunuz, yahut 
âmiriniz, o emri, zihni bin bir işle 
meşgulken vermiştir. Halbuki siz 
daimî mesainizle şubenizin mütehas
sısı olmuşsunuzdur, öyleyse itiraz 
edin. Tezinizi gücünüzün yettiği ka
dar müdafaa edin. İhtimal isabet et
miş, yahut etmemişsLnizdir. Fakat 
patronun dikkati üzerinize l)eheme-
hal birdenbire celbedUmiştir: «Demek 
ki bu genç yalmz şu kadar saatine 
karşı şu kadar para alan adam de
ğilmiş, demek ayni zamanda düşü
nen birini kullanıyor muşum!» fikri 
onda uyannuştu*. 

Böylelikle bir adım atıyorsunuz. 
•— Hattâ müesseseyi iflâs bUe etti

recek olsa, verilen emre itaat ediniz! 
- diye bir düstur vardır; bunun ta-
nıamüe aksine hareket ediniz. 

Kendinizi katiyetle hakh bulduğu
nuz zaman üzerinize mesuliyetler al
maktan da çekinmeyiniz! Eğer işleri 
patrondan daha iyi bilmezseniz, ka
tiyen müessesenin ortağı, hissedarı 
haline gelemezsiniz. Patronunuzun 
manevî patronu olunuz. Sermaye
darların hoşuna bundan fazla hiç 
bir şey gitmez. Şayet sizinkinin pt-
miyorsa, ilk fırsatta kendisinden ay
rılınız. Hattâ fedakârlığa katlanarak 
daha mütevazi bir işe razı olarak... 
Dehayı takdir edecek başka birini 
bulunuz! 

Müstakbel şerik, müstakbel milyo
ner, sarfiyatı azaltıp varidatı çoğalt
masını bilendir. Muazzam teşebbüs
lerde aranan yalnız sermaye değildir; 
ayni zamanda, ticari bUgisiyle ser
maye yaratan insandır. Milyonları do
ğurmak ta varidatla mesarifin ara
sındaki farktan çıkar. 

Böylece, bir işe girip te önünde bir 
talih kapısı açılmıyan genç adam 
mevcut değildir. Şayed meziyetleri 
varsa, âmirlerinin meclisinde behe
mehal münakaşa mevzuu olacak, 
mutlaka yükselecektir. Hiç bir mü
essese yoktur ki memurunda munta
zam mesainin fevkinde bir tenkitçi 
ve tekâmülcü haşlat görüp te cazibe
sine lıapılmasın. 

«Erbab gözib nü, «ehil adamm ne
zareti» ni aranuyan kim vardır? Siz, 
öyle biri olunuz. 

Müessesenin başına geçince mesa-
mizi, düşüncenizi ve sermayenizi ay-
1 yerlere saçmayıp ayni yere koyu
nuz. 

«Bütün yumurtaları bir tek sepete 
.Jşttf ederek sepeti göz önünde iHiIun-

f 
Evkaf suları 

Tasfiye edilip 
edilemiyeceği ya
kında anlaşdacak 

Dahiliye Vekâleti Kırkçeşme suyu 
ile diğer vakıf suların ıslahı ve tasfi
yesi kabil olup olmadığının süratle 
tedkik edilerek bildirilmesini Belediye
ye yazmıştı. 

Diğer taraftan vakıflar umum mü
dürlüğü, cami ve diğer vakıf müessese
lerin sulan hakkmda bütçesine yeni 
tahsisat koyarak bu işi esaslı surette 
hal ve tasfiye etmeğe karar verdiğin
den bu hususta Belediyeye tahrirat 
yazmış, vakıf sulan hakkında nasıl 
bir hattı hareket tutulacağım sormuş
tur. Belediye, henüz Vakıf sulanmn 
tasfiyeye müsaid olup olmadığı hak
kmda karar vermemiştir. Tedkik-
1er bugünlerde tamamlanacak ve 
Evkaf umum müdürlüğüne de cevap 
verilecektir. Bundan başka Belediye 
Maarif müdürlüğünden de mekteple
rin ne cins su kullandıklarmı sormuş
tur. 

Aklından hasta mı? 
M a h k e m e , s u ç l u n u n m ü ş a h e 
d e a l t ı n a a l m m a s m a k a r a r 

v e r d i 
Hristo admda bir genç dün adliye

de ilâmat dairesinde hapishaneye gön-
derUmek istenilince âsabileşerek cam
lan kırmış, telefon makinesini parça
lamış, ortahğı alt üst etmiştir. Hristo 
derhal adliye zabıtası tarafından ya
kalanarak hakkında zabıt tutulmuş ve 
cürmümeşhud mahkemesine verilmiş
tir. 

Öğleden sonra asliye dördüncü ceza 
mahkemesinde yapılan muhakemede 
Hristo şunları söylemiştir; 

— Ben aoıadan doğma sinirliyim. 
Annem senelerce tımarhanede yatmış
tır. Ben de bir müddet tımarhanede 
kaldım. Bugün de beni hapsetmek is
tediler. Birdenbire sinirlendim. Ne yap
tığımı bilmiyorum. 

Mahkeme, Hristonun hakilcaten eh
liyeti cezaiyesini kaldıracak derece
de akıl hastalığına müptelâ olup ol
madığının tesbiti için müşahede altı
na alınmasma karar vermiştir. Hristo i 
Tıbbı adliye gönderilerek müşahede al-
tma alınmıştır. 

•nıııııııııııııtııııiMiııııııııııııııtııııııııiMiıııııııııııııtffiıııtnntHfiıiffinMi 

durunuz!» Üç sepet biriktiren bir ta
nesini başman üstünde götürmeğe 
uğraşırsa, sepet düşebilir ve kendi 
sendehyebilir! 

Memleketimizde iktisadi faaliyetin 
ilerlediği şu sırada, pek çok gençlerin 
alâkayla okuyacaklanm tahmin ede
rek bu nasihatleri hulasaten tercüme 
ettim. 

BUirim ki ekseriyette hâkim olan 
fikir şudur: 

— Adam, sen de! Sermayemiz yok! 
Bizim için küçük memur kalmak za
rurettir! 

Yukanki mütalâalar böyle bedbin
lere hiç değUse ümid verir. 

Bence bu öğütler yalmz hususi mü-
esseselerdekUere mahsus değUdir. tyi 
devlet monurlan da buna yakm te-
rakkUere namzeddirler. 

(Vâ - Nû) 

Karilerimizin fikirleri 
Sarayburnu p arkından 

istifade için... 
Gülhane parkı, îstanbulun en güzel 

bir köşesidir, buna «flphe yok. Biras 
temiz hava almak ihtiyacmı duyan
lar Oülhane parkmda ve bilhassa 
Saraybumunda denizin yorgun sinir
leri dinlendiren manzarası karfi-
smda çok güzel vakit geçirirler. Fakat 
Gülhane parkına gidip gelmek te blB 
meseledir. Parkm deniz kısmı Tram
vay istasyonuna, vapur iskelesine çok 
uzaktır. Bir vakiUer yazm Saraybur
nu ile Köprü arasında sık sık vapur
lar işlemekte idi. Şimdi Saraybumun
da bir kaç saat vakit geçiren, dinle
nen bir adam bir hayli jrürüyerek 
tramvayı bulmak mecburiyetinde ka
lıyor. Buraya vapur İşletmek kabil 
değilse, Sarayburnu İle Eminönü ara
sında - ucuz bir taırife ile - meselâ 
otobüs işletmek kabil değil mi? 

Her halde Sarayburnu parkından 
lâyık olduğu derecede istifade edile
memektedir. Bunun bir çaresi bu
lunsa... R. 

A 
N i ş a n t a ş ı n d a k i p o s t a 

k u t u s u 
Nişantaşınm en işlek yeri olan Teş-

vikiyede, karakol karşısında, Peyziye 
Mektebi önünde bir posta kutusu var
dı. Bu kutu tamir edilmek üzere kal
dırıldığı halde yerine konmadığmdan 
bir karlimlz şikâyet etmişti. Bıma ce
vaben posta müdürlüğü posta kutu
sunun yerine konduğunu ve bundan 
böyle tamir edilecek kutulann yer
lerinin boş bırakılmaması için tedbir 
alındığını bildirmişti. Biz de bu alâ
kaya teşekkür etmiştik . 

Kariimiz dün bize tekrar bir mek
tup gönderdi. Bahsi geçen kutunım 
elan yerine konmadığmı bildirerek o 
semt halkı namına «kutumuzu iste
riz» diyor. 

Mektubu yazan sözüne itlmad edi
lecek, içtimaî mevki sahibi bir zattır. 
Şu halde posta müdürlüğünün bah
settiği kutunun başka bir kutu ola
cağı anlaşılıyor. 

Çanakkalede 
batan vapur 

İspanyol vapur kumpanya-
smdan 76384 tngilîz lirası 

tazminat isteniyor 
Bü: müddet evvel Çanakkale Boğa-

zmda İtalyan bandıralı Kapopino va-
purüe İspanyol bandıralı Magallanes 
vapuru çarpışmışlar ve Kapopino va
puru bu kaza neticesinde batmıştı. 

Asleiye birinci ticaret mahkemesinde 
yapüanmuhakemenin bundan evvelld 
celsesinde Magallanes'. vapuru bu ka
zada suçlu görülmüştü. Dün muha
kemeye devam edilmiş ve batan Kapo
pino vapuru veldlleri talebnamelerini 
bildirmişlerdir. 

Bu talebnameye nazaran Kapopino 
vekilleri Magallanesi acentesinden, 
tazminat o lar^ 35 bin İngiliz lirası, 
navlun bedeli olarak 2184 İngiliz lira
sı, ild bin küsur tonluk buğday bedeli 
olarak 30 bin İngüiz lirası, sekiz ton ke
reste için 1500 İngiliz lirası, gene ka
zada zayi olan diğer eşya için de 7700 
İngiliz lirası ki, ceman 76384 İngiliz li
rası istemektedirler. 

Kumpanya vekilleri bu talebnameyl 
verdikten sonra zarar miktanm vesaik 
ve konşmentolan da mahkemeye ibraz 
edeceklerini bildirmişlerdir. Mahkeme, 
bunların ibrazı ve tedkiki için muha
kemeyi başka güne bırakmıştır. 

İyi kararlar 
Sokaklar sulanıp, 

büyük caddeler 
yıkanacak 

Yaz jraklaştığmdan başhca cadde ve 
sokaklarm sulanması için tertibat 
alınmıştır. Geçen sene bu işe tahsis edi
len beş arazöz bu işe kifayet etmedi
ğinden bu sene sokakların sulanması 
ve caddelerin geceleri yıicanması için 
yedi arazöz çalışacaktır, Aynca itfaiye 
de bu işe üç arazöz ayıracaktır. 

Beyoğlu İstiklâl caddesi, Taksim, 
Şişhane yokuşu, Karaköy, Tophane 
caddesi, rıhtım, Eminönü meydam, 
Sirkeci - Divanyolu, Beyazıd gibi bi
rinci sımf caddeler her gece yıkana-
caklardır. 

Paçavralar 
Ç ö p y ı ğ ı n l a r ı i ç i n d e k i l e r 2 5 

b i n l i r a y a i h a l e e d i l i y o r 

Çöp 3ngmlan içinde çıkan paçavra
lar her sene bir müteahhide ihale edi
liyordu. Belediye, bu suretle on bin li
ralık varidat temin ediyordu. Beledi
ye bu sene henüz bu paçavraları kim
seye ihale etmemiştir. Bununla bera
ber bazı kimselerin şehir çöplerinin is
tif edildikleri yerlere üşüşerek paçavra 
topladıldarı görülmüştür. Yakında İs
tanbul tarafımn da çöpleri denize dö
küleceğinden. Belediye bu varidatı 
kaybetmemek üzere çöplerden çıkan 
paçavralan yirmi beş bin liraya bir 
müteahhide ihale etmek üzere bir art
tırma ilân edecektir. Çöpler, kamyon
lardan doğrudan doğruya mavnalara 
döküleceğinden İstanbul tarafında 
mevcud bulunan bütün çöp toplama 
yerleri kaldırılacak, bunun yerine iki 
çöp iskelesi tesis edilecektir. 

Samsun mebusu merhum 
Etem Tuncel'in cenazesi 

merasimle kaldırıldı 
Samsım mebusu B. Etem Tımçel'in 

vefatım dün teessürle haber vermiş
tik. Merhumun cenazesi merasimle 
kaldınlmış ve medfenine defnedll-
miştir. 

Etem Tunçel 1891 de Trabzonda 
doğmuş, 1912 de mülkiye mektebin
den mezım olmuştur. MuhteUf idadi 
müdürlüklerinde, kaymakamlıklar
da, mutasarrıflıklarda bulunmuş, 
Afyonkarahisar valisi iken Samusun 
mebusu seçilmişti. Merhum üçü er
kek, üçü kız olmak üzere altı çocuk 
babası İdi. Büyük oğlu Ankara ta
rih, dü, coğrafya fakültesi Fransız
ca doçentidir. Ortanca oğlu Ankara 
hukukımdan mezundur. Küçük oğlu 
Galatasaray lisesinde okumaktadır. 
Aüesi erkâmna taziyelerimizi sunarız, 

D o k t o r A h m e d A s ı m O n u r 
Ortaköy Şifa yurdu başhekimi dok

tor Ahmed Asun Onur Amsterdamda 
toplanan milletlerarası kadm heldm-
leri kongresine iştirak etmiş ve (On 
üç sene doğum ameliyelerinde katnı 
iptali his ile aldığım iyi neticeler) 
mevzulu bir tebliğ yapnuştır. T^liğ 
umum! alâka Üe karşüanımştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Elâstikî adam 
B. (L...) ile tamştnamız epeyce es

kidir. Kendisini daha evvelden tanı
yan bir dostum ondan bahsederkm 
daima: 

— Samimiyetine güvenUemeı ha. 
Çünkü elâstiki adamdır. Sıkışınca 
kıvrılır. 

Diye dudak bükerdi. Fakat dostu
mun elâstild adamı, her nedense ben
de iyi bir intiba bıraknuşfa. Daha Uk 
zamanlarda gösterdiği samimiyette 
dostluğumuz pek çabuk floiledi Mtt* 
esseselerden birinde çalışıyordu. Ma
sa şefinden pek müşteki idL Şefterl 
benim de eskiden ahlrabnnken sonra 
biraz aramız açılmıştı. Şimdi B. (L...) 
beni her görüfünde: 

— Hiç bir kıymeti yoktur amma, 
dalkavukluk sayesinde şef olmuş. 
Kendini bir şey zannederek gururla
nıyor. Kâtipliğe razı olunun da onun 
gibi dalkavukluk yapmam. 

Diye şefini çekiştiriyordu. 
Aradan epeyce zaman geçti. Bir gün 

istasyonda karşılaştık. Elimi sıkaılıen 
gülerek gene derd yandı: 

— Gördün mü dalkavuğu? Şube 
âmiriiğine terfi etti. Yüzünü görmek 
istemem amma, âdet yerini bulsun 
diye şöyle bir istikbale geldim. 

Tren geldi. Kalabalık arasmda yol
cumu ararken (L..) nin sesini duydunu 

— Maşallah bayımız. Safa geldiniz. 
Âcizane tebriklerimi arzetmek için 
sabırsızhkla teşrifinizi bekliyomm. 
Vallahi o kadar göreceğim geldi kL.. 
Maamafih, dairemizin zatıâUleri giU 
kıymetli bir âmir kazanması bu üzün
tümüzü telâfi etti. 

Söylene söylene koştu. Trenden 
inen yeni âmirin ellerine sarıldıktan 
sonra çantalan kucakladı, âmirinin 
peşini takib etti. Kendisini teltrar gö
remedim. 

Bir gün bir akraba işi için daireleri
ne gitmiştim. Bizim (L...) yi büyücek 
bir masa başmda gördüm. Selâm ver
dim, hatırını sordum. Garib bir tavır
la yüzüme bakarak mırıldandı: 

— Sizi tamyacak gibi oluyorunı 
amma, acaba nereden? 

— Affedersiniz, ben de sizi bir ah
baba benzetmiştim. 

Diyerek savuştum. Meğer yeni âmi
ri onu masa şefi yapmış. Beni tanıma
masının sebebi anlaşıldı. Bir daha da 
yüzünü görmedim. 

Aradan gene epeyce zaman geçmiş
ti. Geçenlerde bir kır gazinosunda do
laşırken biri kolumdan çekti: 

— Vay bayım. Size burada tesadüf 
etmek benim için ne büyük bahtiyar
lık. Çoktanberi görüşemiyoruz. Allah 
aşkına gel otur. 

Döndüm. (L...), koluma sarılmış, 
masasma çekiyordu. Çocuğıma seslen
di: 

— Oğlum, gel buraya. Öp bakayım 
amcanm elini. 

Çocuk da ellerime sarıldı. Mecburen 
biraz oturdum. (L...) nin maksadı ça
buk anlaşıldı. Çalıştığı müesseseye, 
benim eski ahbablanmdan biri mü
dür muavini oluyormuş. Bu sefer de 
şube âmirini çekiştirerek müstakbd 
müdür muavinini gıyaben methetme
ğe başladı. Öteki dostumun sözünfl 
hatırladım. 

— (L...) ye güvenilmez. Elâstiki 
adamdır. Cemal Refik 

tzmirden 10 bin kosom greliyof̂  
Belediyenin İzmir ve havalisinden 

satın aldığı koyunlardan bini de bugün 
gelecektir. Belediye bu havalide on bin 
koyun aldığmdan bunlar bir haftaya 
kadar şehrimize gelecektir. 

Bay Amcay» göre... 

— Silâh fabrikatörlerini tasa almış 
bay Amca... 

... Sanki Habeşlstanda, İspanyada, 
Cinde dökülen kanlar az gelmiş gibL.. 

... Milletlerin barış politikası hoş-
larma gitmiyoımuş... 

... cBu gidişle bizim fabrikalar ço
cuklara oyımcak yapmağa mecbuı; 
olacakları..» diyorlarmıs... 

B. A. — Gene insaflı adamlar... 
— ? ? ? ? ? 
B. A. — Yer3rüzünde oyuncakla OT* 

nıyacak çocuk bırakacakları anlaşılır 
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Kıymetli misafirimiz 
(Baş tarafı 1 inci sahlfede) 

G e n e r a l M a r i ç ' i n ş a h s i y e t i 
General Mariç, kahraman Yugos

lav ordusunun en mümtaz erkânın-
dandır. Yüksek askerî meziyetieri, 
parlak zekâa ve sâyl gayreti sayesin
de generalliğe ve Harbiye Nezareti gi
bi pek mühim bir mevkie yükselmiş
tir. 

60 yaşmda olan general Mariç 
yüksek bir organizatördür. Umumi 
harpte kahramanca harb etmiş, Ktf-
çanik muharebesinde, bir avuç as
kerle Sırb ordusunun faik düşman 
kuvvetleri karşısmda! hat t ı ricatini 
muvaffakiyetle müdafaa etmiştir. 
Bu sayede general Mariç, Sırb ordu
sunu İtatî bir hezimete uğramktan 
kurtarmış ve Amavudluk dağlan 
arasından ricatini temin etmiştir. 
Mumaileyh iki senedenberi Harbiye 
Nezaretini işgal ediyor. General Ma-
riçin sevkülceyşe ve askerî tarihe dair 
birçok kıymetli eserleri de vardır. 

E d i r n e d e i s t i k b a l 
General Mariç ile maiyeti erkânı

nı hâmil olan hususî tren dün ak
şam Edime istasyonunda Edime va
lisi B. Niyazi Merken, hudud kuman
danı, jahdarma kumandanı ve Tür-
kiyede bulunacağı müddetçe kendi
sine mihmandarlık edecek olan za
bitler tarafından karşılanmıştır. 

General Sirkeci istasyonunda vali 
ve belediye reisi B. Muhiddin Üstün-
dağ, İstanbul kumandanı general 
Halis, merkez kumandanı general İh
san İlgaz, üssübahrî kumandam 
Mahmud Gökbora tarafından istik
bal edilecek, askerî bir müfreze se
lâm resmini ifa: edecek, muzika Yu
goslav ve İstiklâl marşlannı çala
caktır. Misafir general, otomobillerle 
Perapalas oteline giderek kendisi
ne tahsis edilen dairede bir müddet 
istirahat edecek, sonra vali ve bele
diye reisini ve İstanbul kumandanı
nı makamlarında ziyaret edecektir. 

Yugoslav Harbiye Nazırı, saat 20,20 de 
Denizyolları işletmesi nhtımmdan 
hususî bir vapura binerek Haydar-
paşaya geçecek ve emrine tahsis edi

len hususi trenle saat 21 de Ankara; 
ya hareket edecektir. 

A l b a y Y e y r e m o y i t s c h 
Yugoslav Har- • 

biye ve Bahriye 
Nazınna kalemi 
mahsus müdürü 
albay Yevremo-
vltsch refakat 
etmektedir. Al
bay Yevremo-

vitsch 1894 se
nesinde Yago-
dinada doğ
muştur. 1914 
senesinde Har
biye mektebin
de talebe iken 
mektepten or- Albay Yevremovitsch 
duya iltihak etmiş ve cephede zabit 
olmuştur. Bütün harb senelerini cep
hede geçirmiş, büyük cesaret göster
miştir. Kendisine pek çok nişanlar 
verilmiştir. 

Harpten sonra; Paris yüksek harb 
okulunda okumuş, sonra umumî er-
kâmharbiyeye girmiştir. Bımdan son
ra birinci piyade alayı tabur kuman
dam olmuştur. 1925 de binbaşı, 936 da 
albay olmuştur. 936 danberi Harbiye 
ve Bahriye Nezareti kalemi mahsus 
müdürüdür . 

Sofyada 
Sofya 16 (A.A.) — Ankaraya git

mekte olan Yugoslavya Harbiye ve 
Bahriye Nazın general Mariç, ysuıın-
da bayanı ve hususî kalem direktörü 
olduğu halde, bugün saat 11 de bura
ya gelmiş ve istasyonda, Harbiye Na
zırı general Daskalov, Yugoslavya el
çisi B. Yurifiç ve Türkiye elçiliği erkâ
nı tarafından selâmlanmıştır. 

General Mariç ile birlikte, Yugoslav-
yanm Ankara elçisi B. Agemoviç de 
Ankaraya vazifesi başına dönmekte
dir. 

General Mariç, saraya giderek hu
susî defteri imzalamış, şehirde bir ge
zinti yapmış, sonra Yugoslavya elçi
liğinde istirahat eylemiş ve burada 
öğle yemeğini hususî olarak yedikten 
sonra saat 13 de Ankaraya doğru tren
le yoluna devam etmiştir. 

Üç vergi birleşiyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Projenin hazırlanmasmda taMb 
edilen başlıca gaye yukarıda adı ge
çen vergi kanunla;rmm müşterek hü
kümlerini tevhit ve bir prensipe irca 
etmektir. Müruru zaman, tahsilat, 
İtiraz gibi müşterek olan hükümler 
bu meyandadır. 

Proje ile, müşterek hükümlerin 
tevhidinden ba;şka tatbikinde zorluk

lar görülen bazı hususatm da ıslahı te
min edilmiştir. Ayni zamanda bu ka
nunlarda muhtelif tarihlerde yapıl
mış olan tadiller de yeni proje ile asıl 
kanun metnin alınmış, irad ve ka
zançlar menşelerine göre bir tasfiye
ye tâbi tutulmuştur. Bu meyanda 
kazanç vergisi de ticari ve smaî ka
zançlar, hizmet erbabı, ticarî ohnıyaiı 
iş ve meslek erbabınm kazançları 
namlajile üç kısma aynlmıştır. 

Kanunda bütün muafiyetler gözden 
geçirilerek bu hususta ihtilaflı olan 
noktalar halledilmiş ve kazanç ver
gisinde bilhassa seyyar ticaret ve sa
na t erbabmm vergiiârtznie yüzde 50 

nisbetinde bir tahfif yapılmıştır. Bu 
gibüerin vergileri karne esasmal bağ
lanmıştır. 

Bundan maada bulundukları ma
hallerin gajrri safî iradlan üzerine 
kazanç vergisine tâbi olan mükellef
lerin de adlan ve vergi nisbetleri ka
nunun dışmda ayn bir cedvele alın
mış ve bunlar son senelerdeki tatbi
kat neticelerine göre geniş bir tasfi
yeye tâbi tutulmuştur. 

Diğer taraftan hizmet erbabmm 
kazanç, muvazene ve buhran vergi
leri birleştirilmiş ve kazanç vergisi 
natoı altmda tek bir vergi haline ge
tirilerek dört sene içinde bu müşte
rek vergilerin nisbetleri üzerinde ya
pılacak tahfifler hesab edilerek ka
nunda gösterilmiştir. Buna göre 1942 
senesinde resmî ve hususî müessese
lerde çahşanlara yapılan tediyeler
den 200 liraya kadai: yüzde 16, 201 li
radan 400 liraya kadar yüzde 18, 400 
liradan yukarısı İçin de yüzde 20 nis
betinde vergi kesilecektir. 

Edirne ilkokul talebesinin tenezziilıil 
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Trakya umum müfettişi general Kâzmı Dfaik ile Edime valisi B. Niyazi Meriç 
salıillnde tenezzühe çıkan yavrular arasmda 

Edime (Akşam) — Geçen gün Edime ilk okullan Meriç nehri boyımdaki 
korulukta bir rr.ayıs tenezzühü yapmışlardır. Bahar havasınm güzelliğinden 
istifade eden küçükler çeşitli eğlencelerle iyi bir vakit geçirmişler ve neşe içe-

Terfi eden ziraat 
memurlarının maaşları 

T e r e d d ü d e d ü ş ü l e n b i r n o k t a 
h a k k ı n d a i z a h a t v e r i l d i 

Ankara 16 (Akşam) — 3203 sayılı 
Ziraat Vekâleti vazife ve teşküâtı ka
nununun birinci muvakkat madde
sinde: «Bu kanunun meriyete geçti
ği tarihte merkez ve vilâyetler ma-
aşh Imdrolannda müstahdem olup 
meslek tahsilini bitirmiş bUûmum 
memurlar bulunduklan derecede 
1452 numaralı kanunun meriyetin
den sonra kaç terfi müddeti geçir
mişlerse her terfi müddeti için bir 
derece hesabüe bir defaya mahsus 
olmak ve ehliyet aranmak kaydUe 
terfi ettirilebilirler ve bunun 1452 nu
maralı kanunu 8 inci maddesindeki bir 
dereceden fazla terfi edenlere mahsus 
hükümler dairesinde maaş alırlar» 
denilmektedir. 

Bu hükmün tatbikinde mezkûr 
muvakkat madde şümulüne giren 
Ziraat Vekâleti memurlan hakkında 
1452 sayılı teadül kanununun mu, 
yoksa Ziraat Vekâleti teşkilâtı kanu
nunun mu esas tutalacağında tered
düde düşülmekte ve bunun yan-
hş muamelelere yol açtığı görülmek
tedir. 

Maliye Vekâletinin bu hususta 
divanı muhasebat umumî heyetince 
verilen karara istinaden alâkadarla
ra gönderdiği bir tamime göre: 

1 — 1452 sayılı teadül kanununun 
meriyete girdiği tarihte aldıkları maaş 
mikdan esastır. Mezkûr kanunun meriye
tinden sonra memuriyete girenlerin ter
fiinde de Uk defa tayin edildikleri maaş 
ve dereceleri nazan itibare almacaktır. 

2 — Alabilecekleri maaş derecesinden 
daha aşağı derece ile bareme ithal edil
miş olanların terfilerinde alabilecekleri 
derece maaşı değil, fiilen aldıkları maaş 
esas tutulacaktır. 

3 — 3203 sajalı kanunun tatbikine ka
dar hiç terfi etmemiş olan memurlann 
mezkûr muvakkat madde mucibince 1452 
sa3alı kanımun meriyetinden itibaren kaç 
terfi müddeti geçirmişlerse o kadar yük
sek dereceye terfileri caizdir. Ancak bun
lara baremin tatbikinde almış oldukları 
maaşa nazaran yalnız iki derece ma
fevkle maaş verilebilecektir. 

4 — 1452 sayılı kanunun meriyetinden 
sonra aldıkları maaştan bir derece yük
seğine terfi edenlere bu derecedeki terfi 
müddetleri ikmal edilinceye kadar eski 
maaşları ve bu müddetin ikmalinden 
sonra da iki derece mafevk maaşı verile
cektir. 

Çekoslovakyada 
tahrikat şiddetlendi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
ecnebi bir memlekette basılmış olduk
larım göstermekte bulımduğuriu lıe-
yan etmektedir. 

Henlein döndü 
Berlin 16 (A.A.) —İyi bir memba

dan öğrenildiğine göre Henlein, tren
le Çekoslovakyaya dönmüştür. Diğer 
cihetten salâhiyettar mahfiller, Hen-
lein'in Von Ribbentrop'u ziyaret etti
ğine dair malûmatları olmadığım be
yan etmektedirler. 
L o n d r a d a k i m l e r l e g ö r ü ş t ü ? 

Londra 16 (R.A.) — Diplomatik 
mahfilleri Henlein'in Londrada ika
meti esnasında Malkolm Makdonald 
ile görüştüğüne dair bir sabah gaze
tesi tarafmdan verilen haberi tekzib 
etmektedir. 

Sir Robert Van sittart müstesna 
olmak üzere Henlein'in hiç bir resmî 
şahsiyet ile temas etmediği aynca 
tasrih edilmektedir. 

Londra 16 (A.A.) — Çekoslovakya-
nm Südet Almanları meselesine mü
teallik olan cevabı Hariciye Nezare
tinde tetkik edümektedir. 

Ç e k o s l o v a k y a Y a h u d i l e r i n i n 
t e l g r a f l a r ı 

Prag 16 (A.A.) — Çekoslovakya 
3rahudUerinin dördüncü umumi kon
gresi toplanmış ve B. Benes ile B. 
Hozaya sadakat telgraflam gönder
miştir. Bu telgraflarda yahudilerin 
ekalliyetlere aid istatünün Çekoslo-
vakyadaki 350,000 yahudinin menfa
atini hesaba katacaığını ümid etmek
te olduklan beyan edilmektedir. 

K a z a m ı c i n a y e t m i ? 
İzmir 16 (Telefon )— Ziraat mü

cadele istasyonu muhasebecisi B. İh
san bir haftadanberi kayıp idi. İhsa-
lun cesedi bugün Karşıyaka açıkların
da denizde bulunmuştur. Bir kazaya 
mı, yoksa bir cinayete mi kmhan git-

17 Mayıs 938 Salı 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Spor̂  ve genç
lik bayramı: Fakih Özlen: Yüksek Mii-
hendis mektebinden, 18,40: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Konferans: Fatih Halke
vi namına: Reşad Ekrem Koçu, 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Vedia Rıza ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 21: Tahsin 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 
21,45: ORKESTRA: 1 - Ofenbah: La bel 
belen, 2 - Linke: Entermezzo, 3 - Boro-
din: Dan le step dazi santral, 4 - Çay-
kovsky: Eleji, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 2240: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Salâhad-
din Şenar ve arkadaşlan), 20,45: Keman 
solo: (Viyolonist Necdet Remzi Atak), 
Piyanoda: Marsel Bi, 21: Konferans: 
(Bolu saylavı Cevad Abbas Gürer), 21,15: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Chopin : 
Noctüme No. 2, 2 - Vittorio Giuiiani: A 
Te Sola, 3 - Micheli ;Baci al Buio, 4 -
Renato Brogi: Arietta all'antica, 5 -
Zikoff: Romanesca, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yarınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 opera muzikası — 
Deutcshal. S. 20,10 konser — Frankf. 20,10 
operet havalan — Hambg. 20,10 operet 
havaları, 20,50 Der lliegende Hollander 
operası — Kolonya 20,10 konser — Kö-
nigsberg 20,10 dans — Stuttgart 20,15 gü
zel plâklar — Athlone 20,45 konser — 
Budap. 20,35 orkestra — Bükreş 20 kon
ser, 20,45 piyano — Droitviç 20,10 salon 
muzikası — Florans 20 konser — Helsing-
fors 20,35 orkestra — Kattoviç 20,35 man
dolin konseri — Londra 20,30 Amerikan 
muzikası — Midland 20,30 konser — Oslo 
20,15 orkestra — Prag 20,25 orkestra — 
Bratislava 20,25 eğlenceli muzika — Riga 
20,50 konser — Stokholm 20,30 cazband — 
Strasburg 20,30 konser — Rad. Toulouse 
20,15 opera havalan — Varşova 20,35 
mandolin konseri. 

Saat 21 de 
Berlin 21 orkestra — Deutschl. S. 21 

orkestra — Frankf. 21,30 konser — 
Hambg. 21 operaya devam — Kolonya 
21,30 dans — Königsberg 21 dansa de
vam — Leipzig 21,10 konser — Münih 
21,40 İspanyol muzikası — Saarbr. 21 
dans — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Belgrad 21 Peer Gynt — Brno 21,25 or
kestra — Brüksel 2 1 - 2 3 orkestra — 
Budap. n 21,05 orkestra — Droitviç 21 or
kestra — Helsingf. 21 orkestraya de
vam — Hilvers. I 21,55 orkestra — Kovno 
21,50 konser — Lyubliana 21 orkestra — 
Londra 21,25 Fidelio operasmm birinci 
perdesi — Lüksemburg 21,30 konser — 
Lyon 21,30 konser — Oslo 21 orkestraya 
devam — Rad. Paris 21,15 salon muzika
sı — Paris P. T. T. 21,30 - 23,45 orkes
tra — Bratislava 21,05 viyolonsel — Riga 
21 konsere devam — Strasburg, Nis, 
Rennes 21,45 - 24 Traviata operası — 
Varşova 21,05 - 23,30 (Jontek'in İntika
mı) operası. 

Saat 22 de 
Frankf. 22 konsere devam — Hambg. 

22 operaya devam — Kolonya, Danzig ve 
Deutschl. S. 22 dans — Münih 22 İspan
yol muzikasına devam — Stuttg. 22,15 or
kestra — Viyana 22,15 orkestra — Athlone 
22,05 flüt ve keman — Belgrad 22 Peer 
Gynte' devam — Berom. 22,50 konser — 
Brüksel orkestraya devam — Brük
sel II 22,15 hafif muzika — Budap. 22,15 
orkestra — Bükreş 22,45 Rumen orkestra
sı — Droitviç 22,40 - 23,45 orkestra — 
Hilvers. I 22,40 salon muzikası — Kopen
hag 22,30 senfon. konser — Kovno 22,55 
hafif muzika — Lyubliana 22 opera ha
valan — Londra 22 operaya devam — 
Lüksemburg 22 «La Hant» opereti — Mi
lano 22 senfon. konser — Srasburg, Nis 
ve Rennes 22 operaya devam — Oslo 22 
orkestraya devam — Roma 22 «Aida» 
operası — Varşova 22 operaya devam — 
Sofya 22,10 konser. 

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

dansa devam — Münih 23,20 gece konse
ri — Stuttg. 23,35 konser — Diğer Alman 
İstasyonları 23,30 Hambg. dan naklen 
eğlence ve dans — Budap. 23 konsere de
vam — Droitviç 23 konsere devam — 
Florans 23 dans — Helsingf. 23,15 kon
ser — Kopenhag 23,30 salon muzikası — 
Kovno 23 hafif muzikaya devam — Lyub
liana 23,15 dans — Londra 23,25 dans — 
Milano 23,15 gitara konseri — Oslo 23,15 
dans — Roma 23 operaya devam — 

Piyano konseri 
Memleketi

mizde uzun za-
mandanberi pi
yano dersi ve
ren ve bilhassa 
küçük çocuk-
lan yetiştir
mekte büyük 
bir ihtisas ve 
gayreti görü
len profesör 
madam Erika 
Voskov 18 ma
yıs çarşamba 
günü saat 21 de 
Beyc^lımda Sa
ray sinema-
smda bir konsre verecektir. Konsere 
memleketimizde tanınmış bütün garb 
musiki severleri davet edilmiştir. 

Profesör madam 
Voskov 

Ankara Borsası I 
16 mayıs - 1938 

ESHAM VE İSTİKRAZLAR 
Satış fiatl 

Türk borcu birinci tert 
Aslan çimento (peşin) 

Paris 
Nev York 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Madrid 

28.3325 
0.792150 

15.0510 
4.7017 

87.1610 
3.4750 

63.8755 
1.4320 

22.7767 
13.0780 

tip (peşin) 

anış fiatleri] 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

19,775 
11,95 

1.9758 
4.2057 
4.0072 

106.3795 
34.8484 

2.7375 
3.0937 

627.— 
23.715 

Açık teşekkür 
Eşim bayan Hüriyetin uzun zamandan-

beri çekmekte olduğu ayağındaki rahat
sızlığı muvaffakiyetle ameliyat yapan 
Mudanya Şaziye Rüşdü Sağlık Yurdu ser-
tabib ve operatörü bay Burhana ve has
tanede kendilerinden yardım gördüğüm 
başhemşire bayan Naciye ve hemşire ba
yan Fıtnata alenen teşekkürlerimizi gaze
teniz vasıtasile beyan ederiz. 

Eşi: Ali Said Öner 

T ü r k k u ş u t a l e b e l e r i n i d a v e t 
19 Mayıs bayramına iştirak edecek 

Türkkuşu talebeleri o gün saat sekizde 
Tepebaşı Şehir tiyatrosu bahçesinde top
lanacaklar ve orada hazır bulundurulacak 
kombinozonlan giyerek hemen diğer ka
filelerle birlikte harekete geçeceklerdir. 
Bunların geç kalmamaları ve tam vaktin
de adı geçen yerde hazır bulunmaları Türk 
hava kurumundan bildiriliyor. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı NAŞİT 
ve arkadaşları, Miçe -

Pençef varyetesi 
KAHBE DÜNYA 
operet 2 perde 

KAYBOLAN ADAM 
komedi 1 perde 

Dans, Solo, Düet. 
Bu akşam: Pangaltı 

Kurtuluşta. Çarşamba: 
Beşiktaş Suad Parkta. 

Perşembe: Bakırköy 
Miltiyadi sinemalannda 

G Ü L F A T M A 
Millî oyım 3 perde. 

Üstad Muhlis Sabahatti-
nin en güzel eseri. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Bahçıvan 
Bay İbrahim Hoyi'in, Rabindrand Ta-

gor'dan tercüme ettiği Bahçıvan isimli 
eser intişar etmiştir. Okuyuculanmıza 
tavsiye ederiz. 

Tekzip 
14 Mayıs 938 tarihli gazetenizin dördün

cü sahifesinin beşinci sütununda bahse
dilen Salih Eren ailesile hiç bir ilişiğim 
olmayıp bu nişanlanma işinin de asılsız 
olduğunu bildirir, aynı sütunda tekziben 
ilânını rica ederim. 

Doktor yüzbaşı .\li Nejat Subaşı 
«ııtıiMinııı Hintlini ııiMiıımıııınıı I ımıııiMinıııımıııtılııııımıımııııııA 

Strasbg., Nis ve Rennes 23 operaya de
vam — Rad. Tolouse 23,15 konser — Var
şova 23,30 dans. 

Saat 24 den itibaren 
Königsberg 24 gece muzikasına de

vam — Stuttg. 24 konsere devam — Ko
lonya ve Deutschl. S. 23 dansa devam — 
Diğer Alman istasyonlan Hambg. dan 
naklen 24 eğlence ve dansa devam — 
Droitviç 24 dans — Kopenhag 24,05 - 1^0 
dans — Oslo 24 dansa devam — Roma 24 
operaya devam — Strasbg., Nis ve Rennes 
24 operaya devam — Rad. Toulouse 24 
marşlar, 24,35 dans — Stuttg. ve Frankf. 
1 - 4 gece konseri — Viyana ve diğer Al
man istasyonlan 1 - 4 salon muzikası. 

^ ^ * ' * ^ ^ " " ' * * ' Bugün matinelerden itibaren • * ' ' * ' ^ * " * ' ^ 

S A K A R Y A sinemasında! 
LİLY DAMİTA ve (İngiliz Maurice Chevalier) si JACK BUCHANAN tara

fmdan bir dans ve musilü harikası ikinci (Karyoka) film 

K A R A N G A 
ve ilâveten: Görmek fırsatı kaçınlnuyacak güzel bir film 

Y A K A N P U S E L E R 
TİNO ROSSİ - VİVİANE ROMANCE ve MİREİLLE BALİN 



osoırdaı uyuştyııryıeyı 
ımıaıcldl@D<@ırl© ınnıyıeaıd@ne 
Mısırın merkezi Kahire polis mü

dürü olup aynı zamanda bütün Mı-
ûrda esrarkeşliğin ve uyuşturucu 
maddelere aid kaçakçılığm önünü 
almağa memur İngiliz Russel paşa 
on sene evvel bu vazifeye tayin edil
diği zaman kaçakçılığm önünü alar 
cak tedbirleri sayesinde Mısırda af
yon ve esrarı herkesin ve her kim-
Benin harcı olmıyacak derecede pa
halı bir meta: haline getireceğine söz 
vermişti. 

Mumaileyhin esrar kaçakçılığına 
dair 1937 senesine aİd tanzim ettiği 
rapor bu sözünü yerine getirdiğini 
isbat etmiştir. Çünkü 1929 senesinde 
Mısırda libresi yani yarım kilosu 30 
Mısır lirasına tiryakilerin kolayca 
bulduklan heroini şimdi 300 Mısır 
lirasına ve o da büyük zorlukla teda-
rtk etmektedirler. 

Mısır halkmm belkemiği olan fel-
lâh sımfımn artık bu pahalı madde
yi tedarik eylemesine imkân kalma
mıştır. Mısıra hariçten heroin ve di
ğer uyuşturucu maddelerin ithali 

son derecede güçleştiğinden fellâhlar 
kendi tarlalarmda haşhaş ve afyon 
yetiştirmeğe başlamışlardır. 

Russel paşa bu memnu zeriyata 
karşı da şiddetli tedbirler almış ve 
bir sane içinde 22,347 afyon fidanım 
ve 700 dönüm haşhaş tarlası mez-
ruatmı imha ettirmiştir. Dahilden 
ve hariçten uyuşturucu madde tedar 
rikinde zorluk çeken köylüler karı
şık çaylardan bir nevi siyah şurup 
yaparak esrar yerine bunu kullan
maktadırlar. 

Russel paşa köylüleri bu gibi mu
zır maddeleri kullanmaktan vazge
çirmek için en münasib tedbirin çay 
ve tütün gümrük resminin indiril
mesi olacağım raporuna yazarak 
ehemmiyetle tavsiye etmiştir. Fel-
lâhlan uyuşturucu maddeleri kul
lanmaktan men için Mısır hüküme
tinin çay vo tütünü son derecede 
ucuzlatacağı ve bundan Mısıra tü
tün ve çay gönderen müstahsil mem
leketlerin de ziyadesile istifade ede
ceği bekleniyor. 

EyvahL '|ilte yün değilmiş! 
Eğer Vestminister tj ̂ -ayında, da 

»naneye riayetsizlik gösterilirse İngil-
terenin hali nice olur?.,. 

Uluslararası yün kongresinde söz 
^an Avustralya yünleri bürosu reisi 
B. Dellziel Kelli feryad etti, dedi ki: 

— İngilterenin meşhur yün şiltesi 
meğer yün dolu değilmiş, şiltenin kuş-
tüyü doldurulduğunu öğrendiğim za
man bütün kan başıma sıçradı... 

Lordlar kamarasının reisi ne kol
tukta, ne iskemlede, ne de tahtta otu-
*"Ur. Reisin oturduğu yer yün dolu bir 
sütedir. Lordlar kamarası müzakere
lerinden bahseden gazeteler yazıya 
şöyle başlarlar: 

— Reis saat 15 i 10 geçe yün şiltesi-
*̂ e oturdu... 

Yün süte nedir? 

İngilterenin kuruluş devirlerinde 
İngiUz lordlan daima hakikati göz-
önünde bulundurmak isterlerdi. İngil
terenin en büyük serveti yündü, bunu 
unutmamak lâzımdır. 

15 inci asırda Lordlar kamarasında 
reisin oturduğu yer bir yün dengi idi. 
Sonra sonra bu denge kırmızı bir kılıf 
geçirdUer, dengi kıpkırmızı bir şilte 
haline soktular... Herkes şUtenin için
de yün var sanıyordu. 

Meğerse şilte kuştüyü imiş! 
İşte bunun için B. Kelli feryad etti, 

Lordlar kamarasına bir yün şilte geti
rilmesini istedi... 

Kuştüyünde oturmağa ahşan reis 
yün şiltede rahatsız olsa bUe, şUteye 
yün doldurulacak!.. 

Boşanmakla iş bitmedi... 
Londramn tanınmış doktorlarından 

B. Nelson beş sene evvel bar artistle-
rtnden bayan Selia Glin ile evlendi... 
Evlendikten sonra bir türlü anlaşamı-
yan karı kocanın çocukları da olmadı. 

Günlerden bir gün bayan Nelson, 
borsanm tanınmış bankerlerinden B. 
I^enseple kur yapmağa başladı. 

Geçen hafta B. Prensep gazeteciler
de konuşurken dedi ki: 
^ — Evvelâ ehemmiyetsiz kur yapmai-
ta başladık; fakat kısa bir zamanda 
Diribirimizi delicesine sevdik; artık 
^yrı yaşamamıza imkân yoktu. Alt 
tarafı malûm... 

Malûm olan nedir? 

Doktor Nelson karısı aleyhine ajm-
lık davası açtı... Eğer doktor; İngilte
re kanunlarına dayamp zarar ziyan 
istemeseydi bu basit bir aynhk dava
sı olur ve gazetelere aksetmezdi... Dok
tor tazminat istedi. Mahkemede: 

— Elimden kanmı aldılar, dedi, uğ
radığım zarar ve ziyanm değerini mah
kemeniz takdir buyursım. 

Doktorun avukatları, hükmedilecek 
tazminatın yüksek olmasım istedUer. 

İşte bunun için banker, doktora 45 
bin lira verecek!.. 

İnsan 45 bin lira değerindeki kadm-
dan ayrılmağa ra^ı olur mu?.. 

M u z m a k a r n a y a r a k i b 
îtalyada muz istihlâki arttıkça ar

tıyor. Yalnız Milan eyaletinde senede 
24 milyon muz yiyorlar. Milanlılar bu 
^ikdardan memnun değiller. Milan 
halisi istihlâkin daha bir misli artma-
^ için propaganda yaptırıyor. 

îtalyada istihlâk edilen muzlar İtal
ya mahsulüdür. Muzun bir kilosu top
tan 3 lir 80 santim, perakende 4 lir 50 
^^timdir. Aşağı yukarı bizim para ile 
"*f muz beş paraya geliyor. 

İşte sudan ucuz diye buna derler!.. 

F e v t t e n â m e d i . . 
Eski devirlerde harbde kaybolan ne

ferin künyesine «öldü., yazarlar, adam 
günün birinde çıkagelince künyejd 
şöyle düzeltirlermiş; «ölümden geldi!') 

Habeş harbinde de başçavuş Silvio 
kayboluyor. Künyesine öldü yazıyor
lar. Köyünün kilisesinde duasım yapı
yorlar... 

Derken Silvio çıkageliyor. Necaşiye 
esir düşmüşmüş... Köyünde nişanlam-
yor. Evlenme törenini ölüm duasım 
yaptıkları kilisede yapıyorlar. 

Heyeca 
Şimali Karolinde, Nev-Hanoverde 

B^Çen sene garsonlar mektebi açümtş-
*'• Bu sene bu mektebin yıldönümü 
'^J^tlandt. Bu törende garson talebeler 
'^^nastik yapıyorlardı. 

^ir aralık, içlerinden biri düşüp ba-
^^ı... Aldırış eden olmadı, jimnastiğe 
Öeram edildi. 

derken, iki talebe daha, bu iki tale-
°^in arkasından, üç dört talebe da-
^* düşüp bayıldılar... 

Bundan sonra seyirciler arasındı 
fo^ılaca kbir hâdise baş gösterdi. Dü-
^P bayılan talebelerin kardeşleri, 
^^neleri, kanlan ve nişanlılan dü-

n birliği 
şüp düşüp bayılmağa haşladılar. 

Baygınlık bulaşık bir illet haline 
geldi. Bu heyecan birliği üe, bir çey
rek içinde yetmiş üç kişi baygın düş
tü. 

Merasim yeri, tayyare hücumuna 
uğramış bir savaş meydanına döndü. 
Seyircüer arasında bulunan tek bir 
doktor, hangi hastaya koşacağım şa-
şımuştı... 

Bereket versin baygınlıklar uzun 
sürmedi. Her bayılan yavaş yavaş ken
dine geldi, ayüdı. 

Kutlama töreni kurban vermeden 
biUU 

Eski hapishane ya Acemi 
oğlanlar mektebi, yahut 
ibrahim paşa sarayıdır 

Takriben kırk gün evvel umumî ha-
pisanedeki eski binaların mimar Se-
dad Çetintaş tarafından releve edil
mekte olduğunu yazmış ve bu tedki-
kat sonunda buradaki binaların mu
kadderatı hakkında katî hüküm veri
leceğini bildirmiştik. 

Kültür bakanlığı âbideleri konuna 
heyeti namma bu mühim işi deruhde 
etmiş olan Çetintaş eski eserler üze
rindeki ihtisas ve değerli çalışmalan 
ile kendisini herkese sevdirmiş bir 
sanatkânrmzdır. MumaUeyhin tedki-
kata devam ederken apansız Ankara-
ya gidip gelmiş olduğunu duyan bir 
muharririmiz dün kendisüe görüş
müş ve dikkate şayan bir mülakat 
yapmıştır. Bu konuşmayı aşağıya ay
nen dercediyoruz: 

— Yıkılacak olan umumî hapisane 
binaları üzerindeki tedkiklerinizin saf
haları hakkında malûmat verir mi
siniz? 

—• Şimdiye kadar hapisanenin bu
lunduğu adadaki binaların yalnız ze
min katı plânını çıkarabildim. Araya 
Edime âbidelerinin tescili ve daha son
ra da Ankara seyahati ve Ankara şeh
ri âbidelerinin tescili işleri girmeseydi 
mesai biraz daha ilerilemiş olurdu. 
Maamafİh bu kadarcık mesaî muhassa* 
lası dahi bence buradaki binalarm hü
viyeti hakkında katî hükümler verdi-
rebilecek mertebeyi bulmuştur. 

— Bu hükümleriniz ve kanaatleri
nizi öğrenebilir miyiz? 

— Umumî hapisanenin mühim bir 
kısmına hâkim olduğu bu adadaki es
ki binaların bir kısmı maliyenin evrak 
hazinesi, bir kısmı ise askerî anbar ve 
şube binalarıdır. Araya Tapu binası 
tufeyli bir şekilde sonradan sokulmuş
tur. 

Bugünkü Atmeydamna yani Sul-
tanahmed meydamna bir müstakim 
hat üzerinde yüz otuz sekiz metre 
uzunluğunda bir cephe vermiş olan 
tek bir bina vardır ki bunım derinli
ği de yetmiş beş metre kadar tutuyor. 
İşte bu geniş sahaya yayümış olan 
binalar bir kül olarak on altmcı asnn 
klâsik istiline göre yapılmış ve çok 
zengin bir müessese olarak yaşamak
tadır. 

— Bu binaların ne olduğu baklan
daki fikriniz nedir? 

Adanada havacı
lık faaliyeti 

Hava meydanının inşaatı 
hararetle ilerliyor 

Adana (Hususî muhabirimizden) — 
Adanamn havacılık faaliyeti büyük 
bir mevki tutmaktadır. Herşyeden ev
vel şunu söylemeli ki Adanalılar on 
birinci tajryarelerini önümüzdeki ay
lar içinde ordumuza hediye edecekler
dir. Şu hale göre Adanalüar yaptırkla-
n yardımlarla orduya dördüncü ha
va filosunu da' hazırlamaktadırlar. 

Adana hava kurumu büyük bir fa
aliyet göstermektedir. Hava kurumu 
Adana şubesinin yıllık geliri 250,000 
lirayı mütecavizdir. 

Son hava kongresinde alman karar
lar neticesi bütün yer mahsulâtmdan 
yardım kesileceğine göre bu rakam 
938 yüı sonunda hiç şüphesiz 400,000 
lirayı bulacaktu*. 

Adana hava limam inşaatı hararet
le devam ediyor. Gerek hangar ve ge
rekse hava yoUan idaresi teşkilât bl-
nalan ikmal edilmek üzeredir. Hava 
Umanı tlesiz istasyonu da keza bu 
ay sonımda tamamlanacaktır. 

Adanada Türkkuşu faaliyetine ge
lince: Şehrimiz Türkkuşu şubesi ev
velki sene açünuştı. O yü İnönü kam
pına on bir genç gitmiş ve hepsi de 
muvaffak olmuştu. Geçen yıl martm-
da tekrar çalışan şube daha 31 genç 
yteiştirmiştir. Bu yıl İse Adana Türk 
kuşunun talebe mevcudu doksanı bul
maktadır. İftiharla müşahede edil
miştir ki, kampta ve motorlu uçuşlar
da muvaffak olan gençlerin en çoğu 
Adana çocuklan arasmdan çıkmıştır. 

Eski umumî hapisha
nenin tarihî kıymeti 
olup olmadığının araş-
hrılmasına karar veril
diğini yazmıştık. Bu 
münasebetle eski eser
ler üzerindeki ihtisası 
malûm olan mimar Se- -
dad Çetintaşla görüş

tük. Söylediklerini 
yazıyoruz. 

Mimar Sedad Çetintay 

— Tedkikatınun sonunda daha 
kuvvetli söyliyebUeceğim. Şimdi yan 
tahmin şeklinde arzedebilirim ki bu
rası Acemi oğlanlar mektebi, İbrahim 
paşa sarayıdır. Malûm ya on altma 
asırda bu binalardan tarih kitaplan-
mız bahseder, hattâ mimar Koca Si
nan dahi devşirme olarak buraya ge
tirilmiş değU miydi? 

— Halbuki buradaki binalara mi
mar Mehmed ağanın yapua diyenler 
var. 

— İhtimal, fakat ben şimdilik bu 
fikirde değilim. Sultanahmde camlsin-
dekl mimari ve inşa! hususiyetleri bu 
binalarda göremiyorum. Bunlann 

daha eski olduğıma şahid oluyorum. 
Maamafih bu iş üzerinde çaUşmak 
lâzımdır. Bugünkü kanaatim burada
ki binalar on altıncı asır maU olduğu 
noktasmdadır. Sultanahmed camisi 
on yedinci asır eseridir. 

— Bu kıymetli dediğiniz binalar 
dışarıdan görünüyor mu? 

— On sekizinci asırda, ve Sultan 
Mahmud ve Sultan Hamld zamanla-
nnda vâsi mikyasta ekler, yamalar 
yapılmış ve bunlann her birisi birer 
setre şeklini almıştır. On dokuzuncu 
asırda Tapu dairesi buraya sokulmuş, 
nihayet yeni Tapu daüresi de meşru
tiyet yıllannda bunlann önüne bir 
tahtaperde gibi gerilmiştir. Bu bina
larm belki cenub cephesindeki dört 
katU bir daire dışandan görünmekte
dir - ki bunım da cephesi hayli tahrif 
edilmiştir. Meydandan buraya dikkat 
ederseniz sonradan örülmüş balkon 
kemeri ve üzerindeki gölgelik yeri ve 
üst kat pencerelerin imlâ edilmiş mün-
kesir kemerleri seçilmektedir. Bura
daki eski ve klâsik kısımlan meydana 
çıkarmak kasdile faaliyete geçebllsem 
evvelâ Tapu dairelerini sonra daha 
bir çok kısımlan yıkıp sökerim, tn»-
nımz ki o vakit Atme37dam Istanbu-
lım en zengin pitüresk bir peyzajım d« 
kazanmış olur. Atmeydanınm bu cep
hesindeki bugünkü çirkinlik, cehal»* 
tin kara elUe ve zorla vûcude getiril
miştir. Bereket versin bu çirkinlik al
tında asü bir güzellik hûâ mevcud-
dur ve meydana çıkarmak her zaman 
için kabUdh-. 

— Şu halde bımlarm yıkılması doğ
ru mudur? 

— Bu cihetten mütalea beyan ed^ 
cek vaziyette değilim. Ancak şahal 
kanaatim bu binalarm çok kıymetli 
olduğudur. Bu kıymetten lAzımgelen 
makamlan haberdar ettim. Cumhuri
yet kültürü yapıcı ve dalma yapıcıdır. 
Fakat mimari ve tarihi âbidelerin ko
runma işi ve bunlar üzerindeki has
sasiyet cumhuriyet devrinde mltft 
görülmedik bir samimiyete dayanmalB-
tadır. Bu itibarla diyebilirim ki cum
huriyet hükümeti bir çok adliye sa-
raylan yapacak, fakat bmudakl blna^ 
lann kıymetlUerinl yıkmıyacaktır. Bea 
müsterihim. 

Breslau panayırında TOrl( paviyonu 

Almanyamn beş mühim arsıulusal 
panayınndan biri de her yıl mayıs 
ayında Breslau'da açılmaktadır. Bu 
panayıra 1936 yılmdanberi munta
zaman iştirftk ediyoruz. 

Beş glin devam eden bu yılki Bres
lau panayın 4 mayıs 1938 de Alman
ya Maliye Nazın Oraf Schwerln von 
Krosigk tarafından büyük merasim
le açılmıştır. 

1938 Breslau pamayınndakl Türki
ye paviyonu, bu yü da gene Berlin 
Türk ticaret odamız tarafından tesis 
edilmiştir. Takriben 230 metre mu-
rabbahk bir saha işgal eden paviyo-
numuz bu defa da cidden pek itinah 
bir surette hazırlanmış ve diğer dev
letlerin paviyonlan arasında bilhas
sa temayüz eylemiştir. Türkiye pavi-
yonunda memleketimizüı hemen 

bUûmum ihracat mallanmn nümo* 
neleri teşhir olunmuştur. Aynca Td»* 
kiyenin iktisad ve kültür sahasm-
daki inkişafım pek canh bir surette 
gösteren 200 den fazla büyük restan 
teşhir olunmuştur. Paviyonumuzda» 
her sene olduğu gibi, bu defa <i» 
Türk mahsulleri hakkmda alâkadar* 
lara 20,000 parça broşür tevzi olunr 
muştur. 

Memnuniyetle haber aldığımızü 
göre, Breslau panayırma iştirakimi
zin müslîet neticeleri daha panayır 
esnasmda görülmüştür. Bir çok Al
man müesseseleri bu münasebetle 
memleketimizden 2,000,000 mark» 
yakın değerde mal almışlardır. 

Dercettiğimiz resim, Türkiye pavi-
yonundan bir parçayı göstermektedir. 
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Sayfiyeye piderken 
Dikkat edilmesi lâzım 

gelen noktalar 

Sayfiye mevsimi geldi. Mektepler 
tatil olunca ve havalar ısınınca her
kes köylere dağılacak. 

Sayfiyeye giderken evde yapılacak 
bir çok iş vardır. Bazı kimseler evin 
pencerelerini kapatıp storlanm indir
meği, (eşyalar güneşten muhafaza 
edildiği İçin) kâfi görürler. Avdette evi 
farelerin yaptıkları zararlarla kara 
böceklerle, kanncaJarla dolu bulma
mak için her yeri, her şeyi ayn ay-
n gözden ve elden geçirmek İcap eder. 

İptida halıları temizlemeli, silkmeli 
üzerlerine naftalin serptikten sonra 
gazete kâğıtları yaymalı ve yuvarla-
malı. Bunların üzerine de aynca bol 
naftalin serpmeli. Kanape ve koltuk
ların tozunu fırçalamalı, aralanna! 
naftalin yuvarlakları koymalı, ayn ay
rı kıhflan varsa üzerlerine geçirmeli, 
yoksa hepsini odanın ortasma jrığma-
lı, üzerini büyük bir örtü yahut bir 
$arşaf ile örtmeli. Lâmba, tablo, ve 
Ublolann tozu almdıktan sonra ya ör
tüler yahut gazetelerle sarmalı. Ev
de piyano varsa içindeki çuhalarm üze
rine naftalin serpmeli, ve piyanoyu da 
6rtü İle örtmeli. Pencerelerdeki tül 
perdeleri indirip yıkatmalı, icap eder
se temizletmen, avdette bunlar temiz 
olmahdır. 

Mutfakta! ve kilerde yiyeceğe dair 
hiç birşey kalmamahdır. Dolapların 
İçleri sodalı sularla yıkandıktan son
ra kurulanmalı, öylece kapanmalıdır. 
Çöp tenekesi sodalı su ile yıkandıktan 
sonra temiz olarak içerde muhafaza 
edilmelidir. Hiç bir yerde ekmek kınn-
tısı, şeker döküntüsü olmamalıdır. 

Yataklarm şilteler ve yastıklan ev
de kalacaksa katlamp 3rataklar üze
rinde bırakılır, büyük yatak bağlan 
Ue karyolalann üzeri örtülür. Elbise 
dodaplannda kalacak kışlık elbise, 
Buûıto ve paltolar fırçalanır, cepleri
ne naftalin konulur, yerlerine asılır, 
her dolabm bir rafma bir tabak içeri
sine bir iki kaşık (paradichlorobenze-
ne) koyarak dolap kapılan sıkı kapa
nır. Her odanın lâmbası altına bir si
nek kâğıdı aşılmalıdır. 

Su çeşmeleri ayn ayn muayene edi
lip elden geçmeli, hava gazı musluk-
lan ve saati kapanmalı, her odadan 
çıktıkça elektrik lâmbasmm yanarak 
kalmamasma dikkat etmelidir. 

Pencerelerin storlanm indirmezden 
evvel bütün pencereleri anbalaj kâ
ğıdı ile kapamak storlann güneşten 
solup yırtümaması için faydalıdır. 

Koyu renk elbise lizerme açık, renk ceket 

Koyu renk elbise üzerine açık renk 
kısa bir ceket giymek çok teammüm 
etmiştir. Yalnız giyilen elbisenin rengi 
Ue ceketin rengi arasmda tenasüp 
aranmaktadır. Birkaç model dercedi-
yoruz: 

1 — Siyah elbise üzerine beyaz fay
dan ceket. İçindeki jile ayni faydan
dır. Yakası ve cepleri elbisenin ku-

maşmdan yapılımştır. Ceplerin üzeri
ne beyaz ipekli ismin ilk harfleri işlen
miştir. 

2 — Lâcivert elbise üzerine mavi ke
tenden ceket. Cepleri üzerine ayni ke
tenden enkrüstasyon yapılmıştır. 

3 — Kahve rengi elbise üzerine san 
ince yünlüden ceket. Kolların ve ce
ketin etrafma makine çekilmiş içeri

sine kaim şirit geçirilmiştir. 
4 — Siyah elbise üzerine pembe ipek

li pikeden ceket. Elbisenin yakasın
da ve şapkanm kenannda birer buket 
penbe çiçek konmuştur. 

5 — Kahve rengi elbise üzerine açık 
yeşU krep marokenden ceket. Cepleri 
ve yakası elbisenin kumaşından biye 
Ue süslenmiştir. 

Cildi berraklaştıran bir 
pomad 

Cildi tamamiyle temizliyen ve ber-
raklaştıran şu pomadı yapmak çok ko
laydır: 

Bir bardak suyu ateşe koymalı, su 
fıkır fıkır ka3^ayınca içine as su ile 
ezilmiş bir buçuk kahve kaşığı toz 
halinde kola kanştunıaalı. Kanştıra-
rak şeffaf oluncaya kadar pişirmeli, ve 
ateşten indirmeli. Bir miktar tere ve 
kuzu kulağım makineden çekerek su
larım sıkmah ikişer çorba kaşığı suyu 
pişmiş kolaya ilâve etmeli. Daha 
sıcak iken yüze sürmeli. Yanm saat 
bıraktıktan sonra ıhk su ile yüzü yı-
kamahdır. 

isveç bisküisi 
225 gram tereyağı, 300 gram un, 2 

çorba kaşığı toz şeker, beş tane acı
badem, 100 gram tatlı badem, bir iki 
çorba kaşığı süt yahut su almalı. Te-
reyağmı sertleşmesi için serin bir yer
de bıraktıktan sonra ortası açılan 
elenmiş ımun içine koymalı. Un İle 
tereyağmı el içine alarak ovalamalı. 
Tereyağı ile im birbirine kanşır irmik 
gibi bir şey olur, şekeri ve makineden 
geçmiş beş acı bademi ilâve etmeli, ha
mur olabilmesi için bir iki çorba kaşı
ğı süt veya su ile ıslatmalı. Hamur 
olımca yuvarlamalı, üstünü örterek 
beş on dakika bırakmalı, sonra yanm 
parmaktan ince olarak merdane Ue 
açmalı, ve bardak ile yuvarlak bisküiler 

T u t k a l k o k u s u n u n ö n ü n ü 
a l m a k için 

Bazan kınlan eşyayı yapıştırmak 
için evde tutkal kaynatmak icap eder. 
Fakat tutkalm neşrettiği pis kokuya 
zor tehammül edilir. Buna! mâni ol
mak için ateşte kaynıyan tutkal içeri
sine bir tutam boraks (borax) atmak 
kâfidir. Boraksla tutkal kokusu ta
mamiyle zail olur. 
kesmeli. Her bisküinin üzerine telle 
köpürtülmüş bir yumurta alandan 
sürmeli, kristalize şeker serpmeli, ma
kineden geçmiş tatlı badem serpmeli, 
tepsiye dizerek kızgm fınnda pişirme-
U. 

Bu bisküiler teneke kutuda yahut 
kapaklı kavanozda saklanırsa uzun 
müddet dayamr. 

Moda haberleri 
Kehriba kolyeler modadır. Keh-

ribadan plaklar, kemer tokaları, 
klipsler, bilhassa beyaz elbiseler de, 
çok kullanılıyor. 

ic Etekler fazla kısalmıştır. Diz 
kapağına yakın giyiliyor. 

it Muslinden eşarplar düz renk 
ve mendille eş olarak kuüanütyor. 
Siyah elbise ile pembe, gri elbise 
Ue fesrengi, lâcivert elbise Ue mOr 
vi, kahverengi elbise ile yeşü 
mendil ve eşrap modadır. 

ir Saçları kırmızı altın rengine 
boyamak rağbettedir. 

if Emprime kalın tülden elbise 
bu yaz çok giyilecektir. 

İr İpekli elbiseler üzerine kemer 
yerine bele kurdele bağlanmakta 
dtr. 

if Şapkalar umumiyetle kenar
lıdır, ve vuaietlidir. 

if Yünden, keten tiresiruien ya
pılan bluzlar danteli taklit edereV 
örülmektedir. Bütün bluz geniş 
kafesli örgülerle yapılmaktadır. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Yapraklan muhafaza 
Büyükdere, Naciye B. : Güzel renkli ve 

çekllU yapraklan muhafaza etmek için 
(sterilize) etmek lâzımdır. Bu da zanne-
dlldlti kadar güç bir iş değildir. 

İntihab ettiğiniz yaprakları ince, ince 
dalları sünger kâğıdı üzerine yaymız, üze
rine başka bir sünger kâğıdı örterek üç 
gün öylece bırakınız. 

Bcg, on kuruşluk (parafine liquidc) 
parafin likit, bir eczaneden alınız. Bif 
kap İçerisine koyunuz. Bu kabı sıcak su 
dolu bir tencere içerisine yerleştirerek 
ateşe koyunuz. 

Parafin hafifçe ısınmca ince bir fırça
yı parafine batırarak yaprakların ve sap-
larmm üzerinde gezdiriniz. Alt ve üst ta
raflarına tamamile parafin sürdükten 
sonra tabaka halinde ince sigara kâğıdı 
üzerine yerleştiriniz, üzerine bir kat si
gara kâğıdı örterek sıcak (fakat kızg»» 
değil) ütü ile ütüleyiniz. Yapraklar steri
lize olur. _ 

O m l e t i n y u m u ş a k o l m a s ı için 
Birçok kimseler yaptıkları omletin 

sert olmasından şikâyet ederler. Beş 
yumurta içerisine iki çorba kaşığı süt 
yahut su karıştınlırsa yumurtalar 
çabuk köpürür, omlet çok kabanr ve 
hafif olur. 

A ç k a r n m a iç i len su 
Sabah aç kaınına ve gece yatarken 

içüen bir bardak serin suyun bağır-
saklan faaliyete getirmesi için çok 
faydası vaı-dır. Bu su birden içilmez ds 
yudum yudum içilirse bağırsaklardan 
maada sinirleri de teskin eder. 

MAZININ YOKO ALTINDA 
Aşk ve macera romanı 

• • • 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
— Aman! Ne safsmız! însanm gü

leceği geliyor! Kaç zamandır Atıfla 
ben anlaştık, sevişiyoruz! O bana' ba
yılıyor. Siz kıskançlıktan ne diyeceği
nizi şaşırmışsınızl 

Avukat bu itirafın karşısında biran 
sükût etti. Kadının her halinden doğ
ru söylediği belliydi. Bu, İçinden ko
pan bir itiraftı. Atıfla münasebetleri 
demek eski imiş! 

Mahir Burhan Memduhaya yaklaş
tı ve acı bir tebessümle: 

— Siz merhamet duymadan benim 
kalbimi çiğnediniz. Fakat zaman in
tikamımı alacaktır. İzzeti nefsinizin 
kırılmasını, kadmhk gururunuzun 
çiğnenmesini pek yakında göreceğim! 
Buna eminim. 

— Bunlarm hepsi lâf... Beni kor
kutmağa çalışıyorsunuz. 

— Hayır! Etrafı görmüyorsunuz... 
Gözlerinizi aşk bürümüş!.. Siz benden 
sonra nasıl genç birini seçtinizse o da 
öyle yapacak... Bu, muhakkaktır! 

Ve cevabım beklemeden, öfkeyle, 
kapıyı vurdu; çıktı, gitti! 

Memduha yalnız kahnca, biran bu 
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sözlerin teslrUe afalladı. Sonra kendi
ni toplıyarak şöyle düşündü: 

«— Ben buradaki kadmlann en gü
zeliyim. Bu herif hasedinden bana 
böyle şeyler söylüyor. Hem Atıf'm bir 
flörtü olsa hemen dedikodusu çıkar
dı. Şimdiye kadar - beni kıskanan 
«samimi dostlanmm» sayesinde -
havadisi duj^rdım.» 

Aynaya koştu. Kendine uzun uzım 
baktı: Acaba ihtiyarlıyor nuydı? îçte 
bu, en korktuğu şeydi. 

Yok! Hayır... Gözlerinin etrafında 
hiç bir çizgi, gerdamnda hiç bir buru
şuk göze çarpmıyordu. Fakat ne de 
olsa genç dostUe arasındaki yaş farkı 
bariz bir surette hissediliyordu. 

Biran, arkadaşı Destine'nin ha
yali gözlerinin önünde canlandı: 
Kalbini acı bir kıskançlık bürüdü. Sa-
km onunla delikanlı arasında bir şey 
olmasın?. 

«— Fakat olsaydı farkına vanrdım. 
Maamafih, üıtiyath davranmahl Şun-
lan bir gözetliyeylml» 

Atıf'm kendisine gelmesini bekliye» 
cek kadar sabn kalmamıştı. Münûltt 

bir zamanda yolunu kestirmeğe karar 
verdi: 

Her akşam genç mühendis dolaştı-
1^ taraflara doğru giderek bekledi ve 
nihayet bir gün geç vakit, ortalık ka
rardığı strada Atıf'm istasyondan doğ
ru geldiğini gördü. 

Hemen karşısına çıkarak: 
— Eve mi dönüyorsun? Ben de geç 

kaldım. Beraber yürüyelim! - dedi. -
Hem şuraya azıcık uğnyacağım... 

Delikanlı, şaşırmıştı. Lâkin kadmın 
arzusıma inkiyaddan başka çare bula
madı. Birlikte yürümeğe başladılar. 

Memduha'mn onu arka yollardan 
başka tarafa sürüklediğini farketti. 
Tenha bir arsaya gelmişlerdi. Bir bah
çe görünüyordu. Kapısımn önüne ge
lince, genç kadm dellkanlımn elini 
yakahyarak, lâtife ile: 

— Gel! - dedi. - İşte şimdi esir ettim. 
Burası sana tarif ettiğim küçük evdir. 

Ve cevap beklemeden, Atıf'ı, içeriye 
doğru itti. 

— Bak, görüyorsun ya... Hiç tehlike, 
yok... Kimse buraya geldiğimizin far-
kma varmadı... Çıkarken de blrlne( 
taslamamızın ihtimali yok! 

Atıf, tuzağa düştüğü için kendi ken
dine öyle kızıyordu ki... Fakat ses çı> 
kuramıyordu. Kadımn karanlıklarda 
boynuna sanlmak istediğini hlssed»-
rsk geriledi. 

Memduha, coşkun bir tarzda: 
, — G«L.. - dlyjartj». - 0©L., Odaja flr. 

relim.. Lâmbayı yakarım... Rahat ra
hat başbaşa kalınz. 

Atıf biran tereddüd etti. 
Kapıyı açıp kaçmak istiyordu. Fa

kat böyle bir vaziyetin gülünç olaca
ğım düşünerek biran evvel bu mese
leyi konuşup halletmeği tercih etti. 

Odaya girdi. 
Bomboş evin içinde, bu oda, öyle 

garib bir tezad teşkil ediyordu ki... En 
saf insanlar bUe burasımn niçin ha
zırlanmış olduğunu derhal anhyabi-
llrdl. 

Atıf etrafma bakmarak keşfini an
latmak istiyen Iştüızah bir sesle: 

— Ne garib yer burası!... Bu yatak 
odası ne maksadla hazırlanmış? - dedi. 

Kadın, afalladı. Dellkanlımn boy
nuna atılmak üzereyken duraladı: 

— Ne?... Ne demek istiyorsun? 
Hayatında ilk defa olarak korku

yordu. SevgiUsi onun mazisini, çap-
kınlıklarmı acaba öğrenmiş miydi? 

Delikanh soğuk bir eda Ue devam 
«tU: 

— Maalesef, bana randevu verece-
l ^ z yerleri çok fena intihab ediyor-
CUnuz. Burası sizin evden daha facia 
sinirime dokunuyor, beni rahatsız edi
yor. 

Kadm kekeliyerek: 
— Maksadımzı anlamıyorum I - de

di. 
—- Maksadım şu: Evinizde koçanı

na mevcudiyeti size yaklaşmama mâ

ni oluyor; burada ise bin bir hatıra-
mn bulunması beni büsbütün sizden 
uzaklaştırıyor. 

Memduha yalvardı: 
— Atıf! Allah aşkına! Bu kadar 

hain olma! 
— Ben mi hainim?... Asla!... Fakat 

müsaade edin de gayet açık söyliyC' 
yim. Çünkü ben doğruyu seven bir 
insanım! Ortaklı işleri kabul edeO 
cinslerden değilim. 

Bu tahkirin altmda, kadınm beti 
benzi uçtu. Daima kendisine yalvarır» 
ayaklarımn dibinde ağlıyan erkekle
re ahşık olduğu halde bu delikanlının 
kendisine kafa tutması onu hem üzü
yor, hem de coşkunluğunu bir kat 
daha arttınyordu. Kollanm uzatarak 
mınldandı: 

— Atıf! Atıf'cığım!.. İnan bana-
Evet, benim de hayatta bu çok kaba
hatlerim olabilir; bir çok zâaflarıiö 
görülmüştür; fakat dedikodular, ağıl
dan ağıza, hakikati olduğundan fazla 
büyütmüştür. Aleyhimde söylenen hef 
söze inanma... 

— Ben dedikodulara ehemmiyc* 
verenlerden değilim. Onlarm mânası^ 
yere çıktıklarım bilirim. Fakat sora-
nm size: Burasmı niçin hazırladınız?-
Bu tenha semtte, bu bomboş evde b^ 
süslü yatak odası!.. Etrafıma bakıyo* 
rum da burada her şey bir mazini* 
mevcudiyetim bana ispat ediyor. 

(Arkası var) 
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Yunanlstanda 10 gün: 3 
Selânikte AtatUrkün 
doğduğfu evi ziyaret 

Selanik belediyesi evin civarındaki bütün binaları 
istimlâk ederek park yaptıracak, Atatürkün 

doğduğu ev o parkın ortasında kalacak 
Selanik —• Yuılan matbuat İd»* 

Ksi, bize Morenln ve Atinanın gö« 
rûlmeğe değre yerlerini gezdirdikten; 
Bonra Selanik şehrinde de iki gtia 
misafir etmek için bir program tep» 
tib etti. 

Bu iki gün içinde hem Selânlkta 
Büyük Önder Atatürkün doğduğu 
evi ziyaret edebilecek, hem de kuvw 
vetli çağhyanlan, bol akar sulan v» 
yemyeşil tepe ve ovalarile Makedon» 
yanın en güzel yerlerinden birini 
teşkil eden Ağustos nahiyesine ka* 
dar şünendiferle bir gezinti yapa* 
bilecek idik. 

Yunanlı dostlanımzm bu davetS* 
ni memnuniyetle kabul ettik. SelA» 
nik benim için yabancı bir yer değil
dir. Ömrümün en mesud senelerini 
bu şehirde geçirmiş, orta tahsuiml 
Selanik idadisinde bitirmiştinı. FB«« 
kat beni Selâniğe en çok cezbedea 
cihet, Büyük Önderimiz Atatürkün 
doğduğu evi tekrar görmek aıwı yi 
hasreti idi. 

Yunan hükümeti, dört beş yıl e ^ 
vel Selânikte Balkan konferansının 
içtimai münasebetile Atatürkün dog» 
duğu evin cephesine tarihi lâvhayi 
koyduğu zaman yapüan askerî me^ 
rasimde bulunmuş, fakat içinde Rusı 
muhacirleri oturduğu için evi ge«^ 
memişttm. 

Şimdi Selâniğe tekrar gelmemi*' 
. den istifade ederek evin içini gezebil 
lecek, her yeri görebilecktim. 

Selanik matbuat idaresi şefi, bu ap< 
zumuzu gözlerimizden sezmlf ola* 
cak ki kenidsine söylememize mey
dan bırakmadan, Selâniğe ayak ba* 
sar basmaz, bizi götürüp ilk gezdir
diği yer, Büyük Şefimizin doğduğu 
67 oldu. Bu büyük nezaketten cid« 
den mütehassis olduk. 

Otomobüler evin bulımduğu esÖ 
Islahhane caddesine gelip durduğu 
zaman kalbimde tatlı bir heyecan y< 
tehassüs vardı. Çünkü tarihin ye
tiştirdiği en büyiik dâhinin, en bûyüK 
insanın, bütün dünyanm namını 
hürmetle andığı büyük kurtancum-
2in dünyaya gözlerini ilk açtığı evi 
görecek ve gezecektim. Selanik maıt' 
buat idaresi şefi önümüze düşerek 
yol gösterdi, evi bekliyen bekçi kapı
yı açtı. 

Genişçe bir t a l k t a n girdik. Ta^ 
hğm dibinde bulıman ahşab merdi
venden ikmci kata çıktık. BûyüK 
pencereU, geniş ve aydınhk bir sofa» 
sofarun üzerinde tam Islahhane cad
desine bakan, demir parmaklıklı bir 
balkon. 

Arkadaşlarla beraber, balkona çı-
k&rak caddeye baktık. Caddede du-
ı̂ uı fotografçüar, muhtelif pozlarda 
hani hani fotograflanımzı çekiyor
lar. Geniş sofamn iki tarafmda fld 
hüyük oda ve yüklük. 

Iknici kattan üçüncü kata çıktık. 
Bu katta da büyük pencereli genl^ 
hir sofa, sofamn iki tarafmda büyflk 
Ve aydmhk iki oda... 

Bize refakat eden Yunan matbuat 
96flnln verdiği izahata göre Atatfiric 
^ katta, sağ taraftaki odada dün
yaya gelmiş. 

Ev, üç katlıdır ve tam köşededir. 
Caddede kâin cephesinin alt katım, 
'»penkli üç dükkân teşkil ediyor. Bu 
dükkârüar da ev gibi kiracılanndan 
**hliye etitrilmiş. 

İkinci ve üçüncü kat odalan hep 
Cadde üzerinde. Evin kapısı yan so
kmaktadır. Yunan hükümeti, evi mu
hafaza için bir bekçi tayin etmiştir. 

Sonradan ziyaret ettiğimiz beledi
ye reisinin izahatına göre, Selanik 
belediyesi, evin civarındaki bütün bi
naları istimlâk etmiş. Yakında, etra
fındaki binalar yıktınlarak park ya
pılacak ve Atatürkün doğduğu ev, 
hu parkın ortasında bulunacak, ya-
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Tâık gasetedlflEi Atotttılc'fln dogduğn evfn balkonunda 

Unl muhafaza edecek... 
Selanik belediyesi reisi 6. Meıv 

kuriyu, evin anahtarlarını bizzat 
Atatürkün eline vermek istiyor. 

BM, makammda kabul ederken ba 
niyetinden bahsederi: 

— Atatürke, evin anahtarlarım 
bizzat takdim için yakm bir zaman
da Ankaraya gideceğimi umuyorum, 
dedi. 

Sel&nik şehrinin, büyük yangında 
yanan yerlerinde büyiik bhıalar in
şa edilmiş, geniş ve muntazam cad-
dder açıhnış. Yanmıyan mahalle
lerde esasü bir değişiklik yoktur. He
le Yalılar caddesi eski şeklini muha
faza ediyor. Yalnız cadde, Depodan 
Alâtüıi köşküne kadar uzamış ve 
evler inşa edilmiş... Şehir günden 
güne büyüyor ve inkişaf ediyor. Be
lediye reisinin verdiği izahata göre 
SelAnlğin nüfusu 300,000, belediye 
bütçesi 130 milyon drahmi, 3rani b t 
zım paramızla bir buçuk milyon Ura 
tutuyor. 

Belediye, ç^ul imar etmek, kana
lizasyon tesisatı jrapmak ve bütün 
caddeleri asfaltla döçemek için bü
yük bir İstikraz yapmak niyetinda-
dlr. Bu IsUkraz yapüırsa, Selanik 
şdtaA Viı kaç sene sonra tanınmaz Ur 
hale gelecektir. Ahmed BlIâH 

TOılc gazetecneri Atatürk'ün 
evi önünde 

nında da Türk konsolosluğu blnaa 
inşa edUecâc, eve, sonradan yapılan 
ilâveler de kaldırılacak ve vf, B&yflk 
Önderimizin doğduğu zamanki şek-

Şibinkarahisar — Halkevi gCetertt kolu (Hoff gOrû ve İstiklâl) plyeilerİDİ 
bir arada temsU etti. Rol alan gençler çok büyük babanlar göstererek halkm 
takdirlerine mazhar oldular. Gönderdiğimiz i'esim piyeslerde rpl alm gengl»-
ri göstermektedir. 

Şükrü ağa arana dursun, kapı gene 
açıldı. 

Pavurya biçimli kart bir palikarya 
ile tostoparlak bir santur çivisi odaya 
girdi. 

Babı zaptiye teftiş müdür muavini 
Dimitri efendi ve sergardiyan Sabri 
ağa... 

Rum reayalar içinde dilimize hak-
kUe vâkıf, mükemmel okur yazar, 
devlet hizmetine girmiş, nezaretlerde 
büyük mevki işgal etmişler sayısız; 
fakat bu Dimitri efendi öylelerinden 
değU. 

Dediğimiz gibi bir palUcarya eskisi; 
yukanda bahsi geçen Tatavlalınm cü-
di sanisİ.. Onun bu mevkie gelmesine 
kim delâlet etmişse etmiş, o da İstan
bul zaptiyesinin^ yüksekçe memurla-
rmdan olup 

İşgüzarlık tît: 
— Eyi aradUar üstende; kama, ka-

pandza, esrar, epsini aldilar? 
— Dün akşam ben yoktum, mücri

min dairesi müdürü Salim ağa bura^ 
daydı. 

— Aksam oluyor. Salim ağa duziko 
basinda sarfoş!.. 

— O halde bir de biz anyalım.. 
İte kaka, dürtüştüre, çekiştire öyle 

bir arayış ki İrfan biçaresi vecamdan 
büklüm büklüm bükülüyor. Sesi çıkıp 
bağıramıyor. Dilini oynatıp (bende 
kama, tabanca, esrar yok) diyemiyor. 

— Urbalar dikişlerinde ara; don us
kurda bak, paputs köselede, agzisinin 
İtsinde bak!.. 

Sergardiyan, yumruğu gösterdi: 
— Varsa çıkar ulan, şimdi kulakto-

zuna ineceğim... 
İrfan, canhavlUe (Allah I) diye hay-

kınrken, dışandan bir bağırtı koptu: 
— Kim, o anıran marsıvan? 
Üniformalı, katmer katmer enseli, 

koca bunmlu bir adam, paldır küldür 
odaya girdi. 

Dersaadet asakiri zaptiyesi alay be
yi, meşhur Zincirkıran Rıza bey... 

Nanemollamn baygınlıklar geçirdi
ğini görünce sergardiyam omuzundan 
çekti: 

— Soluk aldır be, baksana derme 
çatmanm biri. Çene atıyor herif... 

Dimitriye döndü: 
— Kaçarken mi yakaladınız? 
— Kama, kapandza, esrar var, tsi-

karmiyor ortada.. 
Alay beyi kızdı: 
— Dün akşamdanberi buradayım}, 

Üstündeküeri toplamamışlar mı? 
Sergardiyan cevap verdi: 
— Dimitri efendi bizde anytıhm de

di de... 
Kart palikarya atüdı: 
— Zevzek maksustan bağiriyM-; 

piyaz yapiyor, ma biz yutmayazak... 
Zincir kıran: 
— Durun, dedi, anlanz şimdi.. 
İrfana iyice bakmış, şeklirü, halini 

esrarkeşe, serseriye hiç benzeteme-
mişti. Sordu: 

— Saklama, süâhm, esrann var 
mı? 

Kesik kesik cevap: 
— Hayır... 
— Adm ne senin? 
— İrfan... 
— Babamn adı? 
— Merhum Abdülmennan paşa... 
Rıza bey, avucunu kulağının arka

sına götürdü: 
— Kim dedin? 
— Mecalisi âliyeye memurken vefat 

eden Abdülmerman paşa.. 
Hep şaşalamışlardı. Maamafih, tef

tiş müdür muavini gene işgüzarlıkta: 
— Bende böyle burda gelczeyim, 

sorsurüar baban kim, diyezeyim ban-
ger Zafiri, banger Hristaki... 

Zincirkıran. fazla söyletmedi: 
— Ukalalık etme, bu genç yalan 

söyliyecek adama benzemiyor... 
Bir cıgara yaktı; bir tane de İrfana 

uzatırken, kaşlanm kaldırdığı için a-
garajn tabakasına soktu. 

Bımca senelik Abdülmennan paşa-
nm ismini duymuş tabiî, fakat mua
refesi yok. İşin içjrüzünü doğru dürüst 
te bilmiyor. Üsküdar tarafında esrar
keşler biribirlerine girişmişler; saldır
malar, tabancalar çekerek vuruşmuş
lar; biri tutulmuş, buraya yollanmış, 
ötekiler kaçmışlar... Bildiği bu. 

Malûmatmın bu kadar olduğımu 
söyledikten sonra: 

— Delikanlı, dedi, şunu bir de sen 
anlatı... 

Dimitri efendinin gen eçenesi dur
muyor: 

— Bu tsakbinler barabar kavga 
yapmamis Riza bey. Nasin diyorlar 
o limekondoros mabiyenzi?.. 

Sergardiyan kanştı: 
— Şevket bey... 
— îsmisi bu deyil.. 
İrfan, dişini sıka sıka, pek müşkü

lâtla şu kadarcığı söyliyebildi: 
— Bunlarm hepsi yalan, hepsi ifti

ra... Mabeyinci Pembeten Eşref üç 
külhanbeyile üstüme çullandı., derde-
mez odamn içi çınladı: 

— Tuh, Allah belâsım versin!.. O 
ırzsız, namussuzım ne mal olduğımu 
ben bilirim!.. 

Sergardiyan da, yamnda âmiri ma-
miri unutmuş, yere okkah bir tükü
rük attıktan sonra: 

— Vallahi kuruşa, ikiliğe acırdım 
da alnma onluk yapıştınrdım o ine
ğin!., dedi. 

Riza Bey artık duramadı: 
— Evlâd geçmiş olsun, bu felekte 

her şey başa gelir. Bahtına küs, çUen-
de katır tekmesi yemek te varmış. 
Üzülme, Allah büyüktür. Ben gecik
mem, şimdi gelirim... 

ÖtekUeri arkasma katıp çıktı oda
dan. Sekiz, on dakika geçti geçmedi, 
üç kişiyle beraber döndü. Bunlar ora-
nm erkâmndandı. 

Dairei zaptiye fırka meclisi azasın^ 
dan miralay Vasfi bey, dairede en aklı 
erenlerden ve sözü en çok geçenler
den... Zabıta müdürü ve umum kara
kollar memuru alay bejri Ekrem bey, 
herkesi tirtir titreten, fakat haksızh-
ğa da kükreyenlerden... Teftiş müdü
rü Hayri bey kalender ve derviş mizao 
olmasma rağmen hatır saydırmışiar-
dan... 

Vasfi bey: 
— Abdülmennan paşayi merhumu ta-
mmaz mıyım?.. Bosnada, Giridde ma
iyetinde bulundum. Teveccühlerini, 
iltifatlanm görmüşlerdenim.. Vah 
vah vah!., diyerek girdi. 

Ekrem bey: 
— Ne mübarek bir zatı muhterem

di; hakikaten devletin büyük vezirle-
rindendi.. diyor, Hayri bey de: 

— Allah encamımızı hajnr etsin; 
cümlemizi namussuzlarm, âr ve hâyâ 
yoksullanmn şerrinden kurtarsmU 
diye söyleniyordu. 

Ve aralarındaki gizli gizU fısütılara, 
zilleri takıp göbek atışlan, ahn uzatıp 
kâhküller döküşleri karıştırdıktan 
sonra açıktan konuşuyorlardı: 

— Ne münasebet efendim, ne mü
nasebet, böyle akıl almaz şey olur mu? 

— Dün gece burada nöbetçi idim. 
(Mevcuden Üsküdardan birini getir
dik) dediler. Başımı kaşıyacak halde 
değildim ki. Tahkik komisyonu müdü-
rile Osmanlıya (1) dalmışız... 

— Bu delikahhnm kişizadeliği, ve-
zirzadeliği, (kör müsünüz, ben bura
dayım) diye bağınyor. 

y— Gün gördük, yaş yaşadık, tecrü
be tahtası olup abanoza döndük. Bl-
zede mi lololo?.. 

— Bu meselede, Pembeten denilen 
IblisialeyhüUânenin ismi var mı, yok 
mu? Alt tarafım geç!.. 

Bir daha fıskoslaştılar. Yansı du-
yıüuyor: 

— Nazır paşayı at alargaya. Tavşan 
bilmem nesi gibidir; ne kokar, ne bu
laşır. 

— Muavini de geç, o nazırdan be
terdir, 

— Allahm iznile kurtaracağız deli-
kanhyı ama evvelâ şu şıkka muttali 
olalım. Kahküllü maryol bu iş için 
bizzat daireye gelmiş mi, gelmemlf 
mi? 

— Gelmişse kiminle gelmiş?.. Yal-
mz mı yoksa okkalılardan birini de 
yamna kattı mı?.. Nazıra .muavine üç 
buçuk attırdı mı? 

O kadar muğlak bir mesele ki hesa
bı tamamî ve tefadüll muadelesi. 

Dışanya el vurdular. Teftiş müdür 
muavini Dimitri efendi içeri adımım 
atarken, Zincirkıran kolunu havala-
yınca kaçtı. Gardiyan Şükrü girdi. 

Vasfi bey karşısına çağırdı: 
— Dün akşam sen burada imişsin. 
Ta, ta, ta... Tatarağası vari kekele

me: 
— Ta ta Tahir ağa. , ' 

(Arkası var) 
(1) Kû âd, gûlbahar, mirasye<U giU 

tavla oyunlarmm bir nevi ve en müşkfllO. 



sanııe 8 aK9AH 
/^ İki garip hasta... 

Biri ana lisanını unuttu, diğeri 
güneşe çıkarsa ölecek! 

22 senedenberi 
sonra bu iki 

Umumî harbde basma yediği bir 
darbenin tesirile yirmi iki seneden
beri gözüne uyku girmiyen Pol Kern 
admda bir Macann hali her tarafta 
alâka ile takib ediliyordu. Son gelen 
Fransız gazeteleri, harb senelerinde 
uğradıkları hastalıkların garabetile 
tıb âlemini hayrette bırakan daha iki 
adamı haber vermektedirler. 

Bunlardan biri şimdi Almanyaya 
İlhak edilen eski Avusturya halkın
dan Peter Vacek isimli bir rençper
dir. Bundan yirmi iki sene evvel harb 
esnasında başından ağır surette ya
ralanan Peter Vacek tam altı ay 
ölümle hayat arasında çırpmmış, et
rafına toplanan mütehassıs doktor
lar şiddetli bir dimağ sarsıntısına 
uğnyan bu adamın hafızasını kay
bettiğinde ve artık konuşamıyaca-
ğı hakkında katî surette ittifak et
mişlerdir. 

Fakat Vacek yavaş yavaş iyileşip 
nekahet devresine girdiği zaman dok
torlar şu garib hadise ile karşılaş
tılar : 

Vacek'in bütün hassalan yerinde 
idi. Yalnız kendisine ana lisam olan 
Almanca ile hitab edildiğ izaman bu 
sözlerden hiç bir şey anlamıyordu. 
Bunun üzerine doktorlar, meramım 
yazı ile anlatması için hastaya ka
lem, kâğıd verdikleri zaman Vacek 
umumun hayretleri önünde ana lisa
nı olan Almanca ile değil, Styrie köy
lülerinin yarım yamalak konuştuk-
lan Sloven lisanında kelimeler yazdı
ğı görüldü. 

Uzun müddet hastanede yattıktan 
sonra tamamen iyileşen genç köylü 
evvelâ kekeliyefek konuşmağa baş
ladı. Bilâhare Slovenceyi daha iyi 
konuştuğu nazarı dikkati celbetti. 
Fakat bu devrede hiç bir gün Alman
ca bir tek kelime söylemedi. 

Yapılan tahkikattan Vacek'in ev
velce Slovence bilmediği anlaşılmış
tı. Bu suretle doktorlar hayretler 
içinde kaldılar. Ve hadiseyi şu man
tıkî yolla izah ettiler: 

Vacek yaralanıp hastaneye geti
rildiği zaman Styrili köylülerin bu
lunduğu bir koğuşa yatırSmıştı. Ba
şına yediği darbe ile tam bir hafıza 
ziyama uğnyan Vacek koğuşta bay
gın yattığı sıralarda diğer köylülerin 
Slovence dua ve feryadlanm işit
miş ve bunlar dimağında yeni izler 
bırakmıştı. Hastanede kaldığı müd
detçe köylülerden Slovenceyi kap
mış, ilerletmişti. Fakat kafasında 
hafızasını kaybettiği zamandan ev
vele aid bir bilgi olan ana lisanını 
katiyen hatırlıyamıyordu. 

Vacek iyileşip köyüne döndüğü za
man evinde konuşulan Almancayı 
bilmezse aielsi ve eski dostlarile an-
laşamıyacağını takdir ederek evvelce 
pek iyi bildiği bu lisanı yeniden öğ
renmek için ders almağa başladı. Za
vallı Vacek şimdi ana lisanını bir ke
re daha talim ediyor. 

Galiçya köylülerinden Alex Fongo-
rine ise daha feci bir vaziyettedir. 
Doktorlar kendisine güneşe çıkarsa 
öleceğini haber verdiklerinden evi
nin karanlık bodrumunda oturmak
tadır. 

Gayet korkak ve sinirleerinden has
ta olan bu adam 1914 te asker top
lanırken evinin bodıumuna saklan-
ımş, kansı da soranlara, gayet ke
derli bir tavırla kocasının dağdan 
inerken yüzlerce metre derinlikteki 
bir uçuruma yuvarlanıp öldüğünü 
söylemiş, döktüğü göz yaşlan ile de 
herkesi inandırmıştır. 

Fongorine saklandığı bodnımda 
Rus askerleri köyü işgal edinceye ka
dar kalmış, fakat bu esnada bir gün 
annesi bodruma inerek gelininin 
bir Rus askerile işi pişirerek beraber
ce ormana gittiklerini söylemiştir. 
Bunun üzerine kıskançlığmdan te-

gözüne uyku girmiyen adamdan 
hasta büyük alaka uyandırdı 

Ana UMUUIU unutan Peter Vacdc 

Güneşe çıkarsa öleceği büdiıilen 
Fongorine 

peşi atan asker kaçağı deliye dön
müş ve kocaman bir bıçağı kaptığı 
gibi sokağa fırhyarak ormana doğru 
koşmağa başlamıştır. 

Fongorine burada hakikaten ka-
nsuu bir Rus askerile beraber yaJsa-
hyarak ikisini de öldürdükten s<mra 
karısını: 

—< Eğer benim bulunduğum yeri 
Ve yaptığım şu işi haber vermeğe kal
karsan ikimizin de kurşuna dizildi
ğimiz gündür, diye tehdld ederek tek
rar bodrumuna dönüp saklanmıştır. 

Galiçyalı yakalanmak korkulan 
içinde burada tam sekiz sene, bir de
fa bile güneş yüzü görmeden kalmıç, 
nihayet umumî af ilân edildiği za
man yeryüzüne çıkmağa karar ver
miştir. Fakat sekiz sene karanlıkta 
yaşadıktan sonra yeryüzüne çıkma
ğa teşebbüsü onun için felâket ol
muş, kapısından çıkar çıknmz göz
leri maruz kaldığı bol güneş ziyasma 
tahammül edemiyerek feryadlar için
de deli gibi bodrumuna dönmüş ve 
bayılmıştır. 

Çağınlan doktorlar hastayı mua
yene etmişler, güneşe olan alışkanlı
ğını kaybeden bu adamı kapalı bir 
araba içinde hastaneye kaldırmışlar, 
yaşaması için vücudüne güneş ziya-
sınm fazla geldiğini tesbit ederek 
kendisine karanlık dünyasına avdet 
etmesini, bundan sonra penceresiz ve 
içerisine en ufak güneş ziyasmm gi-
remiyeceği bir yerde oturmaktan 
başka çare kalmadığını, ancak ge
celeyin dışan çıkabileceğini söyle
mişlerdir. 

Fongorinenin annesile kansı çok
tan ölmüştür. Korkakhğı yüzünden 
başına felâketler getiren bu adam 
ölünceye kadar karanlıkta kalmağa 
mahkûm bir halde ve güneşin has
retini çekerek iztırablar içinde ya
şamağa devam ediyor. Ş. H. R. 

Zelzele kurbanlan 
Kaybettiğimiz 185 vatan
daşın isimlerini yazıyoruz 

Ankara 16 (Telefonla) — Zelzele 
felâketi yüzünden 185 vatandaşımızı 
kaybettiğimizi evvelce yazmıştık. Bu
gün bu vatandaşlann isimlerini bü
yük bir iç acısı ile bildiriyorum: 

Köşker nahiye merkezinde 1 ölü Hüse
yin Eşmenin, 1 ölü M. İsa Kılıncm, 2 ölü 
Mehmed GökbulutuB, 1 ölü Fatma Ömer 
Çavuşun, I ölü Ardıç Mehmed, 1 ölü Meh
med Türkün, 1 ölü Terfik Monaşm, 1 ölü 
Sıddık Aslanm, 1 ölü Necib Aslanm, 1 ölü 
Ahmed Turşunun, 1 ölü İbrahim Baranm, 
1 ölü İbrahim Demiralaym, 1 ölü Abdul
lah Ardıcm, 1 ölü Hasan Şahinin, 1 ölü 
Lûtfi Şahinin, 1 ölü Demiralayuı ailesin
den. 

Köşkerin Deveclobası köyünden 1 ölü 
Rıza Aselin, 1 ölü Mustafa Kılıcm, 1 ölü 
Zeki Vapurun, 1 ölü İbrahim Gülün, 1 ölü 
Yusuf Şahinin, 3 ölü İsa Şafakm, 1 ölü 
Mustafa Şafakm, 1 ölü Mehmed Şafakm, 
1 ölü Ali Şahinin, 1 ölü Ahmed Çetinin, 
1 ölü Hacı Süngünün ailesinden. 

Köşkerin Alişar köyünden 1 ölü Mürsel 
Turanm, 1 ölü Nafi Aslanm, 1 ölü Zeynel 
Şekerin, 1 ölü Şeydi Çengelin, 1 ölü Hacı 
Zenginin, 1 ölü Emin Aynanm, 1 ölü Mev-
lûd Türkün ailesinden. 

Sofrazlı Kenan köyünden 2 ölü Osman 
Demirin, Sofrazlı aşağı 1 ölü Halit Yıl
maz, Hacı Selimler 1 ölü Ahmedin, Hacı 
Selimler 1 ölü Hilmi Süngünün, Eşrefli 
1 ölü Haydar Özkanm ailesinden. 

Köşkerin Akpmar köyünden 1 ölü Rıza 
Turgutun, 1 ölü Haydar Tekinaslanın, 1 
ölü Musa Korkmazm, 1 ölü Hadice Demir-
banm, 1 ölü Said Maraşın, 2 ölü Murtaza 
Yılmazm, 2 ölü Mehmed Yılmazın, 3 ölü 
Ali Burhanın, 1 ölü Celâl Burhanm, 1 ölü 
Mehmed Güzelin, 1 ölü Mehmed Taşkıra-
nın, 1 ölü Mehmed Çakırın, 1 ölü Bekir 
Abadın, 1 ölü Musa Tekelinin, 1 ölü Ra

mazan Tekelinin, 2 ölü Mehmed Tekinsalın, 
1 ölü Emin Esenin, 1 ölü Musa Esenin, i 
ölü Mehmed Gülencin, 2 ölü Mustafa A-
hat, 1 ölü İbrahim Tercan, 1 ölü Rama
zan Tercan, 1 ölü Kadir Demirkıran, 1 ölâ 
Mehmed Tekeli, 1 ölü Süleyman Avşar, 

1 ölü Şükrü Kaya, 1 ölü Hasan Coşkun, 
1 ölü Mustafa Ercan, 1 ölü İbrahim Ay-
doğdunun, 2 ölü Rifat Özcanm, 1 ölü İb
rahim Akdağlı, 1 ölü Yusuf Akdağhnm, 4 
ölü Osman Oğuzun, 1 ölü Mevlûd Kuşde-
mirin, 1 ölü Raşid Aslanın, 5 ölü Rıza Ak-
pınarm, 3 ölü Mustafa Akpmarm ailesin
den. 

Sallaktaşkuvan köyünden 1 ölü Said 
Şakir, 1 ölü Ahmed Avlar, Salak köyün
den 1 ölü Ali Ceylân, 1 ölü Ali oğlu Ah
med, Hanyeri köyünden 2 ölü Bilâl Temiz, 
1 ölü Mehmed Vural, 1 ölü Hâmid Yurd-
gülün, 1 ölü Hâmid Özenin, 2 ölü Osman 
Durmuş, 1 ölü Satılmış Aydm, Çürükler 
ve Eldenele Ortaoba köylerinden 67, De
mirciden 2, Karaoğlandan da 9 ölü var
dır. 

Tatilyas köyünden 1 ölü Ahmed Kara
nın, Arablarda 1 ölü Şakir Koranm, Ta-
buroğlunda 1 ölü Osman Altınküıcın, So-
lakuşağı 1 ölü Ömer Uslunun, Çepişler 
3 ölü Dağıstankayanm, Himmetuşağı 1 
ölü Ali Sağlamın, Himmetuşağı 1 ölü Ne
cib Keskinin, Himmetuşağı 1 ölü Ali Cey
lânın ailesinden. 

Korova köyünden 3 ölü Behçet Çengi
sin, 1 ölü Mehmed Özün, 2 ölü Fazlı Vapu
run, 1 ölü Ömer Karacanm, 1 ölü Kâzım 
Doğanm ailesinden. 

Avanoğlu köyünden 1 ölü Mehmed Bu
lutun, 1 ölü Mehmed Celinin, 1 ölü Osman 
Zenginin ailesinden. 

Abdal köyünden 2 ölü Mustafa Çevçe-
kin. Sekili köyünden 1 ölü Musa oğlu Rıf-
kmın. Takmaz köyünden 1 ölü İbra
him Pekarsm, 1 ölü Hacı Bekârm, 2 ölü 
Ali Avotun ailesindendir. 

Diyarbakırda 27 zelzele 
Ankara 16 (Telefonla) — Diyarba-

kırın Hani nahiyesinde vukubulan 
zelzele hakkında umumî müfettişlik
ten Dahiliye Vekâletine gelen bir ra
pora göre Hani'de o gün birbiri arka
sına 27 zelzele olmuştur. Köylülerin 
evlerini terkcdere?" î:.'-,'•*ĉ  çıkmala
rından nüfusça zayiat oimaımştır. 

Ankarada Hava $etıitleri ihtifali 

Tukanda Meclis reisi, Başvekil, Vekillw ve TOrk Hava kurumu reisi merasime 
giderken, aşağıda bir müfreze havaya ateş ediyor. 

Trakyada eski eserler 

Vizede kıymetli 
mozaikler bulundu 

Mozaikler renklidir. Üzerlerinde tavus, keklik, 
Ŝ amalı salip şekillerini andıran resimler vardır 

Bulunan mozaiklerden iki görünüş 
Edime (Akşam) — Vizede hükü

met önündeki caddenin genişlettiril-
mesi ve burasmm büyük bir meydan 
haline getirilmesi için bir kaç ay-
danberi devam etmekte olan hafri
yat ve tesviye ameliyatı esnasmda 
eski devirlere aid bazı parçalara ras-
lanmakta idi. 

Meydanın tesviyesi için nivelmana 
göre icab eden bu hafriyat 1,50 
metre derinliğine inUdiği vakit bü
yük temel duvarlarına ve kaidesi 
toprak altında gömülü sütunlara ve 
üzerleri Lâtin harfli kitabeleri havi 
mezarlara raslanmıştır. 

Bulunan temel duvarlannm ta-
banlan temizlettirildiği sırada Bizans 
sanatına ve milâddan sonra altıncı 
asra aid olduğu tahmin olunan kıy
metli mozaikler meydana çıkarıl
mıştır. 

Bu mozaikler renkli olup üzerle
rinde tavus, keklik ve gamalı salib 
şekillerini andıran resimler vardır. 

Umumî müfettiş general Kâzım 
Dirik tarafından bu eserlerin plân 
ve resimleri aldırtılarak mütehassıs 
bir heyetin Vizeye gönderilmesi hu
susu Türk tarih kurumuna arzedil-
miştir. 

Heyet Vizeye gelinceye kadar mey
danda yapılmakta olan hafir ve tes
viye ameliyatı durdumlmuş ve bulu
nan eserlerin durumları muhafaza 
altma almmıştır. 

Gayri mübadiller takdiri 
kıymet ve satış komisyonundal 

teftişler 
Maliye Vekâleti teftiş heyeti reisi 

B. Rüştünün riyasetindeki heyet gay
ri mübadiller takdiri kıymet ve satış 
komisyonlarında tedkiklerine devam 
etmektedir. Heyet mesaîsini müm
kün olduğu kadar çabuk bitirecek
tir. 

Heyet raponınu verdikten sonra 
Maliye Vekâleti komisyonlann müs
takbel vaziyetleri hakkında son İca-
rarını verecektir. 

Kırşehir felâketzedeleri 
menfaatine müsamere 

Sanatkâr Sadi tarafından yakın
da Ankara Şehir tiyatrosu sanatkâr-
larile birlikte Kırşehir felâketzedeleri 
menfaatine Şehzadebaşında Ferah 
ve Beyoğlunda Fransız tiyatrolarında 
birer müsamere verilecektir. 
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Milyoner kızı bir artist 
Dört senedir babamın parasından bir santim alma
dım kendim kazanıyorum, kendim sarfediyorum 
Eğlenceye para sarfetmekten kaçınmam. Eğlenmek çalışmak 
için en lüzumlu şeydir. Eğlenmiyen insan fena bîr insan olur 
—- Bir mayo bulalım da siz de deni

ze giriniz... Bir taraftan yüzer, bir ta
raftan da konuşuruz. 

Dört gündenberi hafif nezle olu^-
gum için hemen cevap verdim: 

— Teşekkür ederim... Şubat ortasın
da yüzmeğe alışık değilim.. 

Warner Bros stüdyolarının içinde 
kocaman bir plaj kurulmuştu. Kısa 
nıayoları sırtında biribirinden g:üzel 
belld yüz genç kız... Karşımda açık 
öıavi mayosile meşhur, sevimli yüdız 
Rosalind Roussell duruyor... 

— Canım... Su ılıtümıştır. Ne gü
zel... Girseydiniz çok hoşunuza gide
cekti. 

Bir daha teşekkür ettim. O 16 ya
şında bir mektepli kız neşesUe: 

— Öyleyse ben soyunma odamdan 
üzerime bir şey alıp geleyim... Beni 
stüdyoda bekleyiniz ... 

Diyerek yanımızdan uzaklaştı. 
Çevirdiği sahnenin yanda kalma

sından cam sıkılaü rejisör bana ta
kıldı: 

— Aşkolsun size... Bizim yüdm 
işinden aldmız... Şimdi kim bilir ne 
kadar zaman artistin keyfinin gelip 
te tekrar işe başlamasmı bekliyece-
ğiz? Ne güzel bir plaj sahnesi çeviri
yorduk? 

Rejisör bundan sonra ilâve etti: 
— Amma biliyor musunuz? Rosar 

Jind Roussell Amerlkanm en Mbai: 
şilelerinden birine mensuptur. Ailesi
nin içinde Amerikada nazırlık etmiş 
pek çok kimseler vardır. Büyük haba.' 
s>. iki amcası nazırdı. O sinemaya 
para için değil, sırf zevki için atümış-
tır. Çünkü Rosalind Roussell'in zaten 
şahsî serveti çok büyüktür. Los Ance-
lesteki birçok petrol kujoılan kendi
sinindir. Çok kibar bir ailenin kızı ol
duğu için, fUimlerde ona gayet kibar 
kadm rolleri veriyorlar. Bu roller Ro
salind Roussell için biçilmiş bir kaf
tandır... 

Biraz sonra artist sırtma geniş bir 
'̂ ürnuz almış olduğu halde yanımıza 
Seldi. Sudan biraz evvle çıktığı için 
6üzel saçları ıslakt.. Rosalind Rous
sell terbiyenin, neşenin timsali bir 
kadındır. Onda büyük yüdızlara mah
pus manasız kaprislerden hiçbirini 
'JUlamazsmız. 

Cebinden bir sürü bilet çıkardı. 
— At yanşlan biletiniz var mı?.., 
Los Ancelesin at yarışları çok meş-

«Urdur. Bu yarışlarda bulunmak için 
^er ikanm birçok yerlerinden kalkıp 
"^raya gelenler vardır. Fakat at ya-
pŞları için bilet bulmak hakikaten 

Yeni filmimde gazeteci rolü sapıyorum. Bu rolü o kadar 
sevdim ki... Ne heyecanlı hayat o... Başka gazetelerde 
olmıyan enteresan mevzuları bulmak için çırpınmak, 

her şeyi, herkesten evvel duymak... 

bir meseledir. Şimdi Rosalind Rous-
seli'in cebinden böyle bir demet bilet 
Çıktığını görünce şaşımştım. 

Biletleri önüme koydu. Yanaklanm 
Ç^ıkurlaştıran bir gülümeseme üe si-
Sarasmı yaktı: 

•~~ Ben, dedi .Amerika at yarışları 
«*rtib heyeti reisiyim., bol biletim 
^••. Hem benim atlarımı görürsü-

^ ^ . Aslan gibi üç atım var... 
Biz konuşurken bir yandan da ber-

^ ^ glmieş, suya girdiği zaman ısla-
^ saçlarmı düzeltiyor, elektrikli 
'̂' tarakla basında ondüleler yapı

yordu. 
~~- Şimdi siz benimle mülakat yjı-

P'yorsunuz ya... Ben de bütün dikka
t l e sizin bütün hareketinizi tedkik 
^yorum. 

Şaşırmıştım: 
•~~ Niçin? Dedim. 
Güldü: 

f jT ^^ filimde yaman bir gazeteci 
° ü oynuyorum. Beni seven bir erkek 

^ ^ c i y i atlatıyorum. Müthiş yazı-
buluyorum. Mülakatlar yapıyo -

^ - Me.şhur oluyorum. Herkes ben-
^ bahsediyor... Şimdiye kadar ga-

Rosalind Roussell, Hikmet Feridun'la birlikte Akşam'ı tedkik ediyor 

zeteciler benimle' konuşurlarken on-
lann halleriiıa dikkat etmedim. Hal
buki bu filimde bir gazetecinin nasıl 
mülakat aldığım çok iyi göstermem 
lâzım... Ben de sizi tedkik ediyorum... 

Bir aralık gülümsemesi kahkaha 
şeklini aldı. 

— Amma, dedi, ben mülakat için 
gittiğim kimselerle âşıkdaşlık ta! edi
yorum... Benim fUmimdeki gazeteci 
işte böyle bir insan... 

Çok tatlı konuşan bir kadmdı: 
—. Biliyor musunuz? Şu kırk gün

denberi oynadığım gazeteci rolünü 
o kadar sevdim ki... Ne heyecanlı ha
yat o... Başka gazetelerde olmıyan 
eneteresan mevzular bulmak için çır
pınmak, her şeyi herkesten evvel duy
mak... Gazetecilik çok hoşuma gitti... 
Eğer sinema artisti olmasaydım, mut
laka gazeteci olurdum... 

— Sizi tanıyanlar çalışmadan çok 
iyi yaşıyabUecek kadar servetiniz ol
duğunu söylüyorlar... Sinema haya-
tma nasıl atıldınız?... 

— Servet sahibi olmak, çalışmamak 
için bir vesile teşkil etmez. Ben çalış
mağa başlamadan evvel evinüzdeki 
uşaklarm, adamlann etrafımda fır-
dönmelerinden bayağı bıkmış, usan-
mıştum. Ne istesem hazır. Ne istesem 
hemen önüme gür... Gözlerim bir şe
ye dalsa sorarlar: 

— Bir şey mi istiyorsımuz? 
Artık bu hayat beni fena sıkmağa 

başlamıştı. Babamdan kalan para ile 
yaşamak - t\ıhaf değil mi? - ağınma 

gidiyordu. Sonra sinemaya da çok 
merakım vardı. Çalışmağa karar ver
dim. Çahşacak, kendi kazandığım pa
ra ile jraşıyacaktım. Ben buz üstünde 
iyi kayarım. Hattâ bir zamanlar Ame
rika patinaj şampiyonu oldum. 

Bir gün meşhur dünya patinaj şam
piyonu Sonja Heüıe ile beraber bir 
çayda oturuyorduk. O bana Norma 
Sherer'in kocası rejisör îrvin Talberçi 
takdim etti. Genç rejisör bana: 

— Smema için yaratümış bir tipsi
niz... dedi. Hemen ertesi günü işe 
başladım. İşte o gün bugündür 
kendi sayim ile yaşıyorum. Dört sene-
denberi babamm parasmdan bir san
tim almadım. Kendim kazamyorum, 
kazandığım para İle istediğim gibi 
eğleniyorum. 

— Meselâ nasü eğleniyorsunuz? 
— Ooo, ben eğlenceye para sarfet

mekten hiç kaçmmam. Çünkü bili-' 
rim ki eğlenmek, çalışmak için en 
lüzumlu bir şeydir. Çalışmak için eğ-
lenmeli... Eğlenmek için çalışmalı... 
Eğlencesizhk inşam miskinleştirir, ha
yattan soğutur, şevkini kırar. Eğlen
miyen bir insan, fena insan olur... Bu-
nım için beş dakikalık zamanum bi
le boş geçirmem. Hayatta öi büyük 
prensibim eğlemnek, hadsiz, hesapsız 
eğlenmektir. Bunun için güzel bir yat 
satm aldım. Yatımda âlâ tüfeklerim 
vardır. Bu yatla beraber vaktim boş 
olur olmaz. Okyanusa açılırım. Tüfek
le balık vınrırum. Tasavvur edemezr 
siniz, bu ne güzel eğlencedir... Dost

larım benim yatıma «Zevk yatı> ismi
ni takmışlar... Bir gün sevdiğim gar 
zeteci arkadaşları da yata çağıraca
ğım., hep beraber eğleniriz. Şimdiki 
halde yatıma artist arkadaşlar 
geliyor. En başta Meri Pickford, son
ra Loretta Young, Carole Lombard, 
Clark Gable, Myma Loy... Zavalh öl
meden evvel Jean HarIow... 

Bakm size bir sır vereyim. Clark 
Gable gayet güzel Şark danslan, Arap 
danslan oynar. Kendi kendine oynu

yor amma çok eğlencelidir. Hele ba
zı zamanlar bedevi kıyafetine girip, 
Birtma harmaniye gibi bir şey alarak 
Arap dansı yapması insanı kınlırcası-
na güldürür... 

Myma Loy yüzme bilmesine rağmen 
denizden çok korkar, en büyük eğlen
celerimizden birisi de yattan kendisi-
lü denize atmaktır. Carol Lombard 
fevkalâde iyi yüzer... 

Fakat bir gün böyle yatta iken deh
şetli bir fırtmaya tutulduk. O günü 
yatta korkunç filimîerde oymyan Val-
las Berri vardı. Perdede o kadar kor
kunç, dehşetli bir adam olarak seyret
tiğiniz Vallas Berrinin fırtına çıktığı 
zaman halini görmüş olsaydımz kah
kahadan kınlırdmız: 

— Aman, batacağız... Çabuk sahi
le çıkalım... Çabuk... Ben böyle yat 
eğlencelerine alışık değUim... diye te
lâş içindeydi. 

Ne ise zorla sahili bulduk ta Vallas 
Berri de telâştan kurtuldu. 

Yattan başka en çok sevdiğim eğ
lence ata binmektir. Atla dolaşmağı 
en lüks otomobile değişmem. 

— Dalma filimîerde kibar kadm, 
milyoner kadm rollerini oynamaktan 
memnun musımuz? 

— Katiyen... Benim ruhumda bir 
düşkünlük mü vardır, nedir anlamı
yorum. Bilâkis âdî, serseri kadın ve
saire gibi roller oynamak için bayılı
yorum. Fakat şimdiye kadar bir tür
lü rejisörler bana böyle bir rol verme
diler. Zengin kadm rolü hiç hoşuma 
gltmiyir... 

Size dalıa tuhafım söyliyeyim mi? 
Sabahtan akşama kadar stüdyoda yo
rulup didinen bir artistin eve gittiği 
zaman rahat edeceğini zannedersi
niz, değü mi?... Ben eve gidince meş
hur piyeslerdeki serseri kadınlar, ser
seri kızlar rollerini ojmarım. Bazan 
bana Miriam Hoplcins, Loretta Young 
da iştirak edw. Hep birden evde zev
kimiz için tiyatro oynaıız. 

Ha bakımz bir şey unuttum., ben 
edebiyatı, hele tiyatro eserleri okuma-
sım çok severim... 

— Kimlerin eserlerini okursunuz? 
— Fransız piyesçilerini çok seve

rim... IClâsikler sinirime dokunur... 
— Şekspir? 
Sanki müthiş bir şeyden bahsetmi

şim gibi yüzünü buruşturdu: 
— Aman, dedi, yeryüzünde katiyen 

anlamadığım bir insan varsa odur... 
Sahnede bol bol insan öldürmekten 
ba;jka bir şey bilmez... Hani ismi çı
kan, hakikatte hiç te iyi mal satnu-
yan dültkâncüar vardır... Şekspirin 
şöhreti de ona benzer... Yani sadece 
şöhret.,. 

Hikmet Feridun Es 

Tekirdağ (Akaşm) — Tekirdağmda çocuk esirgeme kurumunun teşebbû-
siyle yapılan gürbüz çocuk müsabakasında üç yaşında yirmi kilo gelen Hüse
yin kızı Müşerref birincilîğ; ka/anmıştır. Müsabakada kazanan gürbüz çocuk* 
lann bir fotoğrafım gönderiyorum. 
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zını kurtarmak için 
Bayan Fahriye, yeis içinde hüljra-

lara dalarak alnını dayadığı pence
reden başını çevirdi ve şezlonga uzan-
nuş kızına: 

— Bugün nasılsın Hümeyracığım?-
dedi. 

Kızın soluk dudaklarında hayat
tan nevmid, acı bir tebessüm belirdi: 

— Hep öyle... Ne olacak, anneci
ğim? 

Kadm, büyük bir şefkatle, evlâdı-
nm saçlarım okşıyarak: 

— Caıun bir şey istemiyor mu? 
Acıinnadm mı ? 

Genç kız başmı salladı: 
— İştahım yok... Hiç bir şeye İcar-

şı arzu dujmaıyorum. 
Anne, içini çekti: Bu sonbahann 

soluk akşammda odayı maddi ma
nevî ağır bir loşluk basmıştı. Humey-
ranm hastalığı aylardanberi devam 
ediyordu. 

Doktor Sebatı, l a l a r ı n ı çatarak, 
gizlice, bayan Fahriyeye: 

«— Hastalık terakki ediyor. Kıa- . 
nız mukadderatı yenmek için zerre
ce gayret göstermiyor. Böyle devam 
ederse iş tehlikeli olacak. Feci âkibe-
te doğru adım adım gidiyor!» de
mişti. 

İşte bu müthiş tehdid, kadınm ha
fızasından bir türlü silinmiyor, ku-
laklarmda uğuldıyordu. 

Sessiz adımlarla; yürüdü. Elektriği 
yaktı. Sonra, hastasınm karşısmda 
oturarak onu inceden inceye süzdü: 

Yarabbi! Ne zayıflamıştı; ne de
ğişmişti! Avurdu avurduna çökmüş 
olan incecik yüzünden, iri lâciverd 
gözleri hummalı bir ışıkla! parlıyor
du. Dalga dalga altın giM san saç
ları yastığm üzerine yayılıyor; ince 
damarları görünen kansız elleri ör
tünün üzerinde bitap duruyordu. 

Annenin gözlerine yaşlar dolmağa 
başladı. Bu halini kızma gösterme
mek için tekrar kalktı. Başmı pence
reye dayadı. 

Yarabbi! Bir tanecik yavrusunu 
kurtaramıyacak mıydı? Ölüm birkaç 
sene evvel kocasmı ondan kopanp 
aldığı gibi, şundi bu çocuğu da sü
rükleyip götürecek miydi ? 

Bir çok doktorlara baş vurmuştu. 
Hepsi aym şeyi söylüyorlardı: Teb
dilihava, bol yemek, eğlence ve bar 
husus nikbinlik... 

Fakat heyhat! Hümeyrayı bu yo
la sürüklemenin imkânı yoktu. Na 
zaman Adaya gitmketen, yahud bir 
sayfiyeye nakletmekten bahsetse, 
kızcağız: 

— Anne beni zorlama! Halim yok! -
diye saatlerle hırçmlaşır, ağlar, son
ra Nöbeti artardı . 

Bu hal karşısmda, zavallı Fahriye 
ne yapacağmı bilmez; perişaiı bin 
halde sessiz sedasız tenha evinde do
laşıyordu. Çünkü artık onlara misa
fir bile gelmiyordu. Bütün alıbaplan 
kızın mikrob saçtığmı sanarak sira
yet korkusile semtlerine uğraım-
yordu. 

Aileyi çok seven doktor Sebati, son 
bir ümid olarak en büyük verem mü
tehassısı profesör Şaban Remziyi ça
ğırmağı tavsiye etti. Kadm hemen 
bu tavsiyeyi yerine getirdi. Fakat ne 
yazık ki o da aym sözleri söyledi. 

— Aman dokUn*! Başka hiç bir 
çare yok mu? Oörüyorsunuz ki bun-
lan yaptırtamıyorum. 

Profesör biraz düşündükten sonra: 
— Kızmıza «yaşainak zevkini» aşı-

layımz! - dedi. 
— Nasü? 
— Davetler tertib edin. Arkadaş

larım çağınn. Eğlenceli bir muhit 
yaratan... 

— Sirayet korkusile arkadaşlan 
gelmiyor. 

— O halde Hümeyranızı birisine 
nişanlaym. 

— Aman doktor! Bu halde kızımı 
kim alır? 

Profesör, naçar kaldığmı gösteren 
bir hareketle: 

— Vallahi hanımefendi, bizim eli
mizde bir şey yok... Ne söylersem 
müşkilât çıkanyorsunuz. Size acı bir 
hakikati itirafa mecburum, bu şekil
de devam ederse facia' muhakkaktır. 

Fahriye yalmz kalmca, göz yaşlan 
arasmda, mütemadiyen kendine : 

«— Facia muhakkakmış...» diye söy
leniyor; bir çare bulmak için ne yal-
pacağmı düşimüyordu. 

O akşamki provasına hazırlanan 
aktör Rüştü Ziyanın kapısı vuruldu. 
Hizmetçi, orta yaşlı bir bayanm ken
disini beh^nehal görmek istediğini 
söyledi. Delikanlmm kaşlan çatıldı. 
O, bu saatlerde rahatsız edilmeği hiç 
istemezdi. Red cevabı vermek üzerey
di ki, koridorda bekliyen Fahriye he
men eşikte belirdi. 

Aktör, bu vaziyet karşısmda: 
— Buyurun efaıdim! - demekten 

başka çare bulamaldı ve hiç tanıma
dığı bu kadına hayretle baktı. 

Peşinde koşan, kendisine sabahtan 
akşama kadar telefon eden, mektup 
yağdıraiı müz'iç kadmlarla bunun 
alâkası olmadığmı derhal anladL 

Kadm titrek bir sesle sordu : 
— Rüştü Ziya beyefendi sizsi

niz, değü mi? 
— Evet efendim. 
— O halde, beyefendi, beni mazur 

görün. Sizi rahatsız ettim. Fakat 
mutlaka konuşmak mecburiyetinde
yim. Pek mühim bir iş! 

Dlikanlı, soğuk, fakat terbiyeli bir 
eda ile: 

— Buyrun, oturun! - dedL 
Kadm, kekeliyerek: 
— Ah, bilseniz... - diye uzun bir 

söze başlamak istedi; fakat arkasmı 
getiremiyerek ağlamağa' koyuldu. 

Aktör, göz yaşlarım hiç sevmezdi. 
Hem bu mânâsız mukaddemeyi an-
lıyamıyordu. İş nereye varacaktı? 
Her halde bu kadm ona âşık değildi 
Zira, kendisini tanımainasmdan bu
nu anlamıştı. Asabiyetle: 

— Rica ederim, sinirleşmeyiniz. 
Doğrusunu isterseniz pek de meşgu
lüm, provaya hazırlanıyorum! 

Kadm, büyük bir gayretle kendini 
toplıyarak: 

— Efendim, ben bedbaht bir anne
yim! Sizin aşk rollerini oynamakta 
ve bütün kadmlan, genç kızlan ken
dinize meftun etmekte ne derece ma-
hir olduğunuzu işittim. Gazetelerde 
de sütun sütun methiniz yazüıyor: 
Her istediğiniz rolü sahidenmiş gibi 
canlandırabüirmişsiniz. İşte bu hasle
tinizden istimdad ediyorum: Kızımı 
kurtarmız... Bir rol oynamanızı is
tiyorum. 

Delikainlı büsbütün şaşırarak sordu:; 
— Sahnede mi? 
— Hayır, hayatta! Hakiki bir rol! 
Ve göz yaşlarile, tereddüdlerle, 

içinden yana yana, kadmcağız, ba-
şmdan geçoı felâketi anlatmağa baş
ladı. Hümeyrayı meşgul edecek bir 
şey bulmazsa, ona yaşamak zevkini 
aşılıyamazsa henüz on sekiz yaşmda 
olan bu g»ıç kızm muhakkak bir ölü
me mahkûm olduğunu söyledi . 

Rüştü Ziya, merhametli bir genç
ti. Eladmm bu içten gelen acısile 
alâkadar oldu. Artık samimileşen bir 
sesle sordu : 

— Peki efendim, size yardım için 
ne yapmam lâzım ? 

— Sahnede herkesi hayran ettiği
niz âLşık rollerinden birini kızıma oy-
na'ymız! Günde bir iki saatinizi ba
na vakfedin? zenginim; istediğiniz 
kadar para verebilirim. Siz cidden 
güzel, zekî, sevimli bir delikanlısmıs. 
Yavrumu kandırmamz kolay olacak! 

Erkek tereddüd ediyordu. Bu, o ka
dar garib bir teklifti ki, hayatmda! 
böyle bir şeye maruz kalacağuıı biran 
büe düşünmemişti. Sahnede rolünü 
ezberleyip oynıyabiliyordu. Fakat ha-
kild hayatta buna muvalffak olabi-' 
lecek miydi? Hem ölüme mahkûm 
hasta bir kızın karşısmda bu işi yap
mak, her halde kolay bir şey olmasa 
gerekti. 

Kadm, yalvarıyor, ağlıyordu. O sı
rada tekrar odanm kapısı vuruldu. 
Yaşlı, güler yüzlü, şişmanca bir adam 
içeri girdi. Delikanlı onu görünce: 

— Vay! Vasıf amca! - dedi . 
Gelen aüam, Fahriyenin göz yaş

larım ve ağlamaktan morarmış ya
naklarım farkederek, hayretle oda-
dakileri süzdü. Meseleyi anlamak ia-

Nakleden: 
(Vâ-Nû) 

tiyen nazarlairla delikanlıya baktı. 
Genç aktör birkaç cümle ile vaziyeti 
İzaJı etti ve Fahriye hanıma dönerek: 

— Vasıf amca, meşhur ve esM ak-
törlerdaıdir. Kendisine hepimiz hür
met eder, her hususta daima reyini 
ahnz! - dedi 

İhtiyar aüam, acı bir tebessümle: 
— Hanımefendiciğim, gerçi bir za

manlar meşhurdum; bana daima ko
mik rolleri verirlerdi Halbuki ben 
dram oynamak istiyorum. Muvaffak 
olamadığımı söylüyorlar; beni iste
miyorlar. Eksik olmasm, beni yegâ
ne kayıran bu delikanlıdır. Kendisi
ni evlâd gibi severim. 

Kadm bu iyi yüzlü adamdan im-
dad bekler gibi yana yaküa derdini 
izah etti ve ona da yalvarmağa baş
ladı. Söyledikleri o kadar hazindi ki, 
Vasıfm gözleri doldu. İyi kalbinden 
coşan ânî bir hisle: 

— Merak etmeyin hanımefendici
ğim, biz bu işi yaparız değil mi oğ
lum Ziya? Ben de amcan srfatile be
raber gelirim; bütün komikliklerimi 
takmınm. Küçük hanımı güldürü
rüm... Bu cihetleri de ben deruhte 
ediyorum. 

Hümeyra, ilk defa olarak neşeli bir 
tebessümle, annesine: 

— Bugün ne güzel güneş var. Saat 
de iki oluyor. Neredeyse Vasıf amca 
gelir. Gene ta th hikâyelerini anlata;-
rak bize hoşça zaman geçirtir. . dedi. 

yemekleri iştahla yiyordu. 

Rüştü Ziya, ilk geldiği gün şezlon
gun üzerine uzanmış bu mariz kızı 
görünce kalbinde büyük bir merha
met duymuştu. Rol oynamağa ihti
yaç görmeden, vazifesini bütün sa-
mimiyetile yaptı. Hele Vasıf amca 
genç kızı âdeta benimsemiş, bir ba-
banm evlâdım şimartması gibi onu 
şımartmağa başlamıştı. Hümeyramn 
gülmesini, neşelenmesini en büyük 
mükâfat telâkki ediyordu. 

Böylece günler geçiyordu. İlkba
har geldi. Şimdi Hümeyra, ekseriya 
aynaya bakıyor; henüz çökük olan 
yanaklarım, içleılnden hava ile şişir
tiyor, gülerek annesine: 

— Bu kadar toplanırsam, iyileşe
ceğim, değil mi? - diye soruyordu . 

Kıza mutlaka tebdilihava lâzımdı. 
Bir gün Ziya, muhavere arasmda : 

— On beşine kaüar ben Adaya gi
diyorum. Siz de gelseniz ne ijd olur. 
Görüşmemize sekte vurulmaz. Çünkü 
burada kalırsanız tabiî şimdiki gibi 
gelip gidemeyiz! - demişti. 

İki üç gün sonra Hümeyra: 
— Anneciğimi - dedi. - Vasıf a m - ' 

ca üe Ziya bey Adaya gidiyorlarmış. 
Bu seneki vaziyeti pek methediyorlar. 
Biz de yazı orada gkçirsek ne dersin? 

Kadınm beklediğ zaten bu teklifti. 
Tabiî, sevinçle kabul etti. Hemen 
terziler çağırıldı; yazlık elbiseler di-
küdi; bavullîur hazırlandı ve hep bir
den bir motor tutarak Adaya gitti
ler. Her akşam çamlala gezmeğe çı
kıyorlar; Hümeyramn soluk yanak-
lan günden güne i)enbeleşiyor; za
yıflıktan güzelliği belli olmıyan en
damına biçim geliyor; kızcağız za
man geçtikçe cazib bir taiîse olmağa 
başhyordu. 

Bu haricî değişmeler. Rüştü Ziya-
n m dikkatini celbediyordu. Bir gün 
Vasıf amca üe başbasa iken: 

Hümeyra artık iyUeş-
mişti yüzü gülüyordu.. 

Genç kız, bir aydanberi, günden 
güne iyileşmekteydi. Hattâ şimdi ara 
sıra şezlongundan kalkıyor, salona 
geliyor, odala:rı süslemek gasrretUs 
saksüara çiçekler koyuyor, biraz da
ha iştahla yemek yiyordu. Bu iyi
lik onda Vasıf amca üe yeğoü R ü ^ 
tü Ziya kendilerine misafir gdmeğa 
başladığmdanberi belirmişti. Annesi 
onat bu yeni ahbaplarım şöyle tamt-
mıştı: 

«— Yolda az kaldı beni bir otomo-
bU çiğniyordu. Kolumdan tutup kur-
tarmasaydüar ezilecektim. Hayatımı 
onlara medyunum. Birlikte bir çay 
içelim diye davet ettim! 

İlk günü, bu yabancı insanlarla 
konuşmak mecburiyeti genç kızı fe
na halde sinirlendirmişti. Fakat iki 
erkeğin samimî ve tatlı sohbetleri 
Hümeyrayı çabucak cezbetmişti. Şim
di onlara öyle alışmıştı ki, bir gün 
gftlmeseler neşesi kaçıyordu. Anne
sine: 

— Telefon et. Yemeğe ça!ğırl - di
ye zorluyordu. 

Fahriye hanım, kızmm günden 
güne iyileştiğini hayattan zevk duy
duğunu gördükçe, başardığı bu hayat 
piyesine münekkid sıfatUe yüksek 
bir numara veriyor ve aktörlere ne 
ikram edeceğini, ne ziyafetler çeke
ceğini bilemiyordu. Onlarla beraber 
eve cidden bir hayat, bir neşe gir
mişti. Sofrada Vasıf amca komik ko
mik hikâyeler anlatıyor, Hümeyra 
dalıyor, evvelden bin nazla yemedi^ 

— Kız çok sevimli, değü mi? - diye 
sordu. 

— Cidden... Pek cana yakm şey... 
Vallahi evlâd gibi seviyorum... Hem 
sa!na bir şey söyliyeyim mi? Münase
betsiz bir temenni amma, daha ya
vaş iyüeştiğini istiyorum, çünkü iyi-
leşlrse aynlacağız diye korkuyorum... 
Alıştım da... 

Delikanlı, cevab vermedi. Kaşlan-
m çatarak derin bir düşünceye dal
dı. Her gün, her akşam bahçede otu
ruyorlar, birükte şür okuyorlar, çiçek 
tophyorlardı. 

Yavrusunun günden güne iyüeşti
ğini, neşelendiğini gören Fahriye, 
en büjrük emeline muvaffak olduğun
dan dolayı memnun, fakat bir bakı
ma da üzüntü içindeydi. Bir akşam 
nisbeten daha ziyade itimadım kazan» 
mış olan Vasıf amca üe derdleşti: 

— Çok şükür, kızımm sıhhati, um
duğumdan daha süratle salâha yüz 
tuttu. Fakat bunım sahte bir saadet 
üzerine kurulduğunu gördükçe kor
kuyorum. Ne yapacağum bilemiyo
rum. Tereddüd ve endişeyle günle
rim geçiyor. Bu yalan, bana son de
rece ıstırap veriyor. Sizler tabu bu 
hissi anlamazsınız. Çünkü nihayet 
rol oymyorsunuz . 

Şişman aktör, gayri ihtiyarî, yü
rekten kopan bir itirazla!: 

— Amma yaptınız efendim... Hiç 
de lâkayıd değiüz. Biz kızuuzı pek 
çok seviyoruz. 

Kadm biran muhatabım süzdü. 
S<mra: 

— Sil, belki... - dedi. - Fakat Rüj-

tü Ziya gibi genç, parlak ve bin bir 
kadm tarafındah arzu edüen çapkm 
bir deükanlmın bizim sakin ve mün
zevî hayatımızla ne alâkası olabiUr?.» 
05nıadığı bu roUe arkadan, Allah bi
lir, ne alaylar eder... 

— Yanılıyorsunuz, hanımefendi
ciğim! Rüştü Ziya hakkmda pek yan* 
lış bir fileriniz var. Şuna emin olabi
lirsiniz ki, arkadaşlannuzdan hiç bi
ri bu macerasa bilmiyor. Ve Ziya si
zin sandığınız tarzda kof ve hissiz 
bir insan değildir. Asü teessüf ettiğim 
sizin ondan hoşlanmamamzdır. 

Kadm biran hissiyatım tarttı; son
ra itiraf etti: 

— Evet, hiç hazetmiyorum. 
— Fakat yavrunuzu kurtanyor . 
Fahriye, karşısındakinin gözlerine 

dik dik bakarak: 
— Kurtarmasının şeklini sevme

diğim için kendisinden hoşlanmıyo
rum ya... 

Vasıf amca, cevab verecek söz bu
lamadı. İçini çekti. Bu anne, bütün 
muhabbetine rağmen kızma yaptır-
tamadığı şeyi bir yabancmm başar-
masım kıskamyordu. 

Hümeyra, artık tamamen iyileşti 
Tehlikenin bütün mânasüe atladığl-
m doktorlar katî surette temin edi
yorlardı. Fahriye, bu kanaate vann-
ca oynanan role nihayet vermek is
tedi. Kızından gizli. Rüştü Ziyanm 
evine giderek, heyecan içinde kendi
sini karşüıyan delikanlıya: 

— Niçin geldiğimi tahmin edersi
niz, değil mi? - diye sordu. 

Aktör, buz gibi kesUerek: 
— Evet! Zaten geleceğinizi umu

yordum! - cevabım verdi. 
— Her şeyden evvel şunu söylemek 

isterim ki, size karşı ebediyen min
nettarım. 

Bu sözleri işiten delikanlı, içindaı: 
«Garib minnettarlık! - diye dü

şündü. - Son zamanlarda bir insanı 
ne kadar istiskal etmek kabUse her 
şeyi yapıyordu. > 

Kadm devam etti: 
— Size rica için ilk geldiğim gün, 

kurduğum plâmn bu kadar ijd neti
ce vereceğini hiç ummamıştım. Her 
ne pahasına olursa olsun kızımı kur
tarmak istiyordum. DeUce bir teşeb
büstü bu. Fakat çok şükür, arzumu
za muvaffak olduk. Doğrusu mükem
mel bir sanatkârmışsınız. Harika ya
rattınız. Sizi tebrik ederim. 

Delikanlmm cevab vermesini bek-
liyerek biran sükût etti. Fakat Rüş
tü Ziyanm put gibi durduğunu gö
rünce ilâve etti: 

— Şimdi en nazik noktaya temaa 
edeceğim. Rica ederim, sözlerimi fe
na telâkki etmeyin. Vaktüe nasü 
«kızıma kendinizi sevdirtin, aşk rolfl 
oynaym!» dedimse, şimdi de yalvan-
yorum: «Ondan uzaklaşm, onu ken
dinizden soğutun!» 

Erkek, gayri ihtiyarî irkildi. TerS 
bir cevab vermemek için kendini zor 
zaptediyordu. Şu sözleri söylemak 
ârzusüe kıvranıyordu: 

«— Hislerimizle oynamağa hakkı
nız yok. Onun saadeti de, benimki 
de, bizim birleşmemizdedir. Ben rol 
oynamıyorum. Onu hakikaten sevi
yorum.» 

Fakat yüksek sesle, yalmz: 
— Bu işi kolay mı samyorsımuz? -

diye kekeledi. - Kızmızm beni sevdi
ğine eminim. İnsan bir muhabbeti 
cezbedebilir. Fakat aŞkla dolu bir 
kalbi çekmece boşaltır gibi lâhzede 
tahliye edemez! 

— Fakat beyefendi, bunu bümdl-
siniz ki ne suretle olursa olsun çok 
güzel olarak kuUandığımz bu tabiri 
yerine getirmeniz lâzım. Kızımm kal
bini boşaltmalısmız! Size hürmetim 
ve itimadım var. Bunu da mahirane 
yapacağmıza eminim. Yavaş yavaş 
ziyaretinizi seyı^kleştirmek lâzım. 

Erkek hürmetle iğilerek: 
— Peki efendim... Emrinizi ifa ede

rim! - dedi. 
Fahriye hanım çıktıktan sonra, 

başını iki eli arasına alarak, sonsu2> 
derin, acı bir düşünceye daldı . 

—Devavu 11 tnci tahifede— 
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Serbes güreş şampiyonluğu 
Konulacak olan altın kupayı hangi 

grup kazanacak? 
Seçme müsabakalarına yirmi bine yakın 

güreşçi genç iştirak ediyor 
Bu müsabakalarda kazanan gençler millî takıma terfi 

İçin eski şampiyonlarla karşılaştırılacaklar 
Ankara 16 (Akşam) — 4 ve 5 ha^ ^ . ^ - ^ , 

«İranda Ankara Şehir »tadında yapı
lacak Türkiye serbes güreş şampiyon' 
luğu müsabakalan, köyler de dahil 
olmak üzere memleketin her tarafın
da büyük bir alâka uyandırmıştır. 

Güreş federasyonuna gelen malû
mata göre, bu müsabakalara İştirak 
edecek oyuncuları seçmek üzere, 
memleketin muhtelif yerlerinde ya
pılan seçim müsabakalarına 15, 20 
bin kadar güreşçi genç iştirak et
mektedir. Bukadar geniş bir sporcu 
kütlesini etrafında topbyan bir spor 
hareketine ilk defa olarak şahit ol
maktayız. Hiç şüphe yok ki serbes 
güreş pek yakın bir gelecekte mülî 
sporlarımızın önünde ve üstünde 
lâyık olduğu mevkü ihraz edecektir. 

Bugün kendisile görüştüğümüz Oü" 
reş federasyonu reisi ve İş bankası 
umumî kâtibi B. Vehbi şampiyonluk 
müsabakalan hazırUklan etrafında 
bize şu izahatı vermiştir: 

« — Serbes güreş maçları için Tür-
klyeyi 12 grupa; Ankara, İstanbul, 
Bahkesir, İzmir, Kastamonu, Konya, 
Samsun, Sivas, Seyhan, Erzurum, 
I>İ3rarbakır, Urfa ve 60 bölgeye a3nr-
<hk. Gruplan teşkil ederken ^hlr, 
kasaba ve köylerimizin güreş kesa
feti ve münakale vaziyetlerini bUhas-
•a göz önünde bulundurduk. 

Ankara Ue İstanbulu müstakU bi
rer grup telâkki etmek suretile güre
lin fazla In^af ettiği bu iki şehri
mize civar olan vüâyetlere serbes gü
reş sahasmdaki kuvvetlerini göstere
bilmek imkânım hazırladık. 

Bölge ve grup merkezlerinde yapı
lacak birincilik maçlannda muvaffak 
olacak gençler 4 ve 5 haziranda An-
karaya gelerek Türkiye şampiyonlu-
ğımu kazanmağa çalışacaklardır. 

Şampiyonluk maçlannda birinciye 
8, ikinciye 2 ve üçüncüye de 1 puan 
verilecek, bu esas üzerinde en fazla 
puan alan grup ilk Türkiye serbes 
güreş şampiyonu olacak ve altm ku
payı kazanacaktır. 

Federasyon da kupa ihdas 
e d i y o r 

Altm kupadan maada Güreş fede-
ittsyonu tarafından ihdas olunan ve 
her slklet İçin beşe sene müddetle 
konulan gümüş kupalar da vardır. 
Bu kupalar beş sene zarfmda en çok 
şampiyonluk alanda kalacaktır. 

Ankarada kupa İçin yapılan güreşlerden iki enstantane 

Millî takıma dahil srüresçiler 
bu müsabakalara iştirak 

edemiyecekler 
Federasyonumuzun aldığı esaslı 

Is^trarlar arasmda evvelce milli takı
ma ayrılmış ve beynelmilel müsaba
ka yapmış güreşçUerin altm kupa 
maçlarına İştirak edememeleri yolun
daki karan bUhassa zikre şayan bu
lurum. Bununla beraber altın kupa 
maçlannda şampiyonluğu kazana
cak gençler milli takıma terfi İçin bu 
maçlardan sonra eski şampiyonlarla 
karşılaştınlacaklardır.» 

Güreş federasyonu reisi B. Vehbi, 
müteakib senelerde Ankarada tekrar 
edüecek olan bu müsabakalann da
ha çok şümullü bir faaliyete sahne 
olacağım kaydederek izahatma şu 
cümlelerle nihayet vermiştir: 

— öz malımız olan bu spor şubesi
nin bütün yurdda geniş bir ölçüde 
taammümünü temin etmek federas

yonumuzun başhca hedefidir. Bu he
defe en kısa Ur zamanda varmak 
için bütün varhğımızla çahşacağız. 

Ankarada at yanşlan büyük rağbet görmektedir. Takanda pazar günü yapılan 
at yanşlan csnasmda stadyomdan bir kısmı görünüyor. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rd 

' - • • ' -

Aşk ve macera nuveli 
Kızını kurtarmak için. • • • 

Soldan sai;a: 
1 — Meyvası \xA. bir şehir - İskambilde 

bit kâğıd. 
2 — Kuru so&uk - Karışık renkli. 
3 — İbadet - İrad. 
4 — Birdenbire - Boy değil - Bir mik

yasın tersi. 
5 — Netice. 
6 — Riyaziyatta bir jube - Kasık. 
7 — Nota - Bir çalgı - Saati düzeltme. 
8 — Bir nevi hiyas - Bal verir. 
9 — Bıçağın kılıfı - Ekilen erazi. 

10 — Parça - Deva - Yigti. 
Yukardan aşai^: 
1 — Yemiş satan - Bir nevi mobllye 

boyası, 
e — Aşikâr - Yo&urtlu hlyar salatası. 
3 — Havası hamseden biri - Bufday 

tozu. 
4 — Üye - Doymak bilmez. 
6 — Bir saat markası. 
6 — Hayret edatı - Işık - Ced. 
7 — Mükemmel - Kastamonuda bir 

kaza. 
8 — Beyaz - Çimen. 
9 — Yaramaz çocuk - Menfi edatı -

İle muhaffefl. 
10 — Meşhur bir Fransız artisti. 

Geçen bulmacamıım halli: 
Soldan safa: 
1 — Kızılırmak, 2 — Ar, Se, Ka, S — 

Lâf, Fotl, 4 — Ekonomi, El, 5 — Liyakat, 
6 — Kİ, Ma, 7 — tkl, Alâmet, 8 — Rakam, 
Şaki, 9 — Azimet, 10 — Zalim, La. 

Yukarıdan aşatı: 
1 — Kale, Kiraz, 2 — Irak, tkaz, 3 — 

Fol, İkiz, 4 — İn, Nil, Ama, 5 — Koy, 
Amel, 8 — İs, Mail, Tl, 7 — Refik, A?, 8 — 
Mal, 8 — Aktetmek. 10 — KaU, Atina. 

(Baş tarafı 10 ımcu sahifede) 
Hümeyra, ağlıyarak, Rüştü Ziya

dan aldığı mektubu uzattı: 
— Bak, anne, son zamanlarda 

«İşim var!> diye seyrek geliyordu. 
Sonra o mahud seyahati çıkardı. 
Şimdi de bana ebedî veda mektubu 
yazıyor. Bir daha gelmiyecekmiş. 
Mısırdaymış. 

Anne, lâkajnd bir tavırla kı̂ a kes
mek istedi : 

— Evlâdım, elbet... Bu delikanlı 
istikbalini düşünmeğe mecbur... Bi
zim hatırımız için işlerini feda ede
mez ya... 

— Anne, annne... Sen benden bir 
şey gizliyorsun. Bir ahbaplık bu ka
dar kolaylıkla bozulabilir mi? Mu
hakkak arada bir şey oldu. Ben za
ten Rüştü Ziyaya karşı son günler
de pek soğuk muamele ediyordun. 
Mutlak, mutlak benden ...bir sır giz
liyorsun. 

Fahriye hanım, kızının helecanını 
teskin etmek için yanma oturdu. Yav-
nısımun başmı g(^süne bastırarak 
saçlarım okşadı. Mümkün mertebe 
sakin konuşmağa çalışarak: 

— Neler İcad ediyorsım, Hümeyra-
cığım? Senden glzliyecek ne var ki?... 

— Ne bileyim anne?... Akhma geli
yor!... İhtimal benimle evlenmek iste
di de sen reddettin. 

— Hayır, hiç bir zaman öyle bir 
teklifte bulunmadı. 

Genç kız, şaşkm şaşkın etrafına ba-
kmdı. Penbe yanakları üzerine göz 
yaşlan süzüldü. Hazin bir sesle: 

— O beni seviyor sanmıştım. Her 
halUe bunu gösteriyordu, öyleyse, ma
dem ki arada bir tatsızlık olmamış, 
niçin kaçıyor? 

Sonra birdenbire, yerinden fırlıya-
rak: 
— Anladım. Biz zenginiz. Belki onım 

İçin İstemeğe cesaret edemiyor. Beni 
unutmak için gidiyor... Hayır, hayır... 
Bu olamaz... Ben de onu seviyorum... 
Mektup yazacağım, çağıracağım. 

Anne, hışımla yazı masasına doğru 
giden kızmı kollan arasına sararak: 

— Yazmal - dedi. - Böyle bir tekhf 
doğru değildir. Hem zaten bu izdivaç 
olamaz. 

Kızm bakışlanndan alevler fışkın-
yordu. Büyük bir coşkunlukla bağırdı: 

— Niçin? mçln? 
— Çünkü onun mesleği ile bizim 

muhafazakâr aile terbiyemiz uymaz. 
Hümeyra, çılgm gibiydi. Lâf dinle

mek istemiyor, bu mânâsız sözlere is
yan ediyordu. «Muhafazakâr!», «Uy
mamak!» Ne demekmiş?... O, çalışkan, 
zekî, sanatkâr, bir genç değil miydi? 
Hem biribirlerini seviyorlardı. Mesud 
olacaklardı!... Buna niçin mâni olu
nuyordu?... 

Anne, bu şikâyetli ferj'adların kar
şısında başını önüne iğmiş, acı acı dü

şünüyordu. Hakikati ona söylemeli miy
di? Fakat hakikat de neredeydi?... O 
da pek âlâ biliyordu ki delikanh, kı
zmı seviyordu. Buna rağmen böyle 
bir izdivacm mesud bir netice vermi-
yeceğine kanidl. İşte bunun için, bü
tün kuvvetile buna mâni olmak isti
yordu. 

Macera peşinde koşan bu çapkm 
gencin hiç bir zaman iyi bir koca ol-
mıyacağına emindi. Artık kızının sıh
hatine güvenebilirdi. Hem etrafında 
az mı erkek dolaşıyordu? Bunlar ara
sında onu oyalıyacaklar elbette bulu
nurdu. En kuvvetli darbeyi indirerek 
bu İŞİ kesip atmağa karar verdi. Ba
şını kaldınp muhabbet dolu gözlerle 
kızma bakarak: 

— Yavrum! - dedi. - Beni affet! Se
ni kurtarmak için her çareye baş vur
muştum. İşte en sonra bu tedaviye ka
rar verdim: Sana hayatı sevdirmeleri 
için onlan parayla tuttum. Rol oynat
tım! 

Genç kızın beti benzi uçiu. Gözleri 
yerlerinden fırlıyacakmış gibi açıldı. 
Olduğu yerde sendeledi. Fakat sonra 
birdenbire kendini toplıyarak müsteh
zi bir tebessümle: 

-—f Yalan söylüyorsun. Beni ondan 
soğutmak için bunlan uyduruyorsun. 

'— Hayır! Başın üzerine yemin ede
rim ki söyledUtlerim doğrudur. Onla-
nn rolü bana bin sekiz yüz liraya mal 
oldu. 

Ve kadın, bütün hikâyeyi, başından 
sonuna kadar nakletti. Hümeyra, an

nesinin omuzuna dayanarak, hıçkıra 
hıçkıra ağladı. 

• » • 
Aradan seneler geçti. Hümeyra, cid

dî, ağır t)a§lı bir mühendisle evlenmiş
ti. İki de çocuğu oldu. Asude, sakin 
bir hayat yaşıyor. Fakat kalbi daima, 
aşkımn şifa bulmaz yarasüe sızlıyor
du. Bir gün sokakta Vasıf amca ile 
karşılaştılar. Erkek, genç kadım gö
rünce zaptedemediği bir sevinçle el
lerine sarıldı. Hümeyra da, ânî bir his
sin tesirile: 

— Gel şuraya... Şu pastacıya girip 
bir çay içelim, amca! - diyerek eski 
hatıraları ihya etmek istedi. 

Ve işte o zaman, Vasıf amca. ona 
bütün hikâyeyi nakletti. 

Evet, Rüştü Ziya, bir rol olarak bu 
işe başlamıştı. Fakat kızı gördüğün
den itibaren pek derin bir aşkla sev
mişti. Fahriye hammm «katiyen kızı
mı aktöre vermem!» sözlerini işitince 
ve bUhassa ailenin çok zengin olduğu
nu öğrenince «paraya tamalı ederek 
âşık rolünü oynamağa devam ediyor* 
dedirtmemek için günden güne yük
selen mesleğini baltalamış, kızı unut
mak için Mısıra kaçmıştı. Verüen pa-
ramn bir kuruşunu bile kabul etme
miş, sıkıntıda olan Vasıf amcaya hep
sini bırakmıştı. 

Gözü yaşlarla dolan şişman aktör 
ilâve etti: 

— Yavrum! Ben de seni evlâd gibi 
seviyorum. Ve bu parayı katiyen al
mazdım. Çünkü asla rol oynamadım. 
Fakat pek sıkıştım. Evde çoluk çocuk 
açtı. Bunu borç diye kabul ettim. Fa
kat bir türlü ödiyemedim. Hâlâ da 
borçluyum. 

Genç kadın, mahvolan saadetine, 
kurtulduktan sonra mahvolan haya
tına acı acı ağladı, ağladı... 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

En tehlikeli 
noktada en 
emin nöbetçi 

Ağız ve dişlerinizi 

RADYOLiN 
ile temizlerseniz vücudu
nuzu birçok hastalıklara 
karşı korumuş olursunuz! 

Ağız, mikroplara karşı daima açık 
olan bir kapıdır. En büyük hastalık 
mikroplan bu kapıdan girer, ağzın 
içinde yerleşir ve çoğalarak vücude 
yajrılır. Çürük bakımsız bir tek dişin 
üstünde milyonlarca mikrop barına-
bileceğine göre tehlikenin büyüklüğü 
kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu açık kapıya: 

RADYOLİN 
gibi mikrop öldürücü hassası ' ' '̂  

olan bir nöbetçi dikmelik 

RADYOLİN mikroplan öldürmekle 
beraber dişleri beyazlatır, diş etlerini 
sağlamlaştırır, ağız kokusunu keser. 
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SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ YÜZO 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNÎ ÎRTEM —Tercüme, iktibas haMa mahfuzdıır 

, ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ Tefrika No. 138 J 

Sandanskl'nln bir sözü: " Bizim mebu-
san meclisi kısır kadına benziyor» 

Müzakere neticesinde Kâmil paşsr 
ya itimad kalmadıgma, kendisine ve 
meclisi mebusan riyasetine şiddetli 
telgraflar yazılmasma, bu yolda tel
graflar çekmeleri için bütüh vilâyet 
heyetlerine gene telgrafla? halin bildi
rilmesine mütteükan karar verildi 
Telgraflar yazıldı. Bu sureti^ merkesd 
urrunî aleyhindeki cerey^m ve teşeb
büsün önüne geçildi. 

Kâmil paşa biraz daha sabırlı dav^ 
ranıp bu darbeyi vurmağa kalkışmak
ta teennî gösterseydi muhaliflerin ce
miyet merkezleri arasına tefrika sok
mak ümidleri pek ziyade kuvvetlenmiş 
olacaktı. 

Selanik heyeti merkeziyesi İstan-
bulda vaziyet hakkında mericezl umu
mîden istizahta bulunmuş ve merke
zi Umumî namına Rahmi beyden va
ziyette endişe edilecek bir şey olma
dığına dair müstacel bir cevab da al
mıştı. 

Selânikte bu teminatm ciddiyetine 
hükmedilememiş, gerek Selânikten ve 
gerek diğer vilâyetler heyetlerinden 
çekilen telgrafnameler üzerine mecli
si mebusandaki îttihad ve Terakki 
grupu harekete geçmeğe karar ver
mişti. (1) 

Kâmil paşanın harbiye ve bahriye 
nazırlarını değiştirmesi îttihad ve Te
rakki cemiyetini artık sadrazamın 
karşısına dikilmeğe mecbur edecek bir 
vaziyete getirdi. 

Cemiyet iptida sadrazamm maksa
dını anlamak ve hattı hareketini bıma 
göre tayin eylemek üzere doktor Na
zımı gönderdi. Nazım beyin aradığı 
izahata karşı Kâmil paşa şu cevabı 
verdi: 

— Bu mesele etraflnda bu kadar 
hassasiyetin sebebini anlıyamıyorum. 
Bu basit bir tayin işidir. Vakıa ben 
size mühim meseleler hakkmda istişa
re vaadinde bulundum ama bu tayi
nin böyle mühim bir mesele olabilece
ğini düşünmedim. 

Ertesi günü kabine âzası da Kâmil 
paşadan tebeddülün sebebini sordıüar. 
Kâmil paşa evvelâ işi sükût ile geçiş
tirmek istemiş, sonra: 

- — Bunun hakikî sebebi harbiye ve 
bahriye nazırlannm îttihad ve Terak
ki cemiyeti Ue birleşerek Abdülhamidi 
hal' ve Yusuf îzzeddin efendiyi iclâs 
etmek istemeleridir, cevabım vermişti. 

Kâmil paşamn bahriye nezaretine 
getirdiği Hüsnü paşa istibdad zama
nında Rıza paşadan sonra Tıbbiye 
mektebi nazırlığım ifa etmişti. Maarif 
nazın nasbettirdiği Zijra paşa da Ah-
rar fırkasına müntesibdi. 

Kâmil paşa harbiye ve bahriye na
zırlarım tebdil için Abdülhamidi hal* 
ile Yusuf İzzeddin efendiyi iclâs tasav
vurunun mevcudiyetine istinad etmiş
ti. Halbuki kendisinden delil ariyan 
vükelâya yalnız bu şayiaya dair ajans 
telgrafnamelerini gösterebilmişti. 

Kâmil paşa infisalinden sonra vaki 
olan münakaşalarda bu haberi kendi
sine dahiliye nazırı Hüseyin Hilmi pa
şanın verdiğini iddia etmiştir. 

Hüseyin Hilmi paşa ise bu noktayı 
şöyle izah eylemiştir: 

(Odamda iken Hasan Fehmi paşa 
geldi. 

— Şimdi istifa ettim. Nazırların öy
le uşak gibi kovulmalarına, kendileri
ne tardlarmın sebebi bile bildirilme-
mesine tahammül edemem. Harbiye 
neızırı böyle bir muameleye hedef ol
du, dedi. Ben onu teskine uğraştım. 
O çekildikten sonra adliye nazırı Re
fik bey gelerek o da ayni yolda şikâ
yetlerde bulundu. Onu da sakinane 
harekete davet ettim. Birlikte vükelâ 
meclisine gittik. 

Mecliste iken dahiliye matbuat ida
resinden bir ajans telgrafı getirdiler. 
Bunda zatı şahane aleyhinde teşeb
büste bulunmak istiyen bir gizli cemi
yete dahil olduklarından dola3a har
biye ve bahriye nazırlannm azledildiği 
bildiriliyordu. Telgrafı Kâmil paşa
ya verdim. Okuyup cebine koydu. Bir 
saat sonra çıkardı. Alenen mecliste 
okudu. Vükelânın hepsi hiddetlendi. 

Hele yanımdaki Tevfik paşa bir tür
lü hiddetini yenemiyordu. Kâmil pa
şa: 

— Bu gizli teşebbüsten on beş gün-
denberi haberim vard'! dfdi 

KâmO paşanın Harbiye Nazırlığına 
getirdiği Nâsam paşa 

Meclis dağıldı. Hakikatte böyle bir 
teşebbüsün hiç ash yoktu. 

Hasan Fehmi paşa ile Refik beyin 
ve benim istifalarımız bundan neşet 
etti.) 

Hüseyin Hilmi paşa istifasının ha
kikî sebebine dair verdiği bu izahatı 
gazetelerdeki şu beyanatile de teyld 
eylemişti: 

(Avcı taburlarına icra ettirilmek 
tasavvur olunan şeyler varmış. Sad
razam bana bundan başka bir takım 
mevhum tasavvurlardan bahsetmiş
tir. Fakat bunlarm hiç birinin varlı
ğını gösteremedikten maada böyle bir 
tasavvur - Abdülhamidin iskatile Yu
suf îzzeddinin iclâsı tasavvuru ola
cak - vukuunu mübeyyin bir galib zan 
husule getirecek bir söz dahi söyleme
miştir. Bunım üzerine ben kendisine: 

— Bu fevkalâde tasavvurlardan ne 
vakittenberi haberdar idiniz? 

Diye sordum. O da: 
— On beş gündenberll 
Cevabım verdi. 
— On beş gündenberi böyle mühim 

bir şeyden haberdar olduğunuz ve bu 
meselenin umuru dahiliyeye hemen 
münhasıran taallûkunu bildiğiniz hal
de nasıl oluyor da dahiliye nazın sıfa--
tile bendenize harfi vahid söylemedi-
niz? diyerek istifa ettim.) 

Said paşamn sadaretten çekilmesi 
harbiye ve bahriye nazırlanmn inti
habı hakkım padişaha bırakmak iste
diği yolundaki zehabın neticesi olmuş
tu. Kâmil paşa padişaha bile verilml-
yen bu hakkı şimdi sadaret makamı 
için temine çalışıyor gibi görünüyordu. 

Buna mebusan meclisi ses çıkar
mazsa tabiî idi ki Kâmil paşamn iste
diği olacaktı. Fakat olamadı. 

Edirneden ikinci ordudan yeni har
biye nazın Nazım paşaya çekilen bir 
telgrafnamede meşrutiyete sadakat 
sancak üstüne el basarak teyid edil
miş olduğu hatırlatıldıktan sonra: 

(Eğer kabineye duhulünüzle meş-
rutiyetşikenane ahvale karşı ikinci or-
dumm zahir ve medan istinad olacağı 
fikrinde bulunuyorsamz böyle ahvalde 
ordumuzım bilâkis en bîaman muha
lif düşman olacağım arzederiz.) denil
mişti. 

Kâmil paşanın kanunlar hazırlamı-
yarak işsiz bırakmakla mebusan mecli
sini halk nazannda düşürmek istediği 
zaten mebuslar arasmda söyleniyordu. 

Meşhur Bulgar komitecisi Sandans-
ki meclisin bu faaliyetsizliğine ima 
ile: 

— Bizim mebusan meclisi kısır ka-
dma benziyor! demişti. 

Cemiyet merkezi bu düşünceler ve 
şüpheler hakkmda meclisteki îttihad 
ve Terakki fırkasımn dikkatini celbet-
mişti. 

îttihad ve Terakki cemiyetinin te
lâşı şu sebeblerden ileri geliyordu: 

1 — Kâmil paşa avcı taburlanm ts-
tanbuldan çıkarmak istiyordu; 

2 — Harbiye ve bahriye nazırlanm 
keyfl olarak değiştirmişti; 

(Arkası var) 

Kontrakt Briç 
Meşhur ell« 

No. 6 

^ V 8 5 
4^ 10 9 3 
^ V 10 
4* R D 10 9 6 

4|̂  D 8 S 
^ VB 5 2 
^ 9 7 5 4 3 
* 2 

Şi 

o Şa 
C 

^ R 10 4 2 
V RD 
^ D 8 2 
^ A 7 4 3 

(1) Albay Tunçayın verdiği hususi ma
lûmat. 

^ A 9 7 
1^ A 7 6 4 
^ AR 8 
4* V 8 5 

K&ğıdı veren: Cenub. 
Şaurk ve garb zonda. 

Deklârasyon 
Siatemt Cennb Garb Şimal şark 

I 1 S.A. (a) pas 2 ^ pas 
2 S.A.(b) pas 3 S.A.(c) pas 
pas pas 

n 1 S.A.(d) pas 2 •{• pas 
2 S.A. pas 3 ^ (e) pas 
3 S.A.(f) pas pas pas 

m 1 S.A. pas 2S.A.(gr) pas 
3 S.A. pas pas pas 

A 

Deklârasyon hakkmda notlar 
a) Cenubun elinde deklâre edecek bir 

koE yotur, 18 sayılı bir sanzatusu vardır. 
b) Şimal, cenubun zayıf bulnuduğu bir 

rengi göstermiş olduğundan sanzatuyu 
yükseltmesi doğrudur. 

c) sineü kuvvetli olduğundan üçe çı
karmaktadır. 

d) Deklâre edilecek bir koz yoktur. Üç 
rengi tutucu kâğıdı ve dört onor levesi 
vardır. 

e) Cenubim elinde sineğin ası yok ise 
eli sanzatuya elverişli olmadığını gördü
ğünden sinekte ısrar ederek ortagma bu 
ciheti ihtar etmektedir. 

D Şimalin bu ihtan karşısmda cenu
bim eli üç sanzatuya gitmesine müsaid 
değildir, oyunu çılcanp çıkarmıyacağı 
şüphelidir. Sineği koz olarak intihab et
mek ise ümidsizdir. Sanzatu ya yapılır, 
ya yapılmaz. Fakat cenub ve şimal zonda 
olmadığmdan maceraya atılmakta bü
yük bir zarar yoktur. 

g) Elde üç buçuk leve bulunduğundan 
terclhan ortağm kozunu tutmaktadır. 

Oyan 
Kozcu: Cenub Oyun: 3 Sanzata 

Bir çok masal8U-da, garb karonun dört
lüsünü çıktı. Ter onluyu koydu, şark da
mı verdi, cenub leveyl aldı. Cenub sinek 
oynadı. Şark iki defa boş verdi, üçüncü
sünü as Ue sddı, ortağma karo geldi. Şl-
miad vale ile tuttu. Kozcu yerdeki lld sağ 
sineğini aldı. Bir pika, bir kupa, üç karo 
ve dört sinek alarak oyununu çıkardı. 

Kritik 
Şarkta sıkı bir müdafaaya müsaid bir 

el vardır. Daha İlk levede oyunu ancak 
yerdeki uzım sinekleri bloke etmekle 
kurtarabileceğini, sineklerin ise yerde 
başka renkten rantre bulunmadığı tak
dirde bloke edilebileceğini görmesi ve 
takdir etmesi lâzımgelirdi. Ne plkanm 
valesi ve ne de kupa onlusu bir rantre 
olamaz, yalnız şark ilk elde karonun da-
mmı oynarsa o zaman karo valesi bir 
rantre teşkil edebilir. Cenubun elinde ka
ronun ası ve ruası olmasa sanzatuda ıs
rar etmezdi. Bazı masalarda bu vaziyeti 
takdir eden şarktaki oyuncular ilk leve
de karoya boş verdiler. Kozcu yere geçip 
sineklerini almak imkânmı bulamadu 
Yalnız bir pika, bir kupa, üç karo ve İki 
sinek alabildi. İki içeri girdi. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: IstUd&l 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüsejrin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Emlnteû: 
Mehmed Kâzım, Fatih: Şehzadeba-
şmda Asaf, Karagümrük: Ahmed 
Suad, Bakırköy: Merkez, Sanyer: 
Osman, Aksaray: Etem Pertev, Beşik
taş: Vidln, Fener: Vitali, Kumkapı: 
Belkis, Küçükpazar: Hllcmet Cemil, 
Samatya: Kocamustafapaşada Rıd
van, Aalemdar: Ankara caddesinde 
Arif Neşet, Şehremini: Topkapıda 
Nâom, Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar, Modada Al&addln, Üsküdar: 
Çarşıboyunda îttihad, Heybellada: 
Halk, Büyükada: Şlnasl Rıza. 

Her gece açık eczsmeler: Tarabya, 
Tenlköy, Bmlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz. 
Paşabahçe ve AnadoluhlsarmdaU ec
zaneler her gece açıktır. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vUâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dikiş ve yan maidneleri, Ko
dak fotoğraf maldne ve levazımı 

saire bulnnıır. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

_ Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika Na 232 - ı » -

Venedikli Hasan paşa, 300 bin duka altını, 30 köle, 
45 cariye ile 40 sandık hediye getirdi 

işçileri derhal gemiden boşaltıp 
Tersaneye götürdüler ve her birini 
elUşer sopa ile tezciye edip nezaret 
altma aldılar. Bundan sonra Tersa
neden hiç kimse şehre çıkamaz oldu. 

İşte bu hadise damad İbrahim pa
şayı kaptan paşalıktan düşürmeğe 
sebeb olmuştu. 

İki gün sonra sultan Murad, da
mad İbrahimi azlederek yerine Kıb
rıs valisi Cafer paşayı tayin etti. 

< * ** 
Cafer paşanın tahsisatı 

kesilince.. 
Kaptan paşalığa tayin edilen Kıb-

ns valisi Cafer paşa Kıbnsta bir hü
kümdar gibi, ihtişam ve debdebe 
içinde yaşıyordu. Gerçi kaptan paşa
ların debdebesi de Kıbns valisinden 
geri kalmıyordu. Fakat, İstanbulda 
baş çoktu. Kıbnsta ise en büyük dev
let memuru olarak Cafer paşa bulu
nuyordu. 

Cafer paşa bu vazifeyi - tahsisatı 
kesilmeseydi - belki kabul edecekti. 
Üçüncü Murad, Cafer paşamn tah
sisatım İki yüz bin akçeye indirince 
kaptan paşalığı kabul etmedi. 

Üçüncü Murad zaten Cafer paşa
ya bu vazifeyi istemiyerek teklif et
mişti. PadişEih Kırım seferindenbe-
ri Cafer paşaya kırgmdı. 

— Bu nobran adamla hiç bir za
man yüzyüze gelmek istemem... 
Derdi. Cafer paşanın hizmeti ve ya-
rarlıklan görülmemiş olsaydı, belki 
kendisine Kıbns valiliği de verilmi-
yecekti. 

Kıbnstan menfi cevab gelince Mu
rad bir hayli düşündü. 

Derya kaptanlığına istediği gibi 
bir adam bulamıyordu. 

Kılıç Ali paşamn yerini tutacak 
kimse yoktu. 

Bir gün Haliçten kayıkla geçer
ken: 

<— Tersane öksüz kaldı!» 
Diyerek, başım gemilere çevirme

den meyus geçip gitmişti. 
Sultan Murad: 
— Ben, Cafer paşamn bu kadar 

para düşkünü olduğunu bilmezdim. 
Diyordu. Tahsisatım kestiğine de 

pişman olmuştu. Muradın kulağına 
o gfünlerde şöyle bir dedikodu ak
setmişti: 

«— Cafer paşamn tahsisatı kesil
di amma, o şimdi bu eksiği tamam
lamak için eskisinden fazla çala
cak!» 

Demek ki Cafer paşanın hırsızlığı 
halk arasında şayi olmuştu. Murad 
bu dedikodulardan müteessir olmak
la beraber, Cafer paşayı nedense o 
sırada Kıbnstan uzaklaştırmak iste
medi. 

Venedikli Hasan paşanın 
Derya kaptanlığına gelişi 
üçüncü Murad nihayet kararım 

vermişti: 
Cezair valisi Venedikli Hasan pa

şa derya kaptanhğına tayin edUdi. 
Hasan paşa mağrur, kibirli, ken

dini beğenmiş bir adamdı. O devirde 
Osmanlı imparatorluğunun sayılı 
zenginlerinden biri olarak tanın
mıştı. 

Hasan paşa ihtida ettiği günden
beri tam mânasile mutaassıb bir 
müslüman olmuştu. Cezairde büyük 
nüfuzu vardı. Denizde korsanlan, 
çölde kabUe şeyhlerini iyice yıldır-
mıştı. 

Hasan paşa hasımlarına karşı çok 
merhametsizdi. İstanbul çocuklan 
arasmda bile Hasan paşamn şiddeti, 
zulmü hakkmda hikâyeler söylenirdi. 

İki çocuk birbirile kavga ederken: 
<— Venedikli Hasan paşanm ga-

zabma uğnyasm!» 
Derdi. O çocuklar arasında bir 

cumacı» gibi tanınmakla beraber, 
büyükler arasmda da zulüm ve deh
şet timsali olarak amlırdı. 

Sultan Murada bir kaç kere onun 
zulmünden bahsetmişlerdi. Fakat, 
Murad: 

— Cezairde sükûn ve âsajöşi tesise 
muvaffak olan bir adam hakkında 

söylenen sözlere inanmam... 
Der, Hasanm zulmüne inandığı 

halde inanmaz gibi görünürdü. Zira 
Cezairde asayişi temin etmek kolay 
bir iş değüdi. Orada Barbaroslar, 
Kılıç Ali paşalar az mı uğraşmış
lardı? 

işte Murad, Hasan paşayı bu yüz
den Cezairden kaldırmak istemiyor
du. 

Cafer paşamn istifasmdan sonra, 
Venedikli Hasan paşayı derya kap-
tarüığma getirmek zarureti hasıl 
olunca. Hasan paşamn rakibleri par 
dişahın bu karanndan vazgeçmesi 
İçin derhal faaliyete geçtiler. Fakat, 
Murad verdiği karardan geri dönme
di, dönemezdi. Kaptan paşalık vazi
fesi de Cezair valiliği kadar mühim 
bir işti. 

Venedikli Hasan paşamn İstan-
bula gelmesi bekleniyordu. Tersane
de Hasan paşamn gelişi fena karşı
lanmadı. Denizciler: 

— Hiç olmazsa denizden anlıyan 
biri geliyor... 

Diye, seviniyorlaı-dı. 
• 

Hasan paşa kurnaz bir adamdL 
Cezairden beş kadirga ile yola çık
mıştı. İstanbula gelinceye kadar ken
di aleyhmde rakibleri tarafından bir 
hayli tezvirat yapılacağım biliyordu. 
Bunun için ilkönce Muradı mermıun 
etmek lâzımdı. 

Venedikli Hasan paşa yolda gelir
ken, bir kaç korsamn büyük vurgım-
1ar vurarak Siragüs civannda ko-
nakladıklanm duydu. 

— İşte güzel bir fırsat. Vuranı, 
vurmalı 

Diyerek, Siı-agüs civarmda korsan 
yataklığı yapan Ogusta şehrine bir 
gece baskım yaptı. Ona yolda yan
lış haber vermemişlerdi.... İki kor
san gemisi limanda yatıyordu. Vene
dikli Hasan paşa, Ogustada aradığı
nı buldu. Yüz elli bin duka altım U© 
bir çok kıymetli eşya yakaladı. Bun-
lan alarak yoluna devam etti. 

Hasan paşa kendi parasmdan da 
yüz elli bin duka ilâve ederek üç yüa 
bin dulca nakid ile kırk sandık he
diye, otuz köle ve kırk beş cariye hst-
zırladı. Bunlan, İstanbula gelir gel
mez sultan Murada takdim etti. 

Sultan Murada uzım zamandan.-
beri bu kadar bol hediye veren ol
mamıştı. Kölelerin hepsi siyahî idL 
İri boylu, heybetli, vücudleri pınl pı-
nl parlıyordu. 

Cariyelerin hepsi güzeldi. Bunlar 
arasında Adalardan, Cezairden, Si-
cUyadan, Arnavudluktan, Ogusta-
dan alınmış genç ve güzel kızlar var
dı. Padişah bunlan birer birer göz
den geçirdi ve hepsini birbirinden 
güzel, birbirinden cazib buldu. 

Sıra hediyelere geldi: İlk açılan 
on sandıkta ipekli kumaşlar, şallar, 
kuşaklar, yaşmaklar, cübbeler ve bu
na benzer şeyler vardı. Diğer san
dıklarda da mücevherler, Adalılann 
yaptığı elişleri, büjrük halılar, secca
deler ve akla hayale gelmiyen bin 
türlü nadide ve kıymetli eşyalar var
dı. Bunlann hepsi açıldı. Ortalık 
büyük bir pazar yerini andınyordu. 

Sultan Murad cariyelerle kölelerin 
yıkamp temizlenmesini ve saray âde-
tince giyinmelerini emretti. Sultan 
Muradın haremdeki jrüz otuz cariye
sine kırk beş daha Uâve edUmiştl. 

Venedikli Hasan paşamn bu kar 
dar zengin hediyelerle İstnabula ge
lişini duyan vezirler hased ve hid
detlerinden çatlıyorlardı. Hasan par 
şa padişahın gözüne girmesinin yo
lunu bulmuştu. 

Murad Hasan paşadan bahsedilir
ken : 

,— Başklan soyup tattırmıyor. O, 
soymuş amma, tattırmasım da bili
yor. 

(Arkası var) 

BİZANS KAPILARINDA 

DİŞİ KORSAN 
^g^g»g»tfi 
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KvC 
KÜÇÜK tLÂNLAB 

AKŞAM okuyuculan arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz İlân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK tLÂNLAR Pazar, Sah ve 
Perşembe günleri Intljar eder. 

1 — İş ARIYANLAR 
TÜRKÇE, FRANSIZCA, BİLHASSA İN-

GILİZCEYİ — Fevkalâde bilen (telâffu
zu güzel) matmazel kibar ailede I5 arı
yor. Şeraite göre taşraya da gidebilir. 
Akşama A R rumuzuna tafsilâtlı mek-
tubla müracaat. 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR —" Mağaza, 
"lüessese ve buna mümasil yerlerde ka-
siyerlik, tezgâhdarlık işi ve iyi daktilo bi
lir, fransızcayı favkalâde bilen tecrübeli 
bir bayan iş arıyor. Ankaraya da gider. 
Akşamda A K rumuzuna mektubla mü
racaat. 

2 ^ ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
BAYAN ARANIYOR — Otomobille tica

rethanelere mal tevzi etmek üzere bir 
bayana ihtiyaç vardır. Akşam'da A A - 28 

Jümuzuna mektubla müracaat. — 2 
ALMAN BİR MÜREBBİYE ARANI

YOR — İstanbulda bir Türk ailesi nez
rinde: Bir buçuk yaşında bir kız çocuğa 
bakmak ve biri 8 diğeri 10 yaşında İki er-
^ek çocuk ile meşgul olmak üzere bir Al-
Rian mürebbiye isteniliyor. 22866 telefon 
edilmesi. — 2 

DOKTOR ARANIYOR — İstanbulda 
sıhhhî bir müessese İçin doktor aranıyor. 
Şartları öğrenmek üzere Kumkapıda Yu-
ca Ülkü Lisesinde bayan Zehraya mü-

^ c a a t edilmelidir. — 4 

3 — SATILIK EŞYA 
PAMUK MAKİNELERİ — Biri pulat 

*ğeri kırk destereli Alman mamulâtı mü-
cedded pamuk makinesile iki tek silin
tini İngiliz malı beş ve yedi beygirlik mo
tor çok ucuz fiatle satılıktır. Görmek 
İçin Boğaziçi Lisesinde bay Zekiye müra-

^ a t edilmesi. — 4 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina» markah 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmış 
•"eşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh-
'en fiatle satılıktır. «Akşam» foto muha-

^ r i bay Faik'e müracaat. — 24 
SATILIK SPOR DENİZ MOTÖRÜ — 

Meşhur Ayvansaraylı Fazlı ustanın bir se
nelik yapısı olan ve içerden takma 3 
beygir kuvvetinde tornistan teşkilâtı bu
laman motor maa tekne ucuz fiatle satı
lıktır. Görmek istiyenler Ortaköyde tram
vay caddesinde makinist Rıfat ustaya 

^üracaa t olunacaktır. 

SATILIK ALMANCA ANSİKLOPEDİ — 
8̂24 tab'ı atlaslı, fevkalâde nefis, renkli 

basılmış ve köşeleriyle arkası yaldızlı me-
5ln, üstü bez kaplı 15 cUdlik (Meyers 
^xikon) Almanca ansiklopedi satılıktır. 
Görmek ve görüşmek için Akşam'da ilân 

^ e m u r u B. Nureddin'e müracaat. — 2 

BUZHANE KOMPRESSÖRÜ SATILI
YOR _ Saatte 200,000 kaloriyi Frigori 
yapar Dell' Orto markalı az kullanılmış 
''luntazam vaziyette bir ammoniak Kom-
Pressörü satılıktır. İsteklilerin Akşam'da 
(Kompressör) rumuzuna mektubla mü-

^ a a t . — tt 

SATILIK KAMYONET — 1930 modeli 
kullanılmış işlek halde bir Ford kamyo-
*icti satılıktır. İstekliler Akşam'da «Kam
yonet» rumuzuna mektubla müracaat. 

KAHVELER içiN K R İ S T A L — Ayna
lar nargileler takımile ve tavlalar acele 
^tüıktır. Almak istiyenler Sirkecide Pa-
"s oteli yanında berber bay Mehmede 

^ü racaa t etsin. — 1 

4 - KİRALIK - SATILIK 

KİR.\LIK MEFRUŞ KONFORLU APAR-
"IMAN — üç oda, mutfak, banyo, asan-
* r̂, her gün sıcak suyu havi konforlu 
?}6fruş bir âpartıman yaz mevsimi için 
aralıktır. Taksim Topçu caddesi Uygun 
.2£^rtımanı kapıcısına müracaat. — 15 

KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI-
"•AN — Nişantaşmda asansör, kalorifer 
*̂  saire bütün konforu havi 9 odalı ha-
J'^dar mefnış bir âpartıman hazirandan 
'"baren yaz mevsimi İçin kiralıktır. Ad-
^^sini öğrenmek ve ziyaret etmek istl-
y^nier Tokatliyan oteli kapıcısına müra-
^ t edebilirler. — 11 

SATILIK ve KİRALIK HANE —Kadıköy 
l^^ 20/1 mülk iki kat üzerine altı oda 
^nyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
y^^nıış körfezine nazır havadar denize 
^ i n hane arzu edenler yanmdaki ha-
^^ye müracaat etsin. — 8 

*800 LİRAYA ACELE 
iLİ ÂPARTIMAN 

SATILIK ÜÇ 
Cihangirin en "̂ AİRE 

^^6l mevkiinde her katta banyo ve sair 
nforu mükemmel senevi yedi yüz sek-

Ukî ^^'^ ^^^'^ getiren bir âpartıman satı-
j^^ir. Görmek için Cihangir Alman has-
^y"esl arkası Güneşli sokak No. 50 dör-
--!İS£İL kattakilere müracaat. — 3 
^J'^EVAZIDDA SAYFİYE — Koskada Ba-
Ij^^yünden Adalara kadar nezareti havi 
l,u "̂ l̂l çiçekli ve havuzlu bir daire 4 ay-
leri ̂ ^^* senelik kiraya verilecek, tstiyen-

- ^ n Beyazıdda postahane sırasmda Foto 

SATILIK ARSA — Gedikpaşada Gedik-
paşa hamamı bitişiğindeki 19 eski 61 ye
ni No. lu ve 212,5 metre murabbaı arsa 
satılıktır. Görmek ve görüşmek İstiyenler 
telefon: 60329 a müracaat. — 2 

BÜYÜKADADA KİRALIK SAYFİYE — 
Büyükadada Nizam caddesinde çamlarla 
muhat, en mükemmel deniz manzaralı, 
on iki odalı köşk bütün ve kat kat kira
lıktır. Her katm müştemilâtı ayrıdır. 
Merkez bankasında bay Turgud özkurt'a 
müracaat. ' " — 3 

KİRALIK KÖŞK — Bakırköyünde İn
cirli caddesinde 53 No. lı vasi bağ denı-
nunda çam agaçlarlle muhat altı odalı 
tatlı ve mebzul suyu olan ve bir çok mey-
va ağaçlan ve Müzeyyen İhsan beyin 
köşkü senelik ve yahut yazlık kiralıktu-. 
Arzu edenlerin derunundakilere müra
caatları ilân olunur. 

KİRALIK ÂPARTIMAN — Ankarada 
Yenişehirde dört odalı ve her türlü mo
dem konforu havi bir âpartıman, bütün 
möble yatak mutfak ve yemek takımla-
n, yani derhal yerleşilmesi İçin muktezl 
her türlü teferrüatile kiralıktır. Bir kaç 
ay İçin de verilebilir. Ankara Yenişehir 
Kâzım Özalp caddesi No. 38. — 5 

KELEPİR SATILIK KÖŞK VE ERAZt — 
Kadıköyünde Acıbademde Küçük Çamlı
ca caddesinde 8 odalı manzaralı bir köşk 
ve 150 dönüm münbit erazisi ile beraber 
satılıktır. Telefon: 49088 e müracaat. 

KİRALIK FABRİKA VEYA DEPO — 
Galatada, Yüksekkaldınmda, eski Yazıcı 
şimdi Serdar Ekrem sokağında 5 No. lı 
beş katlı büyük kâglr bina uygun şerait
le kiralıktır. Gezmek için yanındaki apar-
tımanm kapıcısına. Şerait için 43358 te
lefon No. suna. 

ACELE SATILIK YALI — Anadoluhl-
sarında Körfez caddesinde İskeleye blıj 
dakika mesafede 13 No. lı kâglr 7 odah 
üç kat üzerine terkos, elektrik, telefon ve 
hamamı vardır. Görüşmek istiyenler Kör
fez caddesinde avukat bay Vasfi Aziz ya
lısında bay Nüzhete müracaat. 

SATILIK ARSALAR — Şehzadebaşı, 
Emin Nureddin mahallesi Burmalı ve Boz
doğan kemeri sokakları arasında 1288 
metre murabbaında arsa büyük küçük on 
parçaya ayrılarak satılıktır. Saraçhane-
başında İbrahimpaşa hamamı karşısmda 
150 No. da komisyoncu Lûtfiye müracaat. 

— 1 
SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz

hane civarında Uzun Çayır caddesi' No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, iki hela, bahçıvan 
odası, (iki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit meyva ağaçlan ve 200 kü
tük bağ. Pazar günleri öğleye kadar ge
zilebilir. İçindekilere müracat. — 8 

SATILK EV — Kadıköyünde Bahariye 
caddesi Güneş sokak 3 No. tramvaya üç 
dakika mesafede kagir altı oda, bahçe, 
elektrik, havagazı, terkos, hamam, boysiü, 
nezaretli. Vapur iskelesi caddesi 15/1 No. 
Bay Hasana müracaat. — 6 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhisa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı
nında, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm mejrvalı 
bahçe, iki katlı kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki aile 
için kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek için İçindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasında Elkâtlp han No. 9 a 
müracaat. — 16 

KİRALIK KAT 12 LİRA — Beyoğlu 
Tünel caddesi Mısır apartımanı arkası 
Kaymakam Reşad sokak No. 4. Her katta 
iki oda, hela, terkos. Tramvay şirketi ha
reket kaleminde Nuriye müracaat. 

DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKA
NI — İzahat almak için Balıkpazar Taş
çılarda Paşa sokak No. 3. Peynirci Filare-
tosa müracaat. — 1 

SATILIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çesile nadide ve çok meyvalı ağaçlarile 
tükenmez kuyu ve kumpanya suyu etraf-
lan duvarlı her tarafı sokak aynca ahır 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyünde 
Bakırcılar No. 5. Görüşmek için Sirkecide 
dişçi Haçik Jamgoçyana müracaat. — 6 

ACELE SATILIK ÂPARTIMAN — Maç
ka Teşvikiyede Kâğıdhane caddesi Küşa-
diye sokağında üç numaralı, üç daireli 
senevi yedi jüz yirmi lira Irad getirmekte 
olan mücedded her dairesinde banyo ve 
sair konforu mükemmel âpartıman ace
le satılıktır. Bitişiğindeki yedi numaralı 
apartımanm üst katma müracaat. — 4 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numarah İki 
döuüm bir evlek erazi üzerinde on odalı 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çiçekliktir. 
Ahşab bir köşk ehven fiatle acele satılık
tır. Görmek istiyenler içindekllerine ve 
görüşmek İstiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Behariye caddesinde 11 No. da mef
hum Lûtfi paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaatları. — 3 

SATILIK KÖŞK — Feneryolunda tram
vay caddesinde köşebaşı, Kalamış İskele
sine bir dakika. On oda, ayrıca bir kü
çük köşk. 5500 metre duvarlı bahçe, cad
deye ve Kalamış yoluna geniş cephe. 
Görmek ve görüşmek için 52 - 2.Tel. 
müracaat. — 2 

SATILIK — Kadıköy Caferaga mahalle
si Mühürdar caddesinde (57) No. lı dört 
katlı kâglr âpartıman satılıktır. Konforu 
haiz denize nezareti fevkalâdedir. Cumar
tesi ve pazar sabahtan akşama kadar, 
sair günler 17,30 dan sonra İçindekilere 

SATILIK VE KİRALIK — Boğazlçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. lı bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat İçin 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

— 21 
5400 LİRAYA ACELE SATILIK ÂPAR

TIMAN — İstasyona bir dakika mesafe
de, su, elektrik, banyo ve havagazmı ha
vi üç katlı yeni bir âpartıman satılıktır. 
Şişli, Abldei Hürriyet caddesi, İskete so-
kağmda 3 numarah apartımanm birinci 
katına her gün müracaat. — 4 

DEVREN KİRALIK TÜTÜNCÜ DÜK
KÂNI — Galata Yüksekkaldınmda 134/566 
No. lı köşebaşı işlek tütüncü pulcu dük
kânı ve Talebe Pazan namile maruf dük -
kân hastalık dolayısile devren kiralıktır, 
tçindeklne müracaat. — 1 

1200 LİRAYA ACELE SAİTLIK — Beş 
oda, mutfak, hamam, iki bölük, içi kısmen 
boyaü ve muşambaü ahşab bir köşk ve 
ayrıca büyücek bir kâglr bina ve iki dö
nüme yakm bağ ve bahçeslle. Göztepe 
Uzunçayır sokağı muallim bay Naci. — 2 

CİHANGİRDE — Kumnılu sokakta 
Kumru apartımanmm beş ve ikişer odalı 
tekmil konforlu Boğaza ve Haliçten itiba
ren bütün Marmara ve Adalara nezareti 
olan daireleri kiralıktır. — 1 

MOBLE KİRALIK ÂPARTIMAN — 
Şişli: Osmanbey tramvay caddesi dört 
oda tam konforlu Koket apartımanmm 3 
numarası dört ay için kirahktır. İçindeki
lere müracaat. — 1 

1350 LİRAYA SATILIK KAGİR HA
NE — Fatihte İskenderpaşa mahallesinde 
Balipaşa caddesi Değnekçi sokağında 7 
No. lı üç oda mutfak büyük bahçe ve ku
yu ve tulumba ve kömür ve odunluğu bu
lunan kagir hane acele satılıktır. Ayni 
mahallede Salihefendi sokağmda 36 nu
maraya müracaat. — 3 

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

5 — MÜTEFERRİK 

HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DRES-
LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu, Karlman karşısında 
Nuri Ziya sokak 3 No profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21 . — 7 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya İmtihanlanna 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

jren] eliğine malik iyi Fransızca bUen ve İs
tanbulda bir yüksek mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedUdir. «PROF. M. M.» rümu-
zile (Akşam) a mektubla müracaat. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINU 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteiTOİş olan karilerimizden 
F A — F D — M O — N N — A Ş I O 

C — A A 28 — Mürebbiye — A B 
Kamyonet 

namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ilân sahibinin ida
reye müracaat etmesi rica olunur. 

16/5/938 Pazartesi günü 
istanbul Hâlinde toptan satılan yaş lebze 

ve meyva fiatler]: 
En En 

Cinsi 

Sakız kabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Sırık domatesi 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 
Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 
Marul 
Hiyar (Adana) 
Hiyar (İzmri) 
Pancar 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Turp 
Elma Amasya 
Kestane 
Kiraz 
Can eriği 
Malta eriği 
Ereğli çilek 
Limon ecnebi 
Portakal Rize 

Emsali 

KUo 

> 
D 

Aded 
100 > 

s 
9 

> 
ISemed 

> 
Kilo 

» 
» 
> 
» 
9 

aşağı 
flatı 

Kr. S. 
17 — 
18 — 
22 — 
80 — 
2 — 
9 — 

10 — 
3 — 
2 — 
fl — 

12 — 
3 — 

60 — 
2 — 
6 — 

30 — 
2 — 
1 — 

— 50 
— 60 
— 50 
— 50 
— 60 
20 — 
10 — 
70 — 
8 — 
7 — 

120 — 
100 Aded 170 — 

80 hk sandık 225 — 
» > 100lük > 190 — 

yüksek 
Flatı 

Kr. a 
18 — 
19 — 
24 — 
90 — 
3 50 

10 — 
15 — 
6 — 
3 — 

10 — 
20 — 

9 V-
70 — 
3 — 

10 — 
33 — 
3 — 
1 25 

— 75 
— 75 
— 75 
— 75 
— 75 
30 — 
12 — 
80 — 
14 — 
8 — 

160 — 
250 — 
250 — 
210 — 

Zayi — 1935 - 1936 senesi Arapkuyusu 
ilk okulundan aldığım diplomayı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

ADETA BİR MUCİZE! 
diye Bayan inci, itiraf etti. 
Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on se

ne daha genç görünüyorum. Bütün arkada$Iarım beyaz 
ve nermin cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan İnci kullandı
ğı bütün güzellik 
levazımatını arka-

daşlarma tav
siye ediyor. 

-"«««.. -^' 

Bayan Inci'nin teda
vi görmeden evvelki 

hakikî fotoğrafı 
Yalnız 7 gün kadar, 
bu tecrübeyi yapınız. 
Siz de şayanı hayret 
bir ten temin ile da

ha genç görünmüş 
olursunuz. 

Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.» diye 
Bayan înci beyan ediyor. 
Hafta zarfında bu derece 
şayani hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümid 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 

Bayan tnci'nin güzel
lik levazımatı kullan
dıktan 7 gün sonraki 

hakikî fotoğrafı 
söylüyorlar. Cidden bu ca-
zib tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği
mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil
din hakikî unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı-
mz. Siz de benim gibi genç-
leşip cazib bir ten temin 
ediniz.» 

Bayanların nazarı dikkatine; 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolanmn büyük bir 

kıymeti vardır. Onlan bayünize iade ettiğinizde beheri için 
5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bu
lunan Tokalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

936/4 
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
Erzurum Saylavı iken ölen ve terekesine hâkimliğimizce el konulan Necip 

Asım Yazıksızın mutasarrıf olduğu Kadıköyünde Moda Bostanlar S. 15 No. lu 
evi açık arttırma suretiyle satılacaktır. Evin tamanuna ehli vukuf tarafmdan 
52C5 lira 90 knruş kıymet takdir olunmuştur. Ev duvarlan kârgir ve döşeme ve 
merdivenleri ahşap cîmak üzere Bodrum katı hariç üç katlı olup Bodrum ka
tında matbah, hamam, bir oda ve bir kömürlük. Birinci katta camekânb antro 
bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda, ikinci katta bir sofa üzerinde iki oda, üçüncü 
katta bir koridor üzerinde üç oda bir küçük sandık odası bir hela bahçe ve bah
çede kuyuyu havidir. Birinci arttırma 16/6/938 perşembe günü saat 9,5 Uâ 11,5 
da yapılacaktır. Birinci arttırmada muhammen kıjmıetinin % 75 ni bulmadığı 
surette en son arttıramn teahhüdü baki kalmak şartiyle ikinci arttırması 2/7/938 
tarihine rastlayan cumartesi günü saat 9,5 ilâ 11,5 da yapılacaktır. Müterakim 
vergiler % 1 kanımî harç satın bedelinden çıkarılacaktır. 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ve rüsumu dellâliye, ihale pulu ve intikal masraflan müşterisine ait ola
caktır. Talip olanlar muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesini yatır
mağı veyahut Millî bir bankamn teminat mektubunu getirmeleri lâzımdır. İha
lesi üstüne yapılan zat ihale bedelini yedigün zarfında mahkemeye tevdia mec
burdur. Tevdi edilmediği takdirde iahle fesholunur. Bundan mütevellit zarar vfl 
ziyan tazmin ettirilir. Mirasçılar terekede mevcut hisseyi irsiyelerinden fazlası 
için ayni şartlara tabidirler, tpotek sahibi alacaklarla diğer alâkadarlann gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususiyle, faiz ve masrafa dahil olan iddialarım ev
rakı müsbiteleriyle birlikte 20 gün içinde mahkemeye bildirmeleri lâzımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinden hariç kala
caklardır. Bu mecburiyet irtifak hak sahiplerine de şamildir. Müzayede âlenl 
ve herkese açıktır. Şartnamsei mahkeme divanhanesine talik edilmiştir. Fazla 
tafsilât almak isteyenler 936/4 numaralı dosyasım görmek üzere mahkeme kale
mine müracaat eylemeleri. Evi görmek isteyenlerin içindekilere baş vurmaları 

ve talip olanlarm gösterilen saatlerde mahkememize gelmeleri ilân olımur. (2889)] 

Devlet Hava Yolları Umûm Müdllrlüûilndeni 
1 — Şimdiki kadromuzda ayhk ücreti (300) lira olan Fen şefliği mün-

haldir. 
2 — Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan teşkilât kanunu lâyihasma gö

re üç mühendisden teşekkül edecek fen heyetinin reisine (80) diğerlerine 
(70) şer lira aslî maaş teklif edlhniş ve icabında bunların emsali hasılları üc
ret olarak da verilebileceği kaydı konulmuştur. 

3 — Taliplerin Tayyare mühendisi olması şarttır. 
4 -T- Taliplerin: 
a) Mektep şahadetnamesi. 
b) Sıhhat raporu 
c) Polisden musaddak hüsnühal mazbatası. 
d) Şimdiye kadar çalıştıkları yerden aldıklan vesikalar. 
e) Nüfus tezkeresi sureti. 
f) Üç adet fotoğraf. 
g) Askerlik vesikası ile birlikte Hava Yollan Umum Müdürlüğüne müra-
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Bağdan Kadehe 

İNHİSAR ŞARAPLARI 

ÇûnkC ASPİRİN senelerdenberli 

fürlû ^oğukafgıniıklârına veı ağ*. 
lara Icarsı fesiri şaşmaz bir. ilâç 

olduğunu Isbaf etmlştıf. 
• » • 

ASPİRİN in tesirinden emin blmak için] 
lütFen;̂ A|Eo) markasına dikkat ediniz. 

m 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I:#J:UIJ:< 
BALSAMIN KREMLERİ 

^"^ ~ 

Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsa
tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve essiz kalmıştır. 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuda getirilmiş yegâne sıhhi 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-
ğü sıhhî evsafım Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında büinci-
llk mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

"^litfHÎ *** ) l Gündüz için yağsız, gece için yağü 
KANZUK j ve halis acı badem ile yapılmış gün

düz ve gece şekilleri vardır. 
KREM BALSAMIN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 

satüır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Nakliye ̂  Okulu Komutanlığından: 
Nk. ve Motorlu birlikler okulu tamir atelyesi için demircüik ve kajmakçıIıJfi 

işlerine ehliyeti ve motörcülükten anlar 300 kuruş yevmiye üe bir usta alına
caktır. 

İsteklilerin denemesi yapılmak üzere dilekçesine bağlı olarak aşağıda y»' 
zül vesikalan Ue 20/Mayıs/938 tarihine kadar Ortaköyde Orhaıüyedeki okul» 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

A — Türkiye cumhuriyeti tabiyetinde olmak ve Türk olmak ve yajı kırö 
geçmiş bulunmamak. 

B — Hüsnü haline dair mmtakası polisinin vesikasmı haiz olmak. 
C — Sıhhî durumu çalışmaya müsa it olduğunu gösterir Raporu olmak. 
D — Evvelce çalıştıkları yerlerden bonservisleri ve tahsil derecesini göst»* 

rir mektep şahadetnameleri bulunmak. 
E — Askerlik hizmetini bitirmiş olduğuna dair şubesinin vesikasını h«U 

bulunmak. 
F — Kanımlara ve okul talimat ve nizamlanna riayet edeceğine ve bej yJ 

için kendi arzusu ile ödevini bırakmıyacağma dair noterlikten musaddak bU 
teahhüt senedi vermek. (853) (2683) _^ 

938 ModeU 

KARYOLA 
ve İNGİLİZ, AMERİKAN, VİYANA 
sistemi ÇELİK SOMYELERİ bühass» 
KROME. NİKELE ve muhtelif renk
lerde MADENÎ MÖBLELER Fabrik» 
salonlarmda teşhir edilmiştir. 

Mallar sağlam ve metin, fiatiar çok ucuzdur. 
[ F R Karyola ve madenî eşya fabrikası 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Bvenska Orient Linien Gothenburg 
Oothenburg, Stokholm, Oalo, Dantzig, 

Ddynia Copenhag Abo Reva! ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadenia ba^lı-
•» limanlan arasında 15 günde bit azimet 
• • avdet için muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Gothenburg • • Oalo-
İ*n beklenen vapurlar. 

Bardaland vapuru 16 Mayısa d<Htru. 
Gdynia vapuru 25 Mayısa doğru. 
Ounborg vapuru 5 Hazirana dotru. 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter-

fem - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
I>antzlg - stokholm, ve Oslo limanlan 
Jçln hareket edecek vapurlar. 

Bardaland vapuru 16 Mayısa doğru. 
Gdynia vapuru 25 Mayısa doğru. 
Gunborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Fazla Ufsilât için Galata'da Tahir han 

> üncü katta kâin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

^^— — 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Haliç Feneri Baki Dede sokak No. 2 de 

bayan Fikriye Aktaş 5 mayıs 938 tarihin
de sandığımıza bıraktığı para İçin verilen 
K628 numaralı vadesiz cüzdanı kaybetti
ğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden es
kisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. 

Nafla Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Sürgü Regülâtörü tevsü inşaatı ile 

Regülâtörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki sürgü kanılının ik
mali ve imalâtı smaiyesi, keşif bedeli 128.600 liradır. 

2 — Eksiltme 24,liaayıs/938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Na
fıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeğe girebilmek İçin isteklilerin 7680 
liralık muvakkat teminat vermesi, 50.000 liralık Nafıa Su işlerini veya buna mu
adil Nafıa işlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işle
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekâletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2416) 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modern on iki 

odalı iki katl ı birinci ka t ta beş 
ikinci ka t t a yedi odah içi ve 
dışı boyalı telefon, elektrik, 
havagazı , terkos, a la turka ha
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköydc i»kcle yakı
nında (76) numaral ı kuleli 
yalı hem kiral ık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat . 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Semti ve mahallesi Cadde veya ackağı 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanm asma 

kâtında 

» 

» 
)) 

9 
» 

» 
9 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

•>) 

» 
» 
» 
» 

birinci 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKLM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde ö|Ieâen sonra 

•aat (2,5 Un 6 ya) kadar İsUnbnlda Di-
nutyolunda (104) numaralı hususi kabi
nesinde hastalarını kabnl eder. Sah, en-
•tartcsi günleri sabah «9,5 - 12» halükl 
bkaraya mahsustur. Muayenehane ve eT 
tdefon: tZt9S — 21044 

Ahi Çelebi Nevfidan camii altmda 
Çarşıda 

» 
Çarşıda 

» 
Eğrikapıda 
Fener Yazıcı Ali 
Kadırga Kâtip Sinan 
Ayasofya 
Mahmutpaşa 
Uzun çarşı 

Kalpakçılarda 
Fesçiler 

Feraceciler 
Yağhkçılar 

Kuyulu 
Molla aşkı 

Mescit 

Saray bumu 
Fatih Kirmastı 

Edirnekapı 
Samatya Hacı kadın 
Saraybumu 

Kabasakal 
Nuruosmaniye 

Saman Viranı evvel 
dökmeciler 

Kale dışında 
Emirler 

Darüşşafaka 
Fevzipaşa 

Sarraf Agob 
Can kurtaran 

No. su 

5 
6 

12 
15 
24,25 
30 
35 
34 
40 
71 

1 
1-2 
4 

27-129 
8 
7 
2 

11 
1 

99-97 

49 

11-13 
1-4 

325 
5 

Cinsi Muhammen aylığı 
Lira Kr. 

Dükkân 
» 
» 

Oda 30 
,) 15 
» 15 
» 30 
» 38 
» 15 
» 16 
» 15 
» 18 

16 
7 
6 
4 

» . 5 
» 2 

Meşruta harem kısmı 3 
Baraka ve arsa 6 
Hademe odalan 7 
Meşruta hane 15 
Dükkân 6 

), 2 
Değirmen ocağı cami 6 

2 dükkân 4 
Depo 1 

Cami arsasımn ön kısmı 4 
Dükkân 12 

2 kale arasındaki arazi 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
0Q 
00 
00 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 24/Mayıs/938 salı günü saat on 
beşe kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2783) 

A Sa^^M^tmiMl. 

I — îzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım v 
işleme evinin temel kazıklan işi l l / IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I I — Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruf ve muvakkat teminatı 5613.27 lira
dır. 

m — Eksütme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 d« 
Kabataşta Levazun ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar aym günde en geç saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanlığma makbuz mukabilinde verilecektir. 

r v — Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden almabillr. 

V — Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıklan işi Franki, Rodiç, Stem, Simples, brechtl, Abolorenz, Miharljs, 

Mast ve sair fümalarm usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye işürak etmek isteyen flrmalarm fennî teklifleri
ni münakaşa gününden 10 gün evveline kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
Tütün İşleri Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

VI — Isteklilerm bir Mimar veya Mühendis olmalan ve yahut bir mühen
dis veya mimarî inşaatın hitamma kadar daimî olarak iş başında bulundura-
cağma dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüt kâğıdı İle 
Nafia Vekâletinden almmış bu gibi işleri yaptıklarım gösterir müteahhitUk 
vesikasmı eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile VI inci maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü 
en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen ahm komisyonu başkanlığına mak-
buz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. (2578) 

• 
I — ll /IV/938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve proje

si mucibince Îzmirde yaptırılacak Tütün bakım ve işleme evi inşaab yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksUtmeye konmuştur. 

II ~ Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira 
43 kuruştur. 

m — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapah zarfların aym günde en geç saat 15 e kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabiluıde verilecektir. 

r v — Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar leva
zım ve mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V — İsteklilerin Mühendis veya Mimar olmaları veyahut bir Mühendis ve
ya Mimarî inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağına 
dair aralarmda teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüt kâadı ile Nafıa ve
kâletinden almmış asgarî 200.000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarım gösterir bir 
müteahhitlik vesikasmı eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İn
hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile 5 inci maddede yazılı 
eksiltmeye iştirak vesikasım ve muvakkat teminat parası veya mektubımu ihti
va edecek olan kapalı zarflarm münakaşa günü en geç saat 15 e kadar adı ge
çen Ahm Komisyonu başkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzım
dır. (2577) 

• 
I — idaremizin Şemsipaşada bulunan her İki tütün işleme evlerine şartna

mesi mucibince yapılacak elektrikle işler (SİREN Düdüğü) saat tesisatı işi pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II — SİREN Düdüğü tesisatının ana saatine raptedilecek yedi adet saat 
dahil olmak üzere Heyeti umumiyenin keşif l)edeli 863,20 lira ve muvakkat te
minatı 64.74 liradır. 

m — Pazarhk 25/V/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

r v — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tekliflerini tetkik edilmek 

üzere eksiltme gününden bir hafta evvel tütün fabrikalar şubesine vermeleri 
lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2579 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

İkinci kedide 1 l /Haziran/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45,000 liradır. Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 v< 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi deneyiniz... 

M. M. V. İnşaat şubesinden: 
Millî Müdafaa vekâleti inşaat şubesine kalorifer ve sıhhî tesisat işlerinde 

mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ayrılmamak 
şartiyle ücretli ve diplomah bir makine mühendisi alınacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazıh vesaikle Ankarada Millî Müdafaa vekâleti inşaat 
şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile müracaatlan. 

A — Kendisinin ve evü ise ailesinin nüfus tezkereleri asıl ve tasdikli su
retten. 

B — Askerlik vesikası 
C — Zabıta ve Adliyeden alınmış hüsnühal vesikası. 
D — Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
E — Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. (866) (2899) 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Kiral ık e m l â k 

Mahallesi . Soloıf No. sı Cinsi 
Pangaltı « m a d ^ ğ 7 EY 

• 13 » 
• » 25 » 
» » 4 3 » 
» » 51 » 
» Chımhuriyet Cad. 87 Apartıman 7 inci dairesi 
Yukanda yazılı Vakıf emlâk 31/Mayıs/939 günü sonuna kadar kiraya ve

rilmek üzere açık arttırmaya konulmugtur. İsteklilerin 23, 5/938 pazartesi gü
nü saat 14 de Beyoğlu vakıflar müdürlüğü Akarat kalemine müracaatları. 

(2779) 



Sahife 16 A K Ş A M 17 Mayıs 1938 

>o,ra 

Yazan: O R H A N S E Y F Î 
Baştan sonuna kadar nükte, şaka, hScN, tenkld, alay ve lirik 

,̂  şiirler ye maceralarla dolu 

BÜYÜK BlR AŞK DESTANI 
I Bugünün bütün tanınmış simaları: Muharrirler, şairler, patronlar, doktorlar, Mühendisler, avukatlar, tüccarlar, 

diplomatlar iş ve devlet adamlan.. 

ZARİF BİR TARZDA CiLDLI OLARAK 

BUGÜN ÇIKTI 
Her kitapçıda bulunur. Umumi satış yeri (Akbaba) idarehanesidir. 

7S KURU 
B İ L E N K A Z A N I R 

Saym bayanlarımızdan sanümi ricamız; sağlıklarım yuvalannm saadetini 
(aylık temizlik) lerinde daima 

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımlan karşı
sında eski usullere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, gelecek tehlike
lere nza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafmdan şülo'anlarla 
karşılanan (FEMÎL) sizleri üzücü meşakkatlerden kurtarır, rahim 
hastalıklanndan korur. Cildinizin taravetini artırır. Vücuda tam bir 
serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altmda sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve seve kullanacağınız 
bu gayet sıhhî, pratik FEMİL ve BAĞLARI her eczane ve büyük tica
rethanelerde hizmetinize amadedir. 

Haydar Rıfatın 
eserler inden : 

Karagömlekllleı; thtilâll 
Etrüsk Vazosu 
lliçin Ölümü 
Efendi İle Uşak 
Vikontun ölümü 
İklimler 
İlk Aşk 
Felsefe 
Küçük Hikâyeleı 
Mevud Toprak 
Stalin 
Lenin Mezhebi 
Tarih Felsefesi 
Anarşizm 

100 Kr. 
20 
60 
40 
30 

100 
100 
35 

100 
125 
150 
75 

125 
60 

Üsküdar sulh 1 inci hukuk hâkimliğinden: 
938/447 

üsküdarda Kızlarağasmda fmncı Emin 
Hayriye tarafmdan, sizinle Milli emlâk 

müdürlüğü aleyhine ikame olunan, Üskü
darda Kefcedede mahallesinde Mektep so-
İtağmda eski 9 yeni 15 numaralı hanenin 
izalei şüyu davasmm cari muhakemesinde 
ikametgâhmızm meçhul bulunması hase-
bile ilânen yapılan tebligata rağmen mu
hakeme günü olan 12/5/938 tarihinde 
mahkemeye gelmemiş olduğunuzdan gıya
ben icrayı muhakemeye ve on gün müd
detle ilânen gıyap kararmm tebliğine ve 
muhakemenin 16/6/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 10,30 za talikine ka
rar verilmiş olmakla mahkemeye gelme
diğiniz takdirde gıyaben muhakemeye 
devam olunacağı ilânen tebliğ ve ihbar 
olunur. M. 1630 

Şubeye çağırma 
Eminönü Askerlik şubesinden: 
Piyade binbaşı Ferit Şakir Oğ. 303 Dur-

Bun Türken Erzurum: Piyade asteğmen 
Halil Mevlût Oğ. Hüseyin Hilmi 315 İs
tanbul (324-92): Piyade asteğmen Ahmed 
Oğ. 310 Cemal Bolu (11705): Piyade yar-
subay Ahmed Oğ. 300 Salih Bursa (133): 
Piyade asteğmen Osman Oğ. 311 Ahmed 
Fadıl (10763): Hekim asteğmen Salih Rüş
tü Oğ. 309 Halil Hikmet İstanbul (38177): 
Eminönü yerli As. Ş. siae gelmeleri ilân 

••'• ' ^ ^ » » f c ! » „ ^ ^ 

SEFAİm 
Nezle - Grip - Baş - Diş - Romatizma 
ve bütün ağrıları, kadınların ay sancılarını derhal 

geçiren SEFALİN'I her yerde ısrarla arayınız 

1 — 12 lik ambalajlar içerisindedir. Taklidlerinden sakınımz. 

PATI 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasmdaki kaşmtdar, dolama, me
me iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, 
koltuk altı çıbanları, ANTİVİRÜS Ue tedavisi en erken ve en emin bir su
rette temin eder. 

ŞARK İSPENÇtTAR! LABORATUARI T. A. Ş. 

HASA 
E Y V A Ö Z Ü 

İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK • ŞİŞELİNLİK • EKŞİLİK . BULANTI • GAZ 
- SANCI - MİDE BOZUKLUĞU - DİLPASLIĞI • BARSAK ATALETİ -

İNKIBAZ • SARILIK - SAFRA . KARACİĞER - SIKINTI • 
SİNİR • HORLAMAK 

ve bütün mide ve barsak raiıatsızlıklannda mutlaka 
Hasan Meyva özü istimal ediniz. Mide için her yemek- 5. 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarun bardak su içinde ve \ . 
barsak hastalıldarında ' v * » 
her sabah veya gece ^^^/^^ ^^> 
yatarken aç kamına 1-
2 çorba kaşığı yanm 
bardak su içine köpür
terek içmelidir. 

HASAN MEYVA 
ÖZÜ mejrvalardan ve 
meyvalann özlerinden 
yapılmış bir harikai 
san'attir. Avrupa ve 
bilhassa İngiliz meyva 
tuzlarından daha yük
sek olduğu kati'yetle 
sabittir. Buna rağmen 
Avrupa meyva özlerin
den beş misli daha 
ucuzdur. 

•A' 

HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve 
çok köpürür. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

HASAN 
GAZOZ ÖZÜ 

LİMON*- PORTAKAL - ÇİLEK - MANDALİNA - AĞAÇ ÇİLEĞİ - ANANAS -
FRENK ÜZÜMÜ - SİNALKO - ŞEFTALİ - MUZ - KAYISI - ARMUD nevile-
rinde olup şekerlidir. Ve meyvalarm özlerinden yapümıştır. HASAN MEY
VA ÖZÜ'nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve barsak rahatsız-
lıklanna çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa-
da gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullamlır. îngüiz ve 
İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa ma
liktir. 

Yazm sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhî bir mayi-
dir. Mideyi l)ozan şerbetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ ÖZÜ içiniz. Şişesi 

kavanoz halinde 25 - 40 - 60 -100 kuruştur. 

MAYİS SAYİSİ 
Yaz örnekleri ve mevzularile 

YARIN ÇIKIYOR 
Harici Askerî Kıt'atı liâniarı | 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 — 938 - 939 yılı için İstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askerî Lise

leri ile Bursa Askerî Lisesi, Kınkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askerî Orta Okiillanna talebe ahnacaktır. Kaydı kabul şartlan hak-
kmda malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 — Kaydı kabul için müracaat zamanı l/Hazir£in/938 üe 25/Temmuz/938 
arasındadır. , 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane *6 ku
ruşluk posta pıüu iliştirilmiş bulunmaU ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasınm adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulım ismiyle hangi smıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulımdaki kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırlığı ve otıu'duğu yerin adresi vazıh olarak yazılmahdır. 

3 — Mekteplerin bulımduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe ile de AskerUk şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabıü kâğıtlarım tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalnız kâfttlanıü 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafından çağnlmadıkça mek
tebe gönderilmiyecektir. 

4 — Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edilir. Ve her ay bir miktar da maaş veri
lir. «830» ^2444» 

, APARTIMAN SAHİPLERİNE IVİÜJDE: 
11 Hava tepdillne gitmezden KALORİFER KÖMÜRÜNÜZÜ depolanmza 

dolduracağız ve bedelini kışa yalan alacağız. 
2 İşbu kömürünüzü kuru olarak yukardaki şerait dairesinde vaktile 
rahatça verebUmek için bir an evvel şirketimizin merkezi olan 

Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 69 numarada 
ATEŞ TÜRK ANTRASİTİ 

db%ktörlüğüne ve Kadıköyünde Rıhtım caddesinde 76 numarada 
ATEŞ TÜRK ANTRASİTİ 

şubemize müracaat etmelisiniz. 


