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Başvekil ve Haricîye Vekili 
bu akşam hususî trenle 

Atinaya hareket ediyorlar 
Başvekil diyor ki: 

^^Büyük Reisicumhurumuz Atatürkün Yunanlıların 
haşmetli hükümdarına ve necip Yunan milletine selâm 
ye muhabbetlerini götürmekten ve Türkiyenin Yuna-
nistana samimî rabıtalarını bizzat ifade fırsatını 

bulmaktan çok sevinç duymaktayım,, 
Başvekil ve Hariciye Vekili şerefine dün 

İstanbul matbuatı bir ziyafet verdi 
Top 

Maki ine 
Keman.. 

Değerli fransız artisti Korto İstan
bul konservatuan orkestrasına hay-
•̂ an kalmış. Takdirleri arasında di
yor ki: «On sene evvelki Ankara ile-' 
bugünkü Ankarayı düşününüz. İşte 
orkestranız da ayni şey. Teknikle gü-
*el sanatlar bir seviyede ilerliyor...» 

Musiki üstadı «ilerlemek» üıefhu-
inunun tam bir tarifini yapmış olu
yor. 

Bir memleket için hakild «ilerleme» 
her şeyde birlikte ileri gitmektir. Ta
savvur edilemez ki maarifte geri kal
kış bir memlekette sanayi hayatı 
^Çüabilsin; bir milletin güzel sanatlar-
^̂ ' musiki ile hiç alâkası olmasın da o 
Memlekette ilim, teknik alabildiğine 
inkişaf edebilsin. 

Say Korto, hayret etmekte haklıdır 
Ĵe türk inküâbının bütün yabancı-
an hayrete düşüren sırrı buradadır: 
I rkiye her sahada birden ileri git
mektedir. 

Şugün yaptığımız ve muvaffak ol-
öuğumuz büyük işler, başardığumz 
îttsalsiz eserler nazariye ve teşebbüs 

^ arak Osmanlı imparatorluğunun da 
^^Çhulü değildi: Şimendifer, fabri-
a. yol, maarif, ziraat... her şey, bü-
^h ıslahat, bilhassa Tazminattan 

^l^ra, bu memlekette tecrübe edUme-
Jİ'̂ ? değildi. Bunlann hepsi güdük ve 
^eticesiz kaldı. O devirde açılan fab-

alarm birkaç ayda kapanmasma, 
ê bugünkü sanayiin hızla inkişafma 

Jbep olan esaslı âmil, toplu halde, 
arada temin edilmesi lâzım gelen 

Ulann o zaman asla dikkate alınma-
ve MÎ' ^^^^ mevcud olmasıdır. Siyasî 
bat 1 -^^^ istiklâl başta gelmek üzere, 

!|.^''^kadlardan kurtulmuş düşün-
ĝ "^^" îyetme dayanan kültür, kuv-

lar ^ ^^'^^' ^^Slam bütçe, güzel sanat-
^ ' büyük endüstri, tayyarecilik, şi-
jj '̂̂ difercilik, ticaret ve ziraat inkişa-

' "Milletin çalışma kudreti, istihsal 
tek^*^^^^^ kabUiyeti, üniversite.: 'm, 
^^ık. . . bütün bunlar hep bir arada 
^ j cud olur ve biriikte ilerierse bir 
îjijj^^^^ette terakkiye imkân olur. 
yeS ^^ *^^^^ kudreti sıfır olan bir 
Mak^ ^^"^*^olu yapmak neya yarar? 
lan '"^ ^"^acak, işletecek fen adam-
kütî "^^^^^^^^ çalışacak işçisi, halk 
cesi^^^^ nıuayyen bir istihlâk dere-
«eviv* • ^̂ ^̂ ^̂ "̂ *Ş medenî ihtiyaç 
«kal ^̂  °^"^ıyan bir memlekette fab-
tayv^'* ^"^^ktan ne çıkai-? Uçacak 
'^z^ok^ y°^a, isterseniz bin tayya-

(öevamı 4 üncü sahifede; 
Necmeddin Sadak 

Atatiirkiin teşekkürleri 
Ankara 24 (A.A.) — Riyaseti 

Cumhur umumî kâtipliğinden: 
23 Nisan bayramı münasebetile 

yurdım içinden ve dışından R^si-
cümhur Atatürk'e, sayın halkın 
yüksek hislerini ve heyecanlarım 
bildiren bir çok telgraflar gelmek
tedir. Bımdan pek mütehassis olan 
Atatürk, teşekkürlerinin ve saadet 
dileklerinin iletilmesine Anadolu 
ajansım memur etmiştir. 

71 
Dünkü ziyafetten sonra Başvekil ve Hariciye Vekili ile gazetecilerden bir kısmı 

Başvekil Celâl Bayar ve Hariciye 
Vekili doktor R. Araş bu akşam hu
susî trenle Atinaya haa:eket edecek
lerdir. Başvekil ve Hariciye Vekili 
dün îstanbulda otomobille bir gezin
ti yapmışlar ve İstanbul matbuatı ta-
rafmdan şereflerine verilen öğle ye
meğinde bulunmuşlardır. Park Ote
linde verilen bu ziyafette Celâl Ba
yar Dr. R. Araş, Maliye Veküi Fuad 
Ağrah ve İstanbul matbuatı sahip ve 
başmuharrirleri hazır bulunmuştur. 

Hususî ve pek samimî bir hava 
içinde geçen bu yemek, İstanbul ga
zetecilerinin hükümet reisimizle te-
maSlanna, muhterem Başvekilimizin, 
Hariciye ve Maliye Vekillerinin mu
tat nezaketlerile gazeteci sofrasım 
şereflendirmelerile ve güzle, hoş olduğu 
kadar faydalı hasbihallere fırsat ver
miştir. 

Başvekilin beyanatı 
istanbul 24 (A.A.) — Başvekü B. 

Celâl Bayal-, Anadolu ajansma şu be
yanatta bulunmuştur: 

«Pazartesi günü müttefik Yuna^ 
nistan hükümetinin güzide reisi ek
selans general Metaksastn dostane 
ziyaretini iade ve aynı zamanda An-

karada parafe edilerek metni neşre
dilmiş olan yeni Türkiye - Yunanis
tan muahedesini katî olarak imza et-
m£k üzere Hariciye Vekili arkadaşım
la birlikte Atinaya hareket ediyoruz. 

Büyük Reisicumhurumuz Atatür
kün Yunanlüann haşmetli hüküm-
danna ne necip Yunan mdlletine se
lâm ve muhabbetlerini götürmekten 
ve Türkiyenin Yunanistana samimi 
rabüalanm bizzat ifade fırsatım bul
maktan çok sevinç duymaktayım. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Tekirdailı Hüseyin, Kara Aliyi yendi 
• '•->i»-.'l^-*>-^ 

iFir '""J 

Eminönünden Süleymani-
ye, Sultanahmed camileri 

ve Müze görülebilecek 
B. Prostun raporuna göre İstanbul 
tarafında açılacak büyük caddeler 

Tekirdağ Hüseyin - Kara Ali gfüreşinden heyecanlı bir an 
[Tafsilât ve diğer spor hareketleri spor sahifemizdedir] 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Cenuba telefon 

Yukanda kesilecek olan defterdarbk binaa, aşağıda meydana çıkanlacak 
olan çarşının kapılanndan biri 

İstanbulun imar plâmm hazırla
makta olan B. Prost, İstanbul ve Bey
oğlu taraflarmda açüacak başUca bü
yük caddelerin takip edeceği istika
meti tesbit etmiş ve raporunda bu hu
susta izahat vermiştir: 

İstanbul cihetinde açılacak yolla-
rm mühim bir kısmı için Eminönü 
başlangıç noktası olarak kabul edü-
miştir. Buradan aynlacak yollar şun
lardır: 

— Suriyeye telefon etmek istiyo
rum. 

— Bir muhavere 41 lira 88 kuruş
tur. Hem yirmi dört saat evvel haber 
vermek lâzım ki hattı hazırlatalım, 
Belgrad tariküe konuşulur. 

İçlerinde Hatay da bulunan cenup 
komşularımıza maddi bağlarla da 
yaklaşalım. 

!•• 

Sinema yasağı çok cammı sıktı!.^ 
Üzülme, plaj mevsimüıe az kaldı!.., 
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I I>iîn Gecek i v e B u Sa.bakki H a b e r l e r 
ingiliz Harbiye Nazırı 

Romadan ayrıldı 
B. Mussolini'den sonra Pariste 

B. Daladier ile görüştü 
Paris 25 — İngiltere harbiye nazırı 

B. Hor Belisha dün Romadan buraya 
gelmiştir. Dün akşam İngiltere sefa
retinde şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette başvekil B. Daladier, harici
ye nazın da bulunmuştur. İngiliz na
zın bugün Fransız nazırlarile tekrar 
görüşecektir. B. Belishanm Romadan 
dönüşte Pariste tevakkufuna ehemmi
yet verilmektedir. 

R o m a d a k i mülakat lar 
Pens 24 — İngiltere Harbiye Nazın 

B. Hor Belisha Bugün Romadan Pa-
rise hareket etmiştir. B. Belisha dün 
Romada B. Mussolini ile 40 dakika 
kadar görüşmüş, kendisine İngiltere 
Başvekili B. Çemberlaynin bir mek
tubunu vermiştir. 

Dün akşam İngilterenin Roma se
firi Lord Pört bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette İngiltere Harbiye Nazırı, 
İtalya hükümeti erkânı bulunmuştur. 
Bundan sonra büyük bir suare veril
miştir. Suareye 1000 kişi davetU idi. 

B. Belisha dün İtalyan grenadya 
alaylarını teftiş etmiş ve bir geçit res
minde bulunmuştur. İngiltere Harbi
ye Nazmnm bu ziyaretinin nezaket 
seyahati olduğu söyleniyor. Fakat 
yaptığı uzun konuşmalar mühim şey
ler görüşüldüğünü anlatmaktadır. İn-
gihz Nazın demiştir ki: 

— İtalyayı ziyaretime çok sevin
dim. Bu seyalıatin bilhassa anlaşma-
nm imzasından sonra; olması memnu
niyetimi bir kat daha arttırdı. Anlaş
ma tajnamen tatbik edilecektir. İtal-
yada çok iyi bir kabul gördüm. Gre
nadya alayını teftiş ettim. Gördüğüm 
disiplinden çok msmnun kaldım. 

Fransız nazırları çarşamba günü 
tayyare ile Londraya gidecekler 

Londrada bilhassa iki hükümet arasında 
askerî teşriki mesai görüşülecek 

Paris 24 — Başvekil B. Daladier ve 
Hariciye nazın B. Bonnet çarşamba 
günü öğleden sonra tayyare ile Lon
draya hareket edeceklerdir. Başvekil 
ve Hariciye nazırı Londrada iki gün 
kalacaklar ve cuma akşamı Parise 
döneceklerdir. Kendilerine Hariciye 
nezareti umumî kâtibi B. Leger, siya
sî işler müdürü B. Masigli ve diğer 
birçok zevat refakat edecektir. 

B. Da lad ier ve Bonnet ing i l i z 
kral ına misaf ir o lacak lar 
Londra 25 (A.A.) — Fransa başve

kili Daladiye ile hariciye nazırı Bon
net Londrayı ziyaretlerinde Vindsor 
sarayında İngiliz kralının misafiri 
olacaklardır. Fransız nazırları Lon
draya önümüzdeki perşembe günü 
geleceklerdir. 

F r a n s a d a m a l î k a l k ı n m a 
p l â n l a n 

Paris 24 — Başvekil B. Daladier ga
zetecileri kabul ederek mühinı beya
nat ta bulunmuştur. Başvekil demiş
tir ki: 

— İktisadî ve malî kalkınma plân-
lannı hazırladık. Kabine pazartesi gü
nü toplanarak bunları tedkik edecek
tir. Plânların esas hattı îstihsalâtı 
arttırmaktır. Millet hükümete itimad 
gösteriyor. Kabine buna lâyık oldu
ğunu ispat etmek, tam bir kalkınma 
hükümeti olmak istiyor. Bunun için 
bütün enerjileri bir araya toplıyacak-
tır. 

Paris 24 — Kabinenin yarın yapa
cağı toplantıdan sonra ilk malî ka
rarnameler çıkacaktır. 

Bir kadın vagon 
altında ezildi 

T r e n 5rürürken a t l a m a k is tedi , 
teker lekler in a l t ına gitti 

Samsun 24 (Akşam) — Çarşamba 
tren yolunda bugün feci bir kaza 
olmuş, 70 yaşmda bir ihtiyar kadın 
Tagonun tekerlekleri altında kalarak 
ezilmiştir. 

Havva ismindeki bu kadın oğlu ile 
beraber trenle Samsuna geliyordu. 
Tren Hamzalı istasyonunda durdu
ğu zaman kadm oğlunun vagonda 
olmadığını farkederek aramağa baş
lamış, bulamayınca indiğine hük
metmiş, henüz hareket eden trenden 
yere atlamak istemiştir. 

Fakat esasen yaşlı olan kadıncağız 
bu esnada muvazenesini kaybetti
ğinden vagonun altına yuvarlanıp 
tekerlekler arasında feci surette ezi
lerek ölmüştür. 

B. Mitlerin Roma 
seyahati 

3 mayısta Berlinden 
hareket ediliyor 

Paris 25 —• Berlinden gelen haber
lere göre B. Hitler 3 mayısta Berlin
den Romaya hareket edecektir. Ken
disine B. Ribbentrop, Von Neurath, 
Ctöbels, Nakliyat Nazın Müller ve 
diğer bazı zevat refakat edecektir. Bi
neceği hususî tren 12 vagondan mü-
ypVkphflir 

Kırşehir mıntakasında 
zelzele devam ediyor 

Birçok yerlerde toprakta 
yarıklar husule jfcldi 

Kırşehir 24 — Zelzele hafif surette 
devam ediyor. Yeraltından vakit vakit 
gürültüler gelmektedir. Bazı yerlerde 
toprak yarılmıştır. Fen heyetleri bı> 
hususta tedkikler yapıyorlar. Kumte-
pedeki yzsjk. 60 kilometre uzunluğun
dadır. 

Bolu 24 — Kırşehir ve Yozgad ha
valisindeki zelzele burada büyük te
essür uyandırdı. Bolu halkı teessürle
rini bildirdiği gibi yardım için de bir 
komite toplanmıştır. Bu mmtakalara 
kereste gönderilecektir. 

İnegöl 24 (Akşam) — Son zelzele
den müteessir olanlara yardım için 
Halkevi bir defter açmıştır. Halk se
verek teberrüde bulunuyor. Biriken 
para derhal Kırşehire gönderilecektir. 

Habeş işini 
tasfiye 

Mil le t ler Cemiye t i u m u m î 
kâtibi Par i s v e Londraya gitt i 

Paris 24 — Milletler Cemiyeti umu
mî kâtibi B. Avenol buraya gelmiş, 
Hariciye Nazın tarafından kabul 
edilmiştir. B. Avenol, Milletler Cemi
yeti konseyinin toplantısını hazırla
makla meşguldür. Toplantıda görü
şülecek başhca mesele Habeş işidir. 
Bu toplantıda Habeş meselesi tasfiye 
edilecektir. 

B. Avenol, liOndraya gidecek, İn
giliz hükümet erkânile ve Negüslc 

Başvekil binicileri
mizi tebrik etti 

istanbul 24 (A.A.) — Haher al
dığımıza göre, Başvekil B. Celâl 
Bayar, müteaddid müsabakalara 
iştirak etmek üzere Avrupada 
bulunan binicilerimizin Nişteki 
muvaffakiyetleri dolayısile kendi
lerine bir tebrik telgraifı çekmiş 
ve muvaffakiyetlerinin devamım 
temennî etmiştir. 

Gocuk bayramının 
• • • • • • • • 

ıkınçijnu 
D ün bir çok gez int i ler v e 
e ğ l e n c e l e r tertib ed i ld i 

Dün, 23 Nisan Çocuk haftasının 
ikinci günü idi. Bu münasebetle muh
telif kazalarda çocuklar için eğlence
ler tertib edilmiş ve küçüklerin talihine 
dün havamn da güzel olması iyi bir 
gün geçmesine yardım etmiştir. 

Eminönü kazası dahilindeki ilkokul 
talebeleri Gülhane parkının yazlık 
temsil kısmında Eminönü Halkevi 
temsil kolu tarafmdan oynanan «Yal
nız bir kelime» isimli piyesi seyret
mişlerdir. Fatih semtindeki mektep 
talebeleri de bir Haliç vapurile saat 
10 da Köprüden hareket etmişler ve 
Cibali, Balat iskelelerine uğtayıp bu*-
ralardaki çocukları da almışlar, Ka-
ğıdhaneye giderek akşama kadar va
kit geçirmişlerdir. 

Şehremini Halkevi, o civardaki mek
tep talebeleri için tramvay ve araba 
gezintisi tertib etmiştir. Gece de 
Halkevi salonunda çocuklara karagöz 
oynatılmıştır. 

Eyüpte çocuklar süslü kamyonlarla 
gezdirilmiş, Üsküdarda Doğancılar 
parkında bir orke^ra muhtelif par
çalar çalarak çocukların iyi bir vakit 
geçirmelerini temin etmiştir. Ayrıca 
otobüs, tramvay ve vapurla muhtelif 
gezintiler yapılmıştır. 

Kadıköyde saat 10 ile 12 arasında 
Süreyya, Hâle, Kuşdili ve Erenköy si
nemalarında okul çocuklarına parasız 
sinema seyrettirilmiş aynı zamanda 
Halkevine bağlı Erenköy sinemasının 
açılma töreni yapılmıştır. Saat 16 dan 
18 e kadar da Kadıköy Yeldeğirme-
ninde 12 nci okulda kukla oynatıl
mıştır. 

Bakırköyünde saat 14 de Sümer 
Bank bez fabrikası salonunda bir mû-
samere verilmiş, İstiklâl marşını mü-
teakib Çocuk esirgeme kurumu baş
kanı doktor B. Rauf Fehmi çocuklara 
bir konferans vermiştir. 

Dünkü SİS 
Dün öğleden evvel İstanbul limanı

nı sis kaplamış, sis bilhassa inleye 
doğru son derece kalınlaşmıştır. Bu 
yü2den 25 - 30 metre ilerisini görmek 
kabil olamıyordu. Sis dolayısile Akay 
ve Şirketi Hayriye vapurları bazı se
ferlerini yapamamışlar, oldukları is^ 
kelelerde kalmağa mecbur olmuşlar
d ı r . • • ^••' •' •' ' ^ • - ; ~ -

Japon kabinesinde 
bir ilıtilâf 

Çin için kurulacak büro 
n e r e y e bağ l ı o l a c a k 

Tokyo 24 — İktisadî mahafilden 
en iyi malûmat alan Sugai Şogia ga
zetesi şu haberi veriyor: 

«Başvekil prens Konoye, Çinin si
yasî birliğini temin için Japonya ka
binesine bağlı hususî teşkilât ya-
pılmasım istemiştir. Hariciye Nazın 
B. Hirota bu fikre tamamen mua-
nzdır. Kabine bu meseleyi görüşmek 
üzere bir toplantı yapacaktır. 

Başvekil, bu iş için bir nezarete 
muadil teşkilât yapılmasını, bu teş
kilâtın Başvekâlete merbut olmasını 
istiyor. Hariciye Nazırı ise Çin işle-
rile meşgul olmak üzere Hariciye Ne
zaretine bağlı bir şube ihdasına ta
raftardır.» 

K o n t C iano A r n a v u d l u ğ a 
gitt i 

Roma 25 — Hariciye Nazırı Kont 
Ciano dün Arnavudluğa hareket etti. 
Kral Zogunun izdivacında şahid ola-

Franko kuvvetleri büyük 
bir taarruza başladılar 

80 kilometrelik bir cephede hükûmetçilerin 
hatlarını 3 noktadan yardılar 

Saragos 24 —. Havas ajansı muha
biri bildiriyor: «Aliagayı işgal eden ge
neral Varela kıtaları dün sabah 80 
kilometrelik bir cephe üzerinde taar
ruza geçmiş ve hükûmetçilerin hat
larını 3 noktadan yarmışlardır.» 

General Varela Havas muhabirine 
beyanatında muhtelif noktalarda hü-
kûmetçi kıtaların bazı çıkıntılar için
de mahsur vaziyette kaldıklannı söy
lemiştir. Bunların miktarı 15 bin ka-
dai'dır ve büyük bir kısmınm esir 
edilecekleri bekleniyor. 

Teruel 24 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabhinden: Frankist kıtaat, dün; 
Teruel'in şimalinde yeni bir taarruz 
hareketine girmişlerdir. Bu taarruz, 
merkez mıntakasında Frankist kıta-
lann hututu^ile Teruel ve Akdeniz 
arasında vücuda getirilmiş olan mu
azzam halkanın merkezinde icra edil
miştir. 

İleri hareket i 
Saragos 24 (AA.) — Frankistler, 

Aliagayı işgal etmişlerdir. Bu kuvvet
ler Molinodan hareket etnais olan 

Frankist kol ile teması temin ve altı 
Cumhuriyetçi livanm bulunmakta 
olduğu çıkıntının kapanmasını ikmal 
etmek üzere şimali şarkiye doğru 
ilerlemektedirler. 

Hükûmetç i l er in tebl iğ i 
Barcelon 24 (A.A.) — Millî müda

faa nezareti tebliğ ediyor: Maestrago 
mıntakasında Akdeniz sahilinde mu^ 
harebe şiddetle devam etmektedir. 
Frankistler Cerro Gordo'yu istirdad 
etmişler ise de Cumhuriyteçilerin bir 
mukabil taarruzu karşısında aglr za
yiat vererek kaçmağa mecbur olmuşf 
lardır. 

Calcala de Chivert'in şimalindekl 
mevzilerimize Fj'ankistler tarafından 
yapılan şiddetli taarruzlara rağmen 
cephede bir değişiklik olmamıştır. 

1 8 d e n 4 5 y a ş m a k a d a r herkes 
asker o l a c a k 

Kastellon 24 (A.A.) — Sivil vali ile 
askerî makamat, 18 ile 45 yaşındaki 
bütün erkeklerin seferber edilmesini 
karar altına almışlar ve bu babda bir 
kararname neşretmişlerdir. 

Japonlar on misli düşman Icarşısmda 
çekildiklerini söylüyorlar 

Fakat mart aymda kazandıkları toprakların 
ancak dörtte birini kaybetmişler 

Pekin 24 (A.A.) — Japon mahafili, 
Çinlilerin Şangtung cenubunda ka-
zandıklarmı iddia ettikleri büyük 
muvaffakiyetin hakikate uygun ol
madığını beyan eylemektedir. Japon
lar kendilerinden adetçe on misli faik 
düşman kuvveti karşısında ancak 
mart ayı içinde işgal etmiş oldukları 
arazinin dörtte birini tahliye etmiş
lerdir. Japon münakale yollarının 
kesildiğine dair Çinlilerin verdiği ha
berler de esassızdır. 

Çinlilerin taarruzlarmm başında' 
elde ettikleri ufak tefek muvaffaki
yetler hiç bir katî mahiyeti haiz de
ğildir. Kuvvetli Japon süvari ve mo
torlu kıtaatınm harekete geçtiği ha
ber verilmektedir. 
Şiddet l i bir muharebe d a h a 

o luyor 
Hankov 24 (A.A.) — Çin kaynak-

lanndan bildirildiğine göre, Japon-»: 
ların Yihsien civarında Çin cephesini 
yarmak için yaptıklan bütün gayret
ler akim kalmıştır. Yihsien'de bulu
nan Japon kuvvetleri, Tientsin - Pu-, 
kov demiryolu hatt ı tahrib edilmiş; 
olduğundan, ancak tayyareler vasıta-
sile yiyecek ve mühimmat alabiliyor
lar. Linşi'nin cenubu garbisinde şid
detli bir muhai'cbe olmaktadır. 

J a p o n y a d a komünis t l i ğe 
karşı m ü c a d e l e 

Tokyo 24 (A.A.) — Cindeki Japon 
ordusunun eski başkumandanı gene
ral Matsui, neşrettiği bir makalede 
Japon milletini komünistliğe karşı 
mukaddes cihada davet etmekte v8 
bu hususta Japon milletinin disiplin 
ve enerji göstermesini istemektedir. 

Avrupa güreş 
şampiyonası 

Dünkü müsabakalarda 
1 galibiyet, 4 mağ

lûbiyetimiz var 

Tallin 24 — Greko Rumen güreş 
şampiyonası burada başladı. Müsa
bakalara birçok memleketler iştirak 
etmektedir. Bu arada Türk takımı 
da vardır. 

Bugün 56, 61, 66 ve 72 kilo ağırlı
ğında olanlar güreştüer. Hüseyin, 
Yaşar, Yusuf yenildiler. Mersinli Ah-
med sayı hesabile ms^lvib oldu. Saim 
Polonyalı rakibini tuşla yendi. Bu 
suretle bugün Türk takımının 4 
mağlûbiyeti ve 1 galibiyeti vardır. 

Mısır kral ı i le Başveki l i henüz 
a n l a ş a m a d ı 

Kahire 24 (A.A.) — Kral Faruk bu
gün. Başvekil Muhammed Mahmud 
paşayı kabul ederek siyasî vaziyet 
hakkmda kendisile görüşmüştür. 

Siyasî mahfilde beyan olunduğuna 
göre, birçok naiarlann tayirü husu
sunda Kralla Başvekil arasındaki 
noktai nazar ihtilâfı henüz tamami-
le bertaraf edilmemiştir. Vaziyetin 

üı; tavazzuhu bekleniyor. 

Polonya - Çek hududunda 
bif hâdise 

Çek hudud muhafızları bil* 
Polonya balonunu 

düşürdüler 
Paris 25 — Bu sabah saat 4,30 d» 

Polonya - Çek hududunda bir hadise 
olmuştur. Çek hudud bekçUeri bif 
Leh balonuna ateş ederek düşürmüş
ler, içindeki 2 kişiyi tevkif ile hudud-
dan uzağa götürmüşlerdir. İki hü
kümet arasında müzakereye başlan
mıştır. 

Frank düştü 
Paris 25 — Haftanın sonunda fran

gın düşmesi malî ve siyasî mahafild® 
hayret uyandırmıştır. Çünkü kambi
yo kasasına 20 milyon sterlin ve diğ^f 
dövizler girmişti. 

Kabine bir tebliğ neşrederek hükü
metin 3 taraflı para anlaşmasına sa
dık kalacağını bildirmşitir. 

Riyase t i cumhur u m u m î katibi 
A v r u p a d a n ge ld i 

Bir müddettenberi Avnıpada bulı** 
nan Riyaseticumhur umumî kâtibi 
B. Hasan Rıza Soyak bu sabahki 
ekspresle dönmüştür. Bu akşam AO* 
karaya avdet edecektir. 
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bir 

AKŞAMDAN AKŞAMA 
Yeni Istanbulun içinde 

bir eski İstanbul 
Hepimizin hayalinden bir eski İs

tanbul yaşar: Kayıklarile, cıunbala-
rile, çardakh yollarile, dönemeçli so
kakları, çıkrıklı kuyuları, havuz başı-
larile, ne bileyim, güvercinlerile, kum-
rularile, çeşmeleri, çınaraltı serinlik-
lerile; aheste, sükûn verici hayat tem-
posile bir eski İstanbul! 

insan, nazariye olarak şöyle düşü
nüyor: 

•— Şehrimiz modernleşirken, eski 
güzelUkleri de muhafaza etsek... 

Fakat ne mevcut ki, neyi muhafa-
xa ?! 

Bir bakıma B. Prostun şöyle dedi
ğini işitiyoruz: 

— Müşkilât çekiyorum. Zira pek 
çok tarihî âbideniz var. Her adım at
mak isteyişimde önüme üçü beşi bir
den çıkıyor. 

Fakat diğer bir bakıma göre de 
«eski» den çok mahrumuz: Hangi 
mahallemiz, hangi sokağımız, hangi 
evimiz, hangi odamız, eski Türkün 
müstakbel milletdaşa yadigârı diye 
saklanmağa lâyıktır? Galiba hiç biri. 

Tabiri diğerle: Ecdad, mabede, hay-
J'ata ehemmiyet vermiş. Bunları yap
tığı zaman ebed, baka, sağlamlık esas
larım düşünmüş. Fâni dünya için 
kurduklarına ise omuz silkerek, hu
susî ikametgâhları - hat tâ vezir sa-
i'aylanm - ancak nefsi nefise göre, kı
sa Ömürlü kurmuş. Bu sebeple, birin-
C'lerin asırlarca payidar olmasına 
^agmen, ikincileri yel İ4fürmüş, yan-
ff»n götürmüş! Şimdi harabeler orta-
smdayız. 

Halbuki, söylediğim gibi, hayaller
de bir eski İstanbul yaşıyor. Yeniden 
kuracağımız şehrin içinde böyle bir 
parça olmasım gönül ne kadar istiyor. 
Bizans mahallesinin ihyası bile mev-
zuubahisken, Piyer Lotinin ruhunu 
Şad edecek bir semtimiz, mahallemiz 
" ^ e n olmasın? 

Amma, bu, öyle bir yer olsun ki, 
Sefaletten azade; Lâle devrinden arta 
kalmış gibi... Hâni operetlerde ipek 
ŞalvarU köylüler vardır; onlar ne de-
*"ece köylü iseler, burası da o derece 
"eski olmalıdır... İçinde alaturka ha-
n»amlar, eski üslûp yemek pişiren lo
kantalar... Tabiatile, bütün inşaat, 
•»elediye nizamları mucibince, hep bi-
*"'''>rini tamamlayıcı tarzda! 

Ecnebi seyyah celbi, İstanbul için 
"" ideal olduğuna göre, bunu tahak-
^k ettirmek üzere en birinci çare, 

*^»nm ki, böyle bir mahalledir. 
*** 

^e garib vaziyetteyiz! 
Şimdiye kadar diyorduk ki: 

j — Yalnız hal için değil, istikbal 
^'*' de çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Halbuki, yukarıda anlattığım mi-
^ 'den anlaşılıyor ki: 

Heyhat: Mazi nam ve hesabına da 
ff^aşmamız icab ediyor! 

(Vâ - Nü) 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Crazetemizin telefon numaralarında 
^egişikiiij olduğu için yeni numara-
^'} okuyucularunızın dikkatine ar-
^«dıyoruz: 

başmuharrir 20565 
^a«ı işleri 20765 
'^are, ilân ve abone 20681 

_^k9am matbaası (Müdür) 20497 

Şehrin yolları 
Bu sene bütçeye 

fazla tahsisat 
kondu 

Belediye, şehir içindeki yollara faz
la ehemmiyet vermeği kararlaştırmış
tır. Bu itibarla şehir meclisine teklif 
edilen yeni bütçe, 937 bütçesinden çok 
farklıdır. 937 bütçesinde belediye şu
belerinin sokaklarda yapacağı tamirat 
için 83,721 liralık bir tahsisat vardır. 
Buna mukabil belediye merkezinden 
sarfedllmek üzere yeni yol inşaası ve 
tamiratı için 60 bin liralık ayrı bir tah
sisat vardı. 

Bu 83 bin küsur lira belediye şube
lerine taksim edilmiş, fakat şehrin pek 
bozuk olan sokaklarını tamir etmek 
için kâfi gelmediği gibi altmış bin lira 
gibi az bir para ile de yeni bir yol yap
mağa imkân görülememişti. 

Bu sene belediye şubelerine (Tamira
tı cüz'iye» için hiç bir para ayrılma
mıştır. Buna mukabil yeniden yol in
şa etmek ve yahud geniş mikyasta yol 
tamir etmek üzere belediye riyaseti 
makamı bütçeye 300 bin liralık tahsi
sat koymuştur. 

Daimî encümen bu fasla 25 bin lira 
daha ilâve etmiş ve bütçe 325 bin lira 
olarak şehir meclisine teklif edilmiştir. 
Önümüzdeki sene şehir içinde yeni
den birkaç cadde yapılacaktır. 

B i r o t o m o b i l b i r a ğ a c a ç a r p t ı , 
i k i k i ş i h a f i f ç e y a r a l a n d ı 
Nişantaşında oturan B. Nezihi hu

susî otomobiline eşini ve teyzesini ala
rak Beşiktaşa doğru giderlerken oto
mobil yolunun kenanndaki ağaçlar
dan birine çarpmıştır. B. Nezihi ile 
karısı hafifçe yaralanmışlardır. 

Duvarcı malasile yaralamış 
Nişantaşında oturan Mehmed adın

da biri Osmanbeyde 10 yaşlarında Yu
nus isminde bir çocuğa dövmüş, bunu 
haber alan Yunusun babası Mehmed 
eline geçirdiği duvarcı malasile diğer 
Mehmedi göğsünden yaralamıştır. Po
lis hâdiseye vazıyed ederek tahkikata 
başlamıştır. 

Sarhoşun yaptıpı 
Havaya ateş etmek isterken 

kendi kendini yaraladı 
Kanber isminde bir genç evvelki ak

şam fazla içerek sarhoş olmuş ve 
Eminönünden geçerken cebinden çı
kardığı tabancasile havaya ateş etmek 
istemiştir. Sarhoşlukla ne yaptığımn 
farkma varamıyan delikanlı kendi 
kurşunUe sağ bacağmdan ağırca ya
ralanmış, tedavi içm Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmıştır. 

107 İdlo köylü sigarası 
yakalandı 

Küçükçekmece yoUle Çatalcadan İs-
tanbula bir kamyonla sevkedilen 107 
kilo köylü sigarası kaçak olarak Ye-
şilköyde müsadere edilmiştir. Şoför 
Salâhaddin ile kamyon sahibi de ya
kalanarak haklarmda tahkikata baş
lanmıştır. ^ 

Haklı şikâyetler 
Şirketi Hayrîyenin 

yaz tarifesi 
Şirketi Hayriye, kış tarifesini 

değiştirmeği elbette düşünmeğe 
başlamıştır. İki senedir bunca 
ricalara rağmen bir türlü yap
madığı Boğaziçi - Rumeli çıkış ve 
iniş serferlerinin Beşiktaştan Üs-
küdara aktarmalarını bu sene 
ihmal etmese bari... 

Boğaziçinde bir okuyucunua 

Teşvikiye camii 
E v k a f b u c a m i i g e n i ş l e t m e ğ e 

k a r a r v e r d i 

Evkaf idaresi, cemaatsız olan bir ta
kım camilerle mahalle mescidlerini 
tasfiyeye tâbi tutmuştu. Esasen bu gi
bi camilerle mescidlerin pek yalanla
rında diğer büyük camiler vardır. 

Diğer taraftan şehrin Beyoğlu taraf
larında da cami ihtiyacım nazarı dik
kate alan Evkaf müdürlüğü geçen se
ne Beyoğlundaki Ağacamisini esaslı 
surette tamir ettirmişti. Ancak Tak
simden Şişliye, Kurtuluş ve Maçkaya 
kadar uzanan geniş sahada Nişanta-
şmdaki Teşvikiye camisinden başka 
bir cami yoktur. Bu cami de pek dar
dır. Bunu göz önüne alan evkaf ida
resi, Teşvikiye camisini genişletmeğe 
karar vermiştir. Bu maksadla bir de 
proje hazırlanmıştır. Bu projeye göre 
caminin içinde bulunan Hüngâr mah-
felinin altındaki odalar kaldırılacak ve 
cami genişletilecektir. Bu proje Evkaf 
umum müdürlüğünce kabul ve tasdik 
edilmiş ve 938 bütçesine tahsisat ko
nulmuştur. Camide yapılacak bu tadi
lâta önümüzdeki yazın içinde başla
nacaktır. 

Bundan başka Taksimden Şişliye ve 
kurtuluşa kadar hiç bir cami bulun
madığı ve bütün cenazelerin Teşvikiye 
camisine nakline mecburiyet hasıl ol
duğu gözönüne alınarak biri Pangal-
tıda, diğeri de Şişlide iki cami yapılma
sı düşünülmektedir. 

Kim yaraladı ? 
Celâlin sevgilisi kendisinin 

alâkası olmadığını söylüyor 
Evvelki akşam Beyazıdda vukua 

gelen cerh vakası hakkında polis tah
kikatı devam ediyor. Sevgilisi Mahmu-
re tarafından bıçakla yaralandığım 
ifade eden mecruh Celâl, tedavi altı
na ahndığı Cerrahpaşa hastanesinde 
verdiği ilk ifadeyi teyid etmiştir. 

Yarahnın iltica ettiği Beyazıddaki 
kırtasiyeci dükkânı sahibi yarahyı bu 
kadınla beraber görmüştür. Dün ya
kalanan Mahmure ise kendisine isnad 
edilen suçu inkâr etmiştir. Fakat ka-
dımn ifadesinden de istifade edilerek 
Tavukpazarında bir kahvede oturan 
Ahmed isminde biri yakalanmış ve 
üzerinde bir de bıçak bulunmuştur. 
Celâli, sabıkalı Ahmedin yaralamış 
olmasmdan da şüphe edilmektedir. 
Carihin kadın mı, yoksa Ahmed mi 
olduğu bugün neticeleneceği ümid 
edilen tahkikattan anlaşılacaktır. 

Otobüs servisi 
Encümenler 500 
bin liralık tahsi
satı kabul ettiler 

otobüs servisi için belediyenin şe
hir meclisinden istediği beş yüz bin li-
rahk tahsisat bütçe ve kavanin encü
menleri tarafından tedkik ve kabul 
edilmiştir. Meclisin yarınki toplantı-
smda encümen mazbatalanmn oku
narak meclis heyeti umumiyesinin bu 
talebi kabul etmesi bekleniyor. 

Beş jnüz bin liralık tahsisat içinde 
sipariş edUecek otuz otobüsün güm
rük resmi de dahildir. Belediyenin şe
hir meclisinden alacağı salâhiyeti, mil
lî bankadan istikraz etmek, yahud kre
di açmak suretile belediyeye otobüs sat
mak için talip olan firmalann vere
cekleri teklife göre kullanacaktır. 

Beykozda 23 Nisan bayramı 
Beykozda Çocuk ve Hâkimiyeti mil

liye ba5Tamı bütün değenle kutlandı 
Yapılan program dahilinde sabahle
yin bütün mektepler Beykoz Merkez 
okulunda toplandılar. Hükümet ko
nağı ve Parti binası ziyaret edilerek 
Cumhuriyet alanına geldiler. Orada 
toplanan bir çok halk ve mektepliler, 
Atatürkün büstüne birer çelenk koy
dular. Sonra merasim başladı. İstik
lâl marşı çalındı. Kaza kaymakamı 
İhsan Kurtan ilk sözü söyledi. Bu 
bayramın tarihçesinden ve değerin
den bahsetti. Bir çok yerlerde alkış
landı. Sonra öğretmenler adına Çu
buklu öğretmenlerinden bayan Sadi-
ve kürsüye geldi. Çok ince ve âdeta 
bir şUr gibi söylediği söylev herkesi 
tesir altında bıraktı ve günün bütün 
duygulanm etrafa yaydı. Daha son
ra gençler adına malmüdürü Ekrem 
Amaçm Aniara duygularile bezen
miş sözleri herkesi hayran etti. Mek
tep yavrularmm bu bayrama dair 
sözleri ve cevaplarile merasime niha
yet verildi. 

Çocuklar Şirketi Hayriyenin tahsis 
ettiği vapurla Anadolukavağma ka
dar bir gezmti yaptılar. 

Borsacılar 
Telefonda ucuz tarifeden 

istifade edecekler 
Ankara borsası acenteleri İstanbuUa 

alâkalarım kesmiş olmalarma rağmen 
sık sık meydana gelen zaruretler dola-
yısUe günde birkaç defa İstanbulla 
telefon muhaberesi yapmağa mecbur 
olmaktadırlar. 

Borsacılardan her aboneye olduğu 
gibi normal tarifeye göre para alm-
dığmdan bazan uzunca süren telefon 
muhabereleri mühim yekûn tutmak
tadır. Acentelerin müracaatı üzerine 
Başvekâlet bir kolayhk ve yardım ol
mak üzere borsacılara tenzılâtü tari
fenin tatbUci hususunda alâkadar ma
kamların nazarı dikkatini celbetmiş-
tü:. 

Neticede İstanbulla muhabere ha
linde bulunmağa mecbur acentelere 
tenzilâtü tarifenin tatbiki münasib 
görühnüştür. Bu cihet borsacıları son 
derece memnun etmiştir. 

İSTANBUL HAYATİ 
Çocuk bayramı 

Sabah erkenden, kuş cıvıltılannı 
andıran şen kahkahalar sokakları 
çınlattı. Cicilibicili minimini grupları 
oynaşa gülüşe mekteblerinde toplan
dılar. Yürüyüş deaı^neleıini, şarla 
provalarım tamamladıktan sonra 
elele tutuşup geçid alayına çıktılar. 
Zümrüd ovaların göğsünü okşıyaa 
serin, dupduru ırmaklar gibi cadde
lerden aktılar. 

Yarının büyükleri; kendilerine bu
günü hediye eden ulularına şükran 
borçlarım öderken, o kıymetli hedi
yenin hakiki sahibleri olduklarını da 
çok güzel isbat ediyorlardı. Hep bir 
ağızdan istiklâl marşım söylerken; 
minimini ağızlardan yülraelen kes
kin ses dalgalan öndeki davullarm, 
borazanlann gürültüsünü bastırıyor, 
ta uzaklarda çmhyordu. 

Tabibi yaşayışında çok yumuşak 
olan o körpe göğüsler, yurdlannı, 
cumhuriyetlerini koruma sırasmda 
birdenbire çelikleşip gerileceklerini 
anlatmak için kabarıyor, ve hep bir
den boşanıyordu. 

Türküz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç 
siperL 

Sesleri koca meydanlardan taştı, 
sonsuz ufuklarda dalgalandı. 

VaktUe biz de birçok alaylara işti
rak etmiş, bağırıp çağırmıştık. Fa
kat bizinUd, anlamadığımız bir dille 
sıralanmış ilâhilerdi. Niçin ve ne 
söylediğimizi bUmeden mubassırın 
zoru, hoca efendinin korkunç bakış
ları altında zoraki haykırır durur
duk. Dün önümden geçen minimini 
alaylarına dikkat ettim. Konuştuk' 
lan dille söyledikleri kelimelerin ma
hiyetini o kadar i}ri kavramış, be
nimsemişlerdi ki; ezberledikleri Ur 
şarkıyı değil, minimini göğüslerini dol 
duran yüksek inancı haykınyoıiar-
dı. Ezberletmiye lüzum yok. Onlram 
dilleri, yüksek duygularını anlatmak
tan âciz değil. 

Türke durmak yaraşmas, 
Türk önde, Türk ileri. 

Diye haykırırlarken minimini gözleri
nin keskin bakışaln, görünen saha* 
lara sığmıyor, daha çok geotılş ufuk
lar anyordu. 

Toplandılar, alaylar kurdular. An-
hyarak, inanarak söyledUer, haykır-
düar. Gülüştüler, oynadılar. 

İşte, bugünün çocuklan bayram
larını böyle geçirdiler. Yannm btt-
yükleri olduktan zaman da yapacak-
laırm çok iyi öğrendilo*. 

Cemal Refik 

T ü r k k a d ı n h e k i m l e r i b i r l i 
ğ i n i n t o p l a n t ı s ı 

Türk kadın hekimleri birliği bu 
ayın toplantısını B. Prof. Ali Esadm 
reisliği altında, Türk Tıp Cemiyeti 
salonunda yapmıştır. 

Prof. Ali Esad Birol, Röntgenle ve 
Hysterographie ile teşhis deilmiş do
kuz aylık bir dış gebelikten, Prof. 
Liepmann indifa devrine aid nadür 
iki müstahzarla bir oraire melanob-
lastomundan, Prof. Tevfik Remzi 
Kazancığil, rahimden düşen iki ka-
dük vakasından, doçent Naşid Ere* 
dış gebeliği iltibas eden bir follikel 
kanamasmdan, doktor Saim Sağlık 
deri içine Prolan zerkile gebeUk teş
hisinden, doktor Saim mesaneye fis-
tüUse olmuş bir parametritten bah
setmişlerdir. 

Münakaşalara: Prof. Ali Esad, Prof. 
Liepmann, Prof. Tevfik Remzi Kar 
zancığil, doçent Naşid Erez. doktor 
Saim, doktor Şerif Çanga, doktor 
Şükrü Ansay, doktor Saim iştiıilk et-, 
mislerdir. 

Bay Amcaya göre. • • 

j^^^^^^<iiye meşahire mahsus me-
Üstari ^ ^ P " ^ ^ * kalktı, bu sefer de 

taklara uzun ömür verildi gaüba 
*y Amca I Amca' 

B- A. _ • Maşallah, del.. 

Maşallah amma, asrî mezarlık 
boş duruyor. Hattâ belediye, yüz lira 
verenlere buradan yer vermeğe ka^ 
rai- vermiş... 

... Fakat nasıl olur bay Amca, ma
dem •> ki orası bir kere (Meşahirindir) 
denildi... 

... Şimdi yüz lira verdi diye San 
çizmeli Mehmed ağa oraya naal ya-
kışu:?... 

<S*^»'rt^/\->o«gO»Kİ<e»,_ 

B. A. — Pekâlâ yaıaşır Dayım, ölü
süne yü2 lira verebUecek adam dft 
meşahirden sayılır!.. 
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iktisadî ve malî hafta 
t0mm mm 

Avrupa borsalarında sükûn -
Ankara borsasında vaziyet 

Avrupa siyasî muhitinde sulh tema
yül ve teşebbüsleri hayırlı surette in
kişaf ediyor. Son seneler zarfında 
•üzüntü ve heyecan içinde yaşamağa 
alışmış olan insaniyet için bu adetâ 
anormal bir vaziyettir. Tıpkı eski ka
vimlerde, hattâ hâlen de bazı iptidaî 
akvamda harp normal, sulh anormal 
bir vaziyet telâkki olunduğu gibi... 
O vakit gaza; ve cengâverlik erkeklik 
çanmdan sayılırmış. Halbuki gaza ve 
cengâverlik bir gaye değil, bir vasıta 
Jdi: Aç kannlan doyurmak vasıtası. 
Bir kabile komşu kabilenin üzerine 
hücum edip varmı yoğunu talan et-
tikten sonra ister istemez, sulh vazi
yeti hasıl olurdu. Karınlar yeniden 
acıkmağa başlayıncıya kadar... 

İyi düşünülecek olursa, dünyanın 
şimdiki vaziyeti de bundan farklı bir-
şcy değildir; yalnız o gayeye erişmek 
için vasıtalar değişmiş, yeni yeni va-
gileler ihdas olunmuş, medeniyet ni-
kabı sanki bunların ayıp tarafını ört
müştür. 

Sulh olsım da, varsın anonnal gö-
«üksün! Yeter ki yeryüzündeki mü-
letlere harpten gayri vasıtalarla yaşa
mak imkânı verilsin. Avrupa ve Ame-
rikanm ağır başlı devlet adainlarımn 
flycvm düşündüğü budur. İngütere -
İtalya anlaşmasından sonra başlanı
lan İtalya - Fransa müzakereleri, bu 
yolda atılmış adımlardır. 

Almanların Sudetes'lerle meskûn 
Çekoslovakya arazisine göz dikmesi 
bilhassa orada: sanayiin pek inkişaf 
etmiş bir halde bulunmasmdan ileri 
gelmektedir. Çekoslovakya devletinin 
o havaliye İsviçre kantonları teşkilâtı
nı andırır bir muhtariyet vermeğe ri
ca göstermesi, ve hele bımu İtalyan 
imparatorluğunu tanımasmı mütea
kip yı^pması, Times gazetesi tarafm-
]Aan akıllı bir hareket olarak tavsif 
fdümektedir. 

• 
Okuyucularımız belki hatırlarlar, 

geçen sene Şimali Amerikada vuku 
bulan büyük feyezanlar neticesinde 
hububat mahvolmuş, bu sayede Ar
jantin hükümeti bütün, stoklannr 
yüksek fiatle dünyaya satarak hem 
•engin olmuş, hem de eski istikraza 
lannı toptan tesviye edebUmiştl. Ar
jantin, dünyaıun başlıca a ra î memle
ketlerinden biri olduğu îçin oranın 
jnahsulât fazlalığı veya noksanlığı 
Avrupa fiatleri üzerine mühim bir rol 
oynar. İşte bu sene, geçen senenin 
aksine olarak, mevsimin kısmen ku
rak, kısmen de pek yağmurlu geçme
si neticesinde, mahsulün yandan faz
lası mahvolduğu için, şimdi hem Ar
jantin iktisaden nazik bir vaziyete 
düşmüş, hem de dünya hububat fiat
leri yükselmek tehlikesini göstermiş
tir. Arjantinin hesap muvazenesi bü
yük bir açık irae etmektedir. Bu vazi
yette millî parayı tutmak imkânı ol
madığından, hükümet İngilterede mü
him bir istikraz ekdetmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

Almanya; bu sene ikinci defa olarak 
hazine bonosu şeklinde bir milyar 
marklık bir istikraz ekdetmektedir. İh
raç fiati 98,75, faiz de yüzde 4,50 dir. 
Btmun 250 milyon markma Almanya 

*̂  dahilinde derhal alıcı bulunmuştur. 
Kusur 750 milyon mark için 19 nisan
dan 4 mayısa kadar souscription müd
deti tayin olımmuştur. Bu istikrazı 
piyasaya ihraç edecek bankalar kon-
•orsiyomu mcyatamda Cr6dit AnstaJt 
^ienerbank Verein ve Merkurbank 
gibi Avusturya bankalan da vardır. 
jLvusturyalüann müşterek vatan için 
yapacakları ilk ikrdz budur. 

• 
j Fransada Daladier kabinesi, efkâ-
t ı umumiyede sükûn hasıl olması ve 
Dunun neticesinde piyasada bir ge-
mlşlik vukubulması üzerine şimdilik 
IBank dö Franstan avans almak sa
lâhiyetini istimal etmiyeceğini söyle
miştir. 

Kabinenin hazırladığı ve herkesin 
merakla beklediği iktisadî ve malî 
kararnameler bugün Pariste neşir ve 
İlân olunacaktır. 

Paris borsası geçen hafta başhyan 
iyi temayülleri muhafaza etmekte

dir. Rantlar ve bUûmum esham ve 
tahvilât sağlamdır. Faiz haddi de ol
dukça gerilemiştir. Keza Fransız 
frangı da İngiliz lirasına nazaran 
158,20 de bir puan daha yükselmiştir. 

A n k a r a b o r s a s ı n d a v a z i y e t 
Ankara borsasmda bu hafta zar-

fmda - kambiyo muamelâtı hariç -
yüzde yedi buçuk faizli Türk borcu 
tahvilleri üzerine az iş yapılmıştır. 
Muamelâtın azlığı ve vadeli işlerin 
fıkdam yüzünden geçen likidasyonda 
röpore bir şey kalmamıştır. 

Devlte dahilî istikrazatı üzerine 
alışverişler normal bir surette devam 
etmektedir. Ergani tahvillerinin son 
kuponu kesildikten sonra fiati (95) 
kuruştur. Sivas - Erzurum tahvilleri 
95,75 kuruştur. 

Anadolu grupunda hisse senedleri 
23,60 lirada 20 kuruş kaybetmişler, 
tahviller 39,90 lirada sabit, mümes-
süler senedleri de 40,60 lirada 20 ku
ruş kazannuşlardır. Merkez bankası 
98 liradır. 

Endüstriyel kâğıdlardan Aslan Çi
mento 55 kuruş kadar yükselerek 
11,70 lirada kaldı. 

Diğer esham ve tahvilât fiatlerin-
de bir değişiklik yoktur. 

Türk altını geçen hafta gibi 1034 
kuruş fiatindedir. 

Ecnebi tahvillerden: 
Mısır Kredi Fonsiyesi 1903 tertibi 

107,50 
Mısır Kredi Fonsiyesi 1911 tertibi 

87. 
Maverayı Erdün 3,60 lirada. 
Geçen haftaki fiatlerini muhafaza 

etmektedirler. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
•^ Şişli Kızılay Başkanlığından: Kuru

mumuz tarafından yardıma muhtaç ço
cuklara dağıtılmak üzere Nişantaşı Işık 
lisesi ile Pangaltı lisesinden 300 parçadan 
fazla müstamel elbise ve ayakkabı, Dam 
Dösiyon kız lisesi tarafından da bir san
dık dolusu müstamel ve bir sandık dolu-
au kendilerinin hazırladıkları yeni muh
telif elbiseler gönderilmek suretile göste
rilen büyük insaniyete sevindirdiğimiz 
yavrular namma teşekkür ederiz. 

Işık lisesi ilk üçüncü sınıf talebesi ay-
nca aralarmda topladıkları bir kumba
ra dolusu parayı da getirmişler ve içeri
sinden çıkan 505 kuruşu teslim etmişler
dir. Bu yavrulara da bilhassa teşekkür 
ederiz. ^ ^ ^ ^ 

Bu akşam 9 da 
Kadıköy Süreyya 

Sinemasında 
S E V D A O T E L İ 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Süruri 

Müzik : Karlo 
Yakında ÜÇ YILDIZ 

3 Mayıs Salı 

MÜNİR NURETTİN 
K O N S E R İ 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Programda: Klâsik eserler ve 
Münir Nurettin'in yerü bir eseri: 

F E R Y A D 
Biletler Ağacami Philips Mağa
zasında satılmaktadır. Tel. 43343 

Alman ordusunun 
talimleri 

M o t ö r l e ş t i r m e n i n t e s i r l e r i 
t e d k i k e d i l d i 

Berlin 24 (A.A.) — Havas ajansı-
lun muhabiri bildiriyor: İlk defa ola
rak bütün ordu, şefi general von 
Brauşitşin huzurunda açık arazide 
üç gün süren talimler yapmıştır. Bu 
talimlerden maksad, motörleştirme
nin tesirini göstermek ve motorlu kı
talara mensup bir askerin uzun yü-
rüyüşlderden sonra müessir surette 
çarpışmağa muktedir olduğunu isbat 
etmektir. 

İlk iki gün zarfında motorlu kıta
lar garbi Almanyada kâin Paderborn 
civannda Lippe'te ve Teutoburger -
Vald'daki sırtlardan ve çocuklardan 
günde 150 kilometre katetmek sure
tile inip çıkmışlardır. 

Talimlerin üçüncü günü cihet ta
yini ile beraber bir gece yürüyüşüne 
tahsis edilmiştir. Bir kaç ecnebi ata
şesi bu manevralarda hazır bulun
muşlardır. 

Matbuat, bu talimlerin motör-
leşme sahasında elde edilen terakki
leri gösterdiğini, esasen 1937 senesin
de yapılan manevralar neticesinde 
bu yolda muvaffakiyetler kaydedil
diğini ve bunların Alman ordulan 
Avusturyaya girdiği zaman da teey-
yüd ettiğini tebarüz ettirmektedirler. 

Bununla beraber bu iddialar bazı 
müşahitlerce kısmen nakzedilmiştir. 
Çünkü Alman kıtaları Avusturyaya 
girdikleri zaman motorlu kıtalarda 
oldukça mühim arızalar zuhur et
miştir. 

ALFRED CORTOI'nun 
Vedaı münasebetile bu akşam 

FRANSIZ tiyatrosunda 
(CHOPİN'in 12 % 10 12 % 25) 

24 TETEBBU 
Tamamesn icrasmı müteakib 

CHOPİNMn eserinde 
Musiklşinaslığın dehası 

Tezi üzerinde bir 

Konferans konseri 
verecektir. Bu yenilik, büyük kon
feransçı üstadın dehasını takdir 
nazarile seyretmek imkânını ve
recektir. Bu gibi konserler, Bari
sin en büyük artistik hâdiselerini 

teşkil etmektedir. 
M U T A D F İ A T L A R 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Hakkı Ruşen arkadaşları 
Matmazel Miçe - Pençef 
varyetesi birlikte iki 
oyun birden: SOLUK 
ÇİÇEK piyes 1 perde, 
SOYULAN HIRSIZ ko
medi 2 perde. Halk ge
cesi: Localar 100, her yer 
20 paradi 10 kuru^. 

Tunusta_Yaziyet 
400 kişi alabilecek bir 

kamp kuruluyor 
Tunus 24 (A.A.) — Hükümet ma

kamları, şüpheli ve muzır şahıslar 
meselesini halletmek üzere 400 kişi 
alabüecek bir kamp kurmuşlardır. 
Bütün meskensiz ve şüpheli şahıslar 
bu kampa sevkedileceklerdir. Şimdi
ye kadar zannaltına alınmıyan ye
gâne - yeni Düstur - şefi olan Tahir 
Esfar'm 22 nisanda tevkif edildiği 
umumî valilikten bildirilmektedir. 

Şehirde yapılan baskınlar netice
sinde tevkif edilen 150 kişinin ellisi 
serbes bırakılmıştır. 

Y e n i t e v k i f l e r 
Paris 24 — Tunusda yeniden bazı 

tevkifler yapılnuştır. Bunların içinde 
Tunus barosuna mensup bir kaç avu
kat da vardır. Elvatan gazetesi sahi
bi, himayeci devlet olan Fransamn 
hukukuna hücum ettiğinden dolayı 
bir sene hapse mahkûm olmuştur. 

Alınanyadal(i Lehliler 
tazyik ediliyormuş 

Leh meclisi Hariciye encüme
ninde bir mebus bunu 

iddia etti 
Varş(yüa. 24 (A.A.) — Diyet Hari

ciye encümeninde beyanatta bulunan 
mebuslardan Jan Valevski, Almanya-
yı ekalliyetlere mütekabilen iyi mu
amele edilmesine dair olan Almanya-
Polonya beyannamesine Polonya de
recesinde ihlâs ile riayet etmemekte 
olmakla ittiham eylemiştir. 

Mumaileyh, nasyonal - sosyalist 
teşekküllere dahil olmıyan Polonya 
köylü ve amelesinin bir takım tazyik
lere maruz kalmakta olduklarım 
söylemiştir. 

A v u s t u r y a m i l l î b a n k a s ı 
t a s f i y e e d i l i y o r 

Berlin 24 (A.A.) — Resmî gazetede 
intişar etmiş olan yeni bir kanun, 
paraya ve Rayhşbanka müteallik olan 
Alman kanunları ahkâmını Avustur
ya erazisine teşmil etmektedir. 

Avusturya millî bankasının bank
not ihracı hakkına nihayet verilmiş 
ve bankanın tasfiyesine girişilmiştir. 
Yanndan itibaren Avusturya millî 
bankasının banknotları piyasada ka
nunî olarak tedavül etmiyecektir. 
Maamafih malsandıklan, 15 mayısa 
kadar bu banknotlarla yapılacak te-
diyatı kabul edeceklerdir. Avusturya 
millî bankası hisse senedleri sahipleri 
senedlerine mukabil yüzde dört bu
çuk faizli ve 100 Avusturya kronu 125 
mark hasebile 20 senede kabili tesvi
ye hazine bonoları alacaklardir. 

Top 
Mak?ne 

Keman... 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Nihayet iş, insana dayanıyor. 
Her memleket, her devlet, bütçesin
den ve gelirinden azamî ' fedakârlık 
ederek, istediği fabrikayı satın alıp 
kurdudur, dilediği fen ve teknik vası-
talarmı getirir. Eğer bunları işlete
cek insana malik değilse, eğer millî 
kültür ve medeniyet seviyesi bunları 
kullanacak ve devamını temin edecek 
seviyeye gelmemişse, bunlar ya ça
bucak batar, yahut yabancı ellerde 
tehlikeli istismar vasıtası olur. Tarih
te, bilhassa kendi tarihimizde, bımun 
çok ve acıklı misalleri var. 

Türkiyede bu ilerleme hareketi 
müsbet olarak yürüyorsa, büyük şe
hirler kuran, memleketi demiryoUari-
le kaplıyan, fabrikalar açan Kema
list rejim aynı zamanda musikî sa
natkârları, cessur ve usta tayyareci
ler, ilim, fen ve sanat adamları da 
yetiştirebiliyorsa bunun sebebi, sade
ce, bu işlere bir arada ehemmiyet 
vermesi, «insan» denilen ve maddeye 
hâkim olan baş âmilin kıymetini an-
lamasıdır. Hakikat şudur: Türkiyenin 
ilerlemesi, türk milletinin ilerlemesin
den doğuyor. Bize şaşanlar, büyük en
düstri ile musikinin - birbirile en alâ
kasız sanılan bu iki şubenin bile - an
cak birlikte yaşıyacağma kanaat ge
tirdiğimizi bilmiyenlerdir. 

Bunun en parlak delilini mi isti
yorsunuz? Türk ilerleme hareketinin 
kurucusu olan Atatürk, Cumhuriye
tin onuncu yıl dönümünde, oi'dunun 
muazzam geçit resmi meydanında 
millete hitabederken demişti ki: 
*Şunu da ehemmiyetle tebarüz etti
reyim ki yüksek bir insan cemiyeti 
olan Türk milletinin tarihî vasfı da 
güzel sanatları sevmek ve onda yük
selmektir...» O günde bu dersin değe
ri çok büyüktür: Terakkinin esas şar
tı, milletin kültür ve medeniyet sevi
yesinin yüksekliğidir. Herşey, bun
dan, kendiliğinden doğar. En modern 
topu kullanmasmı bilen asker, en ka
rışık makineyi çalıştıran işçi, piyano
ya, kemana hâkim sanatkâr... ancak 
hepsinin bir arada var olmasile üer-
leme vardır. 

Necmeddin Sadak 

Bir eşeğin semerinden 
600 lira çıktı 

D e s t e d e s t e b a n k n o t l a r 
p a ç a v r a y a s a r ı l m ı ş 

izmir (Akşam) -^ Kemalpaşa kaza
sının Ören köyünde oturan Mehmed 
Ali adında biri, fakir bir kadından sa
tın aldığı bir eşeğin semerinde 600 li
ra bulmuştur. Eşek, Mehmed Aliye 
geçtikten bir müddet sonra ölmüş, 
Mehmed Ali, başka bir eşek satm al
mış ve eski semeri tamir ettirmek için 
semerciye vermiştir. Semerci, semeri 
tamir ederken içinden çıkan bir pa
çavrayı dükkânmın bir kenarına at
mış, tamirden sonra semeri Mehmefl 
Aliye verirken: 

— Bu paçavra semerden çıktı, is
tersen onu da al! diyerek şaka etmiş
tir. Mehmed Ali merak etmiş, büyük 
paçavrayı açınca içinden deste deste 
para çıktığım görmüş, parayı sayınca 
600 lira olduğunu anlamıştır. 

man 
—^ 

Başvekil bu akşam 
Atineye gidiyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Türkiye - Yunanistan ittifakı iki 

memleketin hakikî menfaatlerinden 
doğan ve iki milletin hisleıine tama-
mile tekabül eden mesud bir vakıadır. 
Bunun ilk defa olarak tahakkuk sa
hasına intikaline benim de bir hissem 
olduğunu hatırlamakla şu dakikada 
bir kat daha bahtiyarlık duyuyorum. 

İki memleket arasındaki ticaret mü
nasebetlerini tanzim etmek için 1932 
senesi içinde İktisad Vekili olarak 
Atinaya gitmiştim. Hükümet bu fır
sattan istifade ederek beni daha o za
man Yunan hükümeti ricalile antant 
kordial muahedesi üzerinde teatii ef
kâra memur etmiş ve ben de bunu 
memnuniyetle üzerime almıştım. 
Müşterek hududlanmızın garantisi 
formülünü Yunan hükıımetine Tür
kiye hükümeti namına teklif eden 
ben olmuştum. 

O vakit komşumuz Bulgaristanın 
da iştirakile tahakkuk mevkiine kon
ması Türkiye ve Yunanistan hükü
metleri tarafından derpiş edilerek 
görüşülmüş dan bu muahede az za
man sonra Türkiye ve Yunanistan 
arasında akdedildi. 

Yugoslavya birliğini yapan şimalî 
Balkan müttefikimizin müteveffa 
kahraman kralı Aleksandr diğer Bal
kan müttefikimiz Romanyanın haş
metli kralı ikinci Karol ile görüştük
ten sonra İstanbulda Şefimiz Atatür-
kü ziyareti neticesinde Balkan misa-
kının doğması gibi bir tekâmül bu ilk 
sulh anlaşmasım tetviç etmiştir. 

Bugün Türkiye ile Yunanistan ara
sında bir kat daha kuvvetli bir bağ 
teşkil edecek olan yeni muahedemiz 
Balkanlarda artık bütün dünya için 
görünür ve arzuya değer bir hakikat 
olan sıkı dostluğu ikmal etmekte ve 
sulh politikamızın çok açık bir eseri 
olarak tebarüz etmektedir. 

Bu muahede mevcut antant kordi-
alin tetbiki şekillerini tasrih eden 
yeni ve kıymetli bir vesika olacaktır. 
Balkan müttefiklerimiz yeni Türk -
Yunan muahedesine ıttıla hasıl ede
rek onu tasvip ve takdir etmişlerdir. 

İşte bütün bu sebepler ile Atinayı 
ikinci defa olarak ziyarete giderken 
hep aynı siyasetin ifadesini görüyor, 
hep 'aynı sarsılmaz dostluğun haber
cisi olmak şeref ve saadetini duyuyo-
rum.y> 

Amerikanın bitaratlığı 
K a n u n d a b a z ı d e ğ i ş i k l i k 

y a p ı l m a s ı i s t e n i y o r 
Vaşington 24 (A.A.) — Bitaraflık 

kanununu hazırlamış olan ayandon 
Nay, bu kanunun dahilî harp hainı-
de tatbik edilmemesi için pazartesi 
günü ayan meclisine bir takrir vere
ceğini söylemiştir. 

Nay, İspanyaya gönderilecek olan 
silâhlara konulan ambargonun kal
dırılmasını intaç edecek olan bu Icik-
rire birçok ayan azasının müzaheret 
edeceğini ümid eylemektedir. 

Nay tarafından hazırlanan karar 
sureti, İspanya hakkında ayan nıcc-
lisine tevdi edilen ilk karar suretidir. 

Bitaraflık kanununun tamamile il
gası hakkında ayan âzasından King ta
rafından da meclise bir karar sureti 
verilmişse de hariciye encümeni bunu 
hiç müzakere etmemiştir. 

Bu akşam \ S A K A R Y A sinemasında -^ 
Rejisör ROUBİN MAMOULİAN,!n en büyük renkli filmi 

(B E C K Y S H A R P ) 

NAPOLEON'un METRESİ 
Zengin ve göz kamaştmcı dekorlar arasında geçen fransızca sözlü bir film 

Son asnn açık meşrep ve şuh kadınlarından biri olan şayanı 
hayret maceraperest «BECKY SHARP» rolünde 

MiRiAlVI HOPKiNS 
İlâveten: PARAMOUNT JURNAL ve «TEHLİKELİ SPORLAR» 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 

^ma^KK^tm zenginlik - İhtişam - Lüks - Nefis danslar 

^

Muazzam orkestralar - Eğlenceli ve meraklı bir mevzu 

Altın Yağmuru Çarşamba akşamı; M E L E K sinemasında 



n 

tayy< 
yapt ı irecek 

Fransa mümkün mertebe süratle 
2500 tayyare yaptmnağa karar vermiş
tir. Bundan evvel 1500 tayyare imal 
etmeğ̂ e kararlaştırmıştı. Şimdi bu mik
tar arttınlmış ve mühim siparişler ve
rilmiştir. Hava nazın B. L&şanbrin 
parlâmentodan istediği yirmi milyon 
Ingiüz liralık fevkalâde tahsisat kabul 
edildikten sonra kalan siparişler de ve
rilecektir. 

Fransız hava donanmasınm takvi
yesi için Hava nezaretinin hazırladığı 
plân üç safhaya aynlmıştır: 

1 — Mevcud hava filolarının tayya
releri yerine modem tayyareler yapı
lacaktır. 

2 — Mevcud hava filolarınm kuvvet
leri arttınlacakür. 

3 — Büsbütün yeni hava filolan vü-
cude getirilecektir. Şimdiye kadar 
Fransız fabrikalan ayda ancak 40 tay
yare imal ediyordu. Bu suretle senede 

yapılan tayyarelerin mevcudu beş yü
zü bulmuyordu. 

Tayyarelerin az yapılması fabrikala-
rm imal kudretinden değil hükümet 
siparişlerinin mahdud bulunmasmdan 
ileri geliyordu. 

İmalâtın az olmasında bir âmil de 
Fransanm ham madde tedarikinde uğ
radığı güçlükten ileri geliyordu. Çün
kü tayyare imalinde elzem bulunan 
bazı maddelerin Fransada tedarikine 
âdeta imkân yoktu. Yeni tahsisat ile 
en ziyade ham maddenin tedarikine 
ehemmiyet verilecektir. 

Tayyarelerin çoğalması ile tayyare
cilerin de çoğaltılması icap etmekte
dir. Bu maksadla birçok ihtiyat zabi
ti muvakkaten fiilî hizmete alınacaktır. 
Yeni zabit yetişinceye kadar bunlar 
kullamlacaklardır. 
Diğter taraftan Amerika da Fransaya 

600 büyük bomba tajryaresinin tesli
mini teklif etmiştir. 

Herkesin 5CX) 
Amerikalılar herşeyi tıpatıp hesap 

«derler. 
Son gelen haberlere göre, her Ame-

«•ikalmın, evinde 500 cild kitabı bulun-
*"alıymış. 

Amerika kitapçıları birliği kongre
sinde bu hükmü vermişler ve 500 cild-
lik bir aile kütüphanesi yapmışlar. 

Bu yeni kütüphanede şu kitaplar 
var: 

190 cild roman ve hikâye. 70 cild 
bJografya. 50 cUd tarih, 25 cüd seya-

kitabı olmalı!.. 
hatname. 40 cild manzume. 10 cild ti
yatro. 10 cild felsefe. 105 cild muhte-
Uf mevzuda eser. 

Bu hesaba göre kütüphanenin yüz
de 38 i roman ve hikâye, yüzde 14 ü 
biografya, yüzde 10 u tarih, yüzde 5 i 
seyahatname, yüzde 8 i manzume, yüz
de 2 si tiyatro, yüzde 2 si felsefe, yüzde 
21 i muhtelif mevzulardır. 

Bu kütüphanelerden birini bay Ruz-
velte hediye ettiler. 

Almanyada sablan Idtap 
3 üncü Rayştan beri, Almanyada, 

Renin öte sahUindeki katolikler aley
hine kuvvetli bir propaganda başla
dı. Bu propaganda hergün biraz daha 
Şiddetleniyor amma, aksi tesir yapı
yor. 

Vürtenberg, Prusya ve Baviyera'da 
^ocil satan üç müessese 1937 senesin
de bir milyon otuz bin incil satmışlar. 
Bu satış 1936 senesine nazaran altmış 
bin fazladır. 

Günahkâr kadınlar için 
Mısır hükümeti, birkaç senedenberi 

devam eden bir anket sonucu umumî 
evleri kapatmağa karar verdi. 

Bu karar günahkâr kadınların hiç 
de hoşuna gitmemiş ve hükümete baş 
vurup nasıl ve ne ile geçineceklerini 
sormuşlar. 

Mısır Sıhhiye nezareti bir kanun lâ
yihası hazırhyor. Bekâr erkeklerden 
bir vergi alıp bu günahkâr kadınla
ra dağıtılacak. 

İspanya harbi 
^anh savaş, İspanyamn en gûzei 

^ahirlerinde taş üstünde taş bırakma-
*• Bu harbin fecaatini senelerce an-
^acaklar ve anlatmakla bitirenviye-
cefcler... 

Ancak hiç kimse, İspanyadaki har' 
^n Hotlivudda tesirini göstereceğini 
"•^lına getirmemiştir. İspanya harbi-
^n kanlı safahatı Hoaivudda gülünç 
°^r akis uyandrrdt. Stüdyolarda yO' 
dizlar ve figüranlar maJciyajlann» 
yapmak için takma sakalla takma 

^mk bulamıyorlar. 
Holiivuxia, sakal ve bıyık yapmak 

^^^e saç, Balkanlardan gidiyormuş. 

ve sakal bıyık 
Bu alışverişin komisyoncuları da İs
panyol Yahudileri imiş... İspanya 
harbi uzun sürünce sakal, bıyık alış
verişi de durmuş. 

Amenkada saç ahşverişi yasaktır... 
HöUivud stüdyblanmn dara geidiJde-
rint anlarsnuz... 

İyi amma, takma sakal ve bıyık yok 
diye filim çeviremiyecekler mi? 
Çaresini bulmuşlar. Bugüne kadar ak
törler bir kere kuUandıklan sakal ve 
bıyıklan bir daha kuUanmadar, atar
lardı. Bugünse hçr aktörün bir «a-
Jcal, bıyık torbası» var! 

Siirmenede yaban domuzlarile mücadele 

Sünnenede yaftan domtuflarfle mücadeleden Wr «ahn« 

Sürmene (Akşam) — Yaban domuzlarmm çokluğu nazan dikkate alına-
^ak bu senenin nisan ayı sonuna kadar kaza itibarüe 700 domuzun mükellef 
yolu ile öldürülmesi vilâyet mücadele komisyonunca tesbit edilmig ve savaşm 
ĵ ^̂ ası için lüzumu kadar silâh ve cephane mükelleflere tevzi edilmiştü:. İkinci 
Kanun ayından bugüne kadar yapılan sürek avlarmda 300 den fazla domuz 
^^ edümiştir. Bu hususta kaymakamın, jandarma kumandanının ve ziraat 
ö^uali ımmin büyük hizmetleri görülmüştür. 

Fransızlar Salzburgdaki 
büyük musiki bayramını 

Fransada yapmak istiyorlar 
Asırlarca müd

det dünya politi-
kasmda mühim bir 
rol oymyan Avus
turya, ayni zaman
da büyük bir sa
nat memleketi idi. 
Harpten sonra si
yasî rolü pek kü
çülmüştü. Fakat 
sanat noktai naza-
rmdan bu memle
ket elan eski mev
kiini muhafaza' edi
yordu. Bilhassa musiki bakımmdan 
Avusturyaya büyük bir ehemmiyet 
veriliyordu. Vals memleketi olarak ta
nınmış olan Viyanada elan dünyanın 
en kuvvetli sanatkârları bulunuyor
du. Avusturyanın bütün büjrük şehir
lerinde dünyaca tanmmış sanatkâr-
lann idare ettikleri orkestralar kon
serler veriyordu. 

Bilhassa Mozart gibi büyük bir mu
siki dâhisi yetiştirmiş olan Salzburg 
mühim bir musiki merkezi halini al
mıştı. Musikiyi, Mozart'ı sevenler her 
sene yazm bu şehirde toplanıyorlar, 
burada büyük bir festival tertib edili
yordu. Bu münasebetle dünyamn en 
büyük sanatkârlanndan mürekkep 
100 - 150 kişilik büyük orkestralar 
konserler veriyordu. Bu konserleri 
Toscanini ve Bruno Valter gibi zama-
numzm en büyük iki musiki üstadı 
idare ediyordu. 

Salzburg festivali başlaymca dün-
yanm en mükemmel orkestralannm 
konserlerini dinlemek üzere Avrupa-
nm dört bir tarafından, Amerikadan 
on binlerce seyyah TiroFun bu güzel 
şehrine koşuyordu. Günlerce süren 
musiki âlemi yüzünden Salzburg'a ve 
Avusturyaya milyonlar aktığı gibi, 
musiki ihtifali büjrük bir propaganda 
hükmüne geçiyordu. 

Senelerdenberi Avusturyanın Salzburg şehrinde 
her sene büyük bir musiki bayramı tertip edilirdi. 
Bu bayramm ruhu, Toscanini ve Bruno Valter idi. 
Bu iki büyük musiki üstadı diktatörlük aleyhinde 
bulunduklarından artık Salzburg'a gîtmiyecekler-

dir. Bu sebeble başta Fransa olmak üzere 
birçok devletler Salzburg ihtifalini kendi 

memleketlerinde yapmak istiyorlar 

Avusturya, Almanya tarafmdan il
hak edildikten sonra Salzburg musiki 
ihtifali artık ehemmiyetini kaybet
miştir. Çünkü bu ihtifallerin ruhu 
olan Toscanini ve Bruno Valter artık 
Salzburg'a gitmiyeceklerdir. 

Toscanini İtalyan ve katoliktir. 
Fakat ötedenberi diktatörlük aleyhin
de ve demokrasiye taraftardır. Eski 
Avusturya, demokrasi esaslarına göre 
idare edilen bir memleket olduğu için 
Salzburg'a gidiyordu. Eski Avusturya 
BaşvekUi B. Şuşnig, Berhtesgaden'do 
B. Hitler ile anlaşma ya;ptıktan son
ra Toscanini Salzburg ihtifal komite
sine bir mektup göndererek, bundan 
böyle Salzburg'a gitmiyeceğini bildir
mişti. Bu haber büyük bir heyecan 
uyandırmıştı. 

B. Şuşnig, birkaç gün sonra Avus
turya mebusan meclisinde bir nutuk 
söyliyerek: «B. Hitlerle yaptığımız an-
laşmamn bir hududu vardır. Biz gene 
eski Avusturya olarak kalacağız» de
diği zaman, Salzburg ihtifal komitesi 
bu nutkun suretini leffederek Tosca-
nini'ye bir mektup göndermiş, Avus
turyanın demokrat bir memleket ola
rak kalacağından bahisle kendisinin 
gene eskisi gibi Salzburg'a gelmesini 
ve konserleri idare etmesini temenni 
eylemişti. Fakat Toscanini fikrinden 

vazgeçmemişti. 
Avusturyanm Al

manya tarafmdan 
ilhakı üzerine Tos
canini, konserleri 
idare etmek şöyle 
dursun, hiç şüphe
siz alrtık Avustur
yaya ayak basnu-
yacaktır. 

Bruno Valter'e 
gelince, bu zat Al
man, fakat Yahu-
didir. Bu sebeple 

Avusturyanın Almanya tarafmdan il
hakından sonra Salzburgal gitmesine 
imkân yoktur. 

Şimdi Salzburg musiki ihtifalinin 
başka bir yere nakli için teşebbüsler 
başlamıştır. Bilhassa Fransa bununla 
meşg^ olmaktadır. Fransızlar Paris-
te veya Fransanm diğer bir şehrinde 
her sene bir musiki ihtifali tertib edil
mesini, Toscanini ve Bruno Valterin 
konserleri idare etmesini istiyorlar. 

Fransız Maarif Nazın B. Jean Zay, 
Paris Soir gazetesinde neşrettiği bir 
makalede hükümetin bu işle meşgul 
olduğımu, Maarif Nezareti Güzel sa
natlar umum müdürünün tedkikler 
yaptığmı bildirmektedir. Fransız na
zırının makalesine göre, ihtifalin Pa-
risin yanıbaşmdaki Saint Germain, 
Versailles, yahut Vichy'de tertibi dü
şünülmektedir. Maamafih nazır, Hol-
landarun ve İngilterenin de bu mese
le ile meşgul olduklarmı, şimdiden 
Bruno Valter'e çok cazip teklifler yap* 
tıklarım, diğer bası memleketlerin 
de harekete geçtiklerini söylüyor. Fa
kat iki büyük sanatkârm Fransaya 
karşı olan muhabbetlerinden istifade 
edilerek, bir anlaşma yapılateağmı 
ümid ettiklerini söylüyor. 

Bakalım Salzburg musiki ihtifali 
nin mirasma kim konacak? 

Dünya buğday 
stoku azalıyor 

Beş sene içinde stok yarı 
yanya inmiş 

Dünya buğday ve un stokunun son 
beş, altı senedenberi azaldığı görül
mektedir. Tutulan istatistikler bu ci
heti katî rakamlarla teyid ediyor. 
Meselâ; 1 şubat 1933 de dünjra buğday 
ve un stoku 648,070,000, 1934 de 
584,730,000, 935 de 524,157, 936 da 
472,560,000 937 de 341,900,000 ve 938 
şubatında da 326,510,000 buvaso olarak 
tesbit edilmiştir. Şu vaziyete göre, dün
ya buğday ve un stokundaki azalış 933 
saıesindenberi yarı yarıyadır. 

Azalan stoklar, satışa arzedilmek 
üzere ihzar edüen stoklardır. Anlaşıl-
dıgma göre buğday müstehliki mem
leketler, fazla buğday satın alarak sırf 
kendUeri için her ihtimale karşı yedek 
stok yapmaktadırlar. 

Tekirdağında muallimler 
balosu 

Tekirdağ (Akşam) — Bu hafta 
Halkevinde Tekirdağ muallimi»! bir 
balo vermişlerdir. Valinin ve tümen 
komutanımızm da bulunduğu bu 
toplantı çok neşeli geçmiştir. 

Muallimler toplantısmda B. Hidâr 
yet Gülen tarafından Karagöz ojma^ 
tılmış, halk türküleri söylenmiş, milli 
ralaslar, zeybek ve Kafkas oyunları 
çok beğenilmiştir. 

Ege kız enstitüsü 
tanJr (Akşam) — Geçenlerde İz-

mire gelen Kültür Bakanlığı mimar-
larmdan profesör B. Tavnt, Kültür 
Park civannda inşa edilecek Ege kız 
enstitüsü binası hakkmda yaptığı 
tedkiklere ald raporununu Kültür Ba-

I kanhğma vermiştir. 
Yeni ensütü Unası için aynlan ge

niş arsa, her cihetçe elverişli görül
müş, haziranda Bakanlıkça verilecdc 
tahsisatla İnşaata ^a-yianı^nm kaıac 
laştınlmıştır. 

Maden ihracı 
Eti Bankın bir heyeti Dörtyol, 
Ayaş ve Payas bölgelerinde 

etüdler yapıyor 
Adana (Hususî muhabirimizden) — 

Ankaraaan, tedkikler yapmak üzers, 
Dörtyol, Ayaş, Payasa gönderilen Eti 
Bank heyeti bu bölgelerde etüdlerde 
bvılunmaktadır. 

Artık Eti Bank madenlerinin ihracı 
meselesi fiilî bir safhaya girmiş bu
lunmaktadır. 

Eti Bankm maden ihracatı işi, Pa-
yasm bajnndırlığı üzerinde büyük bir 
rol oynıyacaktır. Esasen Payas kaza 
olmağa namzed, küçük, fakat güzel 
bir nahiyedir. 

Eti Bankın buraüa kuracağı teşki
lât ve tesisat Payasa yakın bir gün
de bir kasaba hüviyeti verecektir. 

Payas, Dörtyol ve Yumurtalık 
(Ayaş) iskelelerinde yükleme tesisatı 
ve vasıtaları için tedkikler yapmak 
üzere, Eti Bank namına banka inşa
at müdürü B. İrfan, maldne müdürü 
B. Kudret, Krom şirkekl müdürü B. 
Necid, Eti Bank müesseseleri teknik 
mütehassısı Nansleyn birkaç günden-
beri bu havalide meşgul olmaktadır
lar. 

Aldığım malûmata göre, bu ted!dk-
1er, Eti Bank madenlerinin bu iskele
lerden birisinden ihracı maksadUe 
yapılmaktadır. 
/ Kuvvetle söylendiğine göre, Payas 
iskelesi, ihraç işine daha! müsaid gö
rülmektedir. Tesisatm burada kurul-
masma muhakkak nazarile bakdmak-
tadu:. 

Gemliğin zelzele felâketze* 
delerine yardımı 

Gemlik (Akşam) — Zelzele felâ
keti burada çok teessür uyandırmış
tır. Kırşdür belediye reisliğine bir 
teessür telgrafı çekümlştir. Felâket
zedelere yardım İçin Halkevi temall 
kolu tarafmdan bir temaü veril»-
cds;Ur« 

Izmirde de et 
ucuzlatılacak 

İzmir Ticaret odasında bîr 
toplantı yapıldı 

İzmir (Akşam) — DahUiye Ve
kâleti bütün memlekette et fiatlerinl 
ucuzlatmak için tedbirler alınırken 
îzmirde tedbir alınmamış olmasuu 
doğnı bulmamış, almacak tedbirle
rin tesbitini ve Vekâlete bUdirilmesl-
ni emretmiştir. 

İzmir ticaret odasmda celepler, 
hayvan ithalât ve ihracat tacirleri, 
kasablar toplanarak et fiatlerinde 
ne suretle tenzUât yapmak mümkün 
olacağı hakkında görüşmüşlerdir. 

Müzakereler neticesinde, bir birlik 
kurulmasınm imkânsız olduğu an
laşılmış, fakat et fiatinin ucuzlatıl
ması için tedbirler aUnabileceği tes
bit edümiştir. » 

Maliyet fiatlerinin azaltümasını 
temin için Devlet demiryolları tari
felerinde ve mezbaha resminde ten-
züât yapılması, bilhassa soğuk hava 
depolannda 24 saatten fazla kalan 
etlerden alman rüsumun tamsunen 
kaldırılması, mubayaa mmtakala-
nnda hayvan satışlan yapılırken sev
kıyat için fiatll menşe şehadetnar 
me usulü ihdası lâzımgeldiği karar
laştırılmıştır. 

Bu dilekler rapor halinde vilâyet
ten Dahiliye Vekâletüıe gönderil
miştir. 

Tekirdağında temsil faaliyeti 
Tekirdağ (Akşam) — Bu yü va

limizin himayesüe Tekürdağındaki 
temsil faaliyetinden olgun verimler 
alınmıştır. Halkevinin çatısı altında 
çalışan gençler bir 3nlda (28) mü-
samere vermişler ve (20) bin yurdda^ 
şımızm tiyatro zevkini tatmin et
mişlerdir. Halkevi temsü kolu genç
leri geçenlerde (Aynaroz Kadısı) m 
İki defa muvaffakiyetle temsil etnüşh 
1er ve (1400) kişinin takdirüü kar 
zanmışlardır. 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI» 

İkinci malıale 
Yakup Kadri, son romanında, şim

diye kadar terkip ve inşa' balammdan. 
gösteremediği büyük bir muvaffaki
yete ermiş bulunuyor. (Nur Baba) da 
roman, parça parça tablolardır. (Ki
ralık Konak), şimdi izi kalmamış bü
yük evlerimizdeki gibi biribirile mü
nasebeti az, dağınık daireler intibamı 
verir. (Ankara), Ankaranm, bir oda
sı daima natamain bırakılmış eski ev
lerine benzer, bitmemiş gibi görünür. 

Halbuki (Bir Sürgün) ün kahrama
nı doktor Hikmet, bütün romanın 
mihveridir. Âlemler, vaka ve hâdise
ler, onun etrafında döner. Heyeti mec-
muasile semavî bir manzume gtrzeden 
bu vukuat, doktor Hikmetin görüşü, 
anlayışı, duyuşu; bir kelime ile yaşa
yışı, merkezinin cazibesinde hareket 
eder. 

En objektif olmak iddiasında bulu
nan bir romanda bile muharririnin 
yokolması imkânsızlığı göz önünde 
tutulacak olursa (Bir Sürgün) ün 
ve onun kahramanı olan doktor Hik
metin varlığında Yakup Kadriden ne 
kadaj çok şey bulunduğu kolayca far-
kedilebilir. Hemen her eserinde yaşa
dığı devri ve hâdiseleri kendi zati ade
sesinden geçirip tekrar yaşatan Ya
kup, bu romanında da ayni maksad-
la hareket etmiştir. (Kiralık Konak) 
taki genç şair, (Nur Baba) daki Ma-
cid, (Hüküm Gecesi) indeki Kerim, 
(Yaban) daki Ahmed Celâl, ne kadar 
Yakup Kadri ise; bu romanlarda ya;-
şattığı Bektaşi tekkesi, İttihad ve Te-
r£ikki ve harbi umumî, mütareke dev
ri, millî mücadele zamanları da o ka;-
dar kendisinin içinde bulunduğu mu
hitlere akseden vaka ve hâdiselerdir. 

Yakup Kadri, en ilmî ve mevzuu en 
maddî meselelerde bile büyük bir süb
jektiftir. İç hayatının şiddeti ve de
rinliği, onu hiçbir içtimaî manzara
nın sathında ve dış görünüşünde tu
tamamıştır. (Erenlerin Bağından), 
girdiği andanberi bir türlü çıkmağa 
muktedir olamıyan büyük edip (ona; 
bu sıfatı düşüne düşüne ve bile bile 
veriyorum) objektif ve bitaraf kal
mağa cehdettiği mevzularda bile da
ima hislerinin, heyecanlarının zebu
nu olmaktan kurtulamamıştır. (Bir 
Sürgün) de bu ulvî tarafgirliği, sana
tının lehine olarak görmekte3âz. 

Yakup Kadri, doktor Hikmetin şah
sında garbı ve bizde onun en çok ta
nınmış bir parçası olan Fransızı, mu
hakemeye çekiyor. Romanında Fran
sız cemiyetinin bize arzettiği safha
ları, onun maddeye ve menfaate her 
kıymetin üstünde ehemmiyet veren 
insanlannm yaşadığı muhitlerdir. 
Otelci, lokantacı, sokak kadmı, aç res
sam, dâvasmı kaybetmiş şair, ilmine 
mağrur ve tezyifkâr profesör, hususî 
hayatının bir cephesinde basit ve ipti
daî olan akademisyen, romanda ras-
geldiğimiz tiplerdir. 

Yakup ta pek güzel bilir ki bütün 
Fransa ve her Fraiısız bunlar değil

dir ve böyle değildirler. Fakat o, inkı-
razımn korkunç gürültülerini yakın
dan duyduğu, yaşh gözlerle yıkınunın 
hazin manzarasmı seyrettiği Osmanlı 
imparatorluğunun ölümlü mukadde
rinde rol almış Avrupaya olan kin ve 
gayzını düe getirmek için elbette onun 
asîl, yüksek cephesini almıyacaktı. Bi
raz evvel dediğim gibi o, asla bltai-af 
bir hâkim değildir. Yahuz romancı 
olarak kendisini şu noktadan tenki
de hakkımız olamaz ki, aldığı ve tasvir 
ettiği tipler ve muhitler hakikaten 
vardırlar, yaşamışlar ve yaşıyorlar. 
(Bir Sürgün) ün malzemesi asla kap
lama değildir, temizdir ve asliyetleri-
ni muhafaza eden birer içtimai rea
litedirler. 

Doktor Hikmet, iradesi zayıf, bilgi
lerini hayatın hakikatlerUe karşılaş-
tıramamış, kültürü derme çatma, çe
kingen ve kaygılı, fakat ruhça nezih, 
dış âlemden çok kendi benliğine gö
mülü, hayatın maddî taraflannı hiç 
hesaba katmıyacak kadaır maddeye 
düşman bir insandır, Yakup, bu ma
raz sayılacak vasıfları yerdiği kahra-
manmda eski Türk münevverinin ka
rakterini çizmiş bulunuyor. Fraiısayı 
ve Fransızı onun gözile göstermekte
dir. 

Romanda ideolojik taraf, (Yaban) 
dakinden çok daha meharetle vukua
tın seyri içerisine yedirilmiştir. Bu sa-
hifeler, Yakup Kadrinin maiteryalist 
bir anlayışla Osmanlı tarihine bakan 
yabancı ihtilâl gençlerinin dilinde 
neler düşündüğünü bize ifşa ediyor. 
Ruh ve madde kutuplarmın arasmda: 
hâlâ bir rakkas olmaktan kurtulamı-
yan Türk romancısı, materyalizmin 
tebarüz ettirdiği medeniyet içinde 
madde üstünlüğünü orada; büyük bir 
fikir açıklığile anlatmaktadır. Onda 
arasıra, ideolog olduğu zaman rasla;-
dığımız snobizm'den bir zerre bile ol
maksızın bu fikirleri söyletiyor, şer-
hediyor ve zıdlarile karşılaştırarak 
- hiç ders verme edasına düşmeksi
zin - bizi tenvir ediyor. 

Buraya kadar soğukkanlı olan Ya
kup Kadri - affedin doktor Hikmet 
diyecektim - , memleketinin yarı müs
temleke olduğu hakikatine vannca 
bitkin bir hale geliyor. İçleniyor ve 
gözleri yaşanyor. «Şu halde Tayif'te 
boğazlanan kahramanın şehadeti de
mek ki, boş bir hareketin cezası imiş! 
Demek ki, Fizan'dan Bitlis'e kadar 
bend hürriyet aslanmm vaveylaları 
beyhude bir şamatadan ibaretmiş! 
Demek ki, Fizan,dan Bitlis'e kadar 
Türkiyenin zindanlannda prangaya 
vurulan yüzlerce, binlerce genç vatan 
evlâdı bir çürük dâva yoluna can çeki
şiyor...» Doktor Hikmet bımlara bir 
türlü inanamıyor. «Türkiyenin inhi
tat ve inhidamma sebep Avrupa dev
letleri imiş! Ne tuhaf bir iddia!» di-

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Hasan - Âli YÜCEL 
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Ulus meydanında toplanan çocuklar, küçük hatipler re süslü kamyonlarla gezen çocuklar 

R o m a n y a d a tevkif ed i l en ler 
2 6 0 kişi 

Bükreş 24 -r- Bazı yabancı memle
ketlerde Çıkan mübalâğalı haberle
rin hilâfma olarak son günlerde tev
kif edilenler 260 kişiden ibarettir. 
Bunlardan bir kısmı, tahkikat bittik
ten sonra tahliye edilecek, mücrim
ler mahkemeye verileceklerdir. Tev
kif edilenler arasında köylü fırkası
na mensub kimse yoktur. 

Fransadan tardedilen 
beyaz Ruslar 

Paris 24 — Bazı beyaz Rusların 
tardı bir takım tefsirlere sebab ol
muştur. Emniyet müdürlüğünün ver
diği malûmata göre hudud haricine 
Çikanlan ecnebiler 20 kişidir. Bu ted
bir yalmz beyaz Ruslara karşı değil
dir. Fransız menfaati aleyhinde ça
lışan bütün ecnebilere teşmil edile
cektir. 

Litvanya ile Letonya Habeşis' 
tanın ilhakını tanıyacaklarım} 

Roma 24 (A.A.) — Zannedildiğine 
göre, litvanya ile Letonya yakında 
İtalyan imparatorluğımu tamyacak-
lardır. 

Ç. E. Kurumu binlerce cihanı 
kucağında yaşatan yüce bir ma-
beddir. Ona yardım etmek gerek
tir. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) 
Hepsi birden bağırdılar: 
— Anlat, anlat!.. Neymiş Allah aş

kına! 
İçiyorlardı. Sarhoşluk haddi gaye

sine varıyordu. 
. Ökse: 

— Haydi! Nazın yeter! Anlat baka
lım! - dedi. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu: 
— Yalan söylüyor. 
— Öyle usul de olur mu imiş?l 
— Caka ediyor! 
Mümtaz, yerinden fırladı. 
Masaya bir yumruk vurdu: 
— Susun olan! Anlatacağım!.. Zi

yafetin masrafını da, vadettiği gibi, Ök
se çekecek. 

Ve, büyük bir coşkunlukla, yaptığı 
İğrenç şeyleri, marifetmiş gibi anlat
tı: Peyman nasıl elde ettiğini, evden 
İçeri nasıl girdiğini, Ferihayı nasıl tu
zağa düşürdüğünü, iUı, ilh, bir bir hi
kâye etti. 

Anlattıkça coşuyor, coştukça izahat 
veriyordu. 

Fakat tam hikâyesinin nihatetine 
varmıştı ki, bölmenin ince kapısı, bir 
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tekmede açıldı. İki erkek birden içeri
ye girdi: Bunlar, Cahidle doktor Rah
mi idi. 

Sivil kıyafetinde olan genç subay 
Mümtaza yaklaştı ve ona bir şamar 
aşkederek: 

— Sen, alçak, rezil bir herifsin! - de 
di. 

Ökse, boş bir şişeyi ele alarak, arka
daşını müdafaa etmek istedi. Fakat 
Rahminin tekmesini yiyince yere 3^-
varlandı. 

Kadınlar bağrışıyordu. Cımbız, sar
hoşluğu arasında: 

— Yavaş olun be! - diye mırıldandı. 
Bir köşeye oturarak bir şarkı ho-

murdana homurdana sızdı. 
Anî taarruzun tesirile şaşıran Müm

taz, kendini topladı. Eli »asaıım üze
rinde bir bıçak aradı. Hasmına taar
ruz etmek üzereydi ki, daha şiddetli bir 
yumruk, onu sendeletti. 

Patırdıyı işiden garsonlar koştular. 
Ayüan bayılan kadınlarını, kollarma 
girerek, dışarıya çıkarttılar. Kavga 
edenleri biribirlerinden ayırdılar. Müm
taz yumruklarım sallıyarak bağır ba

ğır bağınyordu: 
— Ben gösteririm sana... Seni geber

teyim de gör... 
Cahid, öfkeden sapsan kesilmişti: 
— Senin gibi kudurmuş köpekleri 

öldyrmek sevaptır amma, elimi mü-
levves kana bulaştırmak istemiyorum.., 
- diyordu. 

Doktor Rahmi, arkadaşınm koluna 
girdi. Dışan çıktılar, ökse hesabı te
mizledi. 

Etrafma bakıp da kadmlan görme
yince: 

— Neredeler gacolar? - diye sordu. 
— Korkudan hepsi de otomobile bi

nerek kaçtılar. 
Garson alaycı alaycı: 
— Fakat kaçarken, galiba hatıra ol-

sım diye bir de gümüş çatal bıçak al
mışlar... Lütfen bu hesabı temizleyin. 

Ökse aksi aksi: 
— Oh, oh... bir bu eksikti, O da ta

mamlandı. Bu geceki ziyafetin keyfi
ni de ömrüm oldukça unutamıyaca-
ğım doğrusu... 

Rahmi ile Cahid başbaşa kaldıkları 
zaman, doktor: 

— Ne müthiş bir sır elde ettik! - de
di. 

Cahid helecan içindeydi: 
— Evet! Pek müthiş! Bunu öğren

dikten sonra Ferihaya olan şefkat ve 
muhabbetim bir kat daha arttı! Zaval

lı yavrucak! Nasıl bir cinayete kurban 
gitmiş... Bunu mutlaka telâfi edece
ğim! Ve onunla evlenerek bu lekesini 
sileceğim!... 

— O halde, bir taraftan da iyi oldu... 
Bak: Atıfetin sana iyi baktığına, seni 
ölümden kurtardığına öfkeleniyordun. 
«Keski böyle bir hâdiseyle karşılaşaca
ğıma ölseydim!..» diyordun. Kadınca
ğız, îstanbula avdetin için de nasıl 
çabaladı. Fena xm olmuş? 

— Doğrusu kendisine minnettarım... 
Ne merhametli, ne insan kadın!.. Bü
tün delUiğine, hafifmeşrebliğine rağ
men öyle altın gibi bir kalbi var ki... 
Şimdiki nişanlısile pek sevişiyorlar... 
Galiba bu sefer sahiden evlenecekler!. 

—21— 
Atiye öldükten sonra Vahid bey ken

dini o kadar koyuvermişti ki, işlerile 
dahi meşgul olmuyordu. Jüzlannm 
kendisine gösterdiği şefkat onu tesel
li etmeğte kâfi gelmiyordu. 

Yegâne oyalandığı kızımn hazırla
nan düğünüydü. İşte Mümtazla evle
nerek, mesud olacaktı. Çünkü o bu 
nazh kızını doğrusu pek severdi. 

Bütün mânasile hayat adamı olan 
zengin müteahhid, şimdi sofulaşı-
yor; ömrünü Kur'an okuyarak, na
maz kılarak geçiriyordu. 

Gene o gün oturmuş, Atiyenin ru
huna yâısin okuyordu ki, hizmetçi içe
ri girerek haber verdi; 

— Binbaşı Cahid bey isminde bir zat, 
sizi görmek istiyor. 

— Binbaşı Cahid bey mi?.. A.. De
mek binbaşı olmuş?.. Yaşıyormuş?... 
Demek Cahid bey?.. Buyursun... 

Subayın perişan halini görünce, Va
hid bey telâşla sordu: 

— Neniz var? 
— Müsaade ederseniz sizinle açık

tan açığa konuşacağım. Mukaddime 
yapmağa ne asabım, ne de zihnim mü-
said! 

— Hay hay oğlum... Bilirsin ki ben 
seni severim... Açıktan açığa, istediğin 
gibi konuş!. 

— Efendim, ben, kızınız Feriha ha-
mmm desti izdivacını istemeğe gel
dim. 

— Maatteessüf, oğlum... Biraz gcÇ 
kaldın. Çünkü kızım yakında Mümtaa 
beyle evlenecektir. 

— Kabil değil, 
— Kabil mi değil? Ne demek isti

yorsunuz?, 
— Şunu demek istiyorum ki. Müm

taz bey en kısa bir zaman içinde orta
lıktan silinecektir, 

Vahid bey, fena halde şaşırmıştı. 
— Muamma gibi konuşuyorsunuz! ' 

dedi. Silinecek midir? Ne mâna? Şaye<» 
onu kıskançlık yüzünden öldürmeğe 
kalkıyorsanız, bunun bir cinayet oldu-
ğımu haber vereyim, oğlum. 

(Arkası var) 



25 Nisan 1938 A K Ş A M 

r\ -

Hollivuddan Meksikaya... 
Amerikanın Monte Karlosu 
Agva Calientede bir gece 

Burada ne servetler uçup gitmemiş... Yalmz 
Dolores del Rio 400 bin dolar kaybetmiş ! 

SahifeT 

İşte nihayet Meksikanm meşhıır eg-
•^ce şehri.,. Bütün Amerikanın Mon
te Karlosu, eğlence, kumar ve rumba 
Memleketi Agva Caliente... Buranın 
yalnız Amerikada değil, bütün dünya-
^ büyük şöhreti vardır. Dünya zaa-
Büıleri kumar oynamak, ve tam mâ-
öasile eğlenmek içuı Agva Caliente'ye 
Biliyorlar. Agva Caliente yeryüzü zen-
Bmierini çekmek hususımda Avru-
Panm Monte Karlosuna en büyük ra-
^Ptir. Birçokları Agva Caliente'nin 
Monte Karlo'yu bastırdığmı söylüyor-
^r- Çünkü Agva Caliente'de Monte 
Karlo'da olamıyacak birçok şeyler 
bardır. Evvelâ Caliente, dünyanm en 
delicesine eğlenilen yeridir. Bütün re
yler inin altmda ismile beraber şu 
Ĵ ümie yazar: La Rumba and Rou-
^ette... 

Bunun için Yenidünyadaki Kana
dalı, Alaskalı, Amerikalı, Brezilyalı, 
A '̂jantinli, Perulu milyonerler Monte 
Karolya gitmek üzere tâ Avrupaya ka-
^^ uzanmadansa Agva Caliente'ye 

geliyorlar. Burada hem istedikleri gibi 
^"nar oynuyorlar, hem de Meksika

l ı îöeşhur rumbaları arasmda can-
^ n ı n diledikleri gibi eğleniyorlar... 

Otobüsümüz meşhur Agva Caliente 
..^arhanesi yanındaki küçük otelin 
^nünde durdu. Gecenin saat onu... 

'elde elimizi, yüzümüzü yıkadıktan 
^^ra dışanya fırladık. Çünkü Agva 

* l̂ente demek, gece âlemi demektir. 
•Kumarhaneye girmke için âza ol-

^ ^ lazımmış... Fakat gazino kıs-
r^^a girmek mümkün... Bizim otel, 
J^ki otellerle kumarhane hep bir şir-
et tarafından işletiliyormuş. Otelin 
"terinde gazeteci olduğum yazıldı-

r ^ ^ , gazinonun başgarsonu yanı-
*^a yaklaştı: 
^ ~ Arzu ederseniz oyun salonlarını 
»^ebiiirsiniz. Gazeteciler için serbes-
"^ dedi, 

Meksikada gazetecinin küçük çap-
bir ijj.^ kadar ehemmiyeti var, Ga-
cınin önünde açılmıyan kapı yok 

^•••Bilhassa Amerikalı ve ecnebi 
sazetecUer pek rağbette... Sonra - ne 
g "n bir gaflet - gazeteci denildi mi? 
^ r ada akla zengin bir adam geli-
l^'^- Cepları dolarlarla, çeklerle do-
çĵ . T^erika gazetecilerine Agva Cali-
^ j ^ ^ n roulette salonları o kadar 
j^?ınış ki biz masalann etrafmda do-

Agva Caliente kumarhanesi 
adam var... Dolores del Rio bu adam
la beraber oynuyor... 

Burada kimler yok ki?... Alaskalı 
milyarder kürk tüccarlan, Brezilyalı 
kahve kralları, vücudunun harikula
de güzelliğile Yenidünya erkekleri ara
smda ihtilâller koparan meşhur Kü
balı dansözler, Havanalı tütün kral-
lan, Arjantinli milyarder celep, ko
yun ve et tüccarlan, Amerikadan kaç
mış, hakkında hiçbir delil olmadığı 
için bir türlü yakalaiıamıyan yüzü gö
zü yara izlerile dolu eski, fakat paralı 
gangsterler... Babalanndan kalan mi-
raslan burada eriten Kansaslı genç 
kovboylar, Arizonalı portakalcüar, 
meşhur sinema yüdızlan, muharrir
ler, gazetecUer... Ve Avrupada Pariste 
dikiş tutturamıyarak buraya kapağı 
atan sefih yüzlü, eğlence düşkünü be-
yıaz Rus dilberleri... 

Ortada dönen milyonlar... Öbek 
öbek dolar... Hattâ bir avuç fiş mu
kabilinde kulaklardan, parmaklar
dan, bileklerden çıkanlan kıjrmetli 
küpeler, yüzükler, bilezikler... İşte 
Yenidünyanm Monte Karlosu meş
hur Agva Caliente... Milyarderlerin, 
bUmem-ne krallarmm, harikulade gü
zel kâdmlarm arasmda tabiî bütün 
dünya polisi tarafından aranılan bey
nelmilel serseriler... 

Burada ne servetler uçup gitme
miş? ... Yalnız Dolores del Rio bu be
yaz duvarlı gazinoda 400,000 dolar 
kaybetmiş... Komik Malek şimdi beş 
parasız kalmadan evvel burada 3rüz 
binlerce dolarım yoketmiş... Gene 
meşhur sinema yüdızı TelmaTod'u 
bir gece buradan dönerken Meksika -
Amerika hududunda, lüks otomobili 
içinde öldürülmüş bulmuşlar... 

Gazinonun içinde delicesine bir i 

rumba çalınırken çok defa dıştuıda 
bir tabanca patlar; bir hurma ağacı-
nm dibinde, servetini son santimine 
kadar Avga Caliente'de yemiş eski bir 
milyonerin ölüsü bulvmurmuş... İşte 

Agva Calinete... 
Bugün Meksika hükümeti Ameri

ka hududunda katiyen kumar oyna-
tümamasma karar vermiş... Bımun 
için Agva Caliente can çekişiyor... 

Agva Caliente'nin sahibi bir Ame
rikalı... Adamcağız kan ağlıyor... 

• 
Ertesi günü Agva Calientenin civa-

nndaki ormanlarile meşhur köyleri
ni gezdik. Burada hadsiz hesapsız yaş-
h ağaçlar var. Sağdaki ağacı gösteri
yorlar, ilâve ediyorlar; 

— 1000 yaşındadır. 
Soldaki ağacı işaret ediyorlar: 
— 1200 yaşmdadır... 
Her adımda ağaçlann Zaro ağala-

rmdan birine rashyoruz... Ormanın 
alrkasma bir Meksika köyüne rasladık. 
Buradaki evler dünyamn en acaip bi
naları. Yanımızdaki rehberimiz: 

— Amerikada halk ilk apartıman 
şeklinde evleri bu köylerde yapmış
lardır... Bakmız bütün köylüler apar
tıman şeklindeki evlerde oturuyorlar. 

Hakikaten gördüğümüz binalar pek 
ömürdü. Kerpiçten yapılmış bir ta
kım apartunan şeklinde köy evleri... 
Merdivenleri dışarıdan... 

Her katmda bir aile oturuyor. Her 
a'partıman dairesinin üstü birer bal
kon şekline konulmuş. Bu balkonlarm 
üzerinde gitara çalan, şarkı söyliyen, 
kastenyetlerini şakırdatan Meksikalı 
kadınlar var... Meksikanm meşhur 
acaip çarşüannı, pazarlanm gezece
ğimiz için köylerde fazla kalamadık... 

Hikmet Feridun Es 

Tazan: Sermed Muhtar AIus Tefrika No. 42 

j^'^ağa başlar başlamak, krupyeler 
"netle selâm verip yer gösteriyor-

m' •• 

ir masanın başmda ilk gözüme ili-
ear °^^^ del Rio oldu. Ağzında si-
b̂ek̂ f- ^^^^^ oynuyor... Önünde bir 

öolm " ^ ^ ' ^ ^ ^ küçük bir pathcan, 
Uı ̂ ^^ kadar iri bir yaprak sigarası-
%l^.^^^^arı arasmda güçlükle tutan 

ediğine şişman, dazlak kafaU bir 

N A N E M O L L A 

L. ^ 1 İ^' ' 
Meksikada garib bir apartaman 

»— Bencfi de gerekmezdi. 
— Kim umardı? 
— Şayanı hayret şey... 
— Bervefkı dilhah hareket edeme

di vesselam! 
— Erkâm harblik başka, harb ve 

darp başka... 
— Askerî kitablardaki tabiyeye 

mabiyeye kulak yerme, zırvadır cüm
lesi... 

Zavalh müşirclk hepsinin gözüne 
diken. 

Vecde gelmişlerden biri yerinde 
duramayıp ayağa kalktı: 

— Serasker Koca Namık paşanm 
Rauf paşaya çektiği telgraf ta serapa 
eseri bercestedir, nişanei besalet ve 
hamasettir. 

Bir îstanbulinli vezir, susamadı: 
—• Rejâ samUeri mincihetin musip 

ise de telgrafnamei mezburdeki 
sebkü raptm düşüklüğü, seci ve ka
fiyelerin zaafı... 

— Yooo, bu lâfı kabul etmem. Öy
le dar bir zamanda inşa ve kitabet 
sökmez. Koca serasker erkekçesine 
yazıyor, kesip atıyor. (Piva kasaba
sında ihata edilmiş taburu kurtar
mazsan, diyor, AUahm, peygamberin, 
padişahm laneti üzerine olsvm!)... 
Gördün mü tabanımn altı öpülecek 
er oğlu eri? 

Evvelce Fuad paşamn avukatlığı-
m yapmış olan zat, gene kelâma 
ağaz etti: 

— İhvanina, biraderi mükerremim 
paşa hazretleri demin şerzimei kalile 
buyurdular. Bu mütalâai devletleri
ne maalesef iştirak edemem. Merku-
min bütün Bosna ve Hersek halkı, 
Karadağ ve Sırbıyadan iltihak eden 
cemmigafir de caba... Nemçelımım, 
Prusyahnın, Moskoflunun bir ara
ya gelerek Macarlıya yazdırdıklan 
nota... Neydi o Macarlmin adı? 

— Andriya!.. 
— Rum değildi yahu!.. 
— Andriomeno... 
— Latifeyi bırak, o da Beyazıdda-

ki fotoğrafçının ismi... 
Gene bir erkân minderinden, ga

yet hürmetkar bir ses çıktı: 
—, Andrasi, paşa hazretleri... 
İsmi soruşturan: 
— Ya beni Andrasi ettin, ya da 

sinyoru paşa hazretleri yaptın ya
hu!., deyince kahkahalar yayıldı. 
Alaycı paşa devam etti: 

— Evet, Macarlınm notası bize 
dayandıktan sonra Bosna Hersekli-
1er daha yüz buldular. 

— Fransız ve Alman konsolosla-
nnın Selânikte katli keyfiyeti de 
efrence karşı mevkiimize büsbütün tüy 
dikti. 

Az söyliyen, çok dinliyen, yani ke
lâm gümüşse, sükût altındır fehva-
sile âmü olan paşa, altını tepip gü
müşe rağbet e:tti: 

— Tuna vilâyetindeki hadisata, 
Bulgarlann da gayretkeşliklerine ne 
buyurulur?.. Dün ve evvelki gün, 
meclisi hâsta okunan telgrafnameler 
muhteviyatı fevkalhad garib... Söy-
lesemize paşalar, sizler de işittiniz. 
«Diğerlere:» Şimendifer hat komiseri 
Antonyadis denilen zıpır, Zankof na
ramda bir sergerdenin Yanboluda 
büyük bir Bulgar çetesi kurduğunu, 
ehaUi müslimeyi katliâm ejfliyecek-
lerirü, hufyeten BabıâUye bildiriyor. 
Edimedeki Şevket paşaya, icab eden 
kıtaatı alıp derhal Yanboluya hare
ket etmesi emri verildi. Paşa gitti. O 
Antonyadis Maryolu hepsini işkembei 
kübradan atmamış mı?.. Meğerse çe-
tebaşı dediği adama 500 lira borcu 
varmış keratanın. Bu parayı deve 
yapmakmış maksadı... 

Bolkeyif Tayyar paşadan hiç ses, 
şada yok diyeceksiniz. Yukarıda söy
ledik. Devletlû, pırmğı fazla kaçır-
dığmdan ağzı eğri, gözü şaşı, neye 
lâfa karışsın da mostrasım t>ozsun? 
Keyfi bol adamın böyle keyif kaçıra
cak şeyleler ne alâkası var?... 

Bununla beraber, (evet!.. Sahi 
mi?.. Yok a canım!..) larla baş sal-
hyarak işi geçiştiriyordu 

Saat alaturka beşe, gece yansına 
yaklaşmış. Misafirler hazeratı hâlâ 
gırdalar. İçlerinde esniyenler var; 
kazasker efendi gibi uykuya varan
lar da. 

Siftikler bitişik odada dokuzdo-
ğuruyorlardı. 

Bolkeyif paşayı ziyaret karannı 
sabahtan verdiler ya, iki dertli karşı 
karşıya dertleşmişler, birbirlerine da
ha ziyade yaklaşmışlar, akşamı da 
iplerle çekmişlerdi. 

Tufan efendi daha sabırsızdı. Bir 
an evvel gidip işleri yola koymak ar
zusunda idi. Hava karanrken ayak
lanmış, yatsıyı bile beklemedn deli
kanlıyı evdoı çıkarmış, Kadirgayı 
boylamışlardı. 

Hakikaten konak kapısının iki ka
nadı ardına kadar açık. Kırmızı çep-
kenli ve şalvarh, Trablus kuşaklı, 
sahtiyan silâhhklı, tabancalı bir ka
pıcı, bunlan gözü tutmadığı için sor
muştu: 

— Kimi irtiyorsvmuz, baş ağayı 
mı? 

Altıkanş: (Dertetlû paşa efendimif 
hazretlerini!) cevabım verince, (ge
çin!) diyerek içeriye salıvermişti. 

Ucubucağı bulunmaz bir bahçe. 
Yeşil çimenler, çiçekli tarhlar, büyük 
ağaçlar. Bir tamf boyluboyunoı kuş 
çiftehanesi, güvercinlik; teller arka
sında tavuslar, sülünler, berç tavnk-
lan, çeşid çeçid tavşanlar. 

İrfan adıımm zor atmada. Hem 
şaşkm, hem tereddüdde... 

Şimdi paşR kabul etmezse onla-
n.. . Meşgulüm dedirtirse... Ağır dav» 
ramp geldiklerine bin pişman eder
se... 

Tufan, koluna asılmada ve cesaret 
vermede: 

—. Babacığımn bunca yıllık hatırı 
var, ayak altma alı mı hiç?... Bak 
ne kadar hoşuna gidecek, senin al
nım bile öpecek. Arabayı hazırlatıp 
sır kâtibini sadrâzama, şehislâma bu 
gece göndermezse gözüm çıksm!. 

Bahçede yürürierken, gencin zih
ninde bütün eski günler... Dünyama 
haline bakm bir kerre.. Bu da vezir 
dlairesi, babasmmki de vezir dairesi 
idi. Bir bu hasbahçeye, bu saraya 
bak, bir de Koı^cadaki viran konağa, 
harab bahçeye. Zavallı Abdülmen-
nan paşa... 

Karşılarına çıkan ağaya da Tufan 
efendi şu cevabı vermişti: 

— Devletlû paşa efendimiz hazret
lerinin hakipayine yüz süreceğiz! 

Selâmlık bölüğünde, küçükçe bir 
odaya götürülmüşlerdi... Üst katta 
bir şenlik ki d e ^ e gitsin... 

Kıvrak bir keman, oynak bir ut, 
çalâk bir kanun ahenklerine tatlı, 
şakrak kadm sesleri kanşıyor. Mu
hakkak cariyelerin bir incesaz takı
mı. 

Şaşkoloz, durmadan yanmdakini 
dürtüştürmede: 

— Buyur bakalım, herifin ehli ke-
yifliğini söylemedim miydi? 

Arkasından, fesi kaşa yıkıp bıyık 
buruşta: 

— Kanaryalan, kumrulan, piliçle
ri karşısına dizmiş; yaşıyor. Sanki 
gebemüyecek!... 

Sekiz, on dakika sonra, suratının 
bir tarafma kızgm ütü geçirilmiş gi
bi sakah ve bıyığı y<anm, temiz gi
yimli bir adam odaya girmişti. Zi
yaretçilerin kim olduğvmu, arzı ubu
diyet edip fazla tasdi etmeden gide
ceklerini öğrendikten sonra çıkmış 
ve çabuk dönmüştü: 

— İntizar buyunm, paşa hazretle
ri sizleri görecekleri. 

Bu yamk suratlı adam, veziri âli-
şanm sır kâtibi imiş. Tufan efendi, 
gene dürtmede: 

— İşte sadrâzama, şehislâma, es-
teğe kösteğe bımu gönderecek. Göre
ceksin, anabaya oturtup şimdi yollı-
yacak... 

Yukarıki cümbüş devamda. Bolke
yif paşa, keyfin gayyasında. Sayha-
lan basıyon 

— ömrün artsm, çık meyanı 
Gamze!... Vur mızrabı AzmidU!... 
Patlat tefi Bendinigârl.. 

Derken bendim, bir curcuna, bir 
curcuna. (Atımı bağladım ben bir 
ormana) türküsüyle zil şıkırtıkur. el 
şapırtıları... 

Gırtlaktan kahn sesle: 
Aman gıdı gıdı da gel. gel, gel 
Canım çıtı pıU da gel, gel gel... 

lere, güm güm tepinişlere bakılırsa 
paşa da oyuna kalkmış. 

Tufan, oturduğu yerde oynarken 
fesini çıkanp kaiasmı uzatıyor: 

(Arkası varJt 
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Tekirdağlı Hüseyin 
Kara Aliyi yendi 

Müsabakalar çak intizamsızdı 
Himmet M&lâgimle güreşmedi 

rakanı la: Tekkdağh HoMyin gaHM^etten 9 M « I Tcrilen buktele, 
Teidrflağlınm hâUm gtireştlii Ur un. 

Dün, TadEsim stadında profesyo
nel serbes güreş müsabakalan yapıl
dı. Orgaıüaasyon bakımından fena 
olan bu müsabaka;iar yedi bin kişilik 
bir seyirci kütlesi tarafından takib 
edildi. 

Saat on dört buçukta başlaması 
lâzım gelen güreşler ancak on beş 
buçukta başhyabildi. Pehlivanlar tak-
din» edildi. Kara Alinin yerde güreş
meği teklif ettiğini ve bunun da kar 
bul olunduğunu, müsabakalann, ilk 
defa olarak jüri h ^ e t i önünde cere
yan edeceğini ve yan hakemi olmıya-
ca'ğını öğrendik. 

Jüri heyeti. Bay Mazhar Suyolcu, 
Cemal Yaruzer, Besim, Sami Karar ' 
yelden mürekkebti. 

İlk güreş, Bursalı iki küçük arasm-
da yapüdı. lö yaşmdaki Selim, 13 ya-̂  
şındaJd Kâzımı beş dakikada tuşla 
yendi. 

İkinci güreş, Servetle, Hurşid ara
sında onar dakikalık iki devre. İlk 
dakikalarda ağır basan Hurşid biraz 
sonra hakimiyeti rakibine bıraktı. 
Nihayet Servet tuşla kazandı. 

Üçüncü güreş, kil» farkı münaka
şası yüzünden yapılamadı ve bunun 
yerine Ahmedle İsmail tutuştular. 
Ahmed iki buçuk dakikada kazandı. 

Dördüncü güreş, Hanınla, Bandır-
malı Nazmi arasında idi. Onar daki
kalık iki devre. İyi ve müstaid bir gü
reşçi olan Nazmi altat aldığı Harunu 
biraz hırpaladıktan sonra kaptığı kol
dan istifade ederek beânci dakikada 
tuşla kazandı. 

Programın birinci devresi bitmişti. 
Karamürselli Ahmedin, Bulgar peh
livanlarını defi ettiğirü, bugün miaa-
lirlerin gelmemesi üzerine müsabaka 
yapılamadığını öğırendik. 

Sıra asıl mühün güreşlere gelmişti. 
Tekirdağlı Hüseyin, Kara Ali, Mü

layim ve Himmet sahaya geldüer. Re
simleri ve filimlari alındı. Bir anane
nin ihyası için getirilen davul zurna 
calindi.. 

Bu merasimden sonra Mülayimle, 
Himmetin güreşmeleri icab ediyordu. 
Yirmişer dakikalık iki devre. Tüş üç 
:̂  aniye. 

Tam güreş başli3racağı sırada Him
metin organizatörle görüştüğü ve ni
hayet jüri heyetinin işe müdahale 
ettiği görüldü ve biraz sonra Himmet 
ortadan çekildi. 

Meğer, Himmet iki sene evvel kolu 
kırıldığı için güreşi terketmiş ve o za
mandan sonra ne güreş federasyonu, 
ne de klübü kendisile alâkadar olma

mış. Şimdi klübü amatör kaldığı tak
dirde çalıştınlacağmı vadetmiş.. Hinv-
met de bunun için g^üreşmek istemi
yormuş. 

Halkm ıslıklan surasmda Mülâjnm-
le Karamüra^U Ahmed tutuştular. 
Kilo farkı Mülayimin lehine olması
na rağmen Ahmed iyi hamleler yaptı, 
Fakat gittikçe zayıfladığmı gören 
Ahmed 17 dakikada minderi terketti. 

Sıra Tfekirdî^h - Kara Ali müsaba
kasına gelince yersiz bazı müdahale
ler üe güreşin geciktiği görüldü. Fa
kat ba intizar uzun sürmedi. Güreş 
tam saat beşte başladL 

Müsabaka 15 dakikalık 3 devre. Bi
rinci devre. Kara Alinin bir hamlesi 
ile ilk dakikalarda Hüseyin dışan 
düştü, Tekirdağlı ilk dakikalarda pdc 
çekingen, fakat yaVaş yavaş açılıyor. 
Sonra Kara Ali bir hamle üe Tekir-
dağkyı altma aldı. Güreş heyecanla
nıyor sırttan birinin tuş olması bir 
saniye meselesi... Fakat çok dikkatli 
güreşiyorlar. Bu biraz da işin sertleş
mesine doğru gidiyor. 

Tekirdağlmın bizim minderlerimiz 
için yabancı hareketl«i iki güreşçi
nin biribirlerüe döğüşmelerine sebe
biyet verdi ve poUsin müdahalesi ile 
iş yatıştırüdığı vakit güreş yeniden 
başladı. 

ikinci devre heyecanlı başladı. Gü
zel hareketler, köprüler ve kol kap
malar üe devam ederken Kara Ali ve 
Hüseyin bu'er defa tuştan tam vak
tinde sıynldılar. Güreş tam heyecan
landığı bir dakika Kara Ali kendi 
oyunu ile alta düştü. Bundan istifa
de eden Hüseyin müsavi bir güreş 
yapan Kara Aliyi bastırmağa muvaf
fak oldu ve ikinci devrenin 12 nci 
dakikasında tuşla gaüb geldi. 

Basketbol 
Galatasaray Kal>ataşı yendi 

Beyoğlu Halkevi tarafından hazır
lanmış olan basketbol birinciliği mü
sabakalarından en mühimmi olan Ga
latasaray - Kabataş maçı dün Beyoğ
lu Halkevinde yapıldı. Neticede daha 
güzel oymyan Galatasaraylılar 23-17 
kazandılar. 

Barutgücü sakasında 
Dün Barutgücü sahasmda Barut

gücü, Akınspor A. takımlan arasm-
da yapılan maç 1 - 1 berabere bitmiş
tir. Aym klüplerin B. takımlar maçım 
2 - 0 Barutgücü kazanmıştu; 

Z******̂  Puanlar 
Bu haftaki 

millî kümede 

Güneş 
Üçok 
M. Gücü 
Beşiktaş 
Harbiye 
G. Saray 
Alsancak 
P. Bahçe 

mi içlardan sonra 
puan vaziyeti: 

O. G. B. M. A. Y. P. 
10 10 
10 
12 
8 
8 
7 
8 
9 

Hükm«ı m 

9 
3 
5 
3 
4 
2 
1 

0 & 30 6 30 
» 9 1» 20 20 
2 7 17 28 20 
1 2 19 7 19 
1 4 10 9 15 
0 3 10 15 15 
0 6 9 24 11 
2 6 12 17 8 

ağlûWyetlCT 2-0 lık 
neticeler olarak 
alınmıştır 

nazan itibara 

Gilnes Multafızgiiciine 
3 - 2 galip 

Ankara 24 (A.A.) — Şehrimizde 
bulunan Güneş takımı ikinci karşı-
1ft.«tmft.«arn bugün Ankara ikincisi Mu-
hafızgücü üe yaptı; ve 3-2 galib geldi. 
Muazzam stad tribünlerini 20 bini 
mütecaviz bir kalabalık hemaı he
men işgal etmiş idiler. 

Ankara ikincisi olan Muhafız, bu 
maça şu kadro Ue çıkmıştır. 

Fuad, Salih - Saffet, Ahmed - Cl-
had - Lütfü, Naci - İzzet - Rıza - Şa
hin - Atıf. 

Güneş takma ise; 
Cihad, Yusuf - Faruk, İbrahim -

Rıza - &ner, Rebii - Murad - Necdet -
Niyazi - Mdih. 

Oyun haflEem eski Fenerbahçeli B. 
İhsamn idaresinde başlayıp devam 
ettt 

Galatasaray birinci l(ume muhteliti 
İle 2 - 2 berabere kaldı 

Galatamray kalesine Şıdıabın attığı birinci goi 

Beşiktaş kîûbûnân 
kongresi 

Beşiktaş klübünün kongresi dün 
toplanmış ve yeni idare heyeti seçil
miştir. Sular idaresi umum müdürü 
B. Yusuf Ziyanm reis seçüdiği idare 
heyetini aşağıdaki zevat tamamla
maktadır: 

B. Fuad Balkan, B. Hikmet Bal
kan, B. Salâhaddin, B. Rüştü, B. Hüs
nü, B. Tank. 

Beşiktaş klübü faal azalan bu ida
re heyetinden memnun olmadıklar* 
için birinci küme B. muhteliti ile 3ra-
püacak olan maça birinci takım çık
mamıştır. Eğer idare h^reti uzlaş-
mazlarsa Beşiktaş birinci takımı 
önmnüzdeki pazar Galatasarayla da 
oynamıyacaktır. 

Beşiktaş birinci takımı altı klübün 
B. muhteliti ile oynamadığından ye^ 
rine genç taknn çıkanlmış ve ma-
vaffakıyetll btr oyundan sonra B. 
muhtelitini 3 - 1 yeranfetir. 

Fener 1 0 - 0 galip 
Dün Fenerbahçe stadında haksız 

fcir şeküde millî kümeden çıkarılan 
Fenerbahçe takımı ikinci küme 
üçüncüsü Anadolulıisan takımı üe 
yaptığı maçı İft - Q kazanmıştır. 

K a r a g ü m r ü k l ü l e r İ z m i t l i l e r î 
4 - 2 yendi 

Karagümrük İdmanyurdu, kendi 
sahasma İzmit İdmanyurdunu da
vet ederek Karagümrük sahasma 
kabul ederek Karagümrük sahasına 
gelmişlerdir. 

Çok kalabalık \ıir seyirci kütlesi 
huzurunda samimî devam eden ma
çın birinci devresinde oyun 2 - 2 be
rabere neticelenmiş, ikinci devrede 
Karagümrüklüler daha ağır basarak 
2 gol daha çıkarmışlar ve 4 - 2 gaüp 
olarak oyımu bitirmişlerdir. İzmitli-
liler akşam trenüe avdet etmişlerdir. 

B i r İ n g i l i z t a k ı m ı g e l m e k 
i s t i y o r 

ingiltere birinci küme profesyonel 
liginin en iyi takımlarından biri olan 
Brend ford haziranda orta Avrupada 
bir turne yapacaklar. Brent ford bu 
turne münasebetile memleketimize de 
gelmek için futbol federasyonuna 
müracaat etmiştir. Brent ford'un mü
racaatı tedkik edilmektedir. 

Dün Galatasarayla Fenerbahçe oy-
mya;caklardı. Fakat malûm hacMse-
lerden dolaya bu iki ezelî rakip karşı
laşamadılar. Bu maçm yerini tut
mak üzere verilen garip karar okuyu-
culanmızm malûmudur. Bunun ye
rine İstanbul muhteliti ile Galatasa
ray oynadı. 

Bu mânâsız karşüaşmaya Galata
saray, takımını çıkarmak hüsnütüye-
tini gösterdi ve Şeref stadm<to bindaz 
fada seyirci önünde bu maç yapüdı. 
Millî küme haricindeki klüplerin 
ojrunculanndan mürekkep İstanbul 
muhteliti ekseri demanlan Beykoz 
takımmdan olmak üzere aşağıdaki şe
kilde kurulmuştu: 

Safa - Bahadır (B.) Ruhi (Süley.> -
Sadettin, Kemal, Mehmed - Turhan 
(B.) Hüseyin (Vefa), Şahap ( a> , 
Haydar (Topkapı), Daniş (Süley.). 

Galatasaray: 
Sacit - Reşad, Salim - Musa. Mus

tafa, Halü - Necdet, Mehmed Yılmaz, 
Bülend, Haşim, Nuri. 

Hakem: Ahmed Adem. 
Mülî kümenin dört takımı haricin

de kalan oyuncularm doğrusu bu ka
dar iyi oynıyabileceklerine ihtimal 
Termi3rarduk. Bu gençlerdeki hüsnü 
niyet ve futbol sevgisini takdirle 
karşüadık. Çünkü, millî küme kuru-
^ ıdanber i küme haricinde kalan 
klüpler ve oyuncular ihmal edümiş 
bıüunmaktadır. 

Buna rağmen jrukaru^ dediğimiz 
güji bu muhtelit dün hiç de fena 
oyun çıkarmadı. İçlerinde kaleci 
Safa, Bahadir, «nektar Sekiz Meh
med, Kemal, bilhassa Şahap ve Hay
dar oldukça da güzel oynadılar. Di
ğerleri de hiç bir zaman rakiplerine 
boyun eğmediler ve muvaffakiyetle 
çalıştılar. Bilhassa nefes kabiliyetleri 
mükemmel, takımın anl£işması iyi 
idi. 

Galatasaray takımınm geri müda
faasında yalnız Sacit g ü ^ l oynadı. 
Yerinde 03matılnuyan Salim bosnıktu. 
Haf hat tmda Mustafa ve Musa iyi 
oynadüar. Hücum hattıiKİa Mehmed 
Yılmaz ve Bülend müstesna diğerleri 
vasattan yukan çıkamadüar. 

ebrunun birinci devresinde Daniş 
Reşadm haf hattmda geçtiği bir İs
kadan sonra topu kaptı, sürdü ve or
taladı. Tam zamanmda yetişen Şa
hap muhtelitin birinci golünü yaptı, 

İMncl devrede, Galatasaray Meh
med Yılmaz vaatasile beraberliği te
min etti. Biraz sonra Haydar, Meh
med Salimi geçerek muhtelitin ikin
ci golünü atmağa muvaffak oldu. 
Oyun muhtelitin gaübiyeti üe bitmek 
istidadmı gösterirken sol açığa 
geçmiş olan Bülendin 3rürüttüğü Ga
latasaray hücum hattı Haşimin aya-
ğUe beraberliği kurtardı. 

Hakem Ahmed Ademin idaresi za
rarsızdı. Vlvi Yenal 

First Viyana güzel bir 
oyunla Perayı 5-0 yendi 

Bir haftadanberi memleketimizde 
bulunan Fhst Viyana altıncı maçını 
dün sabah Taksim stadında Pera rîe 
oynadı. Bir gün evvel Şişli karşısm-
da çok fena bir oyımla 3-2 yenilen 
Viyanalüar dün beklenilmiyen bir şe
kilde çok güzel bir oyım oynıyarak 
Perayı 5-0 gibi büyük bir farkla yen
diler. Feridun Küıcm idare ettiği 
oyuna Pera şu şekilde çıktı: 

Koço - Vlastardi, Huristo - Çiçoviç, 
Angeüdis, Çaçi - Sabri, Mesinezi, Bam-
bino, Etyen, Talea. 

Viyanalüar mutad kadrolarile. Yal
nız bir gün evvelki takımda yorgım 
olduğu için oynıyamıyan Kadler soliç 
oynuyor. 

Oyuna ksurşüıklı hücumlarla baş
landı ise de Viyanalüar kolaylıkla üs-
tüıüüğü aldılar. 8 inci dakikada sol 
tarafından kombine bir aknikle Pera 
kalesine indüer. Kadler yakmdan pla
se bir sütle ük golü attı. 

Peranm mukabil bir iki akmı kolay
ca kesüdikten sonra Viyanahlai" tek
rar hakimiyetlerirü arttırdüar. 

Kadler 25 ve 26 ncı dakikalarda iki 
gol daha atarak takımmm sayışım 
üçe kadar arttırdı ve birinci devre bir 
müddet sonra First Viyananm 3-0 
gaübiyetile bitti. 

— İkinci devre — 
İkinci devreye Peralüar büyük bir 

gayretle başladılar. İlk 15 dakika Pe
ranm üstünlüğü altmda geçU. Fakat 

Bambino ve Angelidisin bozuk ojrun-
lan yüzünden sayı çıkaramadılar. 

C^un ilerledikçe hakimiyet tekraz 
Viyanalılaı-a geçti. 

25 inci dakikada Pişerden güzel bir 
pas alan solaçık yakmdan sıkı bir 
sütle dördüncü golü yaptı. En niha
yet Fişer 41 inci dakikada bütün 
müdafaayı geçtikten sonra şüt çeke-
ceğüae «nniyetli bir plase üe topu 
çıkış yapan kalecinin üstünden aşı
rarak günün en güzel golünü yaptı, 
biraz sonra maç 5-0 Viyanalılann 
galibiyeti Ue bitti. 

Viyanalüar bundan evvel üstüste 
yaptıklan beş maça ı-ağmen güzel oy
nadüar, Para muvaffak olamadı. 
Santrhaf Angeüdisin çok fena oyn»-
ması ağır mağlûbiyetlerinin en bü
yük sebebidir. Hakem Feridun Kılıcı» 
idaresi güz^di. 

Tevfik Kuyaş 

Bisiklet 
istanbul bürincisini tayin edecek 

olan seri bisiklet yarışlarının beşin
cisi dün sabah Yeniköy Ue KefeUköy 
arasında beş defa gidip gelme sureti-
le 55 kilometre üzerinde yapılmıştır. 
Neticede Süleymaniyeden Haralâm-
bo saatte 39,3 kUometre katetmek üze
re 1 S. 29 D. da birinci gelmiştü-. G^a-
tasaraydan Muhsin 8 dakUuı fark!» 
ikinci olmuştur. 
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Cemil Cezmi kırk yaşında idi. Tanın
mış bir romancı idi. Bir buçuk ay evvel 
evlenmişti. Karısı Kadriye iyi, sessiz 
bir kadındı. Cemil Cezmiye mesud bir 
adam denilebilirdi. Fakat meşhur ro
mancının hayatından küçücük bir şi-
kâteti vardı. Cemil Cezmi, birçok ko
calar gibi karısının kendi işlerile pek 
yakından alâkadar olmasını isterdi. 
Zira kocalar üç kısımdır. Bazılan ka
nlarının kendi işlerine karışmalarını 
katiyen istemezler, bazıları da kanla-
rmm kendi işlerine karışıp karışma
malarına aldırış etmezler, üçüncü sı
nıf kocalarsa hayat arkadaşlarının 
kendi işlerile pek yakından alâkadar 
olmalarını arzu ederler. İşte Cemil Cez
mi bu üçüncü sınıf kocalardandı. 

Evlendikten sonra Cemil Cezmi bir 
ay çalışmamıştı. Fakat işte on beş gün-
denberi harıl harıl çalışıyordu. Bu on 
beş gün içinde Kadriye bir kerecik ol
sun onun yazı masasına yaklaşıp da: 

— Kocacığım ne yazıyorsun?., de
memişti. 

Cemil Cezmi çalışırken, Kadriye bir 
köşeye çekiliyor, elindeki romanına da
lıyordu.,Çok az konuşan bir kadındı. 
Adetâ bir hayal âleminde yaşıyormuş 
gibi bir hali vardı. 

Bir gün Cemil Cezmiyi bir gazete 
muharriri ziyaret etti. Gazetesine yaz
mak için yeni dünya evine giren meş
hur romancıya evlilikte saadetin sır
larının ne olduğunu sordu. 

Cemil Cezmi fikirlerini anlatırken: 
— Aman... dedi, şu noktayı da ya

dınız... Evlüikte saadetin sırlanndan 
biri de şudur: Kadın, kocasımn işle
rile yakından alâkadar olmalıdır. Ko
caların 5rüzde doksanı karılarının ken
di işlerile çok yakından alâkadar ol-
malanndan pek hoşlanırlar. 

Cemil Cezmi'nin «Evlilikte saadet» 
hakkındaki fikirleri birkaç gün sonra 
gazetede çıkmıştı. 

O akşam Cemil Cezmi gene masası-
*̂ ih başına oturmuş yazı yazıyor, Kad-
Ĵ iye de bir köşede kocasının gazetede 
Ç&an «Evlilik sırlan» hakkındaki fi
kirlerini okuyordu. Genç kadın bir ara
dık gazeteyi bıraktı. Cemil Cezminin 
yanma yaklaştı, sordu: 

— Kocacığım... Sahi sen de kannm 
ilerine karışmasından hoşlamr mısın? 
Cemil Cezmi cevap verdi: 

—- Tabiî kancığım... 
Kadriye çok iyi bir kadındı. İnce kaş-

«annı yuvarlak yuvarlak yukan kaldı
rarak: 

— Ben de kocaların kendi işlerine 
karılannın karışmasından hoşlanma-
'hklarını sanırdım. Meselâ babam ken-
*" işlerine annemin karışmasını hiç is
temezdi. Amcam da öyle... Ben de bü
tün erkekleri böyle zannediyordum. 
Onun için senin işlerine karışmıyor-
'^üm. Halbuki bilirsin, edebiyata da 
pek merakım vardır... dedi. 

Hemen o geceden itibaren Kadriye 
bocasının işlerile, çalışmasile alâkadar 
" ^ a ğ a başladı. Artık Cemil Cezmi 
''^^mnundu. Saadeti tamamlanmıştı. 

Vakıa Kadriyenin edebiyata son 
**̂ rece merakı vardı. Lâkin genç kadı-
*^^ fikirleri pek acaip, kocasına yazıla-
^^da kullansın diye bulduğu bazı ta-
"irler pek garipti. Fakat ne de olsa 
^emil Cezmi karısının kendi işile bu 
*adar yakında alâkadar olmasından 
^ n derecede memnundu. 

Kadriye kocasının işlerine karşı alâ-
5^ım günden güne pek artırıyordu. 
f*eşhur romancı yazılarını yazarken 

^fisı tepesine dikiliyor, onun yazdığı 
^ t ı r l an okuyordu. Genç kadın her 
'^^lede bir itiraz ediyordu: 

~~- Olmadı kocacığım... Burası olma-
— Sen bu romanı bir kadının ağzın-

^ h yazıyorsun. Romancısın, insan ru-
^^nu bilirsin... Fakat ne de olsa bir 

Keksin... Bir kadın ruhunu, bir ka-
^ düşüncesini benim kadar anhya-

azsın... Romanın burasını benim di-
^ediğim gibi yaz... 

Diye gayet tuhaf şeyler söylüyordu. 
eşhur romancı karısını dinleyip de 
hian yazsa okuyucuların, romanın 

^ a c ı k l ı yerierinde bile kahkahalarla 
«ileceklerini biliyordu. Cemil Cezmi 

rısının bu itirazları karşısında ne 
J Pacağmı şaşırmış kalmıştı. Hele bir 
"ifasında Kadriye: 

Kocacığım... dedi. Romanının şu-
^ hı biraz daha şairane yazsana... 
bir - ^ ^^ ^^^^ tasviri için ne güzel 
lek ^^"^'^ buldum... Hemen yaz.. <>Çi-
süz ^J.^*^^^""'" zayıf kollanndaki ök-

- biçare, bikes bülbüllerin veremli 
^sleri.. .j , 

Cemile Cezmi yazısından başım kal
dırarak: 

— Fakat karıcığım... dedi çilek ağaç
ta yetişmez ki... 

Kadriye: 
— Sahi... dedi, bak çileğin ağaçta 

yetişmediği aklımdan çıkmıştı. O hal
de kızılcık ağacı olsun... Kızılcık ağaç-
larınm zayıf kollarındaki öksüz, biça
re, bikes bülbüllerin veremil sesleri... 
Ne şairane, ne ince bir buluş değil mi?. 
Sonra ne kadar orijinal!.. 

— İyi amma yavrucuğum... Bülbül
lerin öksüz, biçare ve bikes oldukları
nı da ne biliyorsun?.. Bülbülün bikesini 
de ilk defa işitiyorum... 

Kadriye buna âdeta kızdı: 
— Canım, dedi, ben derdli bülbüller

den bahsediyorum... Sen beni dinle... 
Yaz... Bak herkes bu cümleyi ne ka
dar beğenecek... 

— Haydi bülbüllerin öksüz, biçare 
ve bikes olduklannı kabul edelim... «Ve
remli sesi» pek garip... 

Kadriye dudak büktü: 
— Yazık... dedi, ben de seni daha in

ce ruhlu bir adam zannederdim... A... 
beni üzme Cemil... yaz diyorum sana... 

Birkaç ay sonra Kadriye meşhur 
romancımn başına bedava bir mü-
nekkid kesilmişti. Cemil Cezminin ha
li berbaddı. Kadriye artık o eski, sessiz 
kadın da değildi. Kocasının işine, ya-
zısınm her cümlesine kanşıyor, Cemil 
Cezminin her kelimeane itiraz edi
yordu. 

Edebiyata da merakı olan genç ka-
dm kendi buluşlarının, kendi fikirle
rinin harikulade olduğuna kanidi. Ak
si gibi meşhur romancı da günden gü
ne kıübıklaşıyordu. Kadriye bulduğu 
acaip fikirleri, garip tasvirleri zorla 
Cemil Cezmiye yazdırmak istiyordu. 

Bir gün Cemil Cezmi genç ve ateşli 
bir muharrirle bir yazı münakaşasına 
tutuşmuştu. Meşhur romancı, genç 
muharrire yazacağı cevabı hazırlarken 
karısından neler çekmedi. Kadriye ko
casımn yazdığı cevabı katiyen beğen
miyordu: 

— Sen benim dediğim gibi, benim de
diğim şekilde yaz... diye Cemil Cezmiyi 
zorlayıp duruyor, kocasının genç mu
harrire vereceği cevabı kendi yazmağa 
kalkıyordu. Nihayet Kadriye kocasına 
öyle şeyler yazdırdı ki, biçare meşhur 
romancı tutuştuğu münakaşada ber-
bad bir vaziyete düştü. 

Cemil Cezmi «Gölgeli bahçe» ismin
de yeni bir romana başlamıştı. Roman
cı eserini basan mecmuaya müsved
delerini parça parça evinden gönde
riyordu. 

Bir gün Kadriye şeytan şeytan gü
lerek: 

— Yarın sana mühim bir sürprizim 
var!., dedi, çok beğeneceksin... 

Cemil Cezmi buna aldırış etmemiş
ti. Fakat ertesi günü gazeteci çocuk 
evine mecmuayı getirdiği zaman Kad
riye âdeta heyecanla kocasına koştu. 
Mecmuayı açtı: 

— Oku... dedi, romanının parçasını 
oku... Son derece beğeneceksin... Ce

mil Cezmi kendi romanını okurken göz
leri fal taşı kadar açıldı. Romanının bu 
kısmı baştan başa değiştirilmişti. Oku
duğu parça «Kalbimdeki pembe ufuk
ları Edirnekapı mezarlığına gömdüm», 
«İçimdeki çiçekli bahar günlerini tram
vay çiğnedi.» gibi acaip cümlelerle do
lu idi. Üstelik romanın en sonuna ka
dar yaşaması icap eden, hikâyenin en 
belli başlı kahramanı olan Orhan da
ha vakanın başında ölmüştü. 

Cemil Cezmi: 
— Bu rezalet!., dedi.. Romanın en 

büyük kahramanı Orhandı... Orhanı 
ben romanın sonuna kadar yaşatacak
tım... Halbuki romanın bu kısmında 
Orhanın nasıl öldüğü anlatılıyor., ben 
böyle yazmamıştım... Bu nasıl öldü ? 

Kadriye dudağını büktü: 
— Aman., dedi, romandaki o Or

han mıdır nedir?.. Sinirime dokundu... 
Matbaaya göndereceğin bütün müs
veddelerini değiştirdim. Romanın bu 
parçasını baştan yazdım... O Orhan 
dediğin roman kahramanını da bir ka
lemde öldürdüm... Ona çok sinirleni
yordum. Bak karının işlerine karışma
dığından şikâyet ediyordun... Şimdi 
memnun musun?.. Görüyor musun iş
lerinle ne kadar yakından alâkadar olu
yorum... 

Şimdi meşhur romancı kendisine ev
lilikte saadetin sırlarını soranlara di
yor ki: 

BıunLi şart şu: Kadın kocasının 
işlerine katiyen karışmamalı.. 

(Bir yıldız) 

Pazartesi konuşmaları 
(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 

yor, fakat duyduğu bu yepyeni fikir
ler onun kafasına; bir çivi gibi saplan
mıştır, bir türlü çıkmıyor. 

Roman, bu katı düşüncelerin ak
settiği çetin sahifeler dışında, çok iç
li ve çok şiir dolu parçaları da ihtiva 
etmektedir. Orada hasta, hüzünlü, 
âşık ve aşkının hülyasile nikbin ve 
mütevekkil doktor Hikmetin derunî 
haiyatmı anlatan öyle kısımlar var ki 
derin bir alâka, merhamet ve cazibe 
ile bu zavallı Türk sürgününün ha-
yatma ağlamamak kabil olmuyor. Ya
rı hatırlamalarla, Parisin milyonluk 
kalabalığı içerisinde kendini yapayal
nız hisseden, bu cemiyet içinde gör
düğü şahıslar ve muhitlerden memle
ketine, evine, çocukluğuna dönen 
doktor Hikmet, muhayyilesinde yaptı
ğı mukayeselerde daima kendi yurdu
nun üstünlüğünü görmekte ve ona 
mukavemet edilmez bir hasret duy
maktadır. Türk konağı, Türk hanun-
efendisi, şefkatli, fedakâr Türk ana 
ve babası onun ruhunda varılamaz bir 
cennetin iştiyakını yaratmaktadırlar. 

Yakup, tarihin mukadderatı hasta 
Osmanlı imparatorluğunu nasıl öl-
dürdüyse, romanımn kahramanım 
da verem döşeğinden öylece kaldırmı
yor ve onu gurbette, kendisi için aziz 
olan her şeyden uzakta, her türlü yok
sulluğun içinde hayattan çekip alı
yor. Son sözlerUe, göğsünü yırta yırta 
çıkan «anneciğim!...» feryadı, temiz 
sütünü emdiği Türk kadınını hatırla
maktan daha çok, bütün Türk ana
larım da doğuran ana vatanın haya
lini yaşlı gözlerimizde canlandınnak-
tadır. Millet ve memleket duygusunun 
gurbette hasret şeklindeki bu tecelli
si, (Bir Sürgün) ün mücazatı mı, yok
sa ihtidasmm, hidayete erişinin mü
kâfatı mıdır, bilemem. 

Baştan başa fikir, his ve hal olmuş 
bir mazinin havası dolu bu eseri, ede
biyatımızın kıymetli bir kazancı ola
rak saydığımı söylerken, onu bize ve
ren Yakup Kadrinin adını şükranla 
anarım. (Nirvana) smdan (Bir Sür
gün) üne kadar düşmeden yürüyen 
bu ruh tekevvününü seyretmek be
nim için ne kadar büyük bir zevk ise 
onu sayın okuyucularıma aksettirmek 
te ayni suretle bana derin bir haz veri
yor. Eserin, üzerine çok dedikodu top-
lıyan dili ve umumiyetle üslûbu hak
kındaki mülâhazalanrm başka bir ve
sile ile arzedeceğim. 

Hasan - Âli YÜCEL 

AKŞAM 
Abone ücretlcril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuru) 2700 kuru) 
6 AYLIK 750 > U50 > 
t ATLK 400 I 800 > 
1 AFLIK 150 > — » 

Po>U ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

S600, altı ayhftı 1900, fiç 
aylıftı 1000 kuruttur. 

Adrea tebdili İçin yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek lâzundır. 

MPTAH PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— . Tazan: iskender F. SertelU Tefrika N a 210 — — 

Osman paşa aleyhinde padişahı dolduran Raziye: "O 
Çerkestir, ayranı kabarırsa, herşeyi yapar„ mış, dedi. 

Sefer 24 — Ruzukasım 169 
i. Imıak CBMt ^İi< 'kıaü Ak|am Tıtı, 
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Va. 3,16 5,05 12,12 16,01 18,58 20,40 

idarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No. Y3 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 

Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldırımda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa : Merkez, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Fatih: Sa
raçhanede İbrahim Halil, Karagüm-
rük: Ali Kemal, Bakırköy: Hilâl, Sa
rıyer: Asaf, Aksaray: Cerrahpaşada 
Şeref, Beşiktaş: Halid, Fener: Balat-
ta Hüsameddin, Kumkapı: Asador-
yan, Küçükpazar: Bensason, Samat-
ya : Kucamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Cağaloğlunda Abdülkadirj 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
Üsküdar: İmrahor, Heybeliada: To-
mas, Büyükada Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Arnavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec-
zar.'-ler her gece açıktır. 

Râziye, Kiranın haremden neden 
uzaklaştırıldığını biliyordu. Bu ha
dise ona biraz daha cesaret vermişti. 
Safiye sultan kendisine birşey söy
lerse o da: 

«— Yaptığınız hafiyeliği haber al
dım!» 

Diyerek, Safiye sultanı tehdide bi
le kalkışacaktı. Zaten Muradın ne
dimesi diğer kadınlardan daha fazla 
huzura girip çıkıyor ve hünkârla sık 
sık görüşüyordu. Murad bir akşam 
Râziyeye: 

— Şeyh Şücaeddine gizlice söyle 
de şu Osman paşanın jnldızma bir 
bakıversin... 

Demişti. Râziye ertesi gün Mura
dın huzuruna girdi: 

— Şücaeddin bu gece Osman pa-
şamn yıldızına baknuş. Efendimize 
çok sadık ve fedakâr bir adam oldu
ğunu söyledi, şevketlim! 

Dedi. Üçüncü Murad bu neticeden 
çok memnun olmuştu. 

— Ben de böyle umuyordum, dedi. 
eğer Osman da bana sadakatsizlik 
gösterirse, artık dünyada hiç kimse
ye itimadım kalmıyacak. 

Râziye birdenbire kaşlarını kaldı
rarak önüne baktı., düşünmeğe baş
ladı. 

Murad sordu: 
— Osmanm yıldızı başka bir şey söy

lemedi mi? 
Râziye susuyordu. 

\ Murad tekrar sordu: 
— Neden cevab vermiyorsun? Yıl

dızlar yalan söylemezler. Ne demiş-
lerse bana aynen söylemekten çe
kinme! 

Râziye bu fırsatı da kaçırmak is
temedi: 

— Osman paşaya fazla iltifat etti
ğiniz için, yarın çocuk gibi şımanp 
sizi rahatsız etmesi ihtimali olduğu
nu da söylemiş... 

— Çok doğru söylemiş, Râziye! Fa
kat, ben o gün ihtiyarımı kaybede
cek kadar heyecana kapılmıştım. 
Hasmıcanım olan Mehmed hanın ida-
mile Kırım meselesini kökünden hal
leden bu adama ne yapsam azdır. 

— Dışarıdaki dedikodulardan ha
beriniz yok şevketlim! Osman paşa 
için: «O Çerkestir, ayranı kabanrsa, 
her şey yapar. Kimseden çekinmez!» 
diyorlannış. 

Murad hiddetlendi: 
—< «Her şey yapar» -iıe demektir? 

O bana köle gibi tapan bir adamdır. 
Kendisinden küçük kimselerden çe-
kinmiyebilir. Fakat benden... 

Râziye gülümsedi: 
— Günün birinde sizden de kork-

mıyacağmı söylüyorlar, şevketlim! 
•X— Hayır., bu olamaz. Osman ulu-

larma çok muti ve sadık bir vezirdir. 
Onu çekemiyenler uydurmuştur bu 
lâfları... 

— Hayır, şevke tüm! Kendi bez-
minde bulunan mahremleri söylemiş
ler... Başına taktığınız sorguçları 
odasında da takıp takıştırıp: «Bana 
hükümdarlık ta yakışacak!» diyor
muş... 

Muradın gözleri döndü: 
— Ne diyorsun, Râziye? Osmanı 

sadaret mevkii de tatmin etmemiş 
mi? Demek gözü benim tahtımda, 
öyle mi? 

* 

Ü ç ü n c ü M u r a d ı n u y k u s u 
k a ç ı y o r ! 

Şehzade Mehmedin dünyayı ayak
landıran debdebeli sünnet düğünün
den sonra üçüncü Muradın vehim ve 
vesvesesi bir kat daha artmıştı. Pa
dişah, Râziyenin Osman paşa hak
kında söylediklerini unutmuyordu. 
Osman paşanın: «Bana hükümdar
lık ta yakışacak!» sözü Muradın bey
nini kurt gibi yiyordu. 

Acaba, Osman paşa böyle bir söz 
söylemiş miydi? 

Yoksa bunları Râziye mi uydur
muştu? 

Burası belli değildi... Fakat, sul
tan Murad bu sözlere inanmıştı. 
Onun Râziyeye herkesten çok itima
dı vardı. 

Bir aralık Osman paşayı gozonu-
ne getirdi. Veziriazam, Azerbaycan 
seferine g i d e r e n kendisine vedaa 
geldiği zaman ne kadar mütevazı va 
bilhassa Murada karşı ne kadar boy
nu eğücti. Murad o gün bile bu 
vehim ve şüpheden kendini kurtara-
mıyarak Osmanm gözlerine dikkatle 
bakmış: 

«— Bu seferden de evvelkUer gibi 
muzaffer döneceğini umuyorum, Os
man!» 

Dediği zamap Osman paşanın göz
len sulanmış: • 

«— Allah sizinle, bizimle beraber
dir, şevketlim! Köleniz bu savaşı da 
inayeti haltla başarıp iltifatınıza 
mazhar olmağa çalışacağım!» 

Cevabını vermişti. 
Osman paşa bu sözlerinde o ka

dar samimî idf ki, içinde kötü duy
gular besliyen bir adamın bu kadar 
candan bir sadakatle cevab veı-me-
sine imkân "var mıydı? 

Muradın o dakikada bütün şüp
heleri, sabun köpüğü gibi sönüp git
mişti. Fakat, Osman paşa sefere 
çıktıktan sonra, gene, bir şeytan gibi 
padişahı aldatan Râziyenin sözleri, 
her şeyden nem kapan Muradın tek
rar bütün şüphelerini uyandıiTnış, 
uykusunu kaçırmıştı. 

Murad geceleri uyku uyuyamıyor-
du. 

Keski Osmanf Azerbaycan seferine 
göndermeseydi. İstanbulda ihanetini 
görünce başım vurdurmak kolay bir 
iş değildi ya... 

Râziye bir akşam padişahın kafa
sına şöyle bir şüphe daha yerleştir
mişti: 

— Osman paşanın bu defa sefer
den döhmiyeceğini de söylüyorlar, 
şevketlim! 

Bu da ne demekti? 
Murad bu sözden bir şey anlıya-

madı: 
— Orada ölüp kalacak mı demek 

istiyorsun? 
— Hayır, şevketlim! Orasmı Allah 

büir amma., eğer ölmez de sağ ka-
hrsa, Osman paşa Azerbaycanda mu
zaffer olursa, müstakil bir «Gürcis
tan ve Kafkasya» hükümeti kuracak 
ve bu hükümetin başına geçecekmiş. 

Muradın birdenbire gözleri döndü: 
— Bu herzeleri de kim yumurt

ladı sana? 
— İstanbulda bunu bilmiyen yok

muş, şevketlim! Fakat, herkes efen
dimizden çekindiği için ağzını açma
ğa cesaret edemiyormuş. 

Murad artık zıvanadan çıkmıştı: 
—. Desene, kendi elimle sivriltti

ğim adam, yarın bana dirsek çevire
cek?! 

«Kanlı kale» hikâyesi 
Murâd o gece yatağına girdiği za

man, nedimesi padişahın başı ucun
da duruyordu. 

Üçüncü Murad: 
— Uykum yok, Râziye! Haydi ba

na «gam dağıtıcı bir fıkra» söyle... 
Uykum gelsin. 

Gerçek, padişah bir haftadanberi 
uyku uyuyamıyor ve daldığı zaman 
rüyasında korkuyordu. Daha bir ge
ce evvel: 

«— Yangın var..!» 
Diye bağırarak uyanmış ve yata

ğından fırlayıp kalktığı zaman, aklı 
başına gelmiş., kendi kendine gül
meğe başlamıştı. 

Râziye o gece hünkârın gamını 
dağıtmak için, birkaç fıkra anlattı. 
Murad: 

— Bunların hiç biri içime ferah
lık vermiyor, Râziye! Bana biraz da 
harb kahramanlanndan bahset! 

Dedi. Râziye müşkül vaziyete düş
müştü. O gece padişaha ne söylese, 
hepsinden bir mâna çıkarması muh
temeldi. Râziye şöyle bir vaka uy
durdu: 
"~— Vaktüe Erzurum civarında bir 
kanh kale varmış, şevketlim! Bu ka
leyi bir çoban zaptetmek istemiş. 

(Arkası var) 
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Eminönü meydanı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

1 — Eminönünden Sultanahmedde 
Atmeydanma ve Divanyolunun bası
na çıkacak yol. ' 

Bu yol Eminönü meydanından son
ra dördüncü vakıf hamn arkasından 
geçerek Sirkecide Demirkapıya doğ
ru uzanacak, Demirkapıyı geçtikten, 
kale duvarlarını biraz yedikten son
ra Müzenin önüne çıkacak, parkın 
ağaçları arasından geçecektir. 

Bu caddenin nisbeten az masraf
la açılması için yaya kaldırımları 
portik'lı olacaktır. Yani üstü açık 
yaya kaldınmlan yerine üstü bina
larla kapalı ve direkli, düz kemerli 
yaya kaldınmlan tesis edüecektir. Bu 
yolun deniz cihetinde kalacak kısmı 
Sirkeciye kadar, muvakkat mahiyet
te olarak, Saraybumu liman sahası 
olarak aynlacaktır. Bugünkü Sirke
ci garının işgal ettiği yerde barüiyö 
trenleri için bir yer tefrik edilecektir. 

2 — Demirkapıdan birinci yoldan 
ayrılarak Sultanahmed parkı önüne 
çıkacak yol. 

Bu yolun güzergâhı şudur: Demir-
kapı, şimdUik defterdarhk binası 
(eski Hariciye nezareti) morgım ar
kası - Yerebatan - Sultanahmed par
kı. Bu münasebetle defterdarlık bi
nası yıktınlacaktır. 

3 —I Eminönü - Süleymaniye yolu. 
Bu yol müstakim bir hat şeklinde 

olacaktır. Genişletilmiş Tahmis cad
desini geçtikten sonra Uzvmçarşı cad
desi genişletilerek şimale doğru uza
tılması suretile devam edecek ve ora
dan Süleymaniyeye doğru uzayacak

tır. Bu yolun bir kısmı Uzunçarşımn 
üst kısmından, Beyazıt camisinin 
arkasından ve Çadırcüardan geçerek 

I Çarşıkapısı ile Beya2ıd arasmdaki bir 
noktadan Divanyolu - Beyazıt cadde
sine çıkacaktır. 

4 — Eminönü - Nuruosmaniye -
Divanyolu caddesi. 
Bu yol Yenicamisini solda bırakarak 

Mısırçarşısınm önünden geçecek, Fin
cancılar yokuşu. Valide hamnm 

sed duvarlarr altmdan geçerek Nuruos
maniye camisi önünden Divanyolu-
na çıkacaktır. Bu yol da porükli ola
caktır. 

Bu son iki yol Kapalıçarşının iki 
tarafım ve cephesini kaplıyan bazı 
çirkin binaları ortadan kaldıracak ve 
Çarşıyı meydana çıkaracaktır. Çar-
şımn bukünkü kapılanna yeni bazı 
kapılar ilâve edilecek ve Nuruosma
niye kapısı önünde bir araba durak 
yeri yapılacaktır. 

Bu ikinci yol açılırken Çarşı için
de bulunan Sandalbedesteni mezad 
salonunun bir kısım kemerlerinin 
yıktıniması ve yahut bu kısımn yaya 
kaldınmlarma tahsisi muhtemeldir. 

Yukanda izah edilen üç geniş yol
dan biri Sultanahmed camisi, diğeri 
Asanatika müzesi, üçüncüsü de Sü
leymaniye camisi gibi şehrin üç mü
him âbidesini hedef tutmuştur. Emi
nönü meydamndan bir taraftan Sü
leymaniye camisini, diğer taraftan 
Asanatika müzesini, üçüncü bir nok
tadan da Sultanahmed camisini 
görmek kabil olacaktır. 

Vremenin l)i[ makalesi 
«Avusturya esasen yaşıya-

mazdı» diyor 
Belgrad 24 (A.A.) —. Vreme gaze

tesi dünkü başmakalesinde Anşlusla 
alâkadar beynelmilel vaziyeti tedkik 
etmektedir. Bu gazete diyor ki: 

«Avusturya cumhuriyetinTn yaşa-
yamıyacağı herkesçe malûm idi. Bu 
memleketin dünya haritasından si
linmesi hastalıklı bir noktanın kay
bolması demektir. Dünkü Avustur
ya değişen siyaseti, bazan Fransa ve 
bazan İtalya ve Almanyaya temayü
lü, Habsburglar lehindeki lejitimist 
haireketi ve komünist propaganda
sı için teşkU ettiği merkez Ue bütün 
Avrupa için daimî bir endişe menbaı 
idi.» 

Vreme bundan sonra Küçük İtilâf 
devletlerinin Çekoslovakyaya karşı 
giriştikleri taahhüdlerden bahset
mekte ve Küçük İtilâf paktında bu 
taahhüdlerin ancak Macaristan ta-
rfaından yapılacak muhtemel bir ta
arruza aid kısımlarında sarahat mev-
cud olduğunu kaydeylemektedir. 

Vreme, geçen pazar günü Çekoslo
vakya Bşaveküi B. Benes tarafından 
«öylemen nutuktan sitayişkârane bir 
lisanla bahsetmekte ve bu nutukta 
Çekoslovakya reisicumhunmun bü
tün komşu memleketlerle ve bilhas
sa Almanya ile U5aışmak istediğini 
söylediği kısımlann Yugoslavyada 
pek müsaid bir tesir bıraktığını ilâve 
eylemektedir. 

Vreme, İngiliz - İtalyan itüâfı hak
kında Londra ile Roma arasında 
başlıyan müzakerelerin ananevi İn
giliz - İtalyan dostluğunu ihya eden 
müsbet bir netice vereceğinden do
layı memnuniyetini izhar eylemek
tedir. 

Siidet Almalılarının 
reisi Henleln 

Çeklerin Fransa ile Sovyet
lere güvenmekte hata 

ettiklerini söyledi 
Karlsbad 24 (A.A.) — Südet Al

manları reisi Henlein bugün sekiz 
yüz binden fazla faal azası bulunan 
parti kongresinde söylediği nutukta 
demiştir ki: 

«Südet Almanlan meselesini bir 
ekalliyet statüsü Ue halletmek için 
Çeklerin yaptıklan teşebbüs akim 
kalmıştır. Filhakika böyle bir statü 
Çeklerin yirmi sene süren hâkimi
yetleri altında Almanlara yaptıkları 
haksızhklann ebediyen devamım ta-
zammun ederdi. Bugün her zaman
dan daha ziyade az serbes bulunuyor 
ve istikbalimizin tehlikede olduğunu 
pekâlâ biliyoruz. 

Diğer taraftan Çekler şunu anla
malıdır ki, bizim grupumuzla dostça 
anlaşmadıklan müddetçe Almanya 
ile hiç bir itüâf imkânı yoktur. 

Çek milleti bizzat kendisinden zi
yade Fransa ve Sovyet Rusya Ue ak-
tettiği muahedelere güvenmekle ha
ta ediyor. Biz ne dahilde ve ne ha
riçte harp istemiyoruz. Fakat sulh 
içinde harp demek olan bugünkü va
ziyeti de istemiyoruz.» 

* ** 

İngiltere hesabına Amerikada 
yapılan tajryareler 

Londra 24 (A.A.) — Observer ga-
tesine göre Amerikan fabrikalan 
önümüzdeki on iki ay zarfmda 1500 
tayyare inşa edebileceklerdir. Bu tay
yarelerin yarısı İngiltereye verilecek
tir. 

Observer gazetesi, bilhassa entere
san olarak - uçan kaleleri - zikret
mektedir. Zira bunlann 2000 milden 
ibaret olan tesir daireleri İngiliz tay
yarelerine açıkça faiktir, 

Fransız Hava işleri nazırı 
evlendi 

Sen - Malo 24 (A.A.) — Hava işle
ri nazın bay Gi La Şambr'm izdivaç 
merasimi dün gece yansı Sen - Ser-
Tan kilisesinde tesld edilmiştir. 

Bay Henlein, südet Almanlan na-
mma şu taleplerde bulunuduğımu, 
nutkunda tebarüz ettirmiştir: 

1 — Alman ekalliyeti İle Çekoslovak 
milletinin tam müsavatmm tamnması. 

2 — Alman ekalliyetinin bir kanuni 
statüsünün tanmması. 

3 — Çekoslovak cumhuriyeti dahilinde, 
südet Almanlar arazisinin tahdidi ve bu 
arazinin tanınması. 

4 — Südetlere aid arazide muhtariyeti 
haiz bir Alman idaresi vücuda getiril
mesi. 

5 — Südetlerln arazisi haricinde yaşı-
yan Almanlar için himaye tedbirleri. 

6 — 1918 senesindenberi haksızlıklara 
duçar olmuş olan südet Almanlara tazmi
nat itası. 

7 — Südet Almanların Alman komon-
veltine intisap ve nasyonal - sosyalizm 
felsefesini müdafaa etmeği istemek husu
sunda tamamile serbes olmaları. 

Fransada polis bazı fabrika
ları tahliye ettirdi 

Paris 24 (A.A.) — Polis dün birkaç 
haftadanberi grevciler tarafından iş
gal edilmiş olan bazı fabrikaları tah
liye ettirmiştir. Bu mecburî tahliye 
ameliyatı esnasında hiç bir hâdise vu
ku bulmamıştır. 

Zayi — Ünye ortaokulundan aldığım 
21/6/937 tarih ve 52 No. lı şehadetname-
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 

İstanbul Hayriye lisesi talebesinden 
9 B. de 45 Halid Gür 

25 Nisan 938 Pazartesi 
İstanbul —Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Çocuk bayramı ve haftası münasebetlle 
Çocuk Esirgeme Kurumu namına Eminö
nü Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 13,30: Muhtelif plâk neşriyatı, 
14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen Mahmud 
Esad Bozkurt, 18,30: Çocuk bayramı ve 
haftası münasebetlle Çocuk Esirgeme Ku
rumu namına doktor Kudsi Halkacı 
(Boş Mideler), 18,45: Plâkla dans musiki
si, 19,15: Çocuklara masal Bayan Nine 
tarafmdan, 19,55: Borsa haberleri, 20: Rı
fat ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,45: Hava ra
poru, 20,48: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 21: Fasıl Saz Heyeti: İbrahim 
ve arkadaşları tarafından, (Saat ayan), 
21,45: ORKESTRA: 1 - Sen - Saens: 
Samson e Dalila fantezi, 2 - Rubenstajm: 
Torreador e andaluz, 3 - Holms: Serenad 
İtalyen, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 18,50: İngilizce ders (Azime 
İpek), 19,15: Türk musikisi ve halk sar
kılan (Servet Adnan ve arkadaşları), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Cemal 
Kâmil, İstanbul radyosu okuyuculann-
dan), 21: Çocuklar hakkında musahabe 
(Nureddin Artam, muharrir), 21,15: Stüd
yo salon orkestrası: 1 - Kurt Freiberg: 
Kleine Romanze, 2 - George Boulenger: 
Juanita, 3 - Ludwig Siede: Vielliebchen, 
4 - Lore Schoefberger: Ja So ein Schwips 
am Rheln, 5 - Brusso: Lied der Wehmut, 
6 - Paolo Tosti: İdeale, 7 - Lehâr: Andlich 
Allein, 22: Ajans haberleri, 22,15: Yarm-
kl program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 30 de 

Frank. 20,10 da fanfar muzikası — 
Stuttgart ve Hamburg 20,15 de büyük 
radyo orkestrası — Athlone 20,30 da sa
lon muzikası — Ostrovo 20,15 de hafif 
muzika — Reval 20,20 de operet muzika
sı — Strasbg. 20,30 da salon muzikası. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de «Tannhause» operası — 

Deutschl. S. 21 de hafif muzika — 
Frankf. 21 de akşam konseri— Königsberg 
21 de «Kara Orman Kirazı» opereti — 
Leıpzig 21 de bahar konseri — Stuttgart 
ve Hambg. 21 de konsere devam — Vi
yana 21 de radyo orkestrası — Athlone 
21 de opera muzikası — Bari 21,15 de 
Yunanca neşriyat — Bremünster 21 de 
konsere devam — Brüksel 21,30 da caz-
band — Brüksel II 21,30 da hafif muzi
ka — Budap. 21,15 de orkestra — Bük
reş 21,15 de «Boccacio» opereti — Florans 
21,30 da operet muzikası — Hilversum I 
21.55 de orkestra — Kopenhag 21,30 da 
orkestra — Kovno 21 de senfon. kon
ser — Lyubliana 21 de orkestra — Lüle 
21,30 da orkestra — Londra 21,25 de or
kestra — Lüksemburg 21,30 da askeri mu
zika — Lyon 21,30 da «La belle Helene» 
opereti — Monte Ceneri 21 de operet 
muzikası — Oslo 21,25 de hafif muzika — 
Sottens 21 de salon muzikası — Stokholm 
21 de «Çingeneler Baronu» opereti — 
Rad. Toulouse 21,45 de dans — Varşova 
21 de dans. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de operaya devam — Frankf. 

22 de konsere devam — Hambg. 22,15 de 
askerî muzika — Kolonya 22 de salon 
muzikası — Königsberg 22 de operete de
vam — Leipzig 22 de konsere devam — 
Münih 22,20 de piyano — Viyana 22 de 
orkestra — Brüksel 22,20 de orkestra — 
Budap. 22 de konsere devam — Droitviç 
22,15 de dans — Helsigfors 22,10 da or
kestra — Hilversum I 22 de konsere de
vam — Kopenhag 22 de konsere devam — 
Kovno 22 de konsere devam — Lyubliana 

.22 de konser — Lille 22 de konsere de
vam — Lyon 22 de operete devam — Pa
ris - Eyfel 22 de konser — Rad. Toulouse 
22,15 de akordeon — Varşova 22 de Tos-
ka operası. 

Saat 23 de 
Berlin 23 de operaya devam — Breslav 

23,30 da konser — Deutschl. S. 23,30 da 
konser — Hambg. 23,30 da dans — Ko
lonya 23,30 da gece muzikası — Kö
nigsberg 23,35 de dans — Diğer Alman 
istasyonları Kolonyadan nakil — Brüksel 
23,05 de cazband — Budapeşte 23,15 de 
Çigan muzikası — Bükreş 23 de operete 
devam — Droitviç 23,15 de konser — 
Florans — 23 de konser ve dans — Ko
penhag 23,20 de viyolonsel — Kovno 
23 de konsere devam — Lüksemburg 
23,50 de dans — Lyon 23 de operete de
vam — Oslo 23,15 de klârinet — Roma 
23,20 de keman — Stokholm, 23.15 de or
kestra — Rad. Toulouse 23,15 de filim ve 
operet havalan — Varşova 23 de operaya 
devam. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar dansa 

devam — Droitviç 24 de dans — Hilver
sum I 24 de salon muzikası — Kopenhag 
24,15 de dans — Rad. Toulouse 24 de 
askeri muzika — Stuttg. ve Frankf. 1 den 
3 e kadar salon muzikası. 

Burdurda hummalı imar faaliyeti 

• § • • 1 Dr. ihsan Sami aHiHi 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilâtı. Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı sayılması, tifo 
ve sıtma hastalıklan teşhisi, idrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahli
lâtı, Ültra mikroskopi, hususi aşılar 

istihzarı, kanda üre, şeker, klorür, kol-
testerin mikdarlannın tayini. Divan-

youl No. 113. Tel: 20981 

Cumhuriyet meydanı ile istasyon arasındaki güzel bulvar 
Burdur (Akşam) — İstasyonla cum

huriyet alanı arasmdaki 250 metrelik 
bulvar üzerinde büyük bir inşa faali
yeti var. Geçen senelere ilâveten bu 
sene de yapılmağa başlaiıan modem 
binalar istasyonu şehre tamamen bağ
lıyacaktır. Burasmm çok az bir za
manda geniş bir imat kabiliyeti gös
terdiğini göz önünde bulunduran be
lediye cumhuriyet alanı ile istasyon 
arasının bayındırlık plânlarım yapa
rak tedkik ve tasdik olunmak üzere 
Nafıa ba;kanlığına göndermiştir. Bu 
kısmın plânları geldiği zaman bah

çeli evlerden mürekkep olan bu ma
halle şehrin yeni bir semti olacaktır. 

İstasyon önündeki büyük parkm in
şaatında tamiratı mütemadiye işçi
leri çalışmaktadır. Bu park için demir 
yollan işletmesinden üç bin liralık tah
sisat geldiği öğrenilmiştir. 

Parka dikilmek üzere Devlet demir
yollarından gönderUen iki vagon fida:-
nm dikilmesine devam olunuyor. 

Havalar müsait gittiği takdirde Dev
let demir yolları idaresinin gönderdiği 
iki vagon beton parmaklıklarla istas
yon binalarının çevresi süslenecektir. 

Ayancıkta eczane açıldı 
Ayancık (Akşam) — Aynacığa 

bir doktor tayin edilmiş ve bir ecza-
hane açılmıştır. Eczahane bulunma
ması yüzünden çok sıkıntı çekiliyor
du. Şimdi bu müşkül ortadan kalk
mıştır. 

Kuş yemi ihracı 
Tekirdağ (Akşam) — Bu yıl Te-

kirdağından yabancı memleketlere 
(130,000) çuval kuşyemi ihraç edü-
miştir. Bu yıl yapılan ihracatın ge
çen seneden (20,000) çuval fazla ol
duğu tahmin edilmektedir. 

B. Paets Estonyaya tekrar 
Cumhurreisi seçildi 

Reval 24 (A.A.) — Eski Reisicum
hur Paets, bugün, 19 muhalife karşı 
119 reyle tekrar altı sene müddetle 
Estonya Cümhurreisliğine intihab 
edilmiştir. 

P o p o l o l İ R ^ İ ^ m n b i r 
nüshası toplattırıldı 

Roma 24 (A.A.) — Popolo di Roma 
gazetesinin bu sabahki nüshaları 
müsadere edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Aşağ'ida muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan yazılı muhtelif 
dört gurup tezgâhlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 9/6/938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikalarını ve tekliflerini ay-
m gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(2293) 

Sıra No. Tezgâhın cinsi Miktar 
Adet 

1 Muhtelif Frezeler 9 
2 Freze tezgâhı 2 
3 Demirhane tezgâhları 8 
4 Revelver tornalar 8 

İstanbul Defterdar! 
Cins ve mevkii 

Fatihde Gelenbevi Erkek lisesi bakkaliyesi 

Muhammen Muvakkat 
bedel Lira teminat lira 

55.000 4.000 
30.000 2.250 

125.000 7.500 
65.000 4.500 

ığından: 
Senelik muhammen 

kirası Lira 
120 

Kira 
müddeti 

17 Ay 
Kumkapıda Bâlipaşa yokuşunda Kumkapı orta mektebi 
bakkaliyesi: 270 » ' 
Cağaloğlunda eski Duyunu umumiye binasında İstanbul erkek li
sesi bakkaliyesi: 600 » ' 
Ortaköyde Gazi Osmanpaşa orta mektebi bakkaliyesi: 150 » ' 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde Perapalas oteli yanında Akşam 
Kız sanat mektebi bakkaliyesi: 150 » ' 
Kadıköyünde Bağdat caddesinde Kadıköy Birinci orta mektebi 
bakkaliyesi: 120 » ' 

Yukarıda yazıh mektep bakkaliyeleri senelik kiraları peşin verilmek şarti-
le hizalanndaki bedel ve müddetlerle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya 
verilecektir. İsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve 
seciye sahibi olduklarına, mahkûmiyet ve sârî hastabğı bulunmadığma dair, 
zabıta Adliye ve sıhhiyeden alacakları resimli vesikaları ve yüzde 7,5 pey ak-
çalarile 28/4/938 perşembe günü saat on dörtte Millî Emlâk müdürlüğünde 
toplanan komisyona gelmeleri. (M.«) (2026) 

Deniz Bank Akay işletmesinden: 
Adalar ve Anadolu Kıyısına Göç nakliyatı. 

Yazlığa gideceklerin göç eşyalarının şehirdeki evlerden sayfiyedeki evlere 
kadar bütün medenî memleketlerde yapıldığı gibi rahat emniyetli ve ucuz ola
rak nakli için işletmemizin teşebbüsiyle Antalya Umumî Nakliyat Türk Anoniö* 
Şirketi hususî bir servis açmıştır. Büyük parça eşyanın nakil ücreti araba ha
mal vapur dahil 120 kuruştur. 

Telefon 24220 ve 23801 nakliyat Mayısın birinden Haziranın 15 ine kadar
dır. Yaz sonunda dönüşte ayni suretle olacaktır. (2326) 

Eşya tarifesinde tenzilât 
Eşya tarifesinde l/Mayıs/938 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki ten

zilât yapılmıştır. 
6 Kuruşdan 25 Kuruşa kadar 2,5 

26 )» 50 » )» 5.-
51 » 100 » » 7.5 

101 » Yukarı fiatlarda 10.-

Kuruş 



25 Nisan 1938 A K Ş A M Sahife 11 

ACELE İYİ DİKÎŞ BÎLÎR 
bayanlara ihtiyaç vardır. 

Galatasaray lisesi karşısında bayan 
Azize Dikisevine müracaatları. 

Scandinavian Near 
East Agency 

kst Galatada Tabir han 3 üncü 
Tel: 44991 - t - i 

Svenska Orient Linien Gothenbnrf 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Odyr.ia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan »ark ve Karadeniz ba9ü-
*a limanlan arasında 15 günde bir azimet 
*e avdet İçin muntazam postalar. 

Gdynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Vikingland vapuru 28 Nisana doğru. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru. 

Bardeland vapuru 15 mayısa doğru. 
• Yakında îstanbuldan Hamburg Roter-
<l»m - Kopenhag, Gdynla Gothenberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 25 nisana doğru. 
Vikingland vapuru 28 Nisana doğlu. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru. 
Fazla tafsilat İçin Oalata'da Tahlr han 

• üncü katta k&ln acentalıfına müracaat. 
^ . Tei: 44991 - 3 - 1 

1,.-"°' 
S i L K O 

Romatizma, lûmbago, siyatik, sinir 
ve soğuk algınlığından İleri gelen 
şiddetli ağrıları teskin ve izale eder 

Sümer Bank 
UMUM! MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
imtihanla m e m u r alınacaktır 

Müfettiş muavinliği - Kontrolörlük — Mes'ul memurluk gibi vazi
felerde istihdam olunmak üz<rre Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi me
zunları alınacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bulunmak ve askerliğini 
yapmış olmak .şarttır. 

İmtihan 5.5.1938 tarihinde Ankarada ve İstanbulda aynı zaman
da yapılacaktır. 

Talipler şeraiti Ankarada Umumî Müdürlükten; İstanbulda Şube-
~ mizden diğer mahallerde müesseselerimizden öğrenebiUrler. " ^ 

Soolltr blıbınnı lolıp ediyor ve hölâ sobohleyuı 
•oıe bir kuvvetle koltobitmek i(;in bize lâzım ^ 
••on jökcn bir uykuya bir turlu kovusomıyoruz. \ 

j}te burödo , 

VALIDOL imdadımıza yetiniri { 

Onu bir kere tecrübe ediniz. Zororıız v» ^ 
linirleri teskin edici olon bu ıloc; uykusuzluğa * 
torjı unrıuhnaz bir devadır. 

i 
VALİDOL: domlo, toblel ve hop ] 
holinde her eczanede bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
«LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
- Pazardan başka günlerde öğleden sonra 
*aat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Di-
^anyolunda (104) numaralı hususî kabi
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, cu
martesi günleri sabah f9,5 - 12» hakikî 
'»karaya mahsustur. Muayenehane ve ev 
*<Won: 22:Î98 — 21044 

Bursa ilkbahar ehlî hayvanlar 

PANAVIRI 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 senesi İlkbahar Ehlî Hayvanlar pana-

yın açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 den itibaren 8 
gün ûevam edecektir. 

Panayıra geleceklerin i.stirahatlerini temin için panayır yerinde su, 
elektrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalası vücude getirilmiştir. 

Panayır münasebetile yapılacak olan güreşler 15 Mayıs Pazar gününe 
rastlamaktadır. Güreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. Başa 100, baş altı
na 80, büyük orta 50. küçük ortaya 40 ve desteye 25 er lira mükâfat verile
cektir. Bundan başka panayırın devam ettiği müddetçe şehrin otel ve ban
yolarında tenzilât temin edilmiştir. Alım ve satım hususunda belediyece sa
yın ziyaretçilere her türlü kolaylıklar gösterileceği ilân olunur. 

[
• • Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için EKZAMi 
I kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden i isteyiniz 

Uzunköprü Belediye reisliğinden: 
Uzunköprü elektrik tesisatçıda kullanılacak 340 ahşap direk münakaşa

sına talip zuhur etmediğinden tekrrır münakaşaya vazedilmiştir. Muhammen 
bedel 4500 lira olup muvakkat tsıninat 337 lira 50 kuruştur. 

İhalesi 29, Nisan 938 cum.a'günü saat 16 da Belediye Daimî Encümenin
ce yapılacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri Resmî İlânlar ve Sazmaş 
Sanayi ve Ziraat makineleri Şiıketievine müracaatla görebilirler. «2157» 

Yavrum Oija ! bu(]ün yatıracağım, para iLe 
İŞ BankasındaKl hesabın 50lirayı bulacaK.Taliin varsa, 
fıaıifan Kcşıdesinie bu parah \>\xAtx^ 1000 Lira artabUif. 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilân ediyor: 

Buruşuklukların yalnız sebebi 
zuhurunu değil, onları izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hattâ büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
muşak ciltlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız
da: teşekkül eder. 

İhtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurlai' kaybe
der. Bu unsurlar; şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
İşte, Profesör Doktor Stejskal 
iadresinde Viyana Üniversitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-
yatın şayanı hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkındaki bü

tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafından fevkalâde 
malî fedakârlıklarla temin edil
miştir. «BioceU tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülâsası, yalmz 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka-
dmlar üzerinde bu hülâsalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında kuruşukluk-
larm kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleştirir. 

Buruşukluklannızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençle.şrniş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul-
lanmız. Siyai; noktalan eritir, 
açık mesamatı sıklaştmr ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır.. 

BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük bir kıy

meti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde beheri için 5 
kuruş alacalv, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim 

B9^^S^9^s^*^%^*^a^ edecektir *^**^***'"'*~'S^'*"~""'-" " 

TÜRK HAVA KURUMU 
2 5 C i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 1 l /Mayi8/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka: 

15,000, 12.000,10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve] 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de taliinizi deneyiniz... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin İzmir Şarap imalâthanesi için şartnamesi mucibince 2000 

kilo tartma kabiliyetinde bir adet demiryol baskülü pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187,50 liradır. 
n i — Eksiltme, 2/V/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Ka-

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız teklif mektupları

nı münakaşa gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Müskirat fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lâ
zımdır. 

V — İsteklilerin pazarUk için tayin edilen gün ve saatte IV üncü maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2025) 

100 lira mükâfatiı 
Keşan T. H. K. Başkanlığından 

1 — Keşanda yapılacak olan Hava Kurumu binasının plânı »d 00» Yüz li
ra mükâfatla münakaşaya konulmuştur. 

2 — Şartname ve aranın vaziyet haritası İstanbul ve Edirne Türk Hava 
kurumu Başkanlıklarına Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğüne gönderilmiş
tir. 

*3 — Ayrıca Keşan Türk Hava Kurumundan şartname talep edilebilir. 
İlân olunur. (1620) 

Türk Hava Kurumundan: 
1 — Planör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tutkal, çelik 

saç ve boru, muhtelif tel, cıvata ve somun, rondelâ, tandör, tekerlek mafsalı, 
kablo makarası, radanza, kaplama bezi, lâstik kablo, işkence vesaire satın 
alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 3694 lira, ilk teminatı 277,05 liradur, 
3 — Alınacak malzemenin tam listesi, şartnamesi ve mukavele müsved

desi her gün kurumda görülebilir. 
4 — K a t ı ihalesi 27/4/ 938 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 15 de 

kurum binasında yapılacaktır. 
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte kurum 

merkezinde hazır bulunmaları. «2169 i) 
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Trende, vapurda, evinizde ve isinizdoı 
Muhakkak Bir Kase 

Bulundurunuz 

gDe ° O r l p - B a ş ° DBş 
ROMAT İZMA ve 

Bütün ağrıları 
°/o 100 GEÇİRİR 

Kalbi ve midey i b o z m a z 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklidlerinden «akınınz ve her yerde 

Israrla S E F A L i N ' i arayınız 

AGA-BALTIC 
• • ^ 

Sî^ 

\L 

IV^ >ı 

Radyosu 
iie bütün 
dünyayı 

dinleyiniz 

t ^ 

Toptan satış deposu: istanbul Sultanhamam Ham-
dibey geçidi No. 54, perakende satış yeri: Galata| 
Bankalar caddesi R A D T Ü F O İ T mağazası 
ve Anadolunun bütün şehirlerinde ^^entalarımız 
vardır. 

Son çıkan yeni plâklar 

• li EON 
N». 270210 

No. 270211 

No. 270212 

No. 270213 

No. 270214 

No. 270215 

Malatyalı Bay Fahri 
— Erzincan şarkısı — Ayşem gider su yüzünde 
— Halk şarkısı — Elinde altın şamdan 

Bay Refik Başaran 
— Halk şarkısı — Şen olasın Ürgüb 
— Halk şarkısı — Manavgat yollan 

Avanoslu Bay Salâhaddin 
— Halk şarkısı — Ak koyun meler gelir 
— Halk şarkısı — Suya gider has gelin 

Erzincanlı Bay Salih 
— Erzincan şarkısı — Gül koydum gül tasma 
— Erzincan şarkısı — Havuz başmm gülleri 

Urfah Bay A. M. 
-— Urfa Sünbülesi — Felâket dideler 
— Urfa tecnisi — Sevdim bu küçük yaşta 

Kanunî Bay Ahmed ^ 
— Rast taksim — Kanımla 
— Hicazkâr taksim — Kanunla 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

Nevrozin 
varken ıstırab 

çekilir m i? 
Baş, diş ağrıları 

ve üşütmekten mütevellid bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı 

Nevrozin 
kaşelerini alınız. 

icabında günde 3 kaşe 
ALINABİLİR. 

Mideniz bozuk, diliniz pash| 

K A B I Z 
çekiyorsanız six de on binlerce kişi gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yormadan ve aUştırmadan 
ishal eder ve temizler. 
Hazımsızhğı, mide ekşilik, 
şişkinlik ve yanmalarını 

GİDERİR. 
İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi gayet lâtif; tesiri kolay ve mü-
leyyimdir. Son derece teksif edilmiş 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir müs
tahzarla kıyas kabul etmez. Mazon 

ismi, Horoz markasma dikkat. 

O r . N I Ş A N Y A N 
Hastalarmı hergün akşama kadaK 

Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mekteb sokak 35 No. h muayeneha

nesinde tedavi eder. 

Sahibi Necmeddin SadaJc Umumi neşriyat mUdürü Şevket Bada 
Ak âm Matbaası 

SIRT AĞRISI 
Uykusunu 

Haram Ediyordu* 
Nihayet safi tesiriie tanınmış 

bir tedbire başvurdu ve tedavisi-
» 

ni buldu. 
Bay C. B. yazıyor : "Müz'iç bir sırt 

ağnamdan hiç uyku uyuyamıyordum. 
Hattâ, merdivenleri bile çıkmadan mah
rum idim. Bir delikli ALLCOCK yakısını 
tatbik edince üçüncü gün memnuniyetbahş 
tesir gördüm, ve bütün ağrılarım zail oldu. 
İcabmds da bu şayanı hayret ve kıymetli 
tedbirinize başvurm^tan geri durmı-
yacağnn." 

Sirt ağrtsmdan, siyatikten veya 
iltihabı &sabdan iztirap çekmeyiniz ve 
tahammülsüz sancılarına katlanmaymız. 
Bir tek delildi ALLCOCK yakısı bir kaç 
gün zarfında bütün ağnlan defedecek v« 
sizi halâs edecektir. Yakıyı tatbik etti
ğiniz anda sıhhî bir sıcaklığın ağrıyan 
yerin etrafına yayıldığım hissedecek ve 
OTOMATİK BİR MASAJ gibi ağrıyan 
mafsallara tam bir sükûn verdiğini ve 
yorgunluğu izale ve yeni bir kanm 
oevelân ettiğini göreceksüûz. 

Soğuk algmlığı, nezle, migren, burkulm» 
vesair bu gibi ahvalde dahi ALLCOCK 
yakısı ile ani ve müessir bir tedavi 
bulacaksınız. ALLCOCK yakısmm terki
binde Capeicum, Frankinsense, Myrrhe 
vesaire gibi kıymetli maddeler vardır. 

Ucuz ve taklit yakılardan sakınmak 
için delikli ALLCOCK yakılarmdaU kır
mızı daire ve kartal resimli markasın» 
dikkat edinis. Bütün «ozanelerda 29^/t 
kurada satzlar. 

Ağız bütün miiiroplara 
daima açılî bir itapıdır 

UNUTMAYINIZ Kİ : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hattâ zatürreeye yol açtıkları, ilti-
hab yapan diş etlerile köklerinde mide 
humması, apandisit, nevrestenl, sıt
ma ve romatizma yaptığı fennen îin-
laşılnuştır. Temiz ağız ve sağlam diş
ler umumî vücut sağUğınm en birin
ci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişle
rinizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla lâakal üç defa (Radyolin) diş 
macunu ile fırçahyarak sıhhatlıüzi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek dişIeM ' 
tinizi konunu^ oluzsunuz. 

İle dişlerinizi sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra muntazaman fırçalayınız. 

I :#ı1 HA» 'A 
SAÇ BOYALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
SİYAH 

Saçlara gayet tabii surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergiloinde sıhhi ev-

•afı haiz saç boyalan arasmda bi

rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 
kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne sıhlıi saç boyalandır. 

t N G İ L t Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdu*. 

PETROL NİZAIUI 
Kepekleri ve saç dökülmesirü tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

KSİLOLİT DOSEME 
Zonguldakta Kozlu kömür işleri 

Türk Anonim Şirketi Genel Direktörlüğünden 
Kozmu mevkiinde şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan muh

telif eb'atta 15 binamn cem'an (1000) metre murabbaı kadar ksilolit dö
şemeleri bu gibi işleri yapmış bir müteahhide ihale edilecektir. Talip 
olanlarm şartlarımızı ve plânlarımızı öğrenmek üzere bizzat veya tah
riren İstanbul veya Zonguldak bürolarma 30/4/938 tarihine kadar mü
racaat etmeleri Uân olunur. 

İzmir Fuarına davet 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

938 İzmir Fuarmda kiralanacak Paviyonlarm plânlan odamıza gönderil
miştir. 

Fuara iştirak etmek isteyen İstanbul firmalannm bir an evvel odaya mü
racaatla yerlerini temin etmeleri rica olunur. 

TaliplUer pek fazla olduğundan alâkadarlarm bu hususta vakit kaybetme 
melerini tavsiye ederiz. (2318), 


