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Şehirlerimizin imarı için 
yeni kararlar verildi 

Dahilîye Vekilinin reisliği altında bir 
imar konseyi teşkil ediliyor 

Bütün belediyeler birer program hazırlıyacaklar ve her yıl gelirleri
nin yüzde onundan aşağı olmamak üzere tahsisat ayıracaklar 

5" Ankara 17 (Akşam) -^ Dalıiliye . 

n c f l I l L r K l l H l i r l vekâleti, mahalU idareler umum 
V / 3 Ll U r v L l U U U I . müdürlüğü teşkilâtma bir teknik bü* 

bir imar Bulgar hükümeti, Türk alfabesini, 
BulgaristandaJci Türk mekteplerinde 
mecburî kûmtştır. Türkiye hükümeti 
Ankarada Bulgar elçisine, bu karar
an dolayı teşekkürlerini bildirdi. 

Devletler ve milletler arasındaki 
dostluk, imzalı vesikalarla değil, bu 
&ibi muamelelerle belli olur. Kom^ 
Bulgaristan, bu hareketHe yalnız bize 
üstlüğünü değü, medenî ve terakki-
^^er bir devlet olduğunu da isbat et
ti- Çünkü, Türk alfabesi, Bulgaristan-
^ yaşıyan Türk kütlesinin cehalet
te kurtarılması, okuma yazmayı ça-
^fc öğrenmesi, TürkiyedeH kliltür 
hareketini de takib edebümesi demek
tir. 

Yüksek kültür ve medeniyet so'ıi-
&ı miüetleri temsü eden hükümet v€ 
*^re adamları büiyoruz ki, kendOe-
^nden olmıyan halk kütlelerini ged 
^raJcmayı hâlâ bir politika sistemi di-
ye kullanıyorlar. 

^anıbaşımızda, Hatayda, mahattl 
Türk idaresinin yeni Türk harfli bir 
yo^ makinesi satın almasına, orada-

î'̂ fcsefc fransız âmirlerinin mika-
°^ ^^'ff^diğini söylersek, Bulgar hü-
^umetinin bu kararına verdiğimiz de-
9erin mânası daha iyi anlaşüır! 

ro ilâvesi ve merkezde 
konseyi loırulması hakkmda bir ka
nun projesi hazırlandığım bildirmiş
tim. 

Son şeklini almış bulunan bu lâ
yiha ile şehircilik işlerinin teknik ve 
plânh esaslar dahilinde yürütülmesi, 
belediyelerin kendi vasıtalan ile ba-
şaramıyacaklan işlerin tahakkuk 
ettirilmesi ve muhtelif sahalardaki 
faaliyetlerinin, memleketin umumi 
faaliyetine uydurulması gayesi gû-
dühnektedir. Bu gayeye erişmek için 
bugünkü belediyeler imar heyeti 
teşküâtmm bir kaç misU genişletUe-
rek belediyelerin bütün teknik işleri
ni tanzim ve murakabe edebUecek 
bir büro haline getirilmesi, bir d» 
imar konseyi teşkil edümesi teklif 
edilmiştir. 

Belediyeler imar heyeti 1935 yı-
İmda şehir ve kasabalanmızm Içma 
sulan ile harita, plaj, spor, kanali
zasyon gibi muayyen işlerini başar
mak inaksadı ile kurulmuş ve İki üç 
sene gibi kısa bir zaman içinde nü
fusu on binden yukan olan şehirle
rimizden mühim bir kısmımn içme 
suyu harita ve imar işlerini tahak
kuk ettirmiştir. Bununla beraber bu 
heyet sayısı 537 yi bulan ve bir ka
çı müstesna, hemen hiç birinde mü
tehassıs fen heyeti b»lunmıyan bele
diyelerimizin her türlü teknik işleri
ne cevab verebilecek ve bühassa baş-

Dahfflye Vekili B. Şfika Kaya 

Iıyan ve yürüyen işlerini devam, 
ettirebUecek teşkilâta malik bulun-' 
mamaktadır. 

Diğer taraftan hükümet, belediye
lere şehirlerin imaif işlerini plftnlaş-
trrarak en kısa bir zamanda tahak
kuk ettirmek mecburiyetini tahmil 
etmiş ve bımdan başka mesken, bi
na, yiyecek, içecek gibi hayat ucuz-

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Otobüsler 937 senesinde 
9 milyon yolcu taşıdı 

Belediyenin bu işi eline aldıktan sonra 
senede yarım milyondan fazla gelir 

temin edeceği tahmin ediliyor 

tkt isad vekil i ge ld i 
Bir müddettenberi Viyanada kızı-

mn tedavisine nezaret etmekte olan 
İktisad Vekili B. Şakir Kesebir dün
kü Avrupa ekspresile şehrimize avdet 
etmiştir. 

İktisad Vekili dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

MliftIcknAl»: 
Boğaziçi 

tstanbulda İşltyen otobflsleraen btrl 

Yapılan bir hesaba göre İstanbulun 
«muhtelif semtlerinde işliyen otobüsler 
geçen 937 senesi içinde 9 milyon yol-
'̂ iı taşımışlar ve 912 bin liralık büet 
satmışlardır. Otobüs servislerinden 
çoğu, senenin sonunda ihdas edilmişti, 
«u sebeple 938 senesinde gerek hası
lat yekûnunun, gerek yolcu adedinin 
seçen senekme nisbetle çok yüksek 

olacağı muhakkak görülüyor. 
Tramvay şirketi bir sene içinde 60 -

65 mUyon yolcu taşımaktadır. Şu hal
de otobüsler tramvaya nisbetle ancak 
yedide bir nisbetinde yolcu taşımışlar
dır. Otobüsler, arabalardan çoğu eski 
ve kamyondan bozma olduğu halde 
bu kadar rağbet görürse yeni ve mun-

(Devamı 10 uncu salıifede) 

İstanbul demele, yan yanya Boğaz
içi demektir. Şehrimize gelen her 
seyyah bir kere burasını görmek isti
yor. Resmî misafirlerimizi de, vapur 
tutarak, kendimiz gezdiriyoruz. 

Doğrusu o hılıpırtı halden şimdiye 
kadar yüzümüz kızanyordu. Derhal 
lâfı: ^Ankaraya gidin de görün! Na
sıl imar ettik!* şekline çeviriyorduk. 

Fakat bu sefer. Balkanlı misafirle
rimize göğsümüzü gererek: 

— Beş sene sonra tekrar uğrayın 
da bakın! Taruyamıyacaksınız. İmar 
sırası bu güzel yurd parçamıza gel
di! - dedik. 

Bir taraftan şehrin belli başlı mer-
i leri yapiUrken, diğer taraftan da 
Boğaziçinin hiç olmazsa saraylarla 
süslü sahalarına daha şimdiden ide
al bir şekü vermemizi gönül istiyor. 
uBu beş senede ancak bukadannı yor 
pabildik. Harap tesellüm ettiğimiz di
ğer parçalannı da böylece imara de
vam, edeceğiz!* diyebilelim... 

Bir iki noktası mamurlaştırürmş 
ve şimdiki harabelerle tenakus hali
ne sokulmuş Boğaziçi, memleketimi
ze uğramaksmn Boğazdan geçenlere 
bile rejimimizin propagandası 

Romanya faşistlerinin 
şefi ve 200 arkadaşı 

tevkif edildi 
• 

Bunların verdikleri söze rağmen gizlice 
çalıştıkları ve Bükreş üzerine yürümek 
için hazırlandıkları meydana çıkarıldı 

Bükreş 17 (A.A.) — Yüzbaşı Cod-
reanu ile muhtelif demir mıümfız te
şekküllerinin şeflerinden 200 kişi tev
kif edilmiştir. Bu tevkifat Bükreşte ve 
memleketin bir çok yerlerinde yapıl
mıştır. 

Diğer cihetten demir muhafızlarla 
bilhassa sıkı münasebetler idame eden 
ve Alman tarafdan müfrit sağ cena-
lım naşiri efkân olan Curentul gaze
tesi katî surette kapatılmıştır. 

Rumen hükümeti bütün eyâletler-^ 
den gelen haberlere istinad ederek de
mir muhafız hareketine karşı bu ted
birleri almak lüzumunu hissetmiştir. 

Malûm olduğu veçhile yeni kanunu, 
esas! ilân edildiği zaman Miron Cristea 
hükümeti bilhassa demir muhafızları 
istihdaf ederek bütün siyasî partiler 
ve cemiyetler aleyhinde şiddetli ted
birler almıştır. 

Hareketin şefi Codreanu derhal par
tinin feshedildiğini resmen ilân etmiş 
ve Rumen topraklarım terkedeceğini 
bildirmişti. Fakat bu bir manevradan 
ibaretti. Çünkü polis Codreanu'nım 
arkadaşlanna yazdığı bir mektubu ele 
geçlmüşü. Oodreanu mektubunda 
partisini zahiren feshettiğini ve faa
liyetine devam edUeceğini bildirmekte 
idi. 

Polis bımdan başka partinin Bükreş 

Ronumya faşistleri Demir muhaftı 
teşekkülünün şefi Codreanu 

üzerine bir yürüyüş hazırladığım öğ
renmiştir. 

Dün yapılan bir çok araştırmalar 
neticesinde külliyetli mikdarda sUâh, 
cephane ve risaleler ele geçirilmiştir. 

Bükreş civanndaki «Yeşil ev» üe de
mir muhafızlara aid bir çok ocaklar 
ve kooperatifler polis tarafmdan işgal 
edilmiştir. 

B. Rüştü Araş Suriyeden geçerken 
büyük tezahürat yapıldı 

Berutta Hariciye Vekilimiz Türk bayrakları 
ve "Yaşasın Atatürk,, sedalarile karşılandı 

Trablus Şam 16 (A.A.) -^ Anadolu 
ajansımn hususî muhabiri bUdiriyor: 

Hariciye Vekili doktor Araş, Provi-
dans vapuru ile Berut'a gelmiştir. 
Lübnan Hariciye Nazın, Berut ve 
Antakya başkonsolosluklan, İsken
derun konsolosu ve âlî komiserlik er

kânı tarafmdan motörlerle vapurda 
karşüanmıştır. 

Rıhtımda bir bölük asker selâm 
resmini ifa etmiştir. 

Vekilin geçişinin resmi mahiyette 
olmamasma rağmen Berut halkı ha-

(Devamı 10 uncu sahifede) 
•ıniMiııtımıııııııınanıııııııımaıınınıniinniHBiiınnmtnmıııiHiniliHn 

(Pazarlık yasağmdan sonra:) 
Alıcı (içinden) — Şükret ki pazarlık yasak oldu. Yoksa btmu ben senden 

elli kuruşa pekâlâ ahrdım!... 
Satıcı (içinden) — Şükret ki pazarlık yasak oldu. Yoksa bımu ben sana yüa 

ekâlâ yutturuldum!.. 
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I Dün Greceki ve Bu Sabaliki Haberler 
GÜNÜN HADÎSELERt 

Şimal ve Şark Türklerinin 
musikisi 

J 

E vvelce de gazetemizde ilân edil
diği üzere, bu cuma günü Mos

kova operasının artistleri bir «Türk 
gecesi» tertib ettiler. 

Fakat biz, esasen ötedenberi, Sovyet 
radyolarından gelen pek sevimli nağ
meleri alâka ile dinliyorduk: Azerile
rin, Kırgızların, Türkmenlerin ve di
ğer Türk şubelerinin halk musikileri 
gene ftu kardeşimiz milletlerin mü
nevverleri tarafından garb tekniği içi
ne sokulmak mucizesini göstermiştir. 
Öyle ki, mahallî hususiyet asla kay-
bolmıyor: «Filânca memleketin hava
ları!)) diyorsunuz. Uydurma, zoraki 
elafranga intibaı da hasıl olmıyor... 
İyice sindirilmiş. 

Şimal ve Şark ırkdaşlarımızın mu
sikideki bu ilerleyişlerinden memnun 
olmamak kabil değildir. Gönül diler 
ki, Balkan festivalinde olduğu gibi, bu 
şubelerle, bir Türk ailesi mûsiki ziya
feti taatisi yapalım. Moskova opera
sının «Türk gecesi)) ni buna doğru 
adımlardan biri telâkki ediyoruz. 

• 
Sovyet mareşallart 

E vvelki gece, şehrimizdeki Sovyet 
baş konsolosu, gazetecileri ve di

ğer bazı münevverleri davet ederek 
Rusların ananevi misafirperverlikle
rinden birini daha gösterdi. 

Toplantınm sebebi, bizlere yirmi 
kadar Sovyet aktüalite filmiıü seyret
tirmekti. Moskovayı beş denize bağlı 
bir liman haline getiren meşhur ka
nallar cihazmm açılmağa başlanma
sından itibaren, bütün ameliyeyi sey
rettik. Şüphesiz ki bu, asrımızdaki 
en mühim beşerî azim ve mesaiden 
biriydi. 

Gene bu arada çok güzel danslar, 
halk oyunlan, jimnastikle musikinin 
senaryoculuğun birleşmesinden mü-
tehassıl geçid resimleri gördük. Öyle 
ki, Sovyet artistleri. Amerikan müzik-
hoUanna ve Fransız rövülerine bam
başka, çok faydalı, nezih ve muazzam '•• 
bir şekil vermişler: Şehirlerin mey
danlarım saf bir neşe, zevk kaynağı 
haline getirmek sırrmı keşfetmişler. 
Bütün meslekler, bütün hayat teza
hürleri, bütün Sovyet milletleri, cid
den emsalsiz bir tören halinde geçi
yor, geçiyor. 

Bu münasebetle bütün dünya efkâ
rını kurcalıyan bir şeyi de öğrendik: 
Son «Troçkist - Sağ cenah» muhake
mesinden sonra iki meşhur Rus ma-
reşalımn tevkif edildiği haber veril
mişti. Hattâ bunlardan mareşal Bud-
yonninin Moskovada artık görünme
diği teyid edüiyordu. Evvelki gece bu 
mareşaU filimde, itibar mevkünde gö
rünce, şayiamn doğtu olmadığım dü
şündük. Zira, hiyaneti anlaşılanlann 
bu gibi propaganda eserlerinden de 
çıkarılması teamüldür. Sovyet maha-
fili, mareşallarm eski mevkilerinde 
bulunduklarım, hat tâ Budyonninin 
Moskova merkezinde daha mühim bir 
mevkie getirildiğini büdirdi. 

F. Tanur 

Ziraat Veki l in in bir tavzihi 
Ankara 17 (A.A.) — 15 nisan ta

rihli Tan ve Akşam gazetelerinde An
kara muhabirlerine atfen çıkan me
tinleri aynı yazı dolayısile Ziraat Ve
kili B. Faik Kurtoğlu aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

«İktisad Vekâleti arkadaşlarıma 
toplu bir halde veda etmek ve Ziraat 
Vekâleti arkadaşlarımı hep bir arada 
selâmlamak için 14 nisan perşembe 
günü ög\e vakti Vekâlet konferans 
salonunda kısa bir toplantı yaj)ilmış-
tı. Bu toplantıya ald olmak üzere 
Tan ve Akşam gazetelerindeki metin
leri aynı telgrafları hayretle okudum. 
Muhabir, bana veya; toplantıda bu
lunan her hangi bir arkadaşa sorsay-
dı bu aile toplantısı hakkında daha 
iyi malûmat alabilirdi. Telgraf mm 
sonunda bana cZiraat işlerindeki dü
şüncem ziraatten evvel ziraatçi ye-, 
tiştirmektir» de dedirtmektedir ki bu 
beyanatımın bilhassa sebebi de bu
dur. Ben ziraî kalkınma demek zl-
raatçinin de kıjrmetlendirilmesidir, 
demiştim. Muhabirin cümlesi bun-
1- - 1-4. _ 1 „ „ .v.«,.»,1,t;. . . 

Son dakika. 
Kont Ciano Londraya gidecek 
İngiliz-italyan itilâfı her tarafta iyi karşılandı. Çemberlâyn 

itilâfı geniş bir sulh hareketinin başlangıcı addediyor 
Londra 18 — İtalya hariciye nazın 

Kont Çianonun Londrayı ziyaret ede
ceği teeyyüd etmektedir. Bu ziyaret 
esnasmda, tâli bazı meseleler ve ez
cümle Sudan - Kenya - İngiliz Somali-
si hududunvm tahdidi, iki memleket 
arasındaki ticarî münasebetlerin nor
mal ve siyasî münasebetlerin daha 
dostane bir şekle ifrağı meseleleri hal
ledilecektir. 

Deyll Meyi gazetesi diyor ki: «Bu 
itilâf Çamberlâyn için büyük bir za
ferdir.» 

Londra 17 (A.A.) — Evening Stan
dard gazetesinin yazdığına göre, Baş
vekil Çemberlaymn noktai nazarı 
îngUiz - İtalyan anlaşması bütün 
Avrupada sulh ve istikran temin ede
cek geniş bir hareketin başlangıcı 
olduğu mütalâasıdadır. 

Çemberlâyn derhal buna mümasil 
diğer bir takım anlaşmalara tevessül 
edilmesi teşebbüsünde bulunacak ve 
bu arüaşmalar Fransız - İtalyan mu-
kareneti ile başhyacak ve bunu Al

manya ile bir anlaşma takib edecektir. 
i t a l y a n p o l i t i k a s ı 

d e ğ i ş m i y e c e k 
Berlin 17 — İtalyan gazeteleri, İn

giltere ile yapüan anlaşmamn Ber
lin - Roma mihverine istlnad eden 
İtalyan dış politikasında hiç bir de
ğişiklik yapmıyacağını yazıyorlar. 
Alman gazeteleri bu neşriyatı ehem
miyetle kaydetmektedir. 

Roma 17 — İtalyan gazeteleri 
İngiliz - İtalyan anlaşmasını büyük 
bir memnımiyetle karşılamaktadır. 
Gazeteler bu anlaşmaıun İtalyan dip
lomasisinin bir muvaffakiyeti oldu
ğunu söylüyorlar. 

Alman gazetelerinin 
mütalâası 

Berlin 17 — Alman gazeteleri 
İngiliz - İtalyan anlaşmasını iyi kar
şılıyor. Gazeteler,^ anlaşmamn, iki 
taraflı görüşme usulünün kıymetini 
isbat ettiğini kaydediyorlar. Lokal 
Ançayker «itilâf Avrupaya bir pas
kalya hediyesidir» diyor. 

Diğer bir gazete de diyor ki: «İn
giltere İtalyan imparatorluğımu 
tanımıştır diyebiliriz. Bu meselenin 
Milletler Cemiyetinden geçirUmesi 
İngilterede muhalifleri memnun et
mek için ortaya atılmış hemen he
men gülünç bir formaliteden ibaret
tir. Maamafih itilâfname Akdenizde 
bugün mevcut vaziyeti değiştirme
mektedir. İtalya bu denizin merkez 
geçidini her zaman kapatabilir. İn-
gUtere, haı-p zamanında Akdenizde 
emin bir geçide güvenmemeğe uzun 
müddettenberi alışmıştır.» 

Frans ız gaze te l er i n e d iyor? 
Paris 17 — Fransız gazeteleri 

İngiliz - İtalyan anlaşmasını mem
nımiyetle karşılamaktadır. Sağcena-
ha mensup gazeteler Fransanın da 
biran evvel İtalya ile analşmasım te
menni ediyorlar. Sosyalist ve komü
nist gazeteler ise itilâfın mütecavize 
mükâfat veren bir vesika olduğunu 
söylüyorlar ve bunun devamlı olaca
ğından şüphe gösteriyorlar. 

Dün geceki 
cerh vakaları 

Bir sarhoş meyhaneciyi, 
üç arkadaş ta birini 

yaraladılar 
Dün gece Beyoğlunda iki cerh 

vakası olmuştur. Ali namında bir 
kalaycı, Andonun meyhanesine gi
derek adamakıllı sarhoş olmuş, mey
hanenin kapanma zamam geldiği 
vakit çıkıp gitmek istememiştir. Ali 
meyhanecinin polis çağırmak isteme
sinden kızarak Andonu bıçakla iki 
yerinden vurmuş, kendisini yakalama
ğa gelen polis meriıuruna da saldırma 
ile hücum ettiğinden polis memuru 
tarafından tabanca ile baldırından 
yaralanarak yakalanmıştır. 

İkinci cerh vakası da gene Beyoğ-
lımda olmuştur. Süleyman, Ali, Adil 
namında üç arkadaş, İmam sokağımn 
başında eskidenberi araları açık bulu
nan Ahmedle karşüaşmışlar ve üzeri
ne atılmışlardır. Boğuşma esnasında 
Ali, Ahmedi bıçaklamak istemiş, fa
kat yanlışlıkla arkadaşı Süleymam 
böğründen ağır surette yaralamıştır. 
Zabıta memurları yaralıyı hastaneye 
kaldırmışlar, kavgacıları da yakala
mışlardır. 

Afyon miistahsillerine 
verilecek avans 

Ankara 18 (Telefonla) — Birkaç 
gündenberi şehrimizde bulunan af
yon ve uyuşturucu maddeler inhisarı 
umum müdürü B. Hamdi Osman, 
Başvekil B. Celâl Bayar tarafından 
kabul edilmiş ve Başvekile afyon işle
ri hakkında izahat vermiştir. 

Öğrendiğime göre, afyon ve uyuştu
rucu maddeler inhisarı bu sene afyon 
müstahsillerine yeni kolaylıklar gös
terecektir. Afyon ahm müddeti, ağus
tos ayma kadar uzatılmıştır. Bu müd
det içinde bir kilodan eksik olmamak 
üzere Ziraat bankaları şubelerine af
yon teslim edecek olan her müstahsile 
teslim edeceği afyon bedelinin yüzde 
seksenine yakın bir avans verilecek
tir. 

Uzak Şarkta sulh 
ihtimali artıyor 

Çinlilerin yeniden kuvvetlenmesi bir tavassut 
yapılması için müsaid zemin hazırlamış 

Fransa italya 
ile müzakereye 

başlıyor 
Roma maslahatgüzaıı 

italya nezdinde teşebbüste 
bulunacak 

Paris 17 — Petit Parisien gazetesi 
yazıyor: 

İngiltere ile İtalya arasında bir 
anlaşma imza edilmesi üzerine Fran* 
sa. Roma maslahatgüzarı B. BlondeÜ 
İtalya hükümeti nezdinde bir teşeb
büste bulunmağa memur etmiştir. 
B. Blondel İtalyanın, Fransa ile ara
sındaki ihtilâfları hal için İngiltere 
ile yaptığı tarzda bir anlaşma imza-
sma mütemayil olup olmadığını so
racak ve Fransanın iki hükümet ara* 
smda tabiî ve dostça münasebetler 
tesisini arzu ettiğini bildirecektir. 

Türk ve Yunan 
edebiyatının yakınliöı 

A t i n a Rötarı k lübünün e lç i 
m i z ş e r e f i n e v e r d i ğ i z i y a f e t 

d o s t a n e t e z a h ü r a t a v e s i l e ö l d ü 

' Paris 17 — Temps gazetesi, Çinin 
son askerî muvaffakiyetleri hakkında 
bir başmakale yazmıştır. Temps di
yor ki: 

*İngiltere, Uzak Şarkta sulhun te
sisi için bir teşebbüste bıüunmağı dü-
şimüycrdu. Şimdi vaziyat bu teşebbüs 
için daha muvafıktır. Mareşal Şang 
Ka:y Şek yalnız Çın kuvvetlerini dağıl
maktan kurtararak bunları çete har
bi yapabilecek halde bulundurmakla 
kalmamış, taarruz harbi yapabilecek 
birkaç milyon kişiden mürekkep or
dular teşkil etmiştir. 

Çinliler dokuz aydanberi ilk defa 
olarak hakikî ehemmiyeti haiz muvaf
fakiyetler elde etmişlerdir. 

Maamafih bugünkü vaziyete baka
rak, Japon teşebbüsünüm tehlikeye 
girdiği mânası çıkarümamalıdır. Yal
nız Japonlarm büyük güçlüklerle kar-
şılaştıklai-ı ve harbin daha çok zaır.an 
devam edebileceği söylenebilir. 

Bugünkü vaziyetin iki tarafı da bir 
anlaşmaya meylettirmesi lâzımdır. 

Çinl i ler in yen i bir 
muvaf fak iye t i 

Londra 17 — Hankeu'dan bildiril
diğine göre, ÇinUler Tiyen Çin-Pu Ku 
şimendifer hattı üzerinde Gih Sien'i 
mtıhaisara etmişler ve buradaki Japon 
kuvvetlerini çekilmeğe mecbur etmiş
lerdir. Çin kuvvetleri Japonları taz
yik etmeğe devam ediyor. 

Filistinde kanlı 
vakalar 

20 Arap, 3 Yahudi 
öldü 

Gayrımübadil emlâkin 
vergileri 

Ankara 18 (Telefonla) — Gayrımü-
badiUere tahsis edilen gayrımenkul-
lerden satışlarına kadar kadar tahak
kuk eden vergilerinin alınmaması 
hakkındaki kanun projesi Meclisin 

Kudüs 17 (A.A.) — İngiliz kuvvet
leri arabları bir pusuya düşürmüş
ler ve cereyan eden şiddetli müsade
mede yirmi arab ölmüş ve bir çok 
arab da yaralanmıştır. Bu müsade
me Cenine mmtakasmda olmuştur. 

Kudüs 17 (A.A.) — İçinde altı ya-
hudi bulunan bir otomobile Hayfa 
şimalinde arablar hücum ederek 
bunlardan üçünü öldürmüşlerdir. 
Hadiseden sonra ÎngUiz polislerUe yap
tıkları müsademede de bir İngüiz 
polisini ağır surette yaralamışlardır. 

A r a p l a r l a İngi l iz askerleri 
aras ında çarp ı şma 

Kudüs 17 (A.A.) Bala Aneptada asi 
Araplar ile İngiliz askerleri arasında 
çarpışma hâlâ devam etmektedir. Bü
tün mmtakada örfî idare ilân olunmuş, 

ve yollar kesilmiştir. Dört kişi ölü, 68 
yaralı vardır. 

B, Tahs in Ü z e r Avrupadaı ı 
d ö n d ü 

Bir müddettenberi berayi tedavi 
Avrupada bulunmakta olan umumî 
müfettiş B. Tahsin Üzer, bu sabahki 
pksnresle şehrimize avdet etmiştir. 

Vefd partisinin 
bir protestosu 

Part i îng i l i z - İ ta lyan an laş 
m a s ı n ı n Mısıra a id ahkâmın ı 

t a n ı m a k i s temiyor 

Kahire 17 (A.A.) — Hükümet mah-
füleri İngiliz - İtalyan itilâflanm pek 
müsaid bir şeküde karşılamaktadır
lar. İngiliz - İtalyan münasebetlerin
de hasıl olan gevşeklik dolayısüe bu 
mahfillerde memnuniyet beyam edU-
mekte ve bu sayede 1936 senesinde 
Mavinil ve Libyadaki askeri hazırlık
lar dolayısile ingiltere ile İtalya ara
sında hasıl olan gerginliklerden mü-
tevellid endişelerin zaU olduğu söylen
mektedir. 

Millete hitaben neşrettiği bir be
yannamede Vefd, Îngiliz-İtalyan iti
lâflarının Mısıra aid ahkâmmı tanı
mak istememekte ve hükümeti mem
leketin istiklâlini müdafaa etmemiş 
olmakla, İngiltereyi de Mısır namma 
müzakereye girişmek suretile mütte
fik sıfatile malik olduğu haklara te-
vavüz etmiş olmakla ittiham etmekte
dir. 

Sovyet sefiri geldi 
Sovyet RuSyamn Ankara sefirliğine 

tayin edilen B. Terentiyef Avrupa yo-
lUe, dünkü konvansiyonelle şehrimi
ze gelmiştir. 

Atina 17 — Atina Rotaıi klübü, dün 
Türkiye büyük elçisi B. Ruşen Eşref 
Ünaydm şerefine bir ziyafet vermiŞ' 
tir. Türk - Elen dostluğu etrafında 
hararetli tezahürlere vesile teşkil eden 
bu ziyafette, aynı zamanda, Türkiye 
elçiliği yüksek memurları da hazır 
bulunmuştur. 

Ziyafet esnasında sabık matbuat 
direktörü B. Moshopulos, Türk ede» 
biyatı hakkında paı-lak bir musahabe 
yapmış ve bu münasebetle B. Ruşen 
Eşref Ünaydm'm edebî eserlerini oku
muştur. 

Bundan sonra, B. Ruşen Eşref sor 
almış ve çok güzel bir nutuk söyli' 
yerek Türk edebiyatı tarihinden ve 
Türkün ideallerini temsil eden büyüK 
Atatürkün yapıcı ve inkılâpçı ilham* 
altında yeni Türkiyenin doğuşu tari
hinden bahseyîemiştir. 

Bir çok defa harai'etli alkışlarla 
karşılanan bu nutuklardan sonra 
majeste kral Jorjun ve Reisicumhur 
Atatürk'ün sıhhatlerine içilerek ziya* 
fete nihayet verilmiştir. 

Kibar müşteri 
Küçük çekmeceyi aşırıp 

kaçtı, fakat polis 
tarafından yakalandı 

t' Aksarayda şekerci B. Salihin 
dükkânında garip bir hırsızlık olmuş
tur: B. Salih dükkânda yokken, eşi 
bayan Hatice tezgâhta oturduğu sı
rada temiz giyinmiş, kibar tavırlı bir 
kadm gelmiş: 

— Bana bir kilo bisküvitle bir kilo 
fondan verin!., demiştir. 

Bayan Hatice, bisküvit ve fundan* 
birer paket yaparak hazırlamış, tez-
gâhm üzerine koymuştur. 

Bu sırada kibar müşteri: 
— Paketler bir dakika burada dur

sun, kasaptan et alıp geleceğim!., d e 
miş, dükkândan çıkmıştır. 

Bayan Hatice epeyce müdde*, bekle* 
diği halde kimse çıkıp gehuemiştir-
Bir aralık tezgâhın bir kenapna gö
zü üişen bayan Hatice, bir feryad ko-
pai-maktan kendini menedememiştir. 
Buna sebep, tezgâhın bir kenarında 
duran ve içinde 25 lira Ue bir altm 
kadmjıaati bulunan küçük bir çekm®^ 
cenin ortadan sır olmuş bulunma
sıdır. 

Zabıta verüen eşkâl üzerine hırsı* 
Zehra,yı yakalamıştır. 

Profesör Pi t tar gitti 
Ankarada ve şehrimizde bir kaÇ 

mühim konferans vermiş olan Cenev
re Üniversitesi profesörü B. Pittar il® 
refikası dün akşam Semplon ekspresi-
le Cenevreye hareket etmişler, istas
yonda Üniversite erkâm ile talebesi 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafırt' 
dan uğurlanrmşlardır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Şalyapine dair.. 

Bu hafta içinde, dünya, asnmuan 
en mühim sanatkârlarmdan birini da
ha kaybetti: Kalın seslilerin padişahı 
Şalyapin öldü. Onu memleketimizde 
tammıyan yok gibidir: «Volga da Vol-
ga» şarkısmdaki dev ses her kulakta 
çmlar. 

Büyük bir aktör olan, klâsik musi
kinin üstadlanndan sayılan Şalyapin 
de, esasen en fazla şöhret kazanan bu 
sarkışım diğer ibdaatma tercih eder
miş. 

Rus basosunun ölümü münasebeti-
le, garb gazetelerinde birçok hatıralar 
neşrolunuyor. Bunlar arasından en 
enteresan kısımları hülâsa edeyim: 

Şalyapinin babası sarhoş, küçük 
bir memur. Sokakta ötekine berikine 
takılıyor; dayak yiyor ve acısını evde-
kilerden çıkarıyor... Sonra, yerlere ya
tarak, sivri sesile haykırıyor, haykırı
yor. 

Oğlancağız, bir gün kilise mugan
nisi olmağa kalkıyor. Fakat aldığı ay-
bk ancak tiyatroya gidebilmek için 
cep harçlığıdır. Babası, bu işin kann 
doyurmıyacağını, ekmek parası ka
zanmak için uşak olmak lâzım geldi
ğini ona söylüyor. 

Feodor Şalyapin bu «Aile yuvasın-
geçinemiyerek bir seyyar tiyatro da» 

heyetine figüran oluyor ve Volga bo
yunda serseriliğe çıkıyor... Bu seyaha
ti esnasında bir gün de talih kendisine 
gülümser gibi olmuş: Hastalanan bir 
aktör yerine onu müstakil bir rolle 
sahneye çıkarmışlar. Zavallıcık, ace-
nıilik yüzünden, elini koyacak yer bu
lamıyor. Rolü bitince alkışlamasınlar 
*nı? Büsbütün pusulayı şaşırıp geri 
geri giderken bir koltuğa çarpmış ve 
yuvarlanmış. Bir alkış tufam daha... 
Fakat anhyamamış: Sanatmı mı, ko
mik halini mi beğenmişler... 

Dolaşa dolaşa, bir müddet sonra 
Kazan şehrine varmış. Orada, diğer 
»ir serseri ile birlikte bir tiyatro mü
sabakasına girmiş. «Diğer serseri», 
Maksim Gorki... Garibi şu ki, Şalyaphı 
nntiham kazanamamış da Gorki ope-
»•et aktörlüğüne kabul edilmiş!! 

Baku şehrinde sefaletlerin en vahi-
*n»nı gören, hattâ intihan bile düşü-
**en Şalyapin yerde mendile sanh sek-
»în kapik buluyor. Bu para Ue Tiflise 
Kadar seyahat edebiliyor ve bir musiki 
nıualliminm dikkatini celbettiğinden 

öun tarafından terbiye ediUyor. 
Fakat yalmz musiki terbiyesi değil: 

»Utanmasını, yemek yemesini, giyin-
«»esmı ve insanla konuşmasını da 
senç serseriye o adam öğretiyor. 
^ Ve, bundan sonra, Petersburg, Mos-

ova... Alkış, şöhret, servet... Hele Av-
arft '̂ ^*"®'"*a seyahatleri, itibarını 
arttırddeça arttırıyor; harbe, inkılâ-

rağmen, Şalyapin sönmüyor. 
^KJr piâğ, için 1000 İngiliz lirası 
^ an artist o derece sefihtir ki hemen 
MKX ^'^ liralık bir ziyafet çekiyor. 

utebaki 25 lirayı da garsonlara bah-
^ veriyor. Yirmi kostüm, on iki dü-

e gömlek ısmarlayıp bunları beğen-
»"yor ve dağıtıyor... 

erkül kadar kuvvetli ve son derece 
sidir: Sahnede ötekine berikine da-

^ attığı vakidir. Hele konseri oldu-
eecê h-̂ *̂̂ " ' * ^ ^ ^ mahvoldum. Bu 
kend- îf ^̂ ^ yapamayacağım!» diye 
ruhi r"̂ "̂ '"* ŷ '"' fakat yepyeni bir 

a halkın alkışlan karşısına çıkardı, 
son *^*" romantik sanatkâriann en 
aiirr"*"*""^*" sayılıyordu. İyi bir 

e babasıydı. Kızlanndan biri Rus 
S ^ 2 S î ü ^ § " ' ' - ^"^""^ tiplerin müb-

üsküdarjadıköy 
B. Prost bu sefer 

bu iki semtle 
meşgul olacak 
Şehircilik mütehassısı B. Prostun 

nisan başında şehrimize gelmesi 
bekleniyordu. Fakat mütehassıs, Pa-
risteki işlerini bitiremediğinden se
yahatini geciktirmiştir. Son bir mek
tuba göre mütehassıs mayıs başında 
şehrimize gelecektir. 

Şehir meclisi, nâzım plâmn tedki-
kini bu tarihe kadar bitireceği için 
B. Prost bu sefer İstanbul ve Bey-
oğlunun nâzım plânına göre tafsilât 
projesini tamamlıyacak ve diğer ta
raftan Üsküdarla Kadıköyünün avan 
projelerini hazırlıyacaktır. 

Bu maksadla belediye imar mü
dürlüğü şimdiden Üsküdar ve Kadı
köyünün bugünkü vaziyetlerini gös
teren maketlerini hazırlamağa baş-
laımştır. Mütehassıs, bu maketler 
üzerine bu iki semtin avanprojesini 
yapacaktır. 

Üsküdar ve Kadıköyünden sonra 
Boğaziçi ve Adalarla İstanbul beledi
ye hududuna dahil olmamakla be
raber İstanbul şehri Ue sıkı sıkıya 
alâkadar olan diğer bazı sayfiye yer
lerinin de tanzimine bağlıyacaktır. 

D e n i z b a n k m ü d ü r m u a v i n i 
B . H a r u n A l m a n y a d a n g e l d i 

Bir müddettenberi Almanyada va
purculuk tedkikatile meşgul olan De
niz Bank müdür muavini B. Harun 
dün şehrimize avdet etmiştir. 

Gümüşsüyü yolu 
Belediye mahafili 9 metreyi 

kâfi buluyor 
Geçen günkü nüshamızda Gümüş-

suyundan Dolmabahçeye inen yolun 
9 metre genişlikte bırakılmasmdan 
şikâyet etmiş ve yanyana iki otobü
sün geçmesi müşkül olduğunu yaz
mıştık. 

Bu neşriyatımız üzerine salâhiyet-
tarlarm bize verdikleri izahat şudur: 

— Bu yolun istikametini ve geniş
liğini bizzat B. Prost tanzim etmiş
tir. Belediye şimdi mütehassısın pro
jesine göre yapıyor. 

Fennen kabul edilen esaslara gö
re 100 kilometre süratle hareket 
eden üç otomobU için - her otomobi
le üçer metrelik bir saha aynlmak 
şartile - 9 metre genişliğinde bir cad
de kâfidir. Bu otomobUlerin ayni is
tikamette ve yahut makûs istikamet
te gitmeleri ehemmiyeti haiz de-
ğeldir. 

Bunımla beraber, 9 metrelik saha 
yalmz vesaiti nakliye içindir. Her 
iki tarafında ikişer buçuktan beş 
metre de yaya kaldınmlan vardır. 

Bundan başka yolun mütemmimi 
olan kısmı 17 metre genişliğindedir. 
Ve bu 17 metrenin 12 metresi de na
kil vasıtalarına tahsis edilmiştir. 
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düdir: Sinemada Don Kişot'u nasü 
canlandırdığı akıUardadu-. Mezar taşı 
kitabesini de bizzat yazmıştır: «Bura
da Şalyapin yatıyor: Aktör, muganni, 
artist ve insandı.» (Vâ - Nû) 

• « ^ 

Haklı şikâyetler 
Panayır yerine dönen 

şehir! 
Bay Semih Mümtaz, gazetemize 

gönderdiği bir mektupta, bizim şeh
rin İcalabalık yerlerinde radyo ve 
gramofonların nasıl /elveleye vere
rek civardaki halkı izaç ettiğini 
-yaklaşan yaz mevsimi münasebetile-
anlattıktan ve garp şehirlerinde böyle 
şeylerin olmadığını misallerle İzah 
ettikten sonra diyor ki: 

Bu vaveylanın bir zaran daha var
dır. O da koca îstanbulu bir panayır 
haline sokması, adileştirmesldir. Cu
martesi günkü güzel havada Taksim 
meydanında başlıyan kulak yırtıcı 
fonograf görültüsü benimle beraber 
oradan geçen iki arkadaşı da izaç 
etti. Hasbühal ettik ve çaresi pek ko
lay olan bu gibi şeylere de nezaret 
etmesini zabıtai belediyemizden ta
lep ve ricaya karar verdik. 

Beyazıt meydanındaki kahvehane
lerin fonograf gürültüsü de hayli sa-
miahiraştır. Ümid ederiz ki bu gürül
tülerin de insanı asabîleştirdiglnl ka
bul eden kahveciler biraz insaf eder
ler de fonograflarına bir fren kor
lar! Şirketi Hayriye de inşallah bu 
sene bazı seferlerindekl çalgrıh vapur-
lanna daha güzel plâlclar koydurur 
ve daha az bağırttınr! 

Ş e h i r l e r d e h a l k f e n a h a v a l a r 
d a n ş i k â y e t e d i y o r , f a k a t 

ç i f ç i m e m n u n 

— Ne pis hava, ne pis hava!. 
— Bu sene bahar gelmiyecek mi? 
Bir kaç gündenberi vapurlarda, 

tramvaylarda, her tarafta bu konuş
malar işitiUyor. Herkes havaların fe-
nahğmdan şikâyet ediyor. Filhaki
ka dün nisamn on yedisi olduğu hal
de hava elan ikincikânun gibi idi. Ru
tubetli, soğuk, pis bir hava... 

Cuma akşamı başlıyan yağmur cu
martesi günü, gecesi ve dün bü
tün gün devam etti. Termometre 7-8 
dereceden yukarıya çıkamadı. So
baların kaldırmağa hazırlananlar 
şimdi odun, kömür tedarikile meşgul 
oluyorlar. 

Dün sabah saat altıya doğru yağ
murla kanşık bir mikdar kar yağ
mıştır. Memleketin yüksek yerlerine 
bol kar düşmüştür. Yağmurlar ve so
ğuk hava şehirlerde halkm canını 
sıkmakla beraber çifçileri memnun 
etmektedir. «Martta yağmasm, ni
sanda dinmesin» diye bir söz vardır. 
Çifçi bu temenninin tahakkuk et
mesine seviniyor. Yağan yağmurlar 
mahsul için çok faydahdır. Meyva 
ağaçlarına gelince, pek erken çiçek 
açan bir kısmı müstesna olmak üze
re bunlar soğuktan müteessir olma
mışlardır. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Gazetemizin telefon numaralannda 
değişiklik olduğu için yeni numara
lan okuyucularımızm dikkatine ar-
zediyoruz: 

Başmuharrir 20565 
Tazı işleri 20765 
İdare, ilân ve abone 20681 
Akşam matbaası (Müdür) 20497 

Bazi köprüsü 
Gümrük resminde 
belediyenin fikri 

kabul edildi 
Gazi köprüsü şartnamesine göre 

köprü inşasında kullanılacak malze
menin gümrük resmi belediye tara^ 
findan verilecektir. 

İstanbul gümrük idaresi, köprü 
için Almanyadan gelen demir mal
zemenin mamul demirlerden alman 
resme tabi olduğmm iddia etmiş ve 
gümrük resmini o şekilde tahakkuk 
ettirmek istemigtir. 

Bu şekUde Gazi köprüsü malzeme
si içm 600 ile 800 bin lira arasında 
bir resim vermek lâamgeliyordu. 

Bu gibi inşaat içm kuUamlacak 
malzemenin kıymetinin inşaat bede
linin yüzde onunu tecavüz etmemesi 
kanun iktizasındandır. Gazi köprü
sü bir milyon altı 3rüz bin küsur bin 
liraya ihale edilmişti. Bu takdirde 
İstanbul gümrük idaresinin istediği 
gümrük resmi, köprü inşa bedelinin 
hemen hemen yansına tekabül ede
cekti. 

Belediye bımun üzerine Gümrük
ler Vekâletine müracaatla getirtUen 
demirlerin mamul addedUmesinden 
şikâyet etmiştir. Vekâlet, belediye
nin noktai nazanm kabul etmiş ve 
malzemenin mamul demir esasına 
göre ahnması doğru olmadığım güm
rükler idaresine bildirmiştir. 

Bu emir üzerine evvelce gelen mal
zeme için gümrüklere yatırılan 260 
bin lir£mın yüz elli bin lirası iade 
edilmek üzeredir. Bu emir üzerine 
belediye, en çok gümrük resmi ola
rak iki yüz bin lira ödiyecektir. 

Gazi köprüsünün inşasmda bazı 
ilâveler yapıldığmdan ihale bedeline 
zamimeten 938 bütçesine 300 bin li
ra tahsisat konmuştur. 

Eski hanlar 
Bunlarda oturulmasma izin 

verilmiyecek 

Otelcüer cemiyeti, belediye iktisad 
müdürlüğü tarafından hazırlanan 
yeni talimatnameyi tedkik etmiştir. 
Cemiyet otellerin sımflara aynlma-
smı istediği gibi otel binalan hak-
kmda bazı kayıdlar konmasına da 
lüzum göstermiştir. 

Filhakika bugün otel olarak kulla
nılan binalardan bir kısmı otel ol
mak üzere yapılmamıştır. Odaları 
dar, ve kısmen karanlıktır, salonlan 
yoktur. Fakat belediye henüz pek 
iptidaî hanlar mevcud iken otel bi
naları hakkmda kajadlar konmasına 
imkân görmemiştir. Belediye oteller
de yalnız temizlik anyacaktır. 

Eski hanlara gelince, bunlar birer 
ikişer kapatılacak ve oturmak için 
kullanılması yasak edilecektir. 

Orman fakültesi talebe 
birliğinin eğlentisi 

Orman fakültesi talebe birliği tara-
fmdan dün akşam Maksim salonunda 
bir çayU eğlenti tertib edilmiştir. Eğ
lenti neşeli olmuştur. 

İSTANBUL HAYATI 

Acaba kimin ruhu? 
Bir gece toplantısmda kadınh er

kekli epeyce kalabahktak. Radyoda 
bütün istasyonlar yoklandıktan son
ra dedikodu fash da kabak tadı v w 
meğe başladı. Herkes bir köşede esner* 
ken ev sahibi: 

— Oh. İyi bir eğlence buldum. İspir-
tizma tecrübesi yapalım. 

Diye sevinçle kalktı. Ortaya yuvar
lak bir masa getirildi. Etrafma iskem
leler dizUdi. Abajurdaki lâmbalar sön. 
dürülerek birinin yerine küçük bir ge-
ce lâmbası takıldı, üzerine de kâğıd sa
rıldı. Karanhkta el yurdamile iskem
lelere oturduk. Ev sahibinin tarifine 
göre ellerimizin parmak uclarmı ma-
sanm kenarlarına dokundurarak ses
siz sadasız beklemeğe başladık. Ev sa
hibi birşeyler mırıldanıyor, arasıra bo» 
ğuk sesi duyuluyordu: 

— Taaa ruh... Gel. Seni davet ediyo
rum. Gelince masaya üç defa vur. 

Davetler, istirhamlar devam ediyor, 
fakat ruh bir türlü teşrif etmiyordu. 
Karanlıkta otururken yanımdaki is
kemlenin araşma sıkışan ayağım fena 
halde uyuşmuştu. Yavaşça doğrulmak 
İstedim. Fakat bb^enbire kurtulan 
uyuşuk ayağım şiddetle masanın ba
cağına çarptı. Etraftan telâşh fısdtılat 
başladı: 

— Ayyy.. Ruh geldi. 
— Aman korkuyorum. Acaba kimiıı 

ruhu? 
Yanımda biri kulağıma eğUerek b-

sıldadı: 
— CÜcim. Danlma amma, bu her hal> 

de senin annenin ruhu olacak. Bak
san a, sağhğmdaki şiddeti kaybetme» 
miş. 

Adamcağızın, karanlıkta ifiııı«nnı 
yanma oturmak isterken yanlışlıkla 
benim yanıma oturduğu anlagdıjoc^ 
du. Sesimi çıkarmadım. Fakat ayalutf 
bir türlü rahat edemiyor, dâsdtaıe|tt 
uğraştıkça masada takırtılar artıyor^ 
du. Ev sahibi de mütemadiyen mha 
sualler soruyordu. 

Bir arahk hafif bir gıarU. oldu. Bd 
defa ben de meraka düstOm. Hepİmla 
gözlerimizi masaya dikmiş, heyecan 
içinde beklerken «alonıın kuşesinde şid
detli bir şangırtı koptu. İşte. Artık mh 
gelmiştL Hırıltılar, gürültüler arasm-
da sesler duyuluyordu: 

— Artık kendimi kaybediyorum. 
Şimdi sizi birer birer l>oğanm... 

Korkudan ellerim titremeğe başladı. 
Kadınlar çığhğı İmsarak yerlerinden 
fırladılar. Ortalık biribirine karıştı. 
Elelstrik yandığı zaman hepinizde bel 
beniz kül gibi olmuştu. Kimse kor-
Inıdan, sesin geldiği tarafa balcamıyor-
du. Berdcet versin iş çabuk anlaşıldı. 
Meğer, biz karanhJda ruhu davet eder
ken ev sahibinin İdiçük oğhı yavaşça 

odaya girmiş. Kimseyi göremeyince rad
yo ile oynamağa Imşlamış. O sırada da 
İstanbul radyosunda bir temsil verili
yormuş. Temsilin sonunu gülüşerdc 
dinledik amma, çektiğimizi de biz bi-
liriı. Cemal Refik 

Bir kamyon köprü üstünde bi
rine çarparak yaraladı 

Yugoslavyalı Etem isminde biri, 
dün Köprü üzerinde çivili geçid ha
ricinde bir taraftan diğer tarafg 
geçmekte iken şoför Dursunun ida
resindeki Kırldareli kamyonımun sad* 
meşine uğtamış, yaralanmıştır. Şo
för yakalanmış, yarah tedavi altına 
almmıstır. 

Bay Amcaya sföre. • • 

Hazım — Gel bakalım bay Amca-
^gım, hep sıkıntı çekecek değilsin a, 
oir defa da şu bizim gişeden bir bUet 
çek... 

... Hah şöyle, haydi uğurlu ka
demli olsun... Bir amorti falan çı
karsa mahdum bendeniz müjdeler, 
sakın merak etme... 

B. A. — Seni Bursaya gitti, diyor
lardı, ne var ne yok?... 

Hazım — Sorma bay Amcacığım, 
sorma başımıza gelenleri. Biraz Bur
salıları da neşelendirelim, diye ge
çen hafta gidip bir kaç oyun verdik... 

... Fakat, gelgelelim, bazı zevat 
bizim komedilerden fena halde alın
mışlar, biz onlan güldürmeğe çaU-
şu-ken az daha onlar bizi ağlatacak
lardı... 

... Zahir komediden anlanuy(»p* 
1ar... 

B. A. — Nasü anlamaz olurlar dos
tum, böyle bir hareket te komedim 
dir... 
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iktisadî ve malî hafta 
9s0m0m0 

Avrupa borsaları sağlamlaştı -
Ankara borsasında vaziyet 

Siyaset ufkunu bu hafta daha faz
la berraklaşmış buluyoruz. Bir defa: 
îngiliz - İtalyan müzakereleri her iki 
tarafm memnuniyetini mucib olacak 
şekilde intaç edilmiş ve anlaşma ev
velki gün Romada imzalanmıştır. Bu 
mesele, Avrupa: devletleri için, Çin -
Japon ihtilâfmdan, İspanya hâdise
lerinden daha çok endişeyi mucib 
olmakta idi. Hayırlısile kapandı. Şim
di Fransa - İtalya mukareneti mevzu-
ubahistir. O da bir emri vald olduk
tan sonra artık Almanyanm bir müd
det korku telkin edemiyecek vaziyet
te kalacağı ümid olunabilir. 

Fakat asü dikkate şayan hâdise, 
Fransada radikal sosyalist ve merkez 
fırkalarına mensup ağır başlı devlet 
adamlarının iştirakile bir millî müda
faa kabinesinin teşekkülüne muvaf
fakiyet hasıl olmasıdır. Daladier kabi
nesi parlâmentoda büyük bir itimad 
kazanmış ve Blum kabinesine reddo-
lunan vasi salâhiyetler kendisine der
hal verilmiştir. Hükümet, okuduğu 
beyannamede, ecnebi nüfuzu altında 
bulunaiı parti ve şahıslarla teşriki 
mesai etmiyeceğini ve onlann icraatı
na mani olacağını söyliyerek komü
nistlere karşı bir tehdid savurnıuştur. 
Mülkiyet hukukuna riayet edilmek 
lâzım geldiğine işaret etmek sıu-etile 
de sosyalist partisinden yüz bularak 
fabrikaları işgal eden ameleye ciddî 
bir ihtarda bulunmuştur. Bu işgal işi 
o kadar ileri götürülmüştü ki, nasyo-
nalize edilmiş ve millî müdafaa için 
acele levazımat Imalile mükellef kı-
hnnuş bazı mühim fabrikalar bile 
fcmele tarafından zapt ve ve işgal edi
lerek faaliyetleri tatil edifmişti. 

Sanki sihirkâr bir kuvvetin tesirile 
bu işgallere nihayet verildi ve ciddî 
mesaiye başlandı. Bunun ilk tesirini 
Paris borsasında millî rantlann iki
den dört puana kadar yükselmesin
de ve îngiliz Urasmın 162 dcfi 159 
franga kadar sukutunda görüyoruz. 

Şimdi başlıca mesele, sene niha
yetine kadar lüzum hasıl olacağı an
laşılan 35 milyar frangı tedarik edebil

mektir. Eski kabine, millette artık ikraz 
kudreti kalmadığmı itiraf ediyordu. 
Yeni kabine bu ikraz imkânmı görü
yor; ve hakikaten Fransız milleti, bil
hassa millî müdafaa mevzuubahis ol
duğu vakit, her türlü fedakârlığı ifa
ya amadedir, yeter ki kendisini idare 
edenlere karşı itimadı olsun. 

İngiliz - İtalyan münasebatmm dü
zelmesi ve Fransada işlerin salâha yüz 
tutması, sair piyasalar üzerinde de iyi 
bir tesir bırakmıştır. 
Stock Enchange'da bilûmum rant

larla beraber endüstriyel ve maden 
kâğıtları yükselmiş ve bilhassa ecnebi 
rantları meyanmda Çekoslovak kâ-
ğıtlarmm tereffüü nazarı dikkati cel-
beylemiştir. 

Brüksel ve Amsterdam borsaların
da da' fiatler gayet sağlamdır. Ameri-
kada kısırlaştınlmış olarak idhar edi
len bir milyar iki yüz bin miktannda 
altın doların tekrar piyasaya çıkanla-
rak mukabilinde umuru nafia için kre

di elde edilmesi mevzuubahistir. Masa
rifi çoğaltmak suretile iştira kuvveti
ni arttırmak nazariyesinin makûs bir 
netice vermesine ve devlet bütçesinde 
büyük rahneler açmasma rağmen Bir
leşik devletler reisicumhurnun bu si
yasette devam etmesi, iktisad ve ma
liye alemince çok şayanı dikkat te
lâkki edilmektedir. Gelecek bütçe 
exercice'inin üç buçuk milyar dolar
dan fazla açık vereceği tahmin olun
maktadır. 

A n k a r a borsas ında vaz iye t 
Ankara menkul kıymetler ve 

kambiyo borsasmda, hafta zarfında 
bilhassa kambiyo ve devlet eshamı 
üzerine muamele vuku bulmuştur. 
1933 senesi Ergani İstikraz kâğıtlan 
başa başı da geçerek 101 kuruşa kadar 

yükselmiştir. Fakat bunun sebebi 16 ni-
salı tarihinde keşidenin icra kılınmış 
olmasıdır. Kazanan numaralar bir 
İki güne kadar Merkez Bankası tara-
ftndan neşrolunacaktır. 

Bugün Ankarada ilk likidasyon mu
amelesi icra ediliyor. Ağleb Ihtünal 
bu ilk likidasyona yalnız millî banl-.a-

lanmız iştirak edecektir, faizin de pek 
cüzî olacağı tahmin ediliyor. 

Millî esham ve tahvilât hakkında 
edindiğimiz son malûmatı aşağıya 
dercediyoruz: Sivas - Erzurumun bi
rinci tertibi 95,25 kuruş, diğer üç ter
tibi 95,75 kuruş etmektedir, 

Anadolu grupu: 
Hisse senedleri: 23,80 lira, 
Tahviller: 39,90 lira, 
Mümessiller: 40,40 lira, 
Merkez Bankası hisseleri 98,25 lira. 

İş Bankalarının nama muharrer hisse
leri 10,80 lira, hamiline muharrer 
olanlar 10,85 liradır. 

Endüstriyel kâğıtlar. Aslan Çimen
to 11,15 lira. Tramvay 11,25 lira. 
Umum Sigorta 11 lira, İttihadı millî 
24 lira, Terkos 6,10 lira, Üsküdar Su 
şirketi 2,50 lira, Bomonti 8 lira, İtti-
had değirmencilik 12,50 lira. Şark de-
ğirmencUik 1,05 lira. Telefon 8,25 li
ra, Şirketi Hayriye 15 lira, Omnium 
1 lira. Şark Merkez Ecze şirketi 2,25 
lira. Gayrimübadil bonolan üzerine 
20 kuruş 15 paraya kadar muamele 
oldu. İkinci Mübadil bonolarm kıyme
ti 89,50, üçüncülerin kıymeti 32,50 
kuruştur. Türk altmı 1034 kuruşta 
geçen haftaki fiattedir. 

Ecnebi tahvillerin fiati: 
Mısır Kredi fonsiyesi 1903: 107,50 lira, 
Mısır Kredi fonsiyesi 1911: 97 lira, 
Maverayı Erdün: 3,60 lira. 

A l m a n y a n ı n m ü s t e m l e k e 
isteği 

Berlin 17 — B. Hitler Almanyanm 
müstemleke isteği hakkındaki dosya-
suu tedkik etmektedir. B. Hitler ya
landa Romaya yapacağı seyahat esna
sında bu meselejri B. Mussolini ile gö
rüşecektir. 

tki işçi ellerini makineye 
kaptırdı 

Müştak isminde on dört yaşlann-
da bir çocuk Halattaki nalça fabri
kasında çalışırken ellerini makineye 
kaptırmış, parmakları kesilmiştir. 
Müştak Balat hastanesine kaldınl-
mıştır. 

Anadoluhisannda halat fabrika
sında çalışan Hasan elini makineye 
kaptırarak yaralanmış, tedavi altına 
almmıştır. 

B e ş a p a r t ı m a m n bacas ı 
tutuştu 

Osmanbeyde Giritliyan, Üsküdarda 
Hulusi, Taksimde Deniz palas, İngiliz 
sarayı karşısında Hayim, Kuledibinde 
Lili apartımanlarımn bacalan tutuş-
muşsa da itfaiye tarafından derhal 
söndürülmüştür. 

Çocuk Es i rgeme kurumu teb
rik t e lgra fnameler i 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merke
zinden: Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi tarafmdan sureti hususlyede Vi-
yanada bastırılan (Lüks) tebrik telgraf 
kftgıdlan her telgraf merkezinde bulun
maktadır. 

Tebrik telgraflannızın bu süslü kftgıd-
la muhatabmıza verilmesini isterseniz 
arzımuzu telgraf memuruna söyleyiniz 
veya telgraf müsveddesinin bir köşesine 
(Lüks) kelimesini yazınız. Telgraf ücre
tinden başka vereceğiniz on beş kuruş bu 
maksadınızı temin eder. 

Bu telgraf kâğıdlarmın hasılatı doğru
dan doğruya kimsesiz yurd yavrularının 
bakıımna tahsis edilmiştir. 

Tebrik telgrafınızı süslü kâğıdla alan 
muhatabuuzm fazla memnun olacağına 
ve zarafetinize hükmedeceğine şüphe 
yoktur. 

20 Nisandan başlıyafak 30 nisana ka
dar mektub, kart, telgraflara kanunun 
tayin ettiği niSbette Çocuk Esirgeme Ku
rumu Şefkat pullan yapıştınlacağmı sa
yın okurlarımıza hatırlatmayı bir vazife 
biliriz. 

3 Mayıs Salı 
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Pazartesi akşamı 9 da 
Kauiıköy Süreyya sine-
maamda Rahmet Efendi 

operet 3 perde 
Tazan: Yusuf SunıM 
8alı aksamı 9 dla 

A Z \ K sinem^smda 
RAHMET EFİNDt 

18 Nisan 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâ-

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Çocuklara masal: Bayan 
Nine, 19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 21: 
Fasıl Saz Heyeti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafından, (Saat ayan), 21,45: ORKES-
TORA: Hafif müzik, 22,15: Ajans haber
leri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
ret parçalan, 22,50: Son haberler ve T -
tesl günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30; K .u-
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Tüık mu
sikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
haricî «haberler, 17,30: Halkevinden nak
len inkılâb dersi (Mahmud Esad Bozkurt). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plftk 
neşriyatı, 18,50: İngilizce ders (Azlme 
İpek), 19,15: Türk musikisi ve halk jar-
kıları (Servet Adnan ve arkadaşlan), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Halûk Recai 
ve arkadaşları), 21: Musiki konuşması 
(Halil Bedi), 21,15: Stüdyo salon orkes
trası: 1 - Coleridge - Taylor: Afrikanısche 
Süite, 2 - Luminato Culotta: Burlesca, 
3 - Straus : Dvnamiden, 4 - Rudolf 
Kattnigg: Der Prinz von Thule,..22: Ajans 
haberleri, 22,15: Yarınki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Frankf. 20,10 da dans havaları — Kö-
nigsberg 20,10 da çalar saatler — Leipzig 
20,10 da askeri muzika — Viyana 20 de 
Don Karlos operası — Athlone 20 de kon
ser — Berom. 20,10 da gitara konseri — 
Bükreş 20,15 de radyo orkestrası — 
Helsingfors 20 de hafif muzika — Hil-
versum 20,40 da salon muzikası — Lon
dra 20,30 da orkestra konseri — Reval 
1935 denberi «Şon Vals» operetinden 
parçalar — Rad Toulouse 20,15 de filim 
havalan, 20,45 de hafif muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de paskalya koftseri — 

Deutschl. S. 21 de «Venedikte bir gece» 
opereti — Frankf. 20,05 de «Çingeneler Ba
ronu» opereti — Hambg. 21 de filim ha
valan — Münih 21,30 da meşhur melodi
ler — Saarbr. 21 de operetler gecesi — 
Viyana 21 de operaya devam — Athlone 
21,45 de piyano — Bari 21,15 de Yunan
ca neşriyat — Belgrad 21 de opera — 
Bükreş 21,35 de salo nmuzikası —Droitviç 
21,20 de keman konseri — Helsingfors 
21 de konsere devam — Hüversum I 
21,45 de solistler konseri — Hüversum II 
21,55 de «Çingeneler Baronu» opereti — 
Monte Ceneri 21 de asri muzika — 
Sottens 21 de salon muzikası — Stokholm 
21,10 da tPaganini» opereti — Varşova 
21,15 de «Şen Dul» opereti. 

Saat 22 de 
Deutschl. S. 22 de operete devam — 

Frankf. 22 de operete devam — Viyana 
22 de operaya devam — Sarbr. 22 de 
operet gecesine devam — Königsberg ve 
Hamburg 22 de konsere devam — Belgrad 
22 de operaya devam — Budapeşte 22,30 da 
çlgan muzikası — Droitviç 22,45 de or
kestra konseri — Hüversum II 22 de ope
rete devam — Prag 22,15 de orkestra 
konseri — Reval 22,05 de dans — 
Stokholm 22 de operete devam — Rad. 
Toulouse 22,10 da hafif muzika — Varşo
va 22 de operete devam. 

Saat 23 de 
Breslav ve Leipzig 23,30 da gece mu

zikası — Deutschl. S. 23,30 da gece mu
zikası — Frankf. 23 de operete devam — 
Stuttg. 23,30 da «Marta» operası — Di
ğer Alman istasyonlan Kolonyadan nak
len 23,30 da dans ve eğlence — Athlone 
23,45 de konser — Budap. 23 de çlgan 
muzikasma devam, 23,30 da cazband — 
Droitviç 23 de konsere devam — Ko
penhag 23,35 de dans — Londra 23,25 de 
dans — Lüksemburg 23,05 de dans — 
Milano 23,10 da radyo orkestrası — Rad. 
Parsi 23 de operaya devam — Rad. Tou
louse 23,15 de akordeon konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de Kolonyadan, 

Breslav'dan ve Viyanadan nalden gece 
konserine devam — Frankf. ve Stuttgart 
1 den S e kadar gece muzikası — Ko
penhag 24 den 2 ye kadar dans. 

19 Nisan 938 Salı 
tstanbul —öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13.05: 
Plâkla Türk musikisi, 13.30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Trabzonda 1000 kişi alacal( bir 
UW\ binası yaptırılacak 

Ev binası yüz bin liraya çıkacak, yeni 
lise binasının da ihalesi yapıldı 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Hakkı Ruşen arkadaşlan 
matmazel Mlçe - Pençef 
varyetesinin iştirakile 
halk gecesi: Localar 100, 

heryer 20, paradi 10, 
İki ojom birden 

HİCRAN piyes 1 perde. 
T A Ş I Y A N Ö L Ü 

komedi 3 perde 

Trabzon ralisi B. Sezai uzay halka hitab ederken 

Trabzon (Akşam) — Hars ve inkı-
lâbımızm kültür kaynaklarından biri 
olan şehrimiz Halkevi kültür saha-
smdakl faaliyetine gittikçe artan bir 
hızla devam etmektedir. Parti ve Hal
kevi işlerile çok yakmdan alâkadar 
olan vali B. Sezai Uzay halkı bu sa
hada irşat ederek her türlü müzaha-
rette bulunmaktadır. Bu jol açılan 
lisan kurslarına halk devam etmek
tedir. 

Lisan kursları fransızca, ingilizce 
ve almancadan ibaret olup haftada 
ikişer saat verilmektedir. Lisan kurs-
larmdan maada Halkevinde bir koro 
heyeti teşekkül etmiş ve bir de piyano 
kursu açılmıştır. Bu kurslardan 
maada yine son günlerde' köy muh
tarları için bir muhtas: kursu açıla
caktır. Halkevi köycülük komitesi bu 
kurslardan maada köylüye aid ansik
lopedik bilgi ve kanunları havi bir 
köy takvimi çıkartıp köylüye dağıta
caktır. 

Dil tarih komitesi de faaliyete ge
çerek Trabzon tarihini hazırlamağa 
başlamıştır. Trabzon tarihini hazır
lamak için hassaten etütler yapan 
Erzurum tarihi ve Ahlat kitabeleri 

adlı eserlerin müellifi ile tarih öğret
meni B. Abdürrahman Şerif Beygu 
tetkikatını ikmal etmek üzeredir. 

Trabzonda mevcud Halkevi binası 
henüz ihtiyaca; kâfi gelmediğinden 
eski Taksim mezarlığmm üstünde 
ihtiyacı karşılıyacak nisbette bin ki
şiyi içine alacak büyüklükte bir sa
lonu ve büyük bir kütüphaneyi havi 
geniş konforlu bir Halkevi binası yap
tırılmasına karar verilmiş ve binanın 
tekmil projeleri hazırlandığı gibi in
şaat için lâzım olan yüz bin lira pa
ra da tedarik edilmiştir. Halkevi bi
nasının inşaasına yakında! başlana
caktır. 

Kültür bakanlığı içinde duru-
lamıyacak bir halde olan eski lise bi-
nasmı yıktırarak yeniden büyük bir 
lise binasının inşaSma karar vermiş 
ve lâzım gelen tahsisatı gönderdiğin
den mezkûr binanın ihalesi yapılmış
tır. Yakında lise binasının temelatma 
merasimi yapılacaktır. 

Belediye meclisi toplantılarmı ya
parak 1938 yılı bütçesinin müzakere
lerine başlamıştır. Yeni sene bütçesi 
189,900 lira olup bu bütçe geçen se
neye nazaran «24,300» lira bir fazla
lık gösteriyor. 

3 isim 

K L A R K G A B L E 
J E A N H O R L O W 
S A R A T O G A 

ÇARŞAMBA AKŞAMI 

sinemasında 
r-Buoün! ŞIK S iNEMA'da 
I iki muazzam film birden: 

I ALI BABA HiNDiSTANDA 
I E D D İ E C A N T O R 
I Türk musikisinin en mantahap parçalarile ve bu senenin en büyük 
I Türkçe sözlü filmi 
I ŞEYTAN ve GENÇLİK 
I ADOLPH WOHLBRUCK DOROTİHA WİECK 
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ g i l i g ^ Aşk ve heyecan ile dolu şaheser 

JOAN CRAWFORD*un 
Bütün güzellik ve ihtişamı ile parladığı 

En son Fransızca sözlü filmi 

MEÇHUL KADIN 
Pek yakında S A R A Y Sinemasında 

NURETTİNİ 
^ ^ ^ K O N S E R İ ^g^J 

Bu sene ŞEYH AHMET filmim göstermiş olan 

S Ü M E R sineması 
(önümüzdeki Çarşamba aksamından itibaren senenin ikinci büyük 

TÜRKÇESÖZLÜ VE ŞARKILI 

ARŞIN MAL ALAN 
Meşhur Şark Operetini takdim edecektir. Rejisörü: rr.TRAK VARTYAN 

Şehir Tiyatrosu artistlerhıden: HAZIM, MUAMMER, »lAHMUT, HALİDE, SA-
MtYE üe Bayan DİRADORİAN'm iştirakile MARMARA STÜDYOSUNDA Türk
çe Adapte edUmiş gayet güzel bir füm. 

MUStKt — DANS — ŞARKI — NEŞE — KAHKAHA 
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HlmdSstaın v e Avyıstral' 
y a y a oi^^i!^ y©Dlar 

fr İngiltere ile İtalya katî anlaşmaya 
yardılar. Buna aid Romada hazırla
nan muahede de imzalandı. Her iM 
'devlet Akdenizdeki vaziyet ve men-
laatlerini sarih bir surette tesbit et-
Piişler ve bunlara dokunmamağı kar-
SiUklı olarak teahhüd etmişlerdir, 

îngilterenin Akdenizdeki en mühim 
menfaati buradan geçen İngiltere ile 
Hindistan ve împaratorluğ^uı diğer 
fiıemleketleri arasmdaki en kısa yol
ların emniyette olmasıdır. İtalya bu-
Jıu ihlâl etmemeğe söz vermiştir. 
1 Maahaza İngiltere tamamlle İmpa
ratorluk muvasala yoUarımn emniye
ti hakkında kanaat hasıl etmemiştir, 
fiunun için Hindistana ve Avustral-
yaya İngiltereden giden diğer yollarm 
yani Süveyş kanalının açılmasından 
evvelki bahrî yolların ihtiyat olarak 
tahkim ve ıslahma şimdi büyük ehem-
Piıyet vermektedir. 

Bu yollardan biri cenubî Afrikayı 
dolaşan ve Hindistana giden Ümid 
bumu yoludur. Diğer cenubî Afrl-
kadaki Macellân boğazından geçen ve 
Avustralyaya giden yoldur. Bu yolla

rın en mühim istasyonları Sent Elen 
ve Asansiyon adeılandır. Bu adalar 
şimdi Akdenizdeki Malta üssübahrisi 
ve müstahkem mevkii haline getiril
mektedir. 
Sent Elen adasmm körfezi büyük bir 

İngiliz donanmasını istiab edecek va
ziyette bulunmadığından etrafındaki 
kayalar berhava edilmiştir. Bu kaya
lardan birinde Napolyon Bonapart her 
akşam oturup gurubu seyrederdi. Bu 
cihangir kumandan burada vaktini 
baş geçirmemi?, adamn tahkimi ve 
körfezin tevsii için plânlar yapmıştır. 
Bir asırdan fazla bir zaman geçtiği 
halde İngihzler bu plânlardan istifa
de etmişlerdir. Napolyonun yaşadığı 
köşkü İngiliz bahriye nezaretinin bu
rada tesis eylediği kuvvetli telsiz istas
yonuna merkez yapmışlardır. 

Sent Elen cenubi Atlas Okyanusun-
dadır. Afrika sahilinden 1200 mil uzak
tadır. Sahası 47 mil murabbaıdır. Nü
fusu dört bine yakındır. Başlıca bel
desi Cimstavndır. Napolyon 1815 se
nesinde buraya nefedilmiş ve 1821 
senesinde burada vefat etmiştir. 

Paris mektubu 

Yeni Fransız kabinesi meclisten 
neden ittlfaicia itimad reyi aidi? 

Komünistler bir îstipdad hareketinden korktular ve 
L>aladye gibi istipdad düşmanı bir adam bulunca 
ona sarıldılar. Komünistlerin bu vaziyeti üzerine, 

kabineyi tenkide hazırlanan, sosyalistler de 
lehte rey vermeğe mecbur oldular 

J^ans 13 (Akşam) — Bazı memle-
Ketlerde maddî dynamisme var. Fran-
sızlannki manevîdir. Şimdi en bü
yük kuvvetleri tevekkülde. «Biz şan»-

"Milletiz, işin içinden çıkarız» di
yorlar. 

^erçi dün akşam benim gibi yeni 
Kabinenin mecliste nasü karşüandı-
gına bir köşeden şahid olup, gene 

azır bulunduklan diğer kabinelerin 
ynı mebuslar karşısında bir kaç gün 
yel maruz oldukları münakaşaları 

atırUyanların mucizeden bahse me-
yuien affa değer. Ancak mucize üe 
3-nr basit bir zihniyet alâmetidir. 
unkü kabine reisinin, ekseriyetine 

«aüım olduğu 600 bu kadar âzah bir 
«lecliste güçlükle 315 rey toplamsr 

^ûan sonra meclisin beşte birini 
Uf^^ ^®^ y®°̂  kabine âzasuun it-
«aka yakm bir ekseriyet ihraz et-

^^^^^ucizeden başka bir ifadeyi 

I>ünkü ekseriyetin iki âmiU van 
111 dahilî, biri haricî. Haricî âmU 
annolunacağı gibi Alman veya ttal-

Ç^ tehlikesi depdir. Haricî âmU 
ransanm kuvvetli olmasmda men-

^^tı olan Moskova hükümetinin ko-
Zi^^*^^^ verdiği sarih talimattu". 
ha ı/°^ haftalarda faalalaşan grer 

reketleri Fransız hükümetini za-
^latıyor ve hudud haricinde sözle-
^ ı n kıymethü günden güne düşü-

"Bu saik üe dün komünistler açık-
jan açığa yeni hükümet lehinde rey 
•ereceklerini ilân ediverdüer. Halbu-
^ soyalistler kabineyi tenkide ve 
^ a y e t müstenkif vaziyette kalma-
Ka karar vermişlerdi Komünistle-
^ aJdıklan vaziyeti görünce şaşala-
dfl^' î ^ t^^na manevralara yelten-

"er. Akibet açıkta kahnamak için 
lehte rey vermeğe katlandılar. 

işte meclisteki, dünkü ittifakın 
*^ancl fimiıı. 

Dahilî ânül de bu haricî âmüe 
ağU. Evvelâ şunu unutmamalıdır ki 
r^isada bugün en nasyonalist par-

" komünist partlsidirl Dahilî kan-
*̂ Kugı idame edenler sosyalistlerdir. 
_ Gerçi komünistlerin haricî bir kuv-
]jete bağU oUnalan memleket na
zarında büyük bir zaaf teşkil ediyor-

^ da hemen hepsinin halis Fransız 

olması da bir kuvvet teşkil ediyor. 
Halbuki sosyalistlerin elebaşlan bir 
takım yahudilerdir. Leon Blumun 
son düştüğü akşamı sosyalist kon
gresi toplamyor. Leon Blum o kon
greye giderken resmi almıyor, Ü5 
zat: Blum, Blumel, Rosenfeld! Yani 
antisemit olmaksızın bUe, 42 milyon 
Fransızm hayatı ve istikbali mevzuu 
bahsolan bir dakikada reisi hükü
metin müşavir ve refik olarak ancak 
iki yahudi bulabUmesi bu mUlet için 
hazin bir tablodur! Şu hal sosyalist
lerin rüçin hâlâ kitablardaki yazılar
la meşgul olduklanm ve millî beda
hetlere göz yumduklarım da bir de
receye kadar tarif eder. 

Bu son günlerin grevlerini komü
nistlere rağmen sosyalist partisinin 
sol cenahının ihdas ve idare ettiği 
de malûmdur. Fakat iş burada çatal-
laşıyor. 1936 intihabmda sosyalistleri 
kazandıran komünistler oldu. Ko
münistler o zaman sosyalistleri ida
re ederiz zannettUer. Sosyalistler İse 
Moskovanm tesiri altmda ihtilâl na
zariyelerinden uzaklaşan komünist
lerden, esasen bunlardan korku için
de yaşıyan radikallere dayanarak 
uzaklaştılar. 

Gerçi işçüer komünistlerin müşte-
rUeri İse de sosyalistlerin ihtilâlci var 
ziyetinde devamları karşısında ko
münistler birdtenbire sükûnu tavsi
ye edemedUer. Maamafüı vaziyet çık
maza girince bir istibdad hareke
tinden korktular ve «Dalayde» gibi 
her halde İstibdad düşmam bir adam 
bulunca ona sarıldılar. 

Şimdi vaziyet bu. Mecliste paskal
ya tatili başhyor. Mayıs sonlarına 
kadar kabine serbesçe çalışabUecek. 
Önümüzdeki o beş, altı hafta zarfm-
da hükümet ciddî tedabir ittihazüe 
millî müdafaayı, maliyeyi düzeltebl-
lirse - ki kabildir - mevkü sağlamla-
şır ve bir kaç ay devam eder. Daha 
bugünden millî müdafaa için çah-
şan fabrikalarda gi'ev bitti. Çahşma 
saatleri arttırılacak ve bilhassa tay
yare imalâtma dikkat olunacaktır. 

Malî mesele de düzelmek üzeredir. 
Fransız sermayedaram pirinç zem
biline benzer. Vurdukça yeniden dö
külür. Fakat bu son mesele o ka
dar basit değildir. Gelecek mektu
bumda onu tedkik ederiz. 

Tütün tiryakiliği dimağa 
değilf tamamen göze aid 

bir iptilâ imiş 
İptUâlarda göz- ^^ ' ^ "^ j rT ' "^^"" ' ' " ' ' ' ' ' ' ' " ' " ' " ^ "^^"^^""^"" ' ^ ' " ^^^" ' ^^^" ' ' " ^^^^ ' " ' ' " ' 
in büyük ehem- ***' doktorun yâphğı müşahedeler göstermiştir ki 

I. 

lertn büyük 
miyeti vardır. Ye
mde meraklıları 
pek hoşlandıkla
rı yemekleri ye-
meseler bile on
ları bir lokanta
nın vitrininde 
se3rretmekten veya iyi tanzim edil
miş bir masada tabaklar içindeki 
manzaraJanm temaşadan ayn bir 
zevk ahrlar. Çüı^ü nefis yemekler 
yemenin yansı hazım cihazına aid 
bir zevk ise, yansı da gözlere aiddir. 

Arada bir veya her akşam İki üç 
kadeh içkiye vücudlerini ahştırmış 
olanlar <nrakti kerahet» gelince be
yaz örtülü bir masa üzerinde çeşid 
çeşid, renk renk mezelerle bardak ve 
kadehlerin teşkü ettikleri manzarayı 
ararlar. Hattâ bazı kimseler muhak
kak kalabahk yerde meselâ bir ga
zinoda içmek itiyadmdadırlar. Bu 
şartlar yerine gelmezse içmekten vaz
geçtikleri de görülür. Çünkü içki ip-
tüâsmda da gözlerin rolü mühimdir. 

Kâğıd oyunu merakhlannm ekse
risi ojnıamak zevklerini daima yeşil 
bir masa karşısında ve beş on kişilik 
bir kalabalık içinde tatmin ederler. 
Bu dekor olmazsa oyun orüar için 
pek tatsız bir şeydir. 

Son zamanlarda yapüan bazı mü
şahedeler, cıgara tiryakUiğinin de, 
umumiyetle zannedUdlği gibi, tenef
füs cihazına ve dimağa aid bir ipti
lâ değil, tamamen denecek derecede 
göze aid bir alışkanhk olduğunu 
meydana çıkanyor. 

Tamnmış bir Fransız doktorunun 
evvelâ tesîCdüfen nazan dikkatini cel
beden bazı hadiseler ve sonra yap
tığı şu ilmî müşahedeler çok şayanı 
dikkattir: 

Doktor bir sene evvel sag gözünden 
ufak bir ameliyat geçirmiş, bu yüzden 
hasta gözünü bir sargı ile bağlamak 1&-
zımgeldiğinden bir müddet eşyayı tek gö-
zila seyretmek mecburiyetinde kalmıj. 

geceleyin karanlıkta içilen cıgaranın hiçbir lezzeti 
yoktur. Başkasının cıgara içtiğini görmek insanda 
cıgara içmek arzusu uyandırır. Anadan doğma 
körler katiyen tütün tiryakisi olmazlar, sonradan 

kör olanlar ise cıgarajn terkederler 
Kendisi ayni zamanda müthiş bir tütün 
tiryakisi olduğu için cıgaralarmı İçmek
te devam ederken, bir şey nazan dikkati
ni celbetmeğe başlamış: Her zaman kul
landığı cıgaralar iyi yanmıyor, sık sık sö
nüyor, lezzeti de eskisi gibi değil, hatta 
tatsız ve yavan. 

Doktor bunu bir taraftan cıgalann bo-
zulmasma atfederken bir taraftan da 
kendisinde bir değişiklik olmasmdan şüp
helenerek hadiseyi muhtelif tezahürlerl-
le tedkik edip sebeblerinl araştırmağa 
başlamış ve kısa bir zaman sonra şu ne
ticeleri elde etmiş: 

Yanan cıgarasmı ağzmm sol tarafına 
İliştirdiği, yani açık olan sol gözünün 
tam karşısmda bulundurduğu zaman cı-
garanm çekişinde ve lezzetinde bir gayri-
tablilik yok. Her zamanki gibi nefi5. 

Cıgarasmı ağzmm sağ tarafında, yani 
bağlı olan sağ gözünün tam altında içtiği 
zaman cıgaranm çekişinde ve lezzetinde 
İki gayritabiîlik var: Bu vaziyette rüzgâr 
soldan esip dumanlan sağa savurduğu 
zaman cıgara ot gibi; hattâ içip içmedi
ğinin bile farkına varmıyor. Fakat rüz
gâr sağdan esip te dumanlan açık olan 
60I gözünün önünden geçirdiği zaman cı
garanm lezzeti yerinde, tadı mükemmel. 

Bu keşfinön peşini bırakımyan 
doktor, bir çok müşahedelerden son
ra şunlann da farkma varmış: 

Sağ gözü kör olan tütün tiryakUe-
li cıgaralanm daima ağızlalmm sol 
tarafmda içerler. Buna mukabU sol 
gözü görmiyenler cıgaralarmı mun
tazaman ağızlanmn sağ ucuna iliş
tirmek itiyadmdadırlar. 

Anadan doğma körlerde tütün 
tiryakiliği katiyen yoktur; cıgara iç
mezler. Sonradan iki gözleri birden 
kör olanlar ise evvelce tütün tirya
kisi olsalar bUe başlanna gelen bü
yük felâketten sonra kendiliklerin
den terk ediyorlar. 

Bundan başka hiç bir tütün tirya-

J 

İrisi geceleyin zifiri 
karanlıkta siga
ra içmez. Çünkü 
karanlıkta içilen si-
garanm hiç bir 
zevki yoktur, tç-
mekle, içmemek 
birbirinden farksız
dır. Buna mukabU 
bir aynanın kar-

şısma geçip cıgara içmek insanm tü
tünden aldığı zevki bir misli fazla-
laştınr. 

Doktor bu müşahedelerüe tütün 
iptUâsında gözün pek mühim rolü 
olduğunu, hattâ cıgaranm bir lez
zeti varsa tiryakilerin bu lezzeti göz-
lerile aldıklarım söyliyerek şu tecrü
beyi tavsiye ediyo: 

Ağzınıza bir cıgara alıp gözlerinizi ka-
pajnnız, sonra biri kibriti çıkararak cıga-
ranızı yalcsm. Eğer gözlerinizi açmazsa
nız dumanlan çekmeğe başldığmız halde 
cıgaranızm yandığım farketmiyeceksinia. 

Bunun İçin cıgarasn terk etmeğe ka 
rar verenlere yapılacak en müessir tav 
siye şu olabilir: 

Gündüz cıgara içenlerin yanından kaç
mak, karşılannda savrulan cıgara du-
manlarmı görmemek, akşam olunca ka
ranlıkta, ağızlarına, içinde tütün olmı-
yan bir pipo veya cıgarasız bir ağızlık 
alıp cıgara varmış gibi çekmek. Bu tak
dirde kendilerini hem cıgara İçiyormuş 
gibi hissederier ve cıgara arzulan da tat
min edilir. Hem de tütündeki nikoti
nin zehirinden de tajmamen kurtulmuf 
olurlar. 

Doktorun bu izahatım okuduk
tan sonra düşünecek olursanız, kar-
şımzda bir adam cıgara içmeğe baş
ladığı zaman niçin elinizi cebinize 
atıp tütün paketini çıkardığımzı an
lar, tiryaküerin birbirlerine neden 
cıgara takdim ettüderirü de pek üml 
bir surette tefsir edebilirsiniz. 

İptUâlarda gözün rolünü meydana 
çıkaran bu müşahedeler, ajml za;-
manda yemek meraklılanmn birbir
lerine ziyafet çekmek, kumar düş
künlerinin yeşU masa etrafında top
lanmak arzulanmn sebebini de kıs
men ifşa etmiş olmuyor mu? 

ş. a R. 

Berlinde deniz 
sporları sergisi 

S e r g i p a v i y o n u n d a iki g ö l ü n 
k ü ç ü k n u m u n e s i v a r 

Berlin (Akşam) — Berlinde bir 
deniz sporlan sergisi açünuştır. Ser
gi paviyonunda Havel ve Wansd 
göllerinin küçük birer numunesi 
yardır. Wanse'nin sahillerinde gemi
cilik klübü ve yakmmda gemiler 
için bir sımdurma, lâtif evler görü
nüyor. 

Gölde yabanî ördekler, Venedik gon-
dollannı andıran kuğu kuşlan yüzü
yorlar. 

Klüb evi, sadeliği içinde bir güzel
lik örneğidir. Konfor, her tarafta 
kendisini gösteriyor. Sazdan çatısı 
ve bölmeler tertibatı, ona samimî ve 
kıra aid bir manzara arzediyor. Bu 
gibi sergüerde, sanayi erbabımn na 
kadar lüzumlu olduğu meydana çüa-
yor. Sundurmalar, Weck End evle
ri kendi nevüerine göre birer güzel
lik numuneleridir. ZiyaretçUerin ye
ni yeni ilhamlar altmda bulunacakla-
nna şüphe yoktur. Zira bu sergide 
teknik kısımlar da fevkalâde bir su
rette teşhir edilmiştir. 

Geçen sene bir daireye inhisar 
eden sergi, bu sene 3redi büyük pavl-
yonu işgal ediyor. Sergi geçen sene
ye nisbeten daha çok zengindir. Lük» 
istimbotlar, yanş sandallan, yelkoı 
gemUeri, denize hasret kalanlann de
niz iştiyakım arttmyor. Sergi cid
den görülmeğe değer—< Z. B. 

D u v a r d a n d ü ^ t ü 
Fenerde Haydar semtinde oturan 

yedi yaşında Tevfik isminde bir çocuk 
bir arsa duvan üzerine çıkarak oyna
makta iken muvazenesini kaybederek 
düşmüş ve yaralanmış, tedavi İçin has
taneye kaldırılmıştır. 

Ödemişte iki yeni resmî 
binanm temeli atıldı 

Yakında Ödemişte modern bir 
Hallcevi yapılması tel<arrür etti 

yaH B. Fazh OfDeç yeni Mnamn İonel taşnu a ta ı ta i 

ödemiş (Akşam) — Kaza Jandar
ma dairesi ile hususi muhasebe blnar 
sınm temelatma merasimi, twnir va
lisi B. Fazh Gülecin huzurunda yapıl
mıştır. Törene Halkevi bandosu da 
iştirak etmiş, halk, bir nutuk trad 
eden valiyi sevinçle alkışlamıştır. B. 
FazU GOleç nutkunda ödemişin yar 
kmda bir Halkevi binasına da kavu
şacağını müjdelemiş, cumhuriyetin 
15 inci yüdönümüne kadar bütün baş
lanan İnşaatm İkmal edileceğiıü söy
lemiştir. Müteakiben vilâyet umumî 
meclisi ödemiş âzası avukat B. Ek
rem de bir nutuk söylemiş, ödemişll-

lerin şükran ve minnettarlıklarını HH* 
dirmiştii 

Afyonda büyük bir park 
yapılacak 

Afyon (Akşam) — Merhum GedlM 
Ahmed paşamn Afyonda yaptırmış 
olduğu ve Türk mhnaıl' sanatuun 
bir şaheseri olan büyük camirün ev
kafça tamirine karar verildiğini bil
dirmiştim. Caminin etrafmda muza 
ve muazzam bir hamam vardır. Bele
diye caminin önünde büyük bir 
park yaptırmağa karar vermiş, civar 
bina ve arsalann istimlâki için büt-
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PAZARTESI KONUŞMALARI: 

(Bir sürgün) ün hikâyesi 
Yakup Kadri, son romanile yarattı

ğı şahsiyette eserlerinin en kıymetlile
rinden birini vermiştir. Doktor Hik
met, istipdad devrinin havasızlığından 
bunalmış ve Fransaya kaçmış bir Türk 
münevveridir. Abdülhamid için ölmez 
bir kâbus olan Beşinci Murad yakm-
lanndan menkûp bir mabeyin mensu
bunun oğludur. Güzel fransızca bilir. 
Tevkif edilip nefyolunduğu îzmirde, 
o zamanın bütün uyanık gençleri için 
tek irfan melcei olan Abajoli kütüp
hanesinden aldığı fransızca kitaplarla 
dilini iyi bildiği memleketi gıyabından 
tanır. 

Evvelden verilmiş hiç bir karan ol
maksızın bir Fransız vapurunun düdü-
ğile yerinden fırlıyan doktor Hikme
ti, geminin içinde buluyoruz. Hemen 
ayni iradesizlikle Parise kadar gitmiş
tir. Roman, bu yirmi yedi yaşındaki is-
tipdat asilzadesinin varlığlnda garp 
âleminin hayalile hakikatini karşılaş
tırmaktadır. Otel, kahve ve lokanta gi
bi umumî yerlerde senelerdir kitap sa-
hifelerinden öğrendiği Fransanm ve 
Fransızm, bildiğinden ne kadar başka 
olduğunu, hâdiselerin kafasına indir
diği çekiç darbelerile anlar. Orada 
muhtelif vesilelerle gördüğü ve tanış
tığı Jön Türkler, kendisi için ayrı bir 
hayal yıkımı olmuşlardır. Yakup, bu 
sahifelerde amansız bir müverrih hu-
şunetile romanının kahramanına acı 
hükümler verdirir. İstipdadm kızıl 
sultanını devireceği umulan ve mem
leket hududlan dışına sadece vatan 
düşüncesile kaçıp gurbetin bütün acı
larına göğüs geren bu muhayyel kah
ramanlar arasındaki fikir ayrılığını ve 
ihtiras savaş'^annı bütün çıplaklığı ve 
hattâ mübalâgasile onun kaleminde 
canlanmış görüyoruz. 

Doktor Hikmet, türlü tesadüflerle 
genç Fransız ve Rus ihtilâlcilerinin 
arasına da karışır. Sırf mantık ve he
yecan tellerinden örülmüş maneviyet-
lerile başka beşerî hislere korkunç de • 
necek kadar bigâne kalan bu ateşli de
likanlılar, Türk sürgününü muhtelif 
içtimaî meselelere alâkalandırırlar. 
Vakalar silsilesi halinde bildiği Osman
lı tarihi, yabancı ihtilâlcilerin görüş 
menşurları altında parçalandığı vakit 
doktor Hikmeti bütün ruhile üzen kı
rık kırık ışıklar, gözlerine yeni bir rü-
yet kabiliyeti verir. Memleketini ya
rı müstemleke olarak görüş, onu tefek
kürünü durduracak kadar elemli duy
gularla titretmiştir. 

Çok filozof, kalbi ve eli açık zannet
tiği Fransızm, kadınında ve erkeğin
de maddeye ve paraya verdiği ehem
miyet, sarfettiği dikkati gördükçe bu 
kadar yüksek zekâ ve duygu eserleri
nin onlar tarafından nasıl yaratıldı
ğına şaşmaktadır. Maneviyet sahasın
da mütebaki beşeriyete ders veren ve 

' örnek sayılan bu medeniyetin madde 
yönünden, ne katı, hattâ kendileri için 
bile ne merhametsiz ve ne zalim oldu

ğunu anladıkça şaşkınlığı büsbütün 
artar. 

Doktor Hikmet, kendine bir mahşer 
gibi görünen bu âlemde, Pariste tam 
bir işsizdir. Tıp fakültesinde ve bir has
tane kliniğinde çalışmak istemesine 
rağmen buna sürekli bir şekilde mu
vaffak olamamıştır. Muhitin bin bir 
ışıklı ve dalgalı hayatı onu bazen bir 
otel odasında şehvetini dinlendirmeğe 
sevketmiştir. Fakat bütün bu hâdise
ler, İzmir rıhtımından vapura binişi 
kadar iradesiz, kaza ve kader mahsulü 
olarak gelip geçiyor. 

Zavallı sürgün, bütün mânasile Pa-
risin milyonluk kalabahğı içinde ya
pa yalnızdır ve asıl sürgünlüğünü, bu 
yanlızlıkta acı acı duymaktadır. Onu, 
İstanbuldaki fransızca hocasının tav-
siyesile tanıdığı bir Fransız edip bo
zuğunun kızına gönül vererek bu yal
nızlıktan kurtulma emelinde görüyo
ruz. Fakat seven Türk erkekle, sevilen 
Fransız kız, mensup olduklan mede
niyetler kadar birbirinden başka ve 
birbirinden uzaktırlar. Fransız kız er
keğin muhabbetini, hiç olmazsa cil
dinde bir el teması olarak arıyor. On
da galib duygu, şu veya bu şekilde 
menfaattir. Halbuki doktor Hikmet 
sevdikçe hasbileşiyor ve sevgilisini 
ufuktan yükselden bir ay gibi daha tu
tulmaz, daha dokunulmaz ve kendisi
ne varılmaz hissetmektedir. 

Gurbet ve intizamsız yaşama onu 
verem döşeğine, seriyor. Sevgisinin 
maddîleşemediğini hastalığına atfettiği 
için çekingenliğini tabiî bulan kız, has
ta âşığına derin bir alâka ile sokulmak
tadır. Ona kadınlığın bütün ihtima
mını veriyor. Sanki doktor Hikmet 
sıhhatile beraber bütün erkeklik kud
retini de yeniden kazansın ve ona bu 
şefkatlerinin karşılığını bütün varh-
ğlle versin düşüncesi, kızı bu fedakâr
lığa sevkeder gibidir. Kızın bu duygu
su üzerinde müessir olan anasının sırf 
menfaat endişesi, memleketinde zen
gin ve asîl bir aileden olduğunu öğren
diği doktor Hikmete onu nişanlamak 
arzusunda görülür. 

Açıkça anası tarafından yapılan ni
şanlanma teklifi doktor Hikmeti, neka-
hat devrini geçirmek üzere gitmeği ka
rarlaştırdığı Provrusa, sevgilisine ha
ber bile vermeden Paristen kaçırmıştır. 
Bu teklifin altında sezdiği intifa! ve 
maddî kaygular onu bu Fransız aile
den tiksindirmiştir. Cenup vilâyetinde 
tam bir inziva içinde yaşayan doktor 
Hikmet, sevgisini sevgilisi ile beraber 
hasta göğsüne gömmeğe çalışmıştır. 
Fakat kızdan aldığı mektuplardan bi
ri, onu çılgın gibi Parise çekiyor. Çün
kü sevgisi tekrar dirilmiştir. Doğruca 
onların evine gidiyor. îstanbuldan ge
len ve bu ilk ziyarette kendisine veri
len mektup, ailesinin paraca korkunç 
bir vaziyete düştüğü haberini getirmiş
tir. Sürgünün hayatında fecaat sah; 
nesi burada bütün hararetile başlıyor. 

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Hasan - Âli Yücel 

3 musikişinas kardeş 
Yahudi, Hephzibah, Yalta Menuhin 

yarının en büyük sanatkârları olacaklar 
Henüz 17 yaşında olan Yahudi senede 

750 bin lira kazanmaktadır 
Son seneler zarfında Amerikada 

Yahudi Menuhin admda küçük bir 
kemancı büyük bir şöhret kazanmış- \ 
ti. Küçük artistin verdiği konserler 
çok rağbet görüyor, artist bir konser 
için binlerce dolar alıyordu. Yahudi 
Menuhin'in şöhreti Avrupaya kadar 
yayıldı. Geçen sene küçük artist Av
rupaya gelerek İngilterede, Fransada 
bir kaç konser verdi ve çok alkışlandı. 

Yahudi Menuhin şimdi Hollivudda-
dır. Bir kaç filimde başrolü yapacak
tır. Bu filimlerin esasını tabiî artistin 
kemanı teşkil edecektir. 

Yahudi Menuhin şimdi 16 - 17 ya
şındadır. Kendisinden küçük iki kız 
kardeşi vardır. Birinin adı Hephzibah, 
diğerinin Yaltadır. Bunİarm ikisi de 
fevkalâde piyano çalıyorlar. 

Yahudi ve kardeşleri Amerikada 
doğmuşlardır. Babalan ve armelerl 
Rusyalı yahudidirler. Yahudi pek kü
çük yaşta musikiye büyük bir meyil 
göstermiş ve bir keman bularak ke
man çalmağa başlamıştır. Annesile 
babası, çocuklarının oyuncak keman
dan çok güzel sesldr çıkardığını gö
rünce bir keman satın almışlardır. 
Küçük çocuk derhal en ağır, en güç 
parçalan kemanda çalmıştır. 

Küçük artist kendi kendine yetiş
miş ve yedi yaşında iken San Fransis-
ko flarmonik orkestrasında solist ol
muştur. Bunun üzerine adı her taraf
ta duyulmuştur. Musiki münekkidleri 
küçük artisti meşhur Mozart'a benze
tiyorlardı. 

Aradan çok zaman geçmeden Yahu-
dinin kız kardeşi Hephzibah piyanoya 
olan istidadını göstermiştir. Bir gün 
açık bir piyanonun başına geçerek 
mükemmel surette piyano çalmıştır. 
6 yaşında virtüöz olmuştur. Bımu kü
çük kız kardeşi takib etmiştir. 

Yahudi Menuhin keman çaldığı za
man gözlerini kapar, kendisi başka 
bir âlemde imiş gibi kolu hareket eder. 
Kız kardeşleri de piyano başına geçin
ce muhitlerini unuturlar, kendilerirü 
tamamen sanatin esrarlı dalgalarına 
kaptırırlar. 

Bu üç kardeş acele etmeden, çahş-
makta, konserler vermektedir. Yahu
di, konserlerinden senede 750 bin lira 
kazanıyor. Plâklardan aldığı hisse de 
başkadır. Şimdi filim şirketlerinden 
senede bir kaç yüz bin lira alacaktır. 

Annelerile babalan şimdi işlerini 
bırakmışlar, bu üç çocuğu yetiştirmek 
için uğraşmağa başlanuşlardır. Bu üg 
kardeşin yarmın en büyük sanatkâr-

Talîndl Menulıiıı (yerde ofanm); annesi, balMun ye ka Eardeşleıl 

l an olacağı muhakkak addediliyor. 
En küçükleri Yalta sade bir virtüöz 
değil, ayni zamanda bestekârdır. Bes-

tekârlık hassası inkişaf ederse zama
nımızın büyük bestekftrlanndan biri 
olacaktır. 

Boğucu gazlar filmlnt iseyredenlerden bir grup 
Balıkesir (Akşam) — Geçenlerde Halkevinde memurlara gösterilen (Bo

ğucu gazlar) filmi, her gece bir mahalleye gösterilmek suretile Bahkesirin 28 
mahallesi halkma da gösterilmiştir. Filmi 20 binden fazla vatandaş seyretmiş 
ve faydalanmıştır. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) Tefrika No. 24 

Genç kız çıkınca Mümtaz'a sordu: 
— Peymanla ne gibi bir münasebe

tiniz vardı? 

İkinci defa olarak genç kızın içinde 
bir şüphe... 

O, Bursadayken de, bir an: 
«— Acaba bu adam mı?» diye dü

şünmemiş miydi? 
İşte ölüm döşeğinde Peyman da 

parmağını ona uzatarak «İşte bu 
adam!... Beni affediniz!» dememiş 
miydi? 

Delikanlı hususî hayatına dair is
tintak edileceğini hissederek: 

— Mazim sizi alâkadar etmez. Ne 
diye inceliyorsunuz? - dedi. - Ben, 
temiz bir ailenin çocuğujrum. Şimdi 
hemşirenizle evleniyorum. Onun yav
rusunu evlâd edindim. Daha ne lâ
zım? 

— Öyle, Mümtaz! Fakat Peymanm 
söylediği sözler beni endişeye düşür
dü. Neden af diliyordu? Neden sizi 
gösteriyordu? 

— Ne bileyim? Bir şey anlamadun 
ki... 

— Her halde btı sözlerin bir mânası 
olsa gerek. 

— Hezeyan... Ölüm hezeyanı. 
— Hayır! Siz kaçamak yollara; sa

pıyorsunuz. Doğru dürüst cevab ver
mek istemiyorsunuz. 

— Madem ki bu kadar musırsımz, 
size arzumun hilâfına olarak bir şey 
söyliyeceğim. 

— Dinliyorum. 
— Bir zaman Peyman benim met

resim oldu. Bekârdım, hürdüm. İste
diğimi yapabilirdim, değil mi? 

— Böyle bir sırra vakıf olmağı ar
zu etmezdim. 

— Pek parlak bir münasebet değil... 
Onu mu söylemek istiyorsunuz? 

— Tabiî... Kabahat bende ki sizi 
söyletmeğe teşvik ettim... Anlamak 
istediğim bazı hususî meseleler vardı. 

Delikanlı, saf bir eda.üe: 
— Ne gibi hususî meseleler? - de

di. 
Hayriye, içini kemiren ve kendisi 

için hâlâ bir muamma olan bu sırrı 
beUi etmekten çekinerek sustu. Fakat 
sonra, gene sordu: 

— Peki amma, niçin Peyman af di
ledi? Bu nokta nazarımda pek müp
hem kaldı. 

— Canım! Ölüm halindeki bir insa
nın sözlerine o kadar ehemmiyet ver
meyiniz. Ben size doğrusunu söyle
dim. Fakat şu kadan da var M, Pey
man hiçbir zaman bana yüz vermek 
istememiştir. Her tecavüzümde: «Yap-
maym! Doğru değil. Bu eve girip çıkı
yorsunuz. Duyarlarsa hanımlara kar
şı pek ayıp olur!» derdi. Nihayet zor
la arzuma muvaffak oldum. Ve o, 
bundan dolayı, bana karşı daima kin 
besledi. Kendisini fena yol^ sevketti-
ğime, felâketlerinin başlangıcı ben ol
duğuma kaniydi. Filhakika bundan 
sonra da bu îvan... 

Doktor kız, istikrahla: 
— Yeter! Yeter! Zavallı Peyman! 

Ya'ptığı çılgınlıkları hayatüe ödedi. 
Zaten bu feci akıbetler talihsiz kadm-
lann mukadderatıdır. 

Delikanlı kaşlannı kaldırarak: 
— Tabiatin kanunu böyle... Aşkm 

neticesinden en faaa sarsılan kadın
lardır. Onun için erkeklerin kaprisle
rine karşı kendilerini daha iyi müda
faa etmelidirler. 

— Bu hususta münakaşa etmiye-
lim... Zira hiçbir münakaşadan ha
kikat doğmuş değildir. 

Mümtaz, omuzlarını sUkerek: 

— Hakikat, yalancılarm en güzel 
icadıdır! - dedi. 

Sonra eğildi. Genç kızm elini hür
metle öperek veda edip gitti. 

Acaba' Hayriyeyi kandırmış mıydı? 
Genç kız artık ona karşı kalbinde te-
reddüd hissetmiyor muydu? Şimdiden 
sonra aralarında hakikî bir arkadaş
lık başlıyabilecek miydi? Her halde 
talih ona gülüyordu. İşleri rasgidiyor-
du. Zamanla hepsinin itimad ve mu
habbetini kazanacağına emindi. 

Ertesi sabah Mümtaz, eskice bir el
bise giyerek İvanı bulmağa gitti. 

— 26 — 
Mümtaz karanlık ve dumanlı dük

kândan içeri girdi. Burası pis bir alı
cı dükkânı olmakla beraber rakı da; 
içUiyordu. 

Mümtaz burada bir taşla iki kuş 
vurmak istiyordu. İvanı aramakta 
aSıl maksadı onun vasıtasile Çerkeş 
Hasanın izini bulmaktı. Her halde İva-
nm bu adamla tanışması lâzım ge
lirdi. Çünkü ikisi de at meraklısı ve 
at hırsızı... Vaktile Hasan da bu ta
raflarda otururdu. Eğer onu bulursa 
Atiyeye karşı elinde büyük bir silâlı 
olacağına kaniydi. 

Dükkân duman içinde olmakla be
raber tenhaydı. Delikanlı mal sahibi
ne seslendi. Bir kahve ısmarladı ve 
sordu; 

— İvan nerede? 

— O da kim? 
— Canım şu geçen gün kansı ölen 

herif... Rustan dönme. 
— Hidayet mi? Karısı ölelidenberf 

matemini çekiyor. Evden çıktığı yok. 
Mümtaz bir an «belki bu adain dal 

bilir!» ümidile: 
— Çerkeş Hasanı tanır mısın? O dai 

vaktile buralarda otururdu. At me
raklısı hani... 

— Nasıl bilmem... Müşterimdir... 
Neredeyse gelir! 

Mümtai; bu sözleri işitince son de
rece sevindi. Kirli masanın kenarına 
oturdu. Bir sigara yaktı. 

Az sonra kapı açüdı. Orta boylu, ge
niş omuzlu, ince belli ve keskin bakış
lı sarışın bir adahı içeri girdi. Alışma
dık bir sima ile karşılaşınca, yan göz
le Mümtazı süzdü ve sonra hayretle: • 

— Vay! Sen ha?., . - diye haykırdı. 
Delikanlı, ayağa kalktı. Hasanın 

elini sıktı: 
— Yıl oluyor biribirimizi görme

dik... Ben de buralara kadar seni ara* 
mağa geldim. Neredesin ayol? Hiç or
talarda görünmüyorsun. Gel şöyloi 
otur bakalım. Ne içersin? 

— Rakı yahu, rakı... Viski içecek 
değiliz a.. Ne içilir, akraba!. 

Ekser kimsenin «üstad», «hoca» 
dediği gibi, bu Çerkeş te kendi milli
yetinin âdetini tehzil ederek herkese 
«akraba» demeği huyetmişti, 

(Arkası var] 
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rasathanesinde bir saat 

Yukanda Homvnftun rasathanejsl, aşağıda rasathane Bnünde artistlerin ayak 
ve el izleri 

Gökteki yıldızları seyreden artistler, 
canlı yıldızlara bakan meraklılar 

Rasathane müdürü: "Bana kalsa hemen filim artist
liğine başlarım. Fakat evden bırakmazlar ki...„ diyor 

HoUtvud, Mart 
Hollivuddaki evimden çıktım. İM 

adım ilerledim. Bir de baktmı, yerde, 
kaldınmın üzerinde kocaman bir yazı: 
Marlene Ditrih... İM elizl ve İM yak : 
izi... Meşhur artistin el ve ayak izleri... 
Kaldırımdaki tarihe bakmca meşhur ' 
Marlene Ditrihin dün gece bizim so- ' 
kaktaiı geçtiğini anladım .. ; 

Bundan evvel bir yazımda kısaca 
bahsettiğim gibi HoUivudda meşhui! 
yıldızlardan biri ilk defa sokağa çıktı- ! 
ğı, ilk defa bir dülckâna girdiği zaman 
derhal kendisinin bastığı kaldırımın 
üzerinde ayak izlerini ahrlar. 

Hele son iki ay içinde HoUivud kal
dırımları öyle bir hale gelmiştir ki üze
rinde artistlerden birinin el ve ayak 
izi olrmyan taşlara pek az ras gelirsi
niz. Bunvm için Hollivud kaldırımları 
âdeta meraklı bir roman, meraklı bir , 
hikâye, bir gazete gibi okunmağa de- ' 
ğer. Hollivuda yeni gelenler, başlan 
yerde kaldırımları okumaktan etrafı 
göremezler. Bir insamn HoUivudda ya
bancı olup olmadığmı anlamak için 
kendisine bakmız. Eğer hayretler için
de yerdeki yazılan, kaldırımdaki el ve 
ayak izlerini tedkik ediyorsa mutlaka 
yabancıdır. Zaten burada yabancıların 
bir ismi de «Kaldınm okuyucu»dur. 

Fakat kaldırımda da hakikaten çok 
merakh şeyler yazar. Kaldınmlarda 
en çok ras gelinen Lupe Velez'in ayak 
izleridir. Bundan meşhur yıldızm çok 
gezdiği anlaşılmaktadır. Bunun için 
sabahlan evlerinden çıkanlann ilk 
akıUarma gelen şey şudur: Bakalım 
dün gece ve yahud bu sabah bizim so
kaktan hangi meşhur yıldız geçmiş?.. 
Bu meşhur yıldız hangi dükkâna gir-
»ÜŞ?... 

Bunun için yerlere, kaldırımlara şöy
le bir göz gezdirmek kâfidir. Fakat bu
gün artık Hollivud kaldınınlannda 
üzeri boş, yazısız pek az taş kaldığı 
için dükkâncıları bir endişedir almış
tır: Eğer meşhur 3nldızlar mağazala-
nna, dükkânlanna girerlerse bu hatı-
^yı nasıl tesbit edecekler? 

Nihayet dükkân sahihleri bunun da 
kolayım buldular. Şimdi HoUivudda 
yeni bir âdet çıktı. Madem ki, kaldı-
nmlar doldu, duvarlar ne güne duru
yor?.. Bu sefer de artistlerm oyulmuş 
kazılmış el izlerine Hollivud sokak-
larmdaki duvarlarda ras gelinmeğte 
başladı. Muhakkak M yakmda Holü-
vudım bütün duvarları dolacaktır. 

Loretta Young'un bu âdetten acı acı 
şikâyet ettiğini işittim. Meşhur artist 
diyor M: 

—̂ Camm artık sokağa çıkamaz ol
duk. Nereye bassan derhal yanımıza! 
bir adam yaklaşıyor. Ve «Bir saniye 
Baüsaade!..» diyerek hemen bastığı-
ouz yerde ayağımızın izini çıkanyor... 
Hem de ne biçimsiz bir tarzda, bazen 
küçük, biçimli bir ayağın kocaman, 
biçimsiz, berbad bir ayak şeklinde izi
ni ahyorlar. Herkes de: «Meşhur yıldız-
larm ayaklan ne çirkinmiş!..» diyor. 

Şimdi işin garibi bu âdetin Hollivud
daki resmî dairelere de sirayet etmesi
dir. Birçok resmî dairelerin önlerinde 
büyük artistlerin ayak izlerini çıkan-
yorlar. Meselâ Anierikamn en bÜ3mk 
Ĵ asad merkezi olan Hollivud rasatha
nesinin önü, merdivenleri kamilen 
Greta Garbolann, Marlene Ditrihlerin, 
May Vestlerin, Jaû Kravfordlann ve 
saire ayak izlerile dolmuştur. Çünkü 
HoUivudda meşhur yıldızların en çok 
gittikleri yer rasathanedir. Yalnız yıl
dızlar değU, buraya halk da çok rağ
bet eder. 

Amerika rasathanelerinde iyi bir 
usul vardır. Geceleri rasathaneler 
bütün ziyaretçilere açıktır. Her rasat-
haiıede dört beş büyük teleskop 
Vardır. Âlimlerin çalışmadığı zaman
larda bütün teleskoplarla halk ayı, yıl
dızları istediği gibi seyredebiUr. Bu es-
»lart'a rasathanede asistanlar da halka 
İZTjhat verirler. Bımun için Amerika 
Rasathaneleri âdeta bir astronomi derss-
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hanesi haline girmiştir. Çünkü Ame-
rikalılann en merak ettikleri şey gök
yüzü ilmi, jnldızlar âlemidir. 

Amerikalılar meselâ coğrafyaya o 
kadar ehemmiyet vermezler de as
tronomiye dört elle sarüırlar. Ko
lombiya üniversitesinde bir profesö
rün söylediği gibi Amerikahlar coğ
rafyaya hiç ehemmiyet vermezler. 
Coğrafya denilince aMllarma Ameri
ka, Kanada, Alaska, Meksika ve cenu
bî Amerika gelir. 

Çünkü Amerika ayn bir kıta olduğu 
ve esM dünyaya muhtaç bir vaziyette 

bulunmadığı için esM dünyaya pek aldı
rış etmez, onu inceden inceye öğren
meğe lüzum görmez. 

Buna mukabil Amerikalı astrono
miye pek merakhdır. Amerikada yüz
lerce astronomi mecmuası çıkar. Son
ra Amerikahlar talihe, yüdızlann sey
rine göre bazı günlerin uğvurlu veya 
uğursuz olduğıma çok inandıklan için 
birçok mecmualarda bunlar hakkmda 
izahat vardır. Amerikada hiç ümid et
mediğiniz kimselerin astronomi ted-
kikatUe meşgul olduklarım görürsü
nüz. Meselâ İren Dunne'ün bir astro
nomi âlimi olduğu aklınıza geür miy
di?.. 

Bunun için Amerikada geceleri so
kaklarda sık sık içinde büyük dürbün
ler taşıyan kamyonlara raslarsınız. 
Halk bunlarla küçük bir ücret muka
bilinde yıldızlan, ayı seyreder. Gecele
ri, eğter hava açık ve yıldızh ise rasat
hanelerde yer bulmak imkâm yoktur. 
Hele Hollivud rasathanesi jaldızh gece
lerde mahşer halindedir. Çünkü Ame
rika hükümeti gökyüzü Mş yaz ekseri
ya açık olan HoUivudda yeni dünya-
mn en büyük rasathanesini yapmıştır. 

Sonra buradaki kalabalığın bir se
bebi daha vardır. Bazdan gökteki ha-
kiM yıldızlan görmek için buraya ge
lirler, birçoklan da rasathanede yer
yüzü yıldızlanna, meşhur sinema ar
tistlerine ras gelmek ümidile buraya 
koşarlar. Geçenlerde HoUivudda gaze
teler halkı çok alâkadar edecek bir ha
ber verdUer. Hilâl şeklinde olan ayın 
tam ortasına bu gece bir yıldız gele
cekmiş. P^zı zamanlar seyrettiğimiz git 

bi gökyüzünde Türk ba3rrağı... Hem 
bımu görmek, hem de ne kadar za-
mandanberi medhedilen Amerikanm 
en büyük rasathanesini gezmek sevda-
sma düştüm. 

HoUivudım meşhur Griffith parkm-
daM rasathaneye gittim. Vay, vay, 
vay... Ne kalabalık!.. 

Derhal gözüme Avrupadan Ameri-
kaya gelen meşhur yıldız AnnabeUa 
ilişti. Bir dürbünün başında oturmuş, 
heyecanla bağınyordu: 

— Gördüm, gördüm... İşte ay... İşte 
tam ortasmdaM yıldız... Aman ne gü
zel, ne fevkalâde... 

AnnabeUa gökteki yıldızlan seyre
de dursun, onun da etrafında bir hal
ka haline giren halk onu seyrediyor. 

Bu esnada HoUdivudun en şen tip
lerinden biri addedUen rasathane mü
dürü AnnabeUa'nm yanma yaMaşa-
rak ona gördüğü manzara hakkında 
izahat veriyordu. HolUvudun rasatha
ne müdürü pek maruf, pek meşhur bir 
simadır. Kendisi yüz kiloyu epeyce 
geçmiştir. Yusyuvarlak bir şeydir. 
Metro Goldvin Mayer şirketi bu dünya-
mn en neşeU ve tostoparlak âlimine 
büjrük bir ücret vererek filim çevirme
ği teklif etmiştir. Âlim: 

— Ben isterim... Bana kalsa hemen 
filimde oynarım. Hem de komik roUer-
de... Fakat evden bırakmazlar ki... Ce-
vabmı vermiştir. 

Hollivud rasathane müdürü bütün 
meşhur yıldızlarla pek içli dışh ahbap
tır. En seviştiği artist de komik Şarlo-
dur. Fakat buna mukabil HolUvudun 
Fatin hocası Amerikanm sayıh astro
nomi âlimlerinden biridir. Kendisinin 
birçok neşriyatı vardır. 

Bir aralık rasathanede bir gürültü 
koptu: 

— Maevest geliyor... Maevst!.. 
Rasathane müdürü Maevesti kapıdan 

karşıladı. O gece rasathaneye daha bir 
kaç yıldız uğradı... Canh yıldız... Kapı
da gençler eğihnişler, yerdeki ayak iz
lerini tedkUc ediyorlardı. İşte Amerika-
mn en büyük rasat merkezi olan Holli
vud rasathanesinde bir saatte gördük
lerim... 

Hikmet Feridun Es 

Artık dünyalar NanemoUacığm. Kai* 
ranlık bir kenardaydı. Kendini tuta- ? 
mıyarak duvara yaslamverdi. Ş* 

Karakaşyan, sahnedeM o edalı edalı 
tavrUe, dudu da paytak paytak gazi
noya girdüer. ıf̂  

Hemen peşleri sıra gitmek edebe 
muhalif, taşkınlık olur... İrfan, duvar 
dibinden dar soka|;a saptı... İçerinin 
aydınhklan vurmada. 

Cebinden ayna ile tarak çıkardı. 
Terden blriblrlne yapışmış saçlarını _ 
taradı; fesini, boyunbağını düzeltti;' 
üstüne basma çekidüzen verdi. 

Şu Corclnin uğunma' diyecek yok 
doğrusu. Bu gece talihin güler yüzüne 
mazhar. Kalbinde öyle tatlı bir çar-
pmtı var M., memnun, bahtiyar... 

Ana kapıdan girmek şart değil a, 
az ötede arka kapı ne gûna duruyor? 

Garsonlar, garsonbaşılar koşup gen
ci karşıladılar... Söyledikti, burada 
da para yemiş, bol bahşiş dağıtmış. 
Ona koşmasınlar da Mme koşsunlar? 

Bahta bakm; her taraf yükünü al
mış; boş olarak Karakaşyanm bitişi
ğinde tek masa var. Evet, bu da Deli 
Corcinin uğuru... 

Mecnun, o masayı işgal İçin geçer
ken Leylâsı, yere bir şey düşürmüş te 
alacakmış gibi birdenbire eğilmez mi? 

Ne hayalî, ne ince düşünüşlü bir 
melekpare. Aşinalığını belli etmiyor. 
Dikilmiş bunca nazarlara karşı bir 
Galata malı gibi (Efendi buğda gel) 
diyecek değil a. Bir mezarlık yosması 
gibi, çimcik çimcik makama oynarca-
sma, çimdik te atmıyacak elbette... 

Etrafın ömür tarafını da unutmıya-
lim. 

İnce saz fasılda. Yahudi Roza: 
Meyledip ağyan aldın yanına 
Bivefa hercayi yazik... 
Derken,, Beşiktaşlı Sofi yalnız (Sa

nma) yi çıkmada... Âdeti bu. Nazen-
gizlikten, şarM mısralanrun yalnız 
son kelimesini söylemek. 

GüUünün baş aktrisine tutkunla-
nn, aç aç kendini arpa ambannda 
sananlaim hepsi, Beşiktaşhya, Yahu-
diye arkalarım dönmüşler. Bımlarm 
vurgunlan da: 

— Yasso bre kaymeni Sofiçamu!... 
— Var ol binti Musa!... 
Sayhalarmı bastıMan sırada Kü

çüklüler surat buruşturmada, ağız 
çarpıtmada; (Çeneniz kısüsm) demo
deler... 

Leylâ, Mecnunla göz göze gelmişti. 
Baktı, baktı. Dudaklannda: bükülüşe 

^ benze3nişlik. (Bıma ne olmuş böyle, 
avucuna on para ver) der gibi ekşi su
ratla bir süzüş. 

Zavallı delikanlı gene benimseme
di. Çoktandır görünmediği için gücen
di zannmda. Bımdan başka, canı sık-
km da olabilir. Tahmini mutlaka doğ
ru, GüUü Agopla muhakkak arası 
açık. Kumpanyayı bu kadar caiılan-
dınyor, yaşatıyor. Bunlar ayak aJtma 
almırsa elbette esefli ve kederli olur. 

Bir daha göz göze geldiler. Hiç ha
zırlıksız, ruhunun inlemesi kabUin-
den, İrfanm dudakları kıpırdayıverdi: 

— Meleğim, bana dargın mısm?... 
Ben senin için ölüyorum! 

Karşıkinde bir avurd zavurt.. Dudu 
ile ermenice fısıltıda... 

Kayıkçüık değU, âşıklık bu. Bazan 
hiç umulmadık cüveleri de olur. En 
utangacı, acemiyi sıynk ediverir... 
Nane, gayet hazin, gene sesini çı
kardı: 

— Sizi çılgınca seviyorum. Bir te
bessümünüz hayatıma hayat bahşede
cek. Merhametinize muhtacım. Başı
ma bir kurşun sıkıp intihar etmekli-
ğimi mi arzu ediyorsunuz? 

Küçükte kaşlar iM aded gergin yay. 
Dudu Ue şimdi apaçık konuşmadalar. 
Ermenice sözleri arasında: (Saman 
kafa, sulu limon, yağsız pUâki, yaban 
gül...) gibi türkçe kelimeler... 

Biçare Mecnun, bunlan gene üstü
ne almıyor. Güllüye kızgm ya, ona atıp 
tutuyor sanıyor... 

Bitişikler, bıyık altmdan gülüşleri 
kahkahalara karıştırıp, türkçeleri ço
ğaltarak: (Açlıktan kokar nefesli ya
rimi... Meteliğe kurşun at yovrus!... 
Kuruşu ver de pabucuna yama vur
dur hovardam!) deyip dururlarken: 

Tara ram ram, ram ta tararam 
Diye bir çagane... 
Saz takımı, kemanı gıygıylata, gıy-

Taralya fle YenftSy arasında AHah-
verdi yalısı ve meşhur havuzu 

gıylata, udun göğüs tahtasmı çatır-
data, çatırdata, kanunun Mrişlerini 
kopara, kopara, tefleri patlata, pat-
lata, Abdülâzizin mairşmı çalmağa 
başlamıştı. 

Müşteriler derhal vaziyet aldılar. Fes
lerini düzelttiler, göğüslerini üiMedi-
1er, yerlerine yan oturdular... Mutla
ka şevketUnin ciğerparesi şehzade Yu
suf tzzeddin efendi geliyor. 

Bu tüysüz tüzsüz şehzade, Hassa 
ordusu müşürü değU mi, as-kasmda 
ordu meclisine memur birkaç ferik ve 
Uva, üç beş te Saf piyade alayı mira
layı ve Talia taburu binbaşısile, bir 
kerecik buraya girip yarım dakika 
durmuştu. Yaiıi ayak atışı vaM.., 

Pembeten Eşref boy gösterdi. Usul
ca haber salıp marşı çaldırtan o... Bir 
koltuğunda gazino sahibi, öbüründe 
baş garson, arkasında iM dırazla sivri 
sakallı, Hacivadvari bir İstanbulinli: 
Firuzağalı Esrarkeş Veli; üç dört sene 
evveline kadar deniz hırsızlığı etmiş, 
şimdi Galata merkezine memur Çaka-
noz Yani; Mektubu sadrı âlî mazbata 
odasına: memur, kaleminden kan dam
latmakla meşhur Yümni efendi.., 

Eşrefin ağzmda kalıp sigarası. Par-
maklanndaM pırlanta, zümrüt, yakut 
3mzüMeri göstermek için mütemadi
yen elini kaldmyor. YüzüMü kadmla-
nn hamamda jraptıklan gibi, (karşıki 
kumaya, karşıM kurnaya) hesabı: 

— Nereye oturacağız?.. Şuraya mı, 
buraya mı? diye soruyor.. yanmdaM-
lerinin eUerinde, kulaklarmın akas n-
da sigaralar varken gene altın taba-
kasmı uzatarak; 

— Tazeleyin!., diyor. Gazino sahi
bine de ihtarda: 

— Çorbacun, şu karşıya yaldızlı, çl-
çeMi duvar kâğıdı yapıştırtsana.. bu
rası Mbar yatağı, badana' çirkin kaçı
yor... 

Garsonlara da hitapta: 
— Koço, makul keferesin sen; söy

le çorbacma, bu yan camekânm cam
larını renMi koydursun; pembeli, ma-
vüi, yeşUU. Bizim Etyemezdeki kona-
ğm limonluğuna taktırdım, öyle bir 
yaman kaçtı M. Mehdi ülyayı saltana-
tm başağası Ramiz ağa hazretleri kah
veyi oradan başka yerde içmiyor... 

Mabeyinci beyefendiye oturacak 
yer yok. Gazino sahibi, gayet müşkül 
mevkide, ellerini uğuşturuyordu: 

— Paşam bu gece salı gecesi. BiU-
rim ki salı ve cumartesi g^eleri sa
rayda nöbetçisiniz. Ondan dolayı ma
sa ayırtmadım. Ay^mı öpeyim, ku
suruma bakmaym. 

Küçük Karakaşyanm oturduğu ye
rin bir masa ötesinden bir bağırtı 
koptu: 

— Eşref beyefendiciğim, Utifat bu-
ym:!... Buraya aşlanma, buraya, bura
sı senin; biz nereye olsa sıkışırız. 

Üç kişiydiler. Kafalarını sallayıp 
göz kırpıyorlar, Karakaşyam işaret 
ediyorlar. 

İrfanın orada olduğundan, Pembe-
tenin hâlâ haberi yok. Babahindi gi
bi kabara kabara, böbürlene böbürle-
ne gene kendini etrafa göstermede. 
Pardösüsünün eteğini düzeltmek bar 
hanesUe ipek astarmı açmada. 

Markalı altm tabakasmı gene çıka-
np gazinocu basıya ve garsonlara 
uzattı: 

— Sigara alm!... Yo içmem olmaz, 
bunlar bUdiğlniz tütünden değil, iM 
yüz eUilikten... 

O sırada, etrafın ağızları da işliye» 
dursun: 

— Öyle ikitelli oynar ki bu hf rgele.., 
(Arkası var)^ 
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Först Vienna 5 - Ankara muhteliti O 
i n k a r a muhteliti dün iyi bir oyun çıkara-

nnadı, bir çok fırsatlar kaçırdı 
Ankara 17 — İstanbul muhteliti ile 

yaptığı karşılaşmayı 3 - 1 kazanarak 
şehrimize gelen Avusturyanm Först 
Vienna takmu bugün ilk karşılaşma-
üim Ankara muhtelitile Şehir stadın
da yaptı. Yağmurun yağmasına rağ
men maç saati yaklaştığı vakit kapa
lı tribünler tamamen dolmuş, açık 
tribünlerin de büyük bir kısmı me
raklılar tarafından işgal edilmişti. 

Saat 16 da, evvelâ Viyanalı futbol-
cüler, mavi pantalon, beyaz zemin 
üzerinde mavi bir kuşağı taşıyan for-
malarile sahaya çıktılar ve halkı Nazi 
usuliyle selâmlıyarak çok alkışlandı
lar. 

Kısa bir fasıladan sonra yeşil renk-
lerile Ankara muhteliti sahada görün
dü. Ve şiddetle alkışlandı. 

Mutad merasimden sonra takımlar 
karşılıklı sıralandıkları zaman Anka
ra muhtelitini §u kadrosu ile görü
yoruz: 

Fuad - Saffet, İhsan - Keşfi, CUmd, 
Celâl - Mücahid, Hasan, Rıza, İzzet, 
Mustafa. 

Viyana takımı da şu şekilde idi: 
Havliçe - Kaller, Şmavs, Loavdon, 

Hofmann, Mahu - Molzer, Anmann, 
Pişer, Baryli, Kadner. 

Hakem İzmirli bay Saim Seymenin 
idaresi altında başlıyan oyun şiddetle 
esmekte olan rüzgâra karşı oynamağa 
mecbur kalmalarına rağmen top Vi-
yanalılann ayaklarında ve bir an için
de kalemiz önlerinde göründü. 

Merkez muhacimin soliçe geçirdiği 
top, soliçin ânî bir sütü ile Ankara 
ağlanna takıldı. Bu suretle 10 - 12 
saniye kadar çok kısa bir zaman zar-
fmda ve büyük bir maharetle yapıl
mıştı. 

İlk sdanımız soldan oldu. Ankara-
mn yaptığı bu çok sıkı inişi Viyana 
müdafaaca büyük bir zorlukla ve an
cak kornerle durdurabildi. Fakat atı
lan korner bir netice vermedi. 

Viyanalılar kabul ettikleri oyun sis-
temlerile kalemizi adam akıllı tazyike 
başladılar. Buna mukabU de Ankara 
müdafaası muvaffakıyetsiz ve bozuk 
bir oyunla bocalıyordu. 

9 uncu dakikada tekrar Viyana ka
lesi önlerine gelen akmcüarımız, sol
için of sayd vaziyetine düşmesi yüzün
den elde ettikleri mükemmel gol va

ziyetinden istifade edemedUer. 
Kalemize, birbiri arkasına akm yap

maktan hali kalmıyan Viyana takı
mı, ildnci golünü 14 üncü dakikada 
sağiçleri vasıtasUe yapmağa muvaf
fak oldu. '̂ ' 

Birbiri arkasına yediği iki golden 
sonra biraz kendini toplar gibi görü
nen kaleci Fuadm yaptığı bir kaç 
güzel müdahale gallerin ziyadeleş
mesine mani oldu. 

30 ımcu dakikada muhtelitin tek
rar sağdan inkişaf eden hücumımu 
Viyana müdafaasmın hatalı durdur
ması üzerine hakem frikik cezası 
verdi, fakat istifade edilemedi. 

Maçın ilk kısmı bu suretle 2 - 0 
Viyanalılann lehine neticelendi 

İkinci devrede Ankara takımında 
ufak bir iki tadilât yapılmış, sol mü
dafaaya Sabri, sağ muavin yerine de 
Nihad getirilmişti. 

Bu devrede Ankaralılar Viyanalı
lann oyım tarzlannı kabul ettikle
rinden ve şiddetini arttıran rüzgârm 
da aleyhinde olması Viyanahlarm 
işini kolaylaştmyor, buna mukabil de 
müdafilerin yükünü bir kat daha zi-
yadeleştiriyordu. 

Ankararun devam etmekte olan bu 
bozuk oyunu karşısmda çok iyi isti
fade etmesini büen Viyana takımırun 
şütör ve fırsatçı soliçi sıkı bir vuruşla 
7 nci dakikada takmuna yeni bir gol 
daha kazandırdı. 

9 uncu dakikada: Viyanalı muhar 
cimler yine Ankara kalesi önlerinde. 
Merkez muhacimin çok uzaktan çek
tiği sütle, kaleci Fuadin ofsay düdüğü 
çalmdığma zahip olarak durması 
neticesinde top kolaylıkla dördüncü 
defa ağlara taküdı. 

15 inci dakikada solaçık bariz bir 
ofsayd vaziyetinde aldığı pasla taJa-
mmın beşinci golünü sıkı bir köşe 
vuruşu ile yaptı. 

Oyımun bundan sonraM kısmmda 
netice üzerinde bir değişiklik olmadı-
ğmdan maç bu suretle 5-0 Viyanah
larm galibiyetile nihayetlendi. 

Viyanah futbolcüler, yann, AnkaJ-
ragücü - Gençlerbirliğl muhteliti İle 
bir maç yapmayı kabul etmişlerdir. 
Bu maç saat 14,30 da Ankaragttcü 
sahasmda yapılacaktır. 

Beyoğlu Halicevinin yürüyüş müsalıaicası 

Tukanda Beyoghı Halkıevl Anflnde toplanan aflefler, sfağiila Talârfıniilto 
ftbidenin Snünden KeçiyorUar 

1 — İbrahim (Halkevi); 1 ^ OT A 
2 — Ronö (Akınspor) 
S — İsak (Pera). , 

Beyoğlu Halkevi tarafmdan tertip 
edilen yürüyüş müsabakası dün 
Taksim - Maslak: karakolu - Şişli 
tramvay deposu arasında yapıldı. 22 
kişinin iştirak ettiği yürüyüşün tek
nik neticeleri: ^ 

Takım i,tlbarlleı 
1 — Halkevi 5 puan 
2 — Akınspor 8 puarf 
S — Kurtuluş 13 puaiS 

Gayri federeler arasında 

Şişliye itazandıûı l(upa 
Dieraşimleverildi 

Dünkü maçlarda Şişli» Arna-
vudköyü 4 - 1 , Pera, Galata-

sporu 4 - 0 yendiler 
Bu hafta millî küme maçlarmda 

istirahat haftası olarak geçtiğinden 
dün ancak gayrifedefe klüpler arasın
daki maçlara devam edilmiş ve birin
ci smıf takımlar da antreneman maç
ları yapmışlardır. 

Taksim stadında İlk olarak Şişli 
Amavudköy B. takımları karşılaştılar. 
Şişli bu maçı 1 - 0 kazandı. Bundan 
sonra geçen hafta biten Taksim stad-
yom ligi şampiyonu Şişli ile ikinci 
olan Amavudköye stad müdürü tara
fmdan merasimle kazandıklan ku
palar verildi. Bundan sonra Adnan 
Akmm idaresinde Amavudköyle Şişli 
stad kupasınm üçüncülüğünü paylaş
mak için karşılaştılar. 

Takımlar: 
Şlçll: Armenak - Martayan, Albel -

Agob, Şükrü, Arşevir - Heraç, Şavas, Nu-
bar, Mlksob, Dlran. 

Amavutköy: Necmi - İstavro, Mihal -
Pajada, Kâmiran, Stado - Anestl, Oogo, 
Pano, Koço. 

En iyi oyuncusu Vehaptan mahrum 
olan Şişli kolayca hâkimiyeti kurdu. 
Beşinci dakikada Diranm ilerlettiği 
bir Şişli akınmda kalecinin elinden 
kaçan topu kapan Nubar Şişlinin ilk 
golünü attı. Bu golden ;sonra oyım 
mütevazin bir şekil aldı. Her iki taraf 
da birçok gol fırsatı ele geçirdUerse de 
sahamn çok çamur oluşu jrüzünden 
bu fırsatlar kaçtı ve birinci devre 1-0 
Şişlinin lehine bitti. 

İkinci devreye Arnavudköyün canlı 
hücumlan ile başlandı. 15 inci daki
kada Kâmran bir İM dınpliğden 
sonra sıkı bir şüt çeKti. Kaleci bımu 
elinden kaçırdı, yetişen Sarafim to
pu boş k£ilan kaleye atarak takımlan 
1 -1 berabere getirdi. 

Bu gol Şişli üzerinde iyi bir aksi 
tesir yaptı. 17 inci dakikada Şişlinin 
bir akınım Amavudköy ancak penaltı 
ile kesebildi. Nubar bımu gole tahvU 
etti. 3a ve 35 inci dakikada Diran iki 
gol yaparak takımım 4 - 1 galib vazi
yete getirdL Maç da biraz sonra bu 
netice ile bitti. 

Gayrifedereler arasmda günün ikin
ci ve en mühim karşılaşması Galata-
spor ile Pera arasmda yapüacak olan 
stad kupası finali idi. Ancak maçm 
bidayetinde Galataspor sağiçl ile kale
cisi sakatlandıklanndan oyun zevksiz 
oldu ve Ferahlar kolay bir galibiyet 
kazandılar. Şazi Tezcanm idare etti
ği maça takımlar şu şekilde çıktılar: 

Pera: Klço - Valstardi, Hristo - Çlso-
vlç, Angelidls, Çaçls - Filpia, Mesinezl, 
Etyen, Bambino, Talea. 

Galataspor: Donaa - İhsan, Rıfat -
Yanoviç, Bobi, Paskal - Nino, Istefanidla, 
Atelidls, Nlko, Petriko. 

İlk dakikalarda bir tekme yiyen Gar 
tataspor sağiçi sakatlandı. Bu oyuncu 
İkinci devrenin ortalanna kadar oyu
na devam edebüdiyse de bir iş göre
medi. Oyun mütevazin bir şeküde ge
çerken 17 inci dakikada Ferahlar Ar-
navudköy kalecisinin omuzuna bir tek
me vurdular. Oyuna devam edemiye-
cek bir şeküde sakatlanan kaleci ye
rine sağ muavin geçti. Ferahlar kale
cinin acemihğinden istifade ederek 
25 ve SS inci dakikalarda Bambino 
Mesinezl vasıtasUe birer gol yaparak 
birinci devreyi 2 - 0 bitirdUer. İkinci 
devrede Etyen ve Talea golleri dör
de çıkairdüar ve maç da 4 - 0 Perar 
nm galibiyetUe bitti. Maçtan sonra 
stad müdürü tarafmdan Pera ve Ga-
lataspora birincilik ve ikincilik için 
tahsis edilen kupalar verildi. T. K. 

Bisiklet 
istanbul birincisini tayin edecdc 

olan seri bisiklet yanşlannın dOĉ  
düncüsü dün Mecidiye köyü - KefeM 
köy] arasmda 40 kilometre üzerinden 
yapılmıştır. 

Süle3rmanlyeden Haralambo Ut 
Baat 14 dakikada birinci g e l m i ş . 

Galatasaray Anadolujnı 
1 - O yendi 

Dün Taksim stadmda Galatasaray 
Da Anadolu btrind takımlan arasmr 
da yapılan bir antreneman maçı 1-0 
Gfilatasaraym galibiyetile neticeleor 
zDiyUr. 

Izmirde 30 gece sürecek 
eğlenceler tertip edilecek 

Sunî göi inşaatı iierledi, çocui( hastanesinin 
inşasına iıaşlandı, sergi için lıazırlanan 
putlar 1 mayısta tedavüle çıkarılacak 

Izmirde fuar sahasmdakl kfiltfir 
tzmir (Akşam) — İzmir enternas

yonal fuarı için zengin bir program 
hazırlanmaktadır. Bu programda, 
fuar açüdıktan sonra otuz gün, otuz 
gece Izmirde yapılacak muhtelif top
lantılar, eğlenceler tesbit olunacaktır. 
Civar vüâyetlerle kazalar için birer 
gün ayrılması kararlaştırılmıştır. Me
selâ, Aydm gününde Aydın efeleri. Ay
dın gençleri fuarda muhtelif 03mnlar 
oynıyacak, temsiller vereceklerdir, 
ödemiş gününde ödemiş zeybekleri 
fuarda büyük bir kalabalık teşkil ede
cek, Menemen gününde Bengi ve Dağ-
h oyunlan oynanacaktır. Hattâ bir de 
İstanbul günü tertib edilmesi düşünü
lüyor. 

Fuar esnasında İzmirde zengin spor 
temaslan yapılacaktır. Ege vUâyetleri 
şampiyon takımları arasmda müsa
bakalar yapılacak, muhtelif güreş, at
letizm ve bisiklet müsabakalarile çok 
zengin spor günleri yaşanılacaktır. 
Fuar esnasında Balkan memleketle
rinden kuvvetli futbol takımları ge
tirtilmesi ve İzmir muhtelitUe karşı
laştırılması programa idhal olunmuş
tur. 

Bu seneki fuara Sovyet Rusya, İn-
gitltere, Folonjra. resmen iştirak ede
ceklerdir. Balkan ekonomik konse
yinde verilen karara göre mütekabili
yet esasına istinaden Balkan devletle
ri de fuarımıza iştirak eyliyeceklerdir. 
Mısır, Füistin, İran ve Suriyenin de 
iştirakleri muhtemeldir. Sunî göl İn
şaatı ilerilemiştir. Gölün derinliği bir 
buçuk metre olacak, etrafım çeşid çe-
şid ağaçlar süsliyecektir. Sunî gölde 
motor eğlencelerinden başka gondol 
eğlenceleri, Venedik geceleri de tertib 
edüecektir. Kültür Fark etrafım çevi
ren motosiklet ve bisiklet tur yollan 
beton döşenmeğe başlanmıştır. Pavl-
yonlarm ekserisi satılmıştır. En güzel 
ve mühim yerleri devlet paviyonlan, 
millî fabrika ve bankalanmızm pavi
yonlan işgal etmektedir. Bir ay sonra 
yeni pavlyonlar İnşası ve istiyenlerin 
emrine hazır bulundurulması l&zım 

Parkta gezinenlerden bir gmp 
gelecektir. İktisad Vekâleti, sınaî mü
esseselerimizin hepsinin fuarımıza iş
tirakini, mahsulât ve mesnuatımızı 
teşhir etmelerini alâkadarlara bildir
miştir. Fuara iştirak eden ve etmiyen 
sınaî müesseselerin Ticaret Odaların
ca hazırlanacak listeleri Vekâlete gön
derilecektir. 

İki senede inşaatı tamamlanacak 
büyük sergi sarayı binasmm inşasına 
ma3rıs ayında başlanacaktır. Bu sene
ki inşaat yüz bin liraya çıkacaktır. 
Fuar komitesi, beynelmilel seyahat' 
acentalarına müracaat ederek fuar 
zamanmda İzmirin muhtelif eğlence 
bakmandan zenginliğini ve muhtelif 
yerlerdeki tarihî harabelerini bildir
miş, bu harabelere ve fuara aid resim
ler göndermiş, fuar zamamnda İzmire 
seyyah getirmeleri için teşebbüslerde 
bulunmuştur. 

Fuar için seri posta pullan bastml-
mıştır. 1 Mayıstan itibaren postane
lerde satışa çıkarılacaktır. 

Fuar hazırlıkları çok hümmah şe
kilde Uerilemektedir. Gündüz ve gece 
fuarda 400 işçi çalışmakta, büjmk in
şaatı ağustosa kadar bitirmek için 
gajrret göstermektedir. 

Ç o c u k h a s t a n e s i 
Belediyenin fuar sahasma yakm 

bir yerde inşa ettireceği çocuk hasta
nesi için Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâletince 60,000 lira yardımda bu
lunulmuştur. Hastanenin inşasına 
başlanmıştır. 

Fenerbahçe Istanbulsporu 
9 - O yendi 

Dün Kadıköy stadmda Fenerbah
çe - İstanbulspor takımlan arasmda 
yapılan antreneman maçında 9 - 0 
FenerbahçelUer kazandı. Bu maçtan 
evvel Anadoluhisarla Güneşten Sefa, 
Yusuf, Rıza, İbrahim, Canbaz, Mu-
radla Fenerbahçe B. takmu oyuncu-
lan tarafmdan teşkü edüen bir tak'— 
arasmda yapılan maç 5 - 4 Anadolu 
hisarın galibiyeti ile neticelendi. 

İzmir Halkevinin içtimaî yardımları 

Halkevi içtimai yarifam tomlteehıla faal Isafl 
Inulr '(Akgam)' — tzmtr Halkevi 

İçtimai yardım kolu, verlmH bir şe
küde n̂iijprmVfjKin- HalkBvi reisl Bn. 
Şehlme Tunus'un baarladığı çalı^ 
ma progranuna gOre dvar köylere sık 
sık gezintiler tertib edilmekte, yoksul 
köylüye muhtelif yardımlar yapılmak
ta, hastalanBosAiEMM «Ulerek OAçlaa 

parasız verdirilmektedir. 
İçtimai yardım komitesinin yaptığı 

mühim işleraen biri de İzmlrdeki 
muhtelif okullarda bulunan fakir ta
lebeye muhtelif şekillerde yapt;gı 
yardımlardır. Yukandaki resim, İa-
mlr Halkevi sosyal yardım komi ta 
üyelerini bir arada gösteriyor. 
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NSICİİY' 
, Yeşil, paxlak, iri gözleri vardı. Ağzı 
şoini mini idi, dudakları kıpkırmızı... 
Saçları güneş ışığı altmda bir altın yı-
ean gibi parlıyordu. Yüzü bu kadar 
güzel olan «Naciye ablanmn boyu ga
yet kısa idi. Vücudu pek şişmandı. Bu 
dünyamn en güzel gözlü, en güzel ağız
lı, en güzel saçlı genç kızı doksan kilo
yu geçiyordu. 

Naciye ablaya bazıları «İki ayaklı bir 
kahkaha...» derlerdi. Son derece neşeli 
bir kızdı. Hakikaten o arkadaşları ara
sında -tabiri caizse- yürüyen, hareket 
eden, doksan kiloluk canU bir kahka
ha yığını halinde dolaşırdı. Daha mek
tepte iken, 16 yaşında insana dehşet 
Verecek bir şeküde şişmanlamıştı. Yus
yuvarlak vücudu bu on altısındaki kı
za âdeta orta yaşlı, şişman bir kadm 
hali vermişti. İşte herkes o zamandan 
beri kendisine «Naciye abla» derdi. 

, Herkes Naciye abladan son derece 
hoşlanırdı. Çünkü «Naciye abla» içten 
gülmesini bilen bir kızdı. Büyük bir 
dünya politikacısı: «Gülmek saridir. 
Yanınızda birisi kahkahalarla gülerse, 
siz de gülersiniz.» demiş... Bunun için 
en derdli kimseler Naciye ablanın ya
nında kederlerini, bir müddet için, unu
turlar. Naciye ablanın kahkahaları 
kendilerine sirayet eder, gülmeğe baş • 
larlardı. «Naciye abla» her zaman ara
nılan bir insandı. Yalnız «Naciye ab-
îa»)nın tuhaf bir tabiati vardı. Yanında 
aşktan bahsedilmesinden pek hoşlan-
mazdı. Herşeyden, herşeyden konuşur
du, fakat aşka dair ağzmdan tek keli
me çıktığı duyulmamıştı. 

Yalnız bir kere onun: 
— Aşk da ne imiş... Benim âşıkla

rım hamur işleri, şekerlemeler, tatlı
lar... Zaten doksan kiloyum... Bu tatU 
Aşıklarımı da yedikçe büsbütün şiş
manlıyorum. Aşk herkesi zayıflatır, be
ni şişmanlatıyor... Dediği arkadaşları 
arasında meşhurdu. 

Naciye abla o gece de bütün arka
daşlarını kahkahadan kırıp geçirdik
ten sonra odasına çekildi. Kapısını ka
padıktan sonra bir dakika içinde âde
ta yüzü değişti. Şimdi o bir dakika ev
velki neşeli kadın değildi. Kitaplan 
arasından bir fotoğraf çıkardı. Bu Na
ciye ablanın çocukluk arkadaşı, mek
tep arkadaşı, gençlik arkadaşı Selim
di. Naciye abla resme dikkatli dikkatli 
baktı. Selim ne yakışıklı çocuktu. Ne 
^ce,, ne zarif bir vücudu vardı. 

Selimle senelerdenberi günleri bera-
^ r geçmişti. Aralarında âdeta bir kar
deş sevgisi vardı. Selim bu doksan ki
loluk çocukluk arkadaşile konuşurken 
onun bir genç kız olduğunu hat ınna 
"iie getirmez. Tıpkı karşısında bir er-
*ek arkadaşı varmış gibi kalbinin en 
Sizli köşelerini ona açardı. Hattâ ba
zen Selim kalbinden hiç bir fenalık geç
meden Naciye ablanın pembe yanakla-
^hi okşardı. 

Pakat Naciye abla çoktanberi kalbi-
' ^ yokladıkça Selime karşı içinde ço
cukluk, mektep arkadaşhğından baş
ka çok daha şiirli, çok daha derin his
ler olduğunu anüyordu. 

O gece Naciye ablanın uykusu kaç
ı ş t ı . Pencerenin yanma oturdu. Dı-
§anda ne güzel bir gece vardı. Ay ışı-
tuıda büyük havuzun suyu büyük bir 
ayna gibi parlıyordu. 

Naciye abla sırtına birşey alarak 
bahçeye çıktı. Havuzun kenarına otur
du. Bu bahçe Selimlerin evile kendi 
köşkleri arasında idi. İki aile bahçeyi 
nıüşterek kullanırlardı. 

Bir aralık Selimlerin köşkünün ta-
rafmdan havuza doğru bir gölgenin 
İlerlediğini farketti. Ay ışığında bu göl
geyi tanımıştı. Kalbi tuhaf tuhaf at-
^ağia başladı. Gelen Selimdi. Delikan
lı havuzun kenarına yaklaşınca: 

— Naciye abla... dedi, gecenin bu 
saatinde havuz başında ne arıyorsun... 
Tıpkı âşıklar gibi senin de uykun mu 
kaçtı?.. 

Naciye abla bir kahkaha kopardı: 
— 100 kiloya yakın bir genç kızın 

^ k yüzünden uykusu kaçmıştı!... 
Aman Selim ne şakacı şeysin sen... 

Selim Naciye ablanın tu yanına, ha
vuzun kenarına oturdu. Ay ışığında 
Naciye ablamn gözleri ne güzel parlı
yordu. Delikanh Naciye ablanın yüzü
ne baktı, baktı, sonra: 

— Naciye abla, dedi, hiç dikkat etme
miştim... Sen bayağı güzel bir kızmış
sın!.. Hele gözlerin... Geceleri büsbütün 
güzelleşiyor... 

Naciye ablanın bir tabiati vardı. Pek 
çok hislerini çın çm öten bir kahkaha-

mn arkasında saklardı. Bu seferde ge
ne öyle yapmak istedi. Delikanhnm 
sözlerinden duyduğu derin heyecanı 
Selime hissettirmemek için bir kahka
ha savurdu. 

— Selim, dedi, bu gece bütün şaka-
cıhğm üstünde... 

Delikanlı teminat veriyordu: 
— Vallahi şaka söylemiyorum Na

ciye abla... Gözlerin hakikaten fevka
lâde güzel... 

Bir müddet için ikisi de sustular. Se
lim: 

— Naciye abla, dedi, sana mühim 
birşey söyliyeceğim... Kalbimi açaca
ğım... 

Naciye abla heyecandan boğulacak 
gibi Selime baktı. Genç Adam: 

— Âşığım Naciye abla... dedi. 
Sonra ilâve etti: 
— Evleneceğim... Ferideyi seviyo

rum... Hem belki senin tuhafına gi
decek... înanmıyacaksın... Öyle seviyo
rum ki, geceleri uyuyamıyorum... İşte 
görüyorsun ya... Gece yarılan odamdan 
fırladım. Bahçede soluğu aldım. Belki 
sen bir insanın bu haline inanmazsın... 

Selim daha uzun uzun Ferideye kar
şı duyduğu hislerden bahsetti. Naciye 
abla ile Selim gece yansından çok son
ra birbirlerinden ayrıldılar... 

Bir mürddet sonra Feride ile Seli
min evleneceğini duynuyan kimse kal
mamıştı. Her taraf bu havadisler çalka
lanıyordu. Nihayet iki sevgili nis^an-
landılar ve evlendiler. 

Selimin düğününde Naciye abla çok 
neşeli görünüyordu. Zaten Naciye ab
la için neşe ve kahkaha kadar his]eri, 
acılan saklıyan bri maske olamazdı. 
O gün bir arahk Selim, Naciye abla
mn yanma yaklaştı, onun kulağına' 
eğildi: 

— Naciye ablacığım, mesudum. Hem 
o kadar mesudum ki... Sana duyduk
larımı anlatamam... diyordu, fakat bu
gün senin neşene de hiç diyecek yok 
hani... Bu neşeni, bu saadetini gören 
seni evleniyor samr... 

Naciye cevap verdi: 
— Nasıl sevinmlyeyim Selim... Senin 

saadetin benim saadetim demek değil 
midir? Sen benim kaç senelik arkada-
şımsın?.. 

Teşekkür ederim Naciye abla... 
Ben evlendim... Darısı senin başına.. 

Bu söz sanki pek komik birşeymiş gi, 
bi Naciye abla kahkahalarla gülmeğe 
başladı. Durmadan gülüyordu. 

Selim: 
— Tuhafsın Naciye abla... diyordu, 

hayatta herşeyi alaya alıyorsun... En 
ciddî bahislere bile gülüyorsun... 

Naciye abla hem gülüyor, hem de: 
— Hayır... diyordu, kendimi gelin el

bisesi içinde gözümün önüne getiriyo-
nım da... 100 kiloluk minimini bir ge
lin... diyor ve tekrar gülmeğe başlıyor
du... Selim ona büsbütün sokularak fı-
südadı: 

— Fakat kimbiür bir gün bir de ba
karsın ki kalbinde bir aşk... Sen aşka 
her zaman gülerken âşık oluvermiş
sin... 

Bu söz Naciye ablanın büsbütün si
nirlerini bozdu. Kahkahalarla gülerken 
gözlerinden akan iki damla yaş yanak
larından süzülüyordu. 

— Şu Naciye abla ne neşeli kadın, di
yorlardı, şuraya bakınız. O kadar gülü
yor ki, sanki ağlıyormuş gibi gözlerin
den yaşlar boşanıyor. İnsan gülünce iş
te böyle tâ içinden gülmeli... Fakat tu
haf bir gülüş değil mi? Ağlıyor mu? 
Gülüyor mu belli değil... 

Evet... Belli değildi... Naciye abla ağ
lıyor mu idi? Gülüyor muydu? 

Fakat muhakkak ki o göz yaşlarını 
kahkaha ile saklamasını bilen bir in
sandı. Biraz sonra uzaktan Naciye ab
laya seslendiler: 

— Naciye abla... Gel de biraz içimiz 
açılsın... Bizi neşelendir... 

Naciye ablaya bakanlar biribirlerinin 
kulaklarına eğilip fısıldıyorlardı: 

— Şu şişmanlar ne kadar neşeli olur
lar... (Bir jıldız) 

Pazartesi 
konuşmaları 

(Baş tarafı 6 ncı sahifede) 

İki aydır kirasını veremediği evden, 
evin sahibi onu kapı dışarı ediyor. Bu 
müthiş sahneyi sabahleyin erkenden 
kendisini ziyarete gelen kız, kısmen 
gördükten sonra habersizce kaçıyor. 
Doktor Hikmetin, sevgilisiıü bu son 
görüşüdür. Artık onun bu gurbet elin
de ne yakınhk duyduğu bir insan, ne 
sığınacak bir yeri vardır. Pariste tanı-
dıklannın en hakimi ve en insanı ola
rak bildiği ve kendisini hastalığında 
meslektaşlık dolayısile para almadan 
tedavi eden Fransız doktora el uzatı
yor. Öğreniyor ki her şeyile Fransız 
olan bu adamlMr Yahudidir ve Ya
hudiliğinden şikâyetçidir. Doktor Hik
met tekrar hastalandığı zaman ken-
disile tek alâkadar olan bu hayır se
ver, fîikir doktorun yanındadır. Çok za
manlar aç ve soğukta kalmak, sefalet 
ve yoksulluk artık onu ölüm döşeğine 
sermiştir. Son günlerinde davet ettiği 
halde bir defa bile kendisini ziyarete 
gelmek zahmetine katlanmıyan Fran
sız sevgilisinin adını ana ana, hayali
ni kucaklaya kucaklaya buhranlar ge
çiriyor. Öleceği gün kendini iyi hi.sset-
mektedir. Halbuki hastasının nabzını 
sayan doktor ateşle beraber kalb vu
ruşlarının süratle düştüğünü gördük
çe onun ölüme ne kadar yakın oldu
ğunu anlamaktadır. Doktor Hikmet, 
ölüm anma yakın müthiş bir fenalık 
geçiriyor. Yüreği yerinden kopuyor sa-
myor. Bir çocuk gibi haykırıyor: 

— Anneciğim, anneciğim. 
Her insanın en manalı kelimesi olan 

bu sözün ne demek istediğini hiç kim
se anlamadan hayata gözlerini kapı
yor. Doktor Hikmetin cesedi toprak pa
rası olmadığı için Parisin umumî ka
birlerinden birine gömülmüştür. 

Bir sürgünün hikâyesi böyle bitiyor. 
Romanı başka hiç bir şeyle meşgul ol
maksızın hemen bir hamlede okudu
ğum zaman kendimde duyduğum de
rin heyecanı tahlil edip sizdeki tahas
süsleri de bozarım korkusUe eserin ted-
kikini başka bir konuşmama bırakıyo
rum. 

Hasan - Ali Yücel 

AKŞAM 
Abone ücretlcril 

Akba müesseseleri 
Ankamda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kab'ul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi. 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
•atı« yeridir. Telefon: 3377. 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
6 ATLK 
S ATLU 
1 AirUK 

1400 kuru? 2700 kuru) 
750 > 3450 > 
400 > 800 > 
160 > — > 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8000, altı ayhgı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruttur. 

Adres tebdUl İçin jrlrml beg 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 
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S. Wık Cfiaaı C|t> Ikıa î Ak|im Yttıı 

E. 8,40 10,24 5,22 9,08 12,00 1,38 
Va. 3,31 5,15 12,13 15,59 18,52 20,30 

idarehane: Babıâli civarı 
Acımusluk So. 

No. 17 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldırımda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlun-
da Barbut, Eminönü: Agob Minas-
yan, Fatih: Veznecilerde Üniversite, 
Karagümrük: Mehmed Fuad, Bakır
köy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: Sü
leyman Receb, Fener: Emilyadi, 
Kumkapı: Lâlelide Haydar, Küçükpa-
zar: Necati, Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Alemdar: Ali Rıza, Şehremi
ni: Ahmed Hamdl, Kadıköy: Sadık, 
Yeldeğirmeninde Üçler, Üsküdar: 
Ahmediye, Heybellada: Temas, Bü-
yükada: Halk: 

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

ft^^ 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. Sertelli ^m^mm. Tefrika No. 203 — — ^ ^ 

Üfürükçü Zeynel, Siyaviş paşaya iltifat göreceğini 
söylemişti. Halbuki Padişah onunla alay ediyordu 

Çocuğun en çok sevdiği şeyler 
annesi, güneş, su ve temin hava
dır. Bunları çocuğa her gün veri' 
niz. 

— Size yanlış haber vermişler, oğ
lum! Gerçi benim yammda Sinan 
adlı biri vardı amma, bu, henüz yedi 
yaşım bile doldmımyan bir çocuk
tu. 

Mihrimah sultan, bu çocuğun, Si
nan reisin oğlu olduğunu Muraddan 
saklamıştı. 

Üçüncü Murad birdenbire yelken
leri suya indirmişti. 

— Demek ki sizin yanınızdan ka
çırılan Sinan, küçük bir çocuktur, 
öyle mi? 

—• Şüphesiz. Başka türlü nasıl 
olabüirdi, oğlum! Ben, sizin idama 
mahkûm ettiğiniz bir adamı hima
ye edebilir miyim? 

Biraz daha gülerek ilâve etti: 
— Benim için bunadı diyorlar 

amma., görüyorsunuz ki aklım ve 
muhakemem yerindedir! 

Murad, halasının kalbini kırdığı
na zahib olarak: 

— Bana darılma, hala! dedi. Bu
nu söyliyen bir çocuk değil.. Siyaviş 
haber verdi bunu bana. Hem de gö-
zile görmüş gibi anlattı. 

Mihrimah sultan böyle bir şeyden 
haberi olmadığını ve küçüktenberi 
beslediği küçük bir çocuğun bir haf
ta önce saraydan ve meçhul kimse
ler tarafından kaçırılmış olmasından 
başka bir hadise geçmediğini söy
ledi. 

Muradın cam sıkılmıştı. 
— Onun izini bulacağımı umu

yordum, dedi... 
Sonra birden aklına mucize nevin -

den bir şey gelmiş gibi telâşla aya
ğa kalktı: 

— ı^akın adamlannızdan biri 
onu - sizin haberiniz olmadan - sa
rayda saklamış olmasın?! 

— Bu cesareti gösterecek kimse 
yoktur benim yanımda. Adamlan-
mm hepsinden eminim. Maamafih 
birer birer huzurunuza çağırtayım. 
Osman kâhya hepsini sorguya çek
sin. 

— Hayır. Buna lüzum yok. Madem
ki siz kimseden şüphelenmiyorsunuz. 
Ortalığı velveleye vermiyelim. 

Mihrimah sultan, yeğeninin gös
terdiği hiddet ve şiddet karşısında 
ecel teri döküyordu. 

Şehzade Mehmedin yaramızlıklan 
bu mevzuu kapatmağa vesile ol
muştu. 

Murad çıkacağı sırada halasına 
döndü: 

—i Kaçırılan evlâdlığı aratmadm 
mı? 

— Arattım., buldummadım. 
— Nasıl olur bu? Dağ başında mı-

3nz?... Saraydan bir çocuğu kaçır
mağa kim cüret edebilir? 

— Bu hain eli ben de arıyorum. 
Bulur bulmaz kırdıracağım. 

— Şu halde adamlanmz arasında 
size ihanet etmek istiyen kimselerin 
mevcudiyetini inkâr etmeyiniz! Bu
nu yapan canavar, yann sizin haya
tınıza da kıyabUir, değil mi? 

Mihrimah sultan susmuştu. 
Muradın bu sözü yabana atılır bir 

İhtimal değildi. 
Öyle ya, yüzlerce haremağası ve 

cariyelerin içinde büyüyen küçük 
Sinanı hariçten bir yabancının ka
çırmasına imkân mı vardı? 

Mihrimah sultanın, Küçük Sinanı 
ne kadar sevdiğini de herkes bili
yordu. 

Üçüncü Murad şehzadesile birlik
te geç vakte kadar Üsküdarda kal
dıktan sonra, güneş batarken salta
nat kayığına bindi, Topkapı sarayı
na döndü. 

Şimdi veziriazamla padişah ara
sında bir cümbüş vardı. Murad, Si-
yavişle alay edecekti. 

Sinan reisin izinin bulunmadığına 
hiddetlenmekle beraber, Siyaviş pa
şanın bu gafletine de gülmekten 
kendini alamıyordu. 

« *» 
Siyaviş paşa huzurda.. 

Üçüncü Murad dayanamadı.. 
Üsküdardan saraya döner dönmez 

Siyaviş paşayı çağırttı 
Üfürükçü Zenyel o sırada veziri. 

âzami ziyarete gelmişti. Başbaşa ver
mişler konuşuyorlardı: 

— Yirmi dört saat geçmez, devlet
lim! Padişahm iltifatına maizhar 
olacaksınız! Yıldızlar kulunuzu bu
güne kadar aldatmadılar. Bundan 
sonra da yüzümü kara çıkarmazlar. 

Siyaviş paşa memnundu. Adeta 
Zeynelik kerametine iman etmişti. 

—T Zeynel, eğer benden önce ölür
sen, sana mükemmel bir türbe yap
tıracağım! 

Diyordu. Bu sırada paşanın kâh-
yasmm getirdiği haber ikisinin de 
yüzünü güldürmüştü. 

Veziriazamın kâhyası: 
— Şimdi saı-aydan haber geldi, 

hünkâr, efendimizi bekliyorlarmış! 
Dedi. 
Siyaviş paşanın yuzu guımege baş

ladı. 
Zeynelin ekmeğine o sırada yağ 

sürülmüştü; mağrurane bir tavırla 
kollannı kabartarak: 

— İşte devletlim, dedi, eşref saat 
hulul etmiştir. Dediğim ne kadar 
çabuk çıkacak... Sevineceksiniz! 

Siyaviş paşa hazırlandı, kâhyasını 
yamna alarak gece karanlığmda sa
rayın yolunu tuttu. 

• 
Sultan Murad içki sofrasına otur

muştu. 
Yatsı ezam yeni okunuyordu. 
Siyaviş paşa sevinçle Muradın hu

zuruna çıktı. 
Eğer Zeynelin dediği gibi, Sinan 

reis bu kadar çabuk ele geçmiş olur
sa, Siyaviş paşa bu sahtekâr üfürük
çüye vadettiği türbeyi hemen ertesi 
gün yaptırmağa başlıyacaktı. Padi
şahın yanına girerken buna karar 
vermişti. 

Üçüncü Murad çok neşeliydi. 
Siyaviş paşa ile alaya başladı: 
— Sinanın, halamuı sarayından 

kaçtığı doğru imiş, iyi haber almış
sın! 

— Kulunuz bu haberin gerçek ol
duğuna inanmasaydım, efendimize 
arzeder miydim. 

— Sinanı kim kaçırmış acaba?... 
—. Tehlikeyi görünce kendisi kaç-

ımştır, şevketlim! 
— Yedi yaşında bir çocuk, hala

mın sarayından kendi kendine na
sıl kaçabilir? 

Siyaviş paşa birdenbire hayretini 
gizliyemecli: 

— Çocuk mu dediniz, şevketlim? 
Sinan kırk beşinde bir adamdır. 

Murad içki kadehini ağzına gö
türdü: 

— Fakat, halamın saraymdan ka-
çınlan bir çocuktur ve ad! Sinandır. 

Siyaviş paşa fikrinde ısrar etmek 
istedi: 

— Beni aldatmış olmalanna ihti
mâl vermiyorum, şevketlim! 

Ve sözüne kıymet vermek için ilâ
ve etti: 

— Hattâ kaçan Sinanı Mihrimah 
sultan hazretleri de çok seviyorlar-
mış... 

, Çok doğru. Halam bugün bana 
da bu sevgisinden bahsetti. Günler
ce arkasından ağladığını söyledi. 

Kaçırılan Sinanm bir küçük ço
cuk olduğunu anlıyan Siyaviş paşa 
bu sözleri kulağı ile duyduğuna bir 
türlü ianaııamıyordu. 

— Sinanm yıldızı bile oıjun uzun 
zamandanberi halanızın yanında ve 
himayesinde bulunduğunu söyle
miştir. 

— Ne diyorsun, jıldızlarla da ko
nuştun demek? 

Siyaviş paşa cahil bir adam olma^-
dığı için Murada hakikati söyleme
ğe mecbur oldu: 

— Kulunuz konuşmadım... Fakat, 
bu işlerde çok denenmiş olan Zeynel 
söyledi bunları bana: 

— Zeynel mi dedin? Bu da kim? 
— Kumkapıda oturan bir münec

cim... 
—. Ne dedi bu adam sana? 
— Sinanm hayatta olduğunu ve 

halanızın himayesinde yaşadığını 
söyledi. 

(Arkası var) 

i 
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Şehirlerimizin imarı için 
yeni kararlar verildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
luğunda müessis işlerde yeni vazife
ler venniştir. Bu işlerin tanzim ve 
murakabesini de devletin esas vît-
zifeleri arasında kendi programına 
almıştır. 

İşte kurulması teklif edilen tek
nik büronun asıl vazifesi, hükümet 
programının bu kısnum tahakkuk 
ettirmek olacaktır. 

tmar konse3â 
imar konseyine gelince, Dahiliye 

Vekilinin reisliği altında sekiz kişi
den terekküb edecek olan bu heye
tin vazifesi projede şu şukilde tesbit 
edilmiştir: 

A) Alelûmum şehircilik iğleri üzerinde 
mütalâa beyan. 

B) Bu İşlerin tertibi sırasını ve hangi
lerinin teknik büro marifetile tahakkuk 
ettirileceğini tayin etmek. 

C) Belediyelerin hazırlıyacaklan me
sai programlarını teknik büro mütehas
sısının iştiraki ile tedkik ederek katî şe
kilde karara bağlamak. 

Bu suretle teknik büro imar kon
seyine bağlanılmış oluyor. 
Belediyelere tahmil edilecek 

vazifeler 
Projenin ihtiva ettiği mühim hü

kümlerden biri de belediyelerin bir 
çalışma programı hazırlamalarımn 
kanuni bir mecburiyet haline geti
rilmesidir. Bu hükme göre her bele
diye, imar konseyi kararına müste
niden Dahiliye Vekâletinin vereceği 
direktiflere göre bir program ha-
zırlıyacak ve bu programa koyduğu 
işlerin tahakkuku için bütçesinden 
her yıl gelirinin yüzde onundan aşa
ğı olmamak üzere tahsisat ayıra
caktır. 

Belediye bütçelerinden aynlacak 
bu tahsisat, birinci kânun ve majrıs 

aylan başında iki taksitte Belediye
ler bankasma yatırılacaktır. 

Belediyelerin taksit tutarları dev
letçe cibayet ve vilâyet hususî İda
releri marifetile tahsil olunarak ban
kaya tevdi olımacaktır. 

Arttırma ve ihale işleri 
Belediyelerin teknik büro marifeti 

ile tahakkuk ettirilmesi kararlaştırı
lan işlerine aid arttırma, eksiltme ve 
ihale işleri alâkalı belediye dairesi
nin salahiyetli bir mümessilinin iş-
tirâld İle Belediyeler bankası idare 
meclisi tarafından yapılacak ve Da
hiliye Vekilinin tasdiki ile katileşecek-
tir. Bu işlere aid mukaveleler de Be
lediyeler bankası tarafından imzala
nacaktır. 
Projeye bağlı bir cedvele göre teknik bü

roda yüzer lira maaşlı bir büro reisi üe şe
hircilik mütehassısı (mimar veya mühen
dis) seksen lira maaşlı üç, yetmiş lira ma
aşlı iki mühendis ve mimar, yüz lira maaşh 
bir mütehassıs su mühendisi, selisen lira 
maaşlı üç su mühendisi, yetmiş lira ma
aşlı iki su mühendisi, doksan lira maaşlı 
bir mütehassıs elektrik mühendisi, yüz 
lira maaşlı bir iktisad işleri mütehassısı, 
doksan lira maaşlı bir temizlik işleri müte
hassısı, seksen Ura maaşlı bir temizlik 
İşleri fen müşaviri, doksan lira maaşh bir 
veteriner mütehassıs müşaviri, seksen lira 
maaşlı iki elektrik mühendisi bulunacak
tır. 

Büronun ücretli memurlan ve ala-
caklan ücret mikdan da ayn bir ced-
velde gösterilmiştir. 

Bu cedvel de aynen şöyledir: 
200 lira ücretli üç kadastro fen memu-

tu, 200 Ura ücretU beş ve 150 şer lira üc
retli beş fen memuru, 80 Ura ücretli bir 
plân ve harita yapıcısı, 150 lira ücretU bir 
harita ve fen muamelât şefi, 200 lira üc
retli üç mütercim, 100 lira ücretli üç dok-
tilo ve üç kâtip, 40 Ura ücretU bir müvezzl, 
35 lira ücretli dört ve 30 Ura ücretU üç 
odacı. 

B. Rüştü Araş 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

zırladığı ipekli Türk bayraklarile ve 
«yaşasın Atatürk ve yaşasın Araş» 
sedalarile coşkun ve kalbî tezahür
lerde bulunmuştur. 

Âlî komiser, köşkünde Vekile bir 
öğle yemeği verdi. Gençliğini ve tah
silini burada geçiren Vekil, bir çok 
eski dostlannın ve halk mümessiUe-
ıtinin ziyaretlerini başkonsoloslukta 
kabul ve necip hissiyata teşekkür et
miştir. 

Saat 17 de Kont dö Martel konso
losluğa gelerek Vekili uğurlamıştır. 

OtomabiUe Trablus Şama hareket 
eden Vekil, yollarda, köylerde ve bU-
hassa Trablusda coşkun tezahürlerle 
karşılanmıştır. Halkın dost ve komşu 
millet Vekiline gösterdiği bu alâka 
çok samimî olarak trenin hareketine 
kadar devam etmiştir. 

Doktor Araş, sabah Halepten geçe
cek Ve Toros ekspresile yoluna de
vam edecektir. 

Halep 17 (A.A.) —. Anadolu ajan
sının hususî muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekilimiz doktor Araş, bu 
sabah Toros ekspresile Halepten geç
miştir. 

İstasyonda Halep valisi, Fransız 
Halep murahhası, şimalî Suriye ordu 
kumandanı, Halep emniyet umum 
müdürü ve'polis müdürü, vilâyet ve 
kumandanlık erkân ve ümerasile 
jandaiTTia, asker ve polis müfrezeleri 
ve Antakya ve İskenderundan gelen 
heyetler ve Halepte bulunan Türk 
vatandaşlan tarafından çoK büyük 
tezahüratla karşılanrmştır. 

Otobüsler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

tazam arabalar işlediği takdirde - da
ha süratli olması hasebile - tramvay 
yolcularından çoğunun otobüsleri ter
cih edecekleri anlaşılmaktadır. 

Belediyenin otobüs işletmek hakkı
nı bizzat ne zaman kullanacağı henüz 
belli değildir. Belediye, Avrupadan ge
tirteceği otobüslerin gümrük resmin
den muaf tutulmasım istemişti; bu 
hususta verilecek karan bekliyor. 

Belediye bütün şehir otobüs müna
kalâtını idare etmeğe başladığı ve bi
let ücretlerini daha aşağıya indirdiği 
takdirde bütün masraflar çıktıktan 
sonra belediye kasasına senede yarım 
milyon liradan fazla kâr kalacağını 
tahmin ediliyor. 

Yahudi diişmanlıöı 
Almanyada Yahudiler ziraa

ta aid işlerden uzaklaş-
tırılıyorlar 

Berlin 17 (A.A.) —ı Zelle şehrinin 
ziraat mahkemesi şu karan ver
miştir: 

«Yahudilerle ahşveriş eden bir 
köylü namusa mugayir bir hareket
te bulunmuş olur.» 

Nasyonal sosyalizmin naşiri efkâ-
n olan Die Lsmdpost gazetesi bu hü
küm hakkında tefsirlerde bulunarak 
Alman köylü ofisinin yahudileri zi
raatı alâkadar eden bütün meslekler
den tedricen uzaklaştırmağa gayret 
ettiğini yazmaktadır. Bu gazete bü-
hassa hayvan ticareti yapan yahudi-
lere hücum etmektedir. Hessen eya
letinde 1933 senesinde Aryen ırlan-
dan 435 ve yahudilerden de 360 
hayvan tüccan vardı. Son tahriri 
nüfusa göre 1938 senesinde bu eya
lette hayvan ticareti yapan bir tek 
yahudi kalmamıştır. 

Macar Yahudilerinin 
protestosu 

Budapeşte 17 (A.A.) — Macar ya
hudileri cemiyeti matbuata tevdi et
tiği bir beyarmamede hükümet tara
fından parlâmentoya tevdi edilen ya
hudi kanununu şiddetle protesto et
mektedir. 

Macar Yahudileri Almanyaya 
gidemiyecekler 

Budapeşte 17 (A.A.) —. Macar Tel
graf c-jansımn bir tebliğinden anla
şıldığına göre bundan sonra Alman
yaya gidecek olan yahudiler diğer 
vatandaşlara karşı gösterilen kolay-
hklsırdan istifade edemiyeceklerdir. 

Bu tebliğe göre, Alman hükümet 
makamlan Budapeştedeki Alman se
faretinin hususî bir müsaadenamesl-
ni hamil olmıyan Macar yahudileri-
nin Almanyaya girmesine muvafakat 
etmemektedirler. 

İki hırsız yakalandı 
Aksarayda Sermed Çavuş camiin

den kilim, Samatyada Kürkçübaşı 
camiinden saa t̂, Samatjrada iUı^o-
nm tütüncü dükkâmndan para ve 
sigara çalan Hıilûsi ve İsmail İsimle
rinde iki hırsız, emniyet direktörlü
ğü ikinci şube memurlan tarafın
dan yakalanmış, adliyeye vMümi^ 
terdir. 

Erzincanda sunî 
asim usulü 

Bu sene aşımlar sunî 
bir şekilde yapılıyor 

Erzincan (Akşam) — Bu sene at 
ve katır yetiştirilmesine diğer yıllar
dan daha ziyade önem verildiği gö
rülmektedir. Her sene olduğu gibi bu 
yıl da aşım mevsimi yaklaşmış oldu
ğundan şimdiden icab eden tedbirler 
almmağa başlanmıştır. Şöyle ki: Bu 
seneki aşımların bir hususiyeti varsa 
o da sunî tohumlama usulile temin 
edilmesidir. Bu usulün tatbiki için 
hususî muhasebe bütçesine konulan 
tahsisatla lâzım OIÎA fenni âletler 
celbedilmiştir. 

Salâhiyettar bir zattan aldığım ma
lûmata nazaran sunî tohumlama ile 
tabiî tohumlama arasındaki fark şöy
le hülâsa edilebilir. Eski usul aşım
larda bir aygır ancak bir kaç kısrağı 
aşüıyabilirdi. Bu böyle olmakla bera
ber bunun da bir çok mahzurlan var
dı. Bu usulde evvelâ kısrağm bulaşık 
hastalıklardan birile hasta olup olma
dığı muayene edilmekle beraber ta
lepte olup olmadığı da tahakkuk ede
cek ve bundan sonra damızlık aygıra 
gösterilecekti. Bu yoklamalann ya
pılması epey bir zaman kaybetmeğe 
sebeb olurdu. Bundan başka; da ni
hayet bir aygır ancak bir kısrağı aşı-
lıyabilmek şansma karşı bir yavru 
elde etmiş olacaktı. 

Halbuki sıinî tohumlamada; bütün 
bu mahzurlar bertaraf edilmiştir. Bir 
aygırın tohumu ile 8 -10 kısrağı aşı
lamak mümkün olabilecektir. Şu hal
de sunî tohumlamada binlerce lira
ya; mal olan damızlık aygır için bula
şık hastalıklar tehlikeli yoktur. Taleb 
meselesi ise âletler vasıtasile teşhis 
edilecektir. İşte bu suretle aygır fu
zuli mesaiden muhafaza edilerek aşı
lama şansı yüzde 80 - 90 artacak ve 
bir aygınn tohumu ile 8 - 10 kısrak 
aşüanabilecektir. 

Afyonda yeni postane binası 
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Yeni Postane btnasımn temel atma merasimi (ortada Afyon valisi) 
Afyon (Akşam) — Şehrimizin son zamanlarda, muhtelif cihetlerinde 

hummalı bir yapı faaliyeti vardır. Hemen her hafta yeni bir dairenin, mekte
bin temel atma merasimi yapılmaktadır. Bu hafta da inşası takarrür eden 
modem postane binasının temeli atılrmştır. Postane, şehrin merkez bir yerin
de Kadmana caddesi üzerinde yapılacaktır. 

Aile kayıtlan yapılacak 
istanbul Belediyesinden: 

1580 sayılı belediye kanunu mucibince İstanbul umumî meclisi âzalığı 
için yapılacak seçimlerle intihabı mebusan kanununa tevfikan belediyece 
hazırlanacak intihab defterlerine esas olmak üzere İstanbul umumî mec
lisi her nahiyede, intihab defterleri kılavuz kartonları namı altında aile 
kajndlan tesisine karar vermiştir. Umumî meclis karannm tatbikine şim
dilik Beyoğlu kazasında başlanacaktır. Önce Beyoğlu kazasınm merkez 
Nahiyesi Müdürlüğü ve bundan sonra da bu kazadaki diğer Nahiye Mü
dürlükleri kendi mıntakalarında bulunan ikametgâhlara her aile için birer 
sual varakası dağıtacaklardır. Aile reisleri, bu varakaları aldıklan tarihten 
en çok on gün geçmeden okunaklı bir surette doldurup ikametgâhlara 
gönderilecek memurlara veya bağlı bulundukları Nahiye Müdürlüğüne 
iade ve teslim edeceklerdir. Kendilerine imza mukabilinde teslim olıma-
cak sual varakalarının müddeti içinde iade ve teslim etmiyen aile reisleri 
1608 sayiiı belediyelere müteallik ahkâmı cezaiye kanunu hükümlerine 
göre cezalandınlacaklardur. 

Hemşehrilerin belediye ve mebus seçimlerine iştirak gibi en büyük 
haklarının istimali hususunun kolayca temini için Belediyenin ihtiyar 
ettiği külfeti gözönüne alarak bu işin tahakkukuna yardım etmeleri has
saten rica olunur. (2163) 

Vavrum O\0i\ bucjun yatıracağım, para ile 
İŞ BankasındaKi îıesabıa 50lirayı bulacak.Taliin varsa» 
fıazıVan keşidesinde bu paran birden 1000 ura artaDlLır. 

Salıibl Necmeddfaı Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Badi 
Akşam Matbaan 
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Kom^nya SeyriSefain 
İdaresi 

Harekrt edecek vapurlar : 
Dacia vapuru 20 Nisan çarşamba saat 

B da (Pire İslcenderiye, Hay fa ve Bey
rut) a. 

Peles vapuru 21 Nisan perşembe saat 
8 de (Trablus, Beyrut, Hayfa, Yafa ve 
Portsaid) e. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
ve Wars2awa için doğru biletler, bütün 
Romnya için eşyayı ticariye sevkiyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
Umanları için, Türk - Rumen İtilâfı mu
cibince Şarl ve Merkezi Avrupa İçin ten-
«UâUı fiatlerle sevklyat. 
fazla tafsilât İçin Oalata Yolcu salonu 
kartuında Tahlr bey haıunda İstanbul 
umumi acentalıgma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

SIRT AĞRISININ 
ŞAYANI HAYRET 

TEDAVİSİ I 

Bütün bir hayatın tecrübesi, 
bu tedbirin kusursuz ve tam 
tesirini ispat eder. 

Bay N. P. yazıyor : " Bundan 60 sene 
•TTcl, pederim ban» delikli ALLCOCK 
yakılarmı tanıtmıştı. Bunları, sırt ağna
ma karşı çok müessir bulmuştu. Ba 
yakılan ihmal ettiğim zaman sırt ağnsmm 
müthiş sancılarile kıvranıyordum. Hal
buki en sürekli ağrılarımı bir tek delikli 
ALLCOCK yakısile 2 - 3 günde tamamen 
geçirdi. Bu yakılan karm nezlesi, ro
matizma, mafsal yorgunluğu reeair bu 
gibi ahvalde de kullandım. Seri ve pek 
müessir semeresini gördüm.,, 

şayet müthiş sırt ağnsmdan kıvranıyor 
•eya siyatik ve iltihabı asaptan iztırap 
sekiyorsanız yalnız bir delikli ALLCOCK 
yakısile bir kaç saat zarfında halâs ve 
•ökûn bulursunuz. Saçtığı sıhhî sıcaklığı 
0T0>L\TIK BİR MASAJ GİBİ ağrıyan 
yerin etrafma yayarak kanı tahrik eder ve 
Dûtün ağrıları aniyen defeder. ALLCOCK 
yakısının terkibinde Capsicum, Frankin-
•ense, Myrrhe vesaire gibi kıymetli mad
deler vardır. 

ucuz taklitleıinden sakınmak için hakikî 
delikli ALLCOCK yakısmdaki kırmızı 
daire ve kartal resmine dikkat ediniz. 
Bütün eczanelerde 29 I/2 kuruşa satılır. 

Dr. 
HORHORUNİ 

(Nakletti) 
Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
•teli yanmda hastalarını her 

kabul eder. Telefon: 24131 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu şekle girerse 

BRİYANTİN PERTEV 
onlan düzeltmeyi teinin eder. 

^.nnUESSİRİLÂCIDİP 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata Ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK AP ARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

•i CD. ^ D . V«^. L • 
{Ticareti hariciye bankası] 

İstanbul Şubesi 
Beyoğlu İstiklâl caddesinde 443 
numaraya naklettiğini muhterem 
müşterilerine bildirir. 

CAFER FAHRlnin 
eserlerinden 

Kuruş 
Y£Nt HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 50 
Tavuk hastalıkları 2 5 
Tavukları çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli? 2S 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
»im > 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 25 
Nasıl tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKt HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sataş yeri: İKBAL kltabevi 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

saat (2^ tan 6 ya) lıadar tstanbulda Di-
Tanyolunda (104) numaralı hususi kabi
nesinde lıastalarını kabul eder. Salı, cu
martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve BT 
telefon: 22398 — 21044 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı;; 
yerL Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

KumböT» biri 

Vm 

^ TÜRKİYE 
J3ÜMHURİYETİ 

SiNiR-ÇARPINTI-BAYGINLIK 

DEN 2 0 DAMLA İLE DERHAL GEÇER 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — Şartname ve numunesi mucibince 115,000 adet beyaz çul «Başı bağlı« 

pazarlıkla satm alınacaktır. 
n — Pazarlık 25/IV/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka-

bataşta Levazun ve Mübaayat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 

Başmüdürlüğünden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven

me paralariyle birlikte Kabataşta kâin Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonıma gelmeleri ilân olunur. «1952i) 

* 
I — İdaremizin İzmir Şarap imalâthanesi için şartnamesi mucibince 2000 

kilo tartma kabiliyetinde bir adet demiryol baskülü pazarlıkla satm ahnacaktır, 
II — Muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187,50 liradır. 
III — Eksiltme, 2/V/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Ka

bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalarm fiatsız teklif mektupları

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

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte IV üncü maddede 
yazıh eksiltmeye iştirak vçsikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2025) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 87500 lira olan 5000 ton sun'î portlant çimentosu 29,4/ 
1938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ^ Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (430) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (2020) 

Galatasaray lisesi alım satım komisyonu başkanlığında^ 
Keşif bedeli Teminatı 

Lira Kr. Lira 
1659.02 250 Camakân " 

Galatasaray Lisesi binasında yapılmasma lüzum görülen keşif bedeli ve ilk 
teminatı yukanda yazılı camekânm 21y'4/938 perşembe günü saat 14 de İstan
bul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak ko
misyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yap>tıglna dair idarelerinden al
mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Direktörlüğünün eksiltme tari
hinden evvel yazılmış ehliyetname ve Ticaret odası vesikalariyle belli gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (2077) 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
satınalma komisyonundan 

1 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Deniz vasıtalarından 61 sayılı 
motorun yenileştirüecek olan yelken ve direkleri işinin 22 4/938 cuma günü 
saat 11 de Pazarlığı yapılacaktır. 

2 — Tahmini tutarı 575 lira ve ilk teminatı 41 liradır. 
3 — Şartname ve numune bez komisyondadır. Görülebilir. 
4 — İsteklilerin bu işi başarmağa ehil olduklarına dair vesikaları ve ilk te

minat makbuzlariyle gün ve saatinde Galata eski İthalât gümrüğündeki ko
misyona gelmeleri. (2078) 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
1 — idare ihtiyacı için 50000 adet 2 No. lu porselen fincan kapah zarfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel «12500», muvakkat teminat «937,5» lira olup eksilt

mesi 25/Mayıs/938 çarşamba günü saat «15» de Ankarada P. T. T. Umum Mü
dürlük binasmdaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, kanuni 
vesaikle beraber müteahhitlik vesikasmı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflarım o gün saat «14» c kadar mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. T. 
Ayniyat şube müdürlüğünden paranz verilir. (930) (1854) 

Haliç Orman Mühendisliğinden: 
dbaiide depoda mahfuz çatlak, ardakü, budakh ve yüzde altntuşı ıskarta 

23 küsur metre mikâp köknar kerestesinin beher metre mikâbımn muham
men bedeli olan 12 liradan Nisanın 27 inci çarşamba günü saat 14 de dairede 
müteşekkil satış komisyonunda müzayede kanununa göre üıale olunacağı ilân 
olunur. (1985) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Nişantaşmda Teşvikiye mahallesinin Hamamcı Emin efendi sokağında ka

gir beş katta birer daireli eski 5 mükerrer yeni 4 No. lu Abdüssamet apartımam-
nm parası peşin ve su-f nakit verilmek ve 20 senelik Evkaf icaresile sair masari
fi alıcıya ait ohnak şartUe 8600 Sekizbin Altıyüz lira bedel mukabilinde 
kapalı zarf usulüe satılacaktır. İsteklilerin Altyüz kırkbeş liralık muvakkat, te-
minatile teklifnamelerini 25'4/938 pazartesi günü saat on beşe kadar Millî Em
lâk Müdürlüğünde toplanan komisyona tevdileri ve aym günde saat on altıda 
da zarflar açılırken hazır bulunmaları. T. I. (1981) 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahilî Hasta

lıklar mütehassisi 
istanbul, Belediyesi karşısmda Si-
nanağa daireleri Piyer Loti cadded 
No. 19. öğleden sonra Saat 2—7. 

Telefon: 23565 

Dr. A. Asım Onurum 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
lıtanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park İçinde, Iconforu mükemmel, 
bakum iyi, kadm ve erkek her türlü 
]3Mtalıklara açık hastane. 

IK^ıım ve kadın ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basuJ ve dlger ameliye-
leS Icin çok ucuz hususi f iatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

!i 
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KURU SÎSTEM -«»rUu^md. 
, .xvoHr«/. KÜRÜ SİSTEMLE 

"^ m&n ̂ ^ ̂ "-" KELEBEK »-^ 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire gibi hiçbir anza göstermez. 

'^*»£.iSt^^^ Kontr - Plâklar bu gibi arızalara 
karşı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAAĞAÇ'dan mamul 
Kontr-plâklar stok olarak her zaman mevcuddnr. 

Satış yer ler i : 
İstanbulda : RÜŞTÜ MUKAl OĞLU, Mahmudpaşa Kürkçü Han No. 2». 

İSAK PİLÂFİDİS, Galata Mahmudiye caddesi No. 21 
Ankarada : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 
İzmlrde : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN' ve NEJAD TEZOL, KerestecUer. 
YUSUF TC KADRt İŞMAN. » 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

Samsunda : GİÇMEN OĞLU KARDEŞLER. 
Umumi satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENİ KONTRPLÂK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 

SAÇ BOYALARI JUVANTİN 
KUMRAL 

SİYAH 
Saçlara gayet tabii şjjrette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaı. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev

safı haiz saç boyalan arasmda bi

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne sıhhî 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 

ROTBART 
L U X U o s A 

Nond-E^fratraş bıçaklarını 
Kullanciığınızaa 

her vaKit şenlı ve gençsiniz -

Emsalsıı 
Meraklı ve fifizle rın 
bıçağı. 

Almanya, Berlin-Tempelhof, Roth-Büchner t>?J. firmasinin mamulâtıdır. 

HHI mmmmmtmmmâ 
TÜRK HAVA KURUMU I 

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. 
Büjrük 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 suretUe siz de taliinizi deneyiniz... 

Çektiği ıstırab-
ların mes'ulü 

kendisidir 
N E V R O Z I N 

Ağız bütün mikroplara daima açık bir kapıdır. 
Ve unu tmay ın ız k i : 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
Ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit baş ağnsmdan 
eser kalmıyacaJktı. 

NEVROZİİSI 
bütün istiraplan dindirir baş ve 
diş ağnlarile üşütmekten mütevellit 
ağn, sızı ve sancılara karşı bilhassa 

müessirdir. 

N E V R O Z I N 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 
tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

Bakunsızlıktan çürüyen dişlerin 
dlfteıi, badem^oik, kımmık, enfloenaa, 
ve hattâ zatürreeye yol açüklan, Uti-
hab yapan diş etierlle köklerine mide 
humması, apandisit, nevresteıü, sıt
ma ve romatizma yaptığı fennen an
laşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam diş
ler Timumt vücut sağlığınm en birin
ci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişle
rinizi her gün kabU olduğu kadar 
fazla (RadyoUn) diş macımu Ue gar 
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek dişi»' 
rinizl korumuş olursımuz. 

İle dişlerinizi sabah ve akşam her yemekten 
sonra fırçalayınız 

Mideniz bozuk, diliniz pash 

K A B I Z 
çekiyersanu siz de on binlerce kişi gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yamadan ve alıştırmadan 
ishal eder ve temizler. 
HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK, 

ŞİŞKİNLİK ve YANMALRINI 
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. 

S i L K O 
R o m a t i z m a , l û m b a g o , siyatik, s inir 

ve s o ğ u k a lgın l ığ ından İleri gelen-
ş iddet l i ağrı ları tesk in ve İzale eder 

Saç balonu, güzelliğin en birinci jartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

ASİPİN 
KENAN 

Hakikî tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

Bayramiç Jandarma Satınalma Ko. Başkanlığından: 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı M. Teminatı E. 

Kilo Lira Lira Kr. Lira Kr. 
1. ci neT/i has ekmeklik un. (210,400) 27,752 2051 40 4102 80 

İhale Gün Saat Ekşitme şekli 
20/4/938 Çarşamba 15 KapaU zarf 

1 — Bayramıçdaki kıt'alarm l/Mayıs/1938 den 30/Ağustos/1938 gününe 
kadar dört> aylık ihtiyaçlan olan birinci nevi ekmeklik unlar kapalı zarf usu-
liyle münakaşaya konulmuştur. 

2 — Yukarıda miktan yazılı (210,400) kilo im 20/4/1938 çarşamba günü 
saat 15 de Komutanlık dairesinde ki komisyonda eksiltmesi kati surette yapı
lacaktır. 

3 — Teminat mektupları komisyon günü saat 14 e kadar komisyona veril
miş olacaktır. 

4 — Teminatlar hükümetçe muteber banka mektuplan, esham ve tahvi
lât kanununa tevfikan alınır. 

5 — Şartnameler Bayramıçda Jandarma satmalma komisyonunda para
sız görülür ve verilir. (1724) 

Açık eksiltme ilânı 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaşa Lisesi pansiyonu için 6000 kilo toz şekeri açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 25/Nisan/1938 pazartesi günü saat 15 de îstajnbul Kültür Direk
törlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1620 lira ve ilk teminatı 121 lira 50 kuruştur. îsteklüer 
şartnamesini okulda görebilirler. 

İsteklilerin carî sene Ticaret odası vesikasile birlikte belli gün ve saatt« 
komisyona gelmeleri. al958» 

Venüs 
Kremi 

lîerkibindeki hususî mad-
^xiyi hay&tiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği
nin bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altm kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalâde ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanm en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabiî bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Rujtr 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyalann kullan
dıkları yegâne rujdur. 

Venüs 
SOrmesi 

Asla ya3nlmaz ve gözlere 
zaarar vermez. Venüs sürme-
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 


