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KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuru^ 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 
AKŞAM tstanbul hayvanian koruma cemiyeti 

Nişantaf Şaimigâx sokak No. 84 
Telefon: 49169 

Fukaranın hayranlarına mahsus parasıa 
muayene ve tedavi pazardan maada bet gün 

«aat O - 13 ve akşamlan S - 6 

Sene 20 — No, 6990 — Fiati her yerde 5 kuruf PAZARTESİ 4 Nisan 1938 

Avrupada yeni siyasî teşeldıGIİer 
için iıazırlık yapılıyor 

italya Hariciye Nazırının Varşova 
ve Londraya gideceği söyleniyor 

Bir ingiliz gazetesi: ''ingiltere, Fransa ve Italga 
arasında bir ittifak yapılmalı, mümkünse Türkiye 
ve Yunanistan da buna iştirak ettirilmelidir,, diyor 

Londra 3 — Sundey Taymis gaze
tesi yazıyor: «İngiltere ile İtalya arar . 
Bindaki görüşmeler on güne kadar 
bitecektir. Haber aldığımıza göre İtal
ya Hariciye Nazın kont Cisûıo 22 ni
sanda Varşovaya gidecektir. İtalya 
Lehistan ile bir yakınlaşma tesisini 
İstiyor. Bımun hedefi, Avusturyamn 
ilhakı üzerine orta Avrupada Alman
ya lehine meyleden muvazene terar 
eisini düzeltmektir. 

İngiltere ile İtalya arasmdaki mü
zakereler Fransanm tam tasvibi ile 
cereyan etmektedir.» 

Diğer tarafdan tanmmış siyasî mu
harrirlerden Skrütatör, son konu^ 
»nalar hakkında diyor ki: 

«Dış politikamız anlaşılabilir bir 
çekil almağa başladı. Bu poUtika yal
nız Fransa ile tedafüi ittifak esasma 

Lehistan Harlcfye Nazm Kont Cianof 
Nazın B. Bek İtalya Hariciye 

istinad edecek yerde bugünkü anud 
vaziyetini muhafaza için İngiltere -

Fransa ve İtalya arasmda üçüzlü bir 
ittifak şeklini almalı ve mümkün ise 
Türldye ve Yunanistan da buna işti
rak ettirilmelidir. 

Şark! Avrupada, sulhun muhafa
zası müstesna olmak üzere, hiç bir 
şey bizi alâkadar etmez.» 

Kont Cîano Londraya 
sridecek mi? 

Roma S (A.A.) — Kont Ciano ile 
lord Pört, dün akşam yeniden uzun 
müddet görüşmüşlerdir. Alâkadal* Ud 
taraf, İngiliz - İtalyan görüşmelerinin 
nlhat neticesi hakkmda nlld)inlik 
göstermektedirler. 

Siyasî mahafU, yeniden kont Ciar 
nonun Londraya seyahati ihtimalin
den bahsediyor. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Dünkü millî küme maçları VergilerıİB tenzilât 
K a n u n projes i bugünlerde 

Mec l i s e veri lecekt ir 
Ankara 3 (Telefon) — Bazı gazete

ler, vergUerde yapüacak tenzUât bak
landaki projenin bu sene meclise ve
rilmesinden sarfmazar edildiğini yaz
mışlardı. Bu haberin asüsız olduğu an-
laplmıştır. Çünkü kanun projesi bu-
gtinlerde meclise verilecektir. 

Sovye t l er birl iğinin A n k a r a 
elçisi 

Moskova 3 (A.A.) —r Yüksek Sovyet 
meclisi divam Trentiefi Sovyetler Bir
liğinin Ankara büyük elçiliğine res
men tayin eylemiştir. 

^Galatasaray ve Muhafu^ilofl talomlan bfr arad» 
(TafsUAt Spor sahifMnİzdedlr) 

Istanbula verilen su 
miktarı artırılıyor 

Sular idaresi 937 de 1,246,569 lira varidat 
temin etti, masraf 616,657 liradır 

lak 
ket Rade 

. ^^^^*ye Sular idaresinm 937 sene-
maeki çahşmasma aid raporla bUân-

Çosu, tedkik edihnek üzere, şehir mec-
J^me verilmişti. Raporda bir sene zar-
« ö a yapılan işlerden mufassal suret-

' ^ bahsedilmektedir. 
Verüen malûmata göre Terkos su-

y ^ u n mUctanm arttırmak için yeni 
tedbirler alınmıştır. İngiltereden ge
tirtilen tulumbalar bu sene içinde ye-
jTne takılacak ve günde 24 bin metre 
mikabı fazla su verilmesi temm edüe-
cektir. 

Terkos gölü kenanndaki fabrika bü
yütülmüş, bir memur paviyonu, bir re-
^ r , on kişilik bir amele paviyonu ya
pılmıştır. 

Şehir içinde yeniden 23,428 metre 
uzunluğunda boru döşenmiş, bu suret-
e Terkos tesisatı olmıyan bazı semt

lere de su vermek imkânı temin edil
i ş t i r . Su tazyikini arttırmak için ted-
Dirler ahnmıştır. 

Geçen sene Terkos gölünden şehre 
J -099,752 metre mütâbı su verilmiş-

"̂̂^ Bu miktar, Terkos tesisatımn şir

ket zamanındaki miktarmdan 3,578,009 
metre mikâbı fazladır. Bu sene abone 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Daimî 
Fotoğraf müsabakamızm 

1 Nisan 1938 
seçiminde hediye kazanan 

eserlerin mabaadım 

Yarınki 
sayımızda okuyımuz I 

Pazartesi konuşmaları 

Y a l a n tarihimiz h a k k m d a 
bir k i tap v e bir d i lek 

Yazan: Hasan - Âli Yücel 
Bugün 6 ncı sahifemizde okuyunuz 

) 

Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klije) 

Sirkeci İstasyonu 
civarı güzelleşiyor 

Deniz l(enarındal(i binalardan bir Itısmı yıiıtırıidı, 
istasyon linllndel(i parmai(iıi(lar da l(aldırıiacai(. 

Yukarıda Sirlrecl istasyonu Snflnde kalduilacak pannaUddar ve yıktndacak 
bina, aşağıda deniz kenannda ydçtinlmasma başlanılan çirldn binalar 

Sirkecide, tramvay caddesi üzerinde 
Devlet demiryolları idaresine aid köh
ne binalann yıktınlmasma Iıaşlan-
dığuu yazmıştık. Bunlarm yıktınlma-
sı üzerine deniz kenannda, araba va
puru iskelesinin yaıûndaki saha açıl
mıştır. Yakmda diğer binalar da yık-
tınlacak, bu suretle Sirkeci istasyo
nundan sahile kadar olsuı kısım açüa-
caktır. Burası güzel bir bahçe haline 

konacaktır. 
Sirkeci istasyonunun avlusunu cad

deden ayıran parmaklıklar yakmda 
İtaldınlacaktır. İstasyonun çıkış ye
rindeki eski polis ve gümrük odaları ve 
köşe başındaki gazino da yıktınldık-
tan sonra bu saha çok genişliyecektir. 
Bu suretle Sirkeci istasyonu civan çir-
Idnlikten kurtulacak ve güzel bir §e-
kU alacaktır. 

Yeni mebuslarımız 
Dört m e b u s u m u z 
ittifakla seçlidller 
Ankara 3 (A.A.) — Boş olan Anka

ra, Manisa, Sinop ve Bolu saylavlık-
lan için 3/nisan/1938 pazar günü yar 
pılan seçimde Cühmuriyet Halk Par
tisi namzetleri İş Bankası genel direk
törü Muammer Eriş, İktisad Vekâleti 
müsteşası Faik Kurtoğlu, İzmir üzüm 
kurumu direktörü İsmail Hakkı Veral 
ve Kastamonu eski komutam emek
li albay Osman Köktürk ittifakla; se
çilmiştir. 

Meşhurlar Uludağın tepesinde!.. (8) 

«— Sıfır rakımda bile kendini yedi kat 
göklerde zanneden bir edip için Uludağın 
zirvesine çıkmak ne beyhude bir zah
met!..* 

ANKARA n 
c— Uludağın yükseldikçe so&üMaşi 

na göre Cenabı Hak beni ve cümle ko-
mlkl şehirleri Uludağ gibi yükselmekten 

Her mısraı bir Uludaga benziyen 
Yunan şiirlerini okumak varken buralara 
çıkanlann gafletine şsıgıyonım ve İl&h-

M M \m Bayan 
Sabiiıa Göiıcen izmirde 

t 

Türkkufundan dört tayyarec i 
1 5 g ü n İzmirde k a l a c a k l a r 

İzmir 3 (TelefiHila) — Bayan Sabi-
ha Gökçen, Türkkuşu pUotlanndan 
Muammer, makinist Suad, baş ma
kinist Ferid iki Türlckuşu tayyaresi 
Ue bugün öğle üzeri İzmire gelmişler 
ve Gaziemir istasyonunda istikbal 
edilmişlerdir. 

Baysm Sabhia Gökçen Muammerin 
idare ettiği tayyarede rasad mevkiin
de bulımuyordu. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

ftlclcn«m< 
Nizamlar nizama 

girmeli 
Kanunların hangi yoüan takO» 

ederek tatbik edildiklerini büiyoruz. 
Fakat şehir mikyasında konulan nt-
zamlar öyle değü. Bir de bakıyorsu
nuz, günün birinde yeni bir usul zıv-
hur etmiş: Meselâ son hafta içinde, 
hastanızı götürdüğünüz otomöbü 
doktorun kapısı önünde durmuyor! 
Yasakmış... 

Nizamların da makul esbabı mud-
beleri olmalı; bunlar behemehal bir 
heyet tarafından münakaşa, kabul, 
tasdik ve ilân edilmeli. Nizamlar da 
nizama girmeli! Nizamsız nizam olur 
mu? 
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D u n Greceki v e B u Salıal&ki Haber ler 
GÜNÜN HADİSELERİ 

İngiltere - italya anlaşma-
finin sebepleri 

İtalya ile İngiltere anlaşıyor. Bu
lum sebebi nedir? Almanyaya karşı, 
bu iki devlet, ne olur, ne olmaz diye 
cephe mi alıyor? Berlin - Roma nüh-
Terinin resmen bâlâ devam etmesi-
|ie rağmen, •• geniş İtalyan menafi) 
noktasından - buna lüzum görüldü
ğü kuvvetle tahmin edilir. 

İngilterenîn bu anlaşmaya vasıl ol
mak için razı olduğu ancak i^dur; 
Habeşistan İlhakım tanımak. 

Fakat, şu şartla İd, bunu ferden 
kendi tanımıyor. 9 Mayısta toplanar 
cak olan Milletler cemiyeti, ŞarM Af
rika harbi başlangıcmda kendi ftsası 
olan îtalyanın gene kendi âzası olan 
Habeşistan! yutmasını zecrî tedbir
lerle önüne geçilememiş bir emri yaiki 
telâkki edecek ve kabul eyliyecek. 
İngiltere de bu umunu karara uya
cak! 

Bıma mukabil, İtalya, bir çok şey
ler yapacak: Evvelâ İspanyadaki gö
nüllülerini geri çekecek. Bu, İngü-
tereden ziyade Fransa]^ memnun 
edecek bir keyfiyettir. Zira, Franko, 
nasıl olsa yapacağım yapmıştır; fa
kat Pirenelerin öte tarafmda bu ka
dar mütekâsif bir İtalyan kuvveti 
bulunması Fransanm emniyetini 
^hdid ediyor. Saniyen Itüâf imzala
nır imzalanmaz İtalya İngiliz aleyh-
dan propagandayı kesecek. İtalyan
ların Arap âlemini, bilhassa radyo 
!le nasıl tahrik ettikleri malûmdur; 
bu vaziyetten İngiltere gibi Fransa 
da müstefid olacak. Salisen İtalya, 
Trablusgarptaki askerlerinin yansını 
geri çekecek. Bu askerler bir taraf
tan Mısır, diğer taraftan Fransız 
müstemlekeleri için tehlike teşkil 
ediyorlardı. Ve nihayet iki taraf, 
Akdenizde bulunduracakları kuvvet
ler hakkında blribü-lerine haber ve
recekler, Kızıldenize müteallik mese
lelerde mutabık kalacaklar. 

Bütün bunlara bakılırsa, netice şu
dur: İngütere, yalnız Habeş emri va-
kiini kabul ediyor, fakat İtalyanlar 
İngiliz imparatorluğunu ve bir dere
ceye kadar da Fransayı tehdid eden 
emellerinden ricat ediyorlar. 

İtalyanın İngiltere ile bu derece 
yakınlaşabilmesinin sebebi, Alman 
tehlikesi olsun, ne olursa olsım, her 
halde beşeriyet nam ve hesabına 
memnun olacak birşeydir. • 

Japonya zorluklarla karşıla^yor 
Bir haftadanberi. Uzak Şarkta 

Japonlann aleyhine kaydedilecek ha
berler gelmektedir. İlk günler, «Çinli
lerin muvaffakiyeti pek mevziîdir, 
Japonlar, yeniden ilerler!» diye dü
şünüldü. Fakat Çirüilerin muvaffar 
kıyetlerlne dair haberler ard arda 
geliyor: Nehirleri öte yana aşmışlar, 
cebirleri geri almışlar... 

Japonya, Çin harekâtını «askeri bir 
tenezzüh sayımştı.» Hakikaten de, o 
sıralarda Çin, anarşi içindeydi. Fakat 
her geçen gün, Japonyanm menabi-
ini biraz daha kurutuyor ve Çinin 
fuurunu biraz daha arttınyor. 

Son devredeki bütün istUâcı ha
reketler içinde Çin meselesinin menfî 
netice vermesile bir gün karşılaşır
sak şaşmamahyız. Koca Çin, neta/-
melidir; tarihte kendini istUâ eden 
bütün cihangirlerin başım yemiştir. 

Uzak Şarkta şayanı kaydolan bir 
cihet de: Beyaz ecnebilere karşı Ja^ 
ponlann ilk takındığı düşmanca mu
amelelerin arkası kesilmesidir. Ja
ponlar «ne olur ne olmaz!» diye te
emmüle başlamış gibi görünüyorlar. 
Sadece bu siyasete bir nihayet veril
mesi, onlann artık kendilerinden es
kisi kadar emin olmadıklannı göster
meğe kâfidir. F. Tanur 

^ 
Maliye Vekâleti müsteşarı 

2iiraat bankası umum müdür 
muavinliğine tayin edildi 
Ankara S (Telefonla) — Maliye 

yekâleti müsteşarı B. Cezmi kendi ta-
teb ve arzusu Ue Ziraat bankası 
jjmum müdür muavinliğine tayin 
(edilmiştir. Bu suretle Ziraat bankası 
değerli bir maliyeci kazanımştır. B. 
Cezminin maliyeden aynlması mali-

Son dakilga, 
Çek hükümeti, Südet Alman 
partllerlle müzakereye girişti 
Berlin hükümeti, Südet Almanlarma müfrit 

talepler ileri sürmemelerini tavsiye etti 
Prağ 4 — Hükümet, Alman Südet 

partllerlle müşaverelerine faaliyetle 
deram ediyor. Hükümetin maksadı, 
boşka telebler dermeyan etmelerinin 
tefine geçmek için kendilerine âza
mi müsaadat göstermektir. 

Südetler henüz taleblerini vazıh 
Wr surette üeri sürmemişlerdir. Bu 
husujsta Berlinden talimat bekledik
leri bellidir. İyi malûmath mahafil-
de be3ran edildiğine göre B. Hitler 
Alman Südet partüerine makul ve 
mantıki talimat vermiştir. 

Pragdaki Alman sefiri de Südet 
şeflerine szimkâr davranmakla be
raber müfrit talebler üeri sürmekten 
çekinmelerini tavsiye etmiştir. 

Lehistanm Çekoslovakyaya 
notası 

Varşova 3 (A.A.) — Varşovanm İyi 
malûmat alan mahafilinde, Polonya-
nm Prag elçisi tarafından Çekoslo
vakya hükümetine verümiş olan muh
tıranın ancak Pragda neşredildikten 
sonra Varşovada neşredileceği söyle
niyor. 

Hakikî manasile bir protestoname 
olmıyan muhtırada sadece Çekoslo-
vakyada yerleşmiş olan ve kendileri
ne Prag hükümetince müsamaha 
gösterilen Polonya: komünist fırkası-
mn faaliyeti hakkında Polonyanın 
şikâyetleri sayümaktadır. 

İyi bir membadan alman malûma
ta; göre muhtıra, yalnız aşağıdaki üç 
noktayı ihtiva etmektedir: 

1 — 1935 senesindenberi PoİMiya 
komünist fırkası, Ostrava, Moravska 
ve Pragda bir fesat ve bir propagan
da merkezi ihdas etmiştir. 

2 — Komintern'in ajanları, sahte 
pasaportlar kullanmak suretile Po-
lonyaya girmekte idiler. Çekoslovak
ya memurlan buna muhalefet etmi
yorlardı. 

3 — Polonya aleyhindeki bütün ri
saleler Çekoslovakyada kâin Siyezin-
de tabedümekte idi. 

Muhtıra daha bir takım tali 
noktaları ihtiva etmekte ve bu faali
yetten mesul olan Prag hükümetin
den bu ahvale mümkün olduğu ka
dar süratle ve ebediyen hatime çek
mesini talep etmekle nihayet bul
maktadır. 

Lerida düştü, Franko kuvvetleri 
denize doğru ilerliyorlar 

Hûkûmetçiler de Guadalajara cephe' 
sinde ileri hareketine devam ediyor 
Havas ajansı muhabiri Lerida etrafında 
elan harbin devann ettiğini İddia ediyor 

Paris 4 — Saragostan bildirildiği
ne göre, Lerida şehri saatlerce süren 
süngü muharebesinden sonra Fran-
kocularm eline düşmüştür. Frankocu-
lar Akdeniz sahilinden 25 kilometre 
uzakta bulunuyorlar. 

Salamanka 3 (A.A.) — Frankist 
tebliğ:i: Frankistler, yukarı ve aşağı 
Aragon cephesinin her mıntakasm-
da üeri hareketlerine devam ve bil
hassa Boltana üe Sıyerra Mallera'yi 
işgal etmişler ve nehri geçmişlerdir. 

Faslı kıtaat, Lerida'nm ilk evlerini 
İşgal etnüştir. Frankistler, denize 
doğru ileri hareketlerine devam ede
rek Gandeza'nm üerisinde kâin Ba-
tea'yı işgal etmişlerdir. Esirlerin mik-
dan üç bin ve düşmanın telefatı bin 
kişi tahmin olunmaktadır. Mühim 
nükdarda harp malzemesi, bilhassa 
20 kamyon sUâh ve mühimmat zap-
tetük. 

Guadalajara cephesinde Cumhuri
yetçi kıtaatın taarruzlan püskürtül-
müştür. Cumhuriyetçilerin tayyare
leri, Toledo'yu bombardıman etmiş
tir. 41 ölü ve yaralı vardır. 

Hükümetin tebliği 
Barselona 3 (A.A.) — Cumhuriyet

çilerin tebliği: Düşmanın tanklan, 
tayyare ve toplan Cumhuriyetçileri 
Lerida'dan çekilmeğe mecbur etmiş
tir. Ebre'in cenubuna doğru ricat et
tik. Düşman orada Gandeza'ya doğ
ru ilerlemektedir. 

Guadalajara cephesindeki üeri ha
reketimize devam ettik. 

Paris 3 — Jur gazetesinin Barse-
londan aldığı bir habere göre şehirde 
dehşetli bir panik çıkmıştır. 

Fransaya iltica edenler 
Paris 3 — İspanya Hükümet kuv

vetlerinden 6,000 milis Fransız top
rağına iltica etmiştir. Bunlarla bera
ber gelen kadın, çocuk ve ihtiyarlar 
hastanelere yerleştirilmişlerdir. Po
lis milislere Franko tarafına mı, yok
sa hûkûmetçiler tarafma mı gönde
rilmelerini sormuştur. Hemen hepsi 
hükûmetçüer tarafına şevklerini ve 
ölünceye kadar harbedeceklerini bil
dirmişlerdir. 

Yalmz 200 kişi Franko kuvvetleri
nin işgali altındaki sahaya sevkedil-
melerini istemiştir. 

Gazeteciler Bursada 
Gazeteciler şerefine Çelik 
Palasta bir ziyafet verildi 
Bursa 3 (Telefonla) — Bugün bu

raya gelen İstanbul gazetelerinin mü
messilleri Mudanyada Bursalı meslek-
daşları tarafından karşılanmışlardır. 
Mudanyada mütarekenin imzalandı
ğı ev gezildikten sonra otobüslerle 
Bursaya gelüımiştir. Çelik Palasta bir 
müddet istirahatten sonra Yeşil cami, 
yarımdaki türbe, müze, musüti mek
tebi. Halkevi gezilmiştir. Musiki mek
tebinde bir konser dinlenmiştir. Bö
cekçilik enstitüsü Atatürk evi de ge
zilerek otele dönüldü. Otel Anonim 
şirketi tarafından gazeteciler şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. Çelik Palas 
Anonim şirketi idare meclisi reisi B. 
Hulusi Köymen tarafından beyam hoş 
âmediyi mutazammin bir nutuk i;wd 
edilmiştir. B. Peyami Safa matbuat 
namına teşekkür etmiştir. Atatürkün 
sıhhatlerine iki defa kadeh kaldınl-

Mısırda seçim neticeleri 
Nahas ve Beid paşalar intiha

batta mağlûp oldular 
Kahire 3 (A.A.) — Mısırda yapılan 

intihabatm neticesine göre nisabı ek
seriyet hasıl olamadığı için tekrar in
tihap yapılması lâzım gelen 18 mm-
taka hariç olmak üzere, hükümet 96, 
saitciler 79, müstaküler 59 ve Veft'ci-
1er 12 mebusluk kazanmışlardır. 

Kahire 3 (A.A.) — Eski Başvekil 
Nahas paşa ile Maliye Nazırı Makram 
Übeyd paşa intihabatta mağlûb ol
muşlardır. Nahas ve Übeyd paşalar 
mebus çıkamadıkları için kendilerine 
ayan âzahğı için yapılan teklifleri 
reddetmişlerdir. 

Antakya baş konsolosumuz 
Merkeze naklediliyor 

Ankara 3 (Telefonla) — Antakya 
baş konsolosumuz B. FüTiz'un merke-
ce nakli tekarrür etmiştir. Antakyeye 
kimin tayin edileceği henüz belli 

İngiliz - Alman 
itilâfı mukadder 

Lord Löndonderî bir 
kitap neşretti 

Londra 4 — Mareşal Göringin dostu 
olan ve bir çok defalar B. Hitler tara
fından kabul edilmiş olan Lord Lon-
donderi neşrettiği bir kitapta İngilte
re ile Almanya arasında bir anlaşma 
vukuunu mukadder addediyor ve di
yor ki: 

«Öyle görünüyor ki, askerî kuvveti 
günden güne artmakta olan Alman
ya, bilhassa müstemleke meselelerin
de tatmin edilmedikçe hiç bir kuvvet 
önünde tevakkuf etmemek azminde
dir.» 

Balkan iktisad konseyi 
ve matlıuat kongresi 

Balkan İktisad konseyi ve Matbu
at kongresi 7 nisanda Yıldız sarayın
da içtimalarına başlıyacaklardır. Kon
sey ve kongrenin mesaisi bir hafta ka
dar sürecektir. İktisad konseyine iş
tirak edecek heyeti murahhasamıza 
Trabzon mebusu B. Hasan Saka riya
set edecektir. Hariciye umumî kâtibi 
B. Numan Menemencioğlu, bir nutuk 
ile konseyi açacaktır. 

Balkan matbuat kongresine iştirak 
edecek Yugoslav heyeti 9, Rumen he
yeti 5 ve Yunan heyeti 3 gazeteciden 
mürekkebdir. 

Matbuat heyetlerini karşılamak 
üzere Matbuat mümessili B. Neşet Ha
lil Atay bu akşam trenle hududa gi
decektir. 

B. Hitler ftvusturyada 
Avusturyadaki sefaletin sür
atle ortadan kaldırılacağını 

söyledi 
Graz 3 (A.A.) — B. Hitler, bu akşam 

buraya gelmiş ve bir nutuk irad et
miştir. Bütün şehir bu ziyaretin he-
yecanile sarsılmaktadır. Sokaklar ve 
evler donatılmıştır. Graz şmıdiye ka
dar bu derece kalabalık bir halk küt
lesi görmemişti. 

B. Hitler nutkunda, 75 milyonluk 
canlı bir milletin müthiş enerjisi ve 
vasıtaları sayesinde Avusturyadaki 
sefaletin süratle ortadan kalkacağını 
söylemiş ve demiştir ki: 

«Dünyanın bahsedegeldiği Avustur
ya istiklâlini Avusturya milleti istih
za ile karşıhyordu. Çünkü bîr Alman 
için tek bir istiklâl vardır: Büjiik Al
man vatanının istildâli.» 

Müteakiben B. Hitler Almanyamn 
sulh siyasetini, İtalya ile muslihane 
teşriki mesaîsini anlatmış ve Alman 
miUetirün hayat kuvvetlerini olduğu 
gibi muhafaza etmek yolundaki İdea-

n 
Hariciye Vekili 
Dûn vapurla bir deniz 

gezintisi yaptı 
Dün sabah Ankaradaü şehrimize 

gelen Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Araş öğleye kadar otelde istirahat et
miş, öğleden sonra vapurla bir deniz 
gezintisi yapmıştır. 

Hariciye Vekili bugün ve yarın, 
Balkan antantı matbuat ve ekonomi 
konseyi toplantısı hazırlıklarile meş
gul olacak, önümüzdeki çarşamba 
günü İskenderiyeye hareket edecek
tir. Mısır seyahatinde B. Tevfik Rüş
tü Arasa refakat edecek olan Emniyet 
umum müdürü B. Şükrü Sökmensüer 
yann sabah şehrimize gelecektir. 

Mısırda yapılacak konuşmalara, 
Türkiye - Mısır münasebatınm daha 
ziyade genişlemesi noktasmdan ehem
miyet verilmektedir. Genel idhalât 
tejimi kararnamesinin birinci mad
desi hükümlerinin tatbik edildiği 
memleketlerden olan Mısır ile ticaıî 
münasebatımız serbes döviz esasına'' 
müstenittir. Aramızda, müzakereler 
sonunda meydana' gelmiş iktisadî bir 
mukavele mevcut değUdir. Bu bakım
dan. Mısırla bazı ticari anlaşmalar 
yapılmasının her iki memleket için 
de azamî dercede istifadeli olacağı 
muhakkak görülüyor. 

Hariciye Vekilin[iizle Roman
ya Hariciye Naz ın arasında 

telgraflar 
Ankara 3 — Yeni Rumen kabinesi

nin teşekkülü münasebetile B. Kom-
nen ile Hariciye Vekili B. Rüştü Araş, 
arasında dostane telgraflar teati edil
miştir. 

B. Hacı Mehmed 
Adalı digor ki: 

«Bütün Şark âlemi, Atatürkü 
Şarkın Atası tanırlar Hatay 
intihabatını Türklerin kaza-

nacakları muhakkaktır» 
Ankara 3 (Telefonla) — Eti Türk

lerinden olup vaktUe Suriyenin zira
at vezirliğinde bulunan Bay Haci 
Mehmed Adalı bir kaç gündenberi 
şehrimizde bulunmaktadır. Bugün 
kendisi ile görüşütüğüm B. Hacı 
Mehmed Adalı, anavatana olan has
retinden bahsettikten sonra Hatay-
hların Atatürke karşı olan bağlılık
larını tebarüz ettirerek dedi ki: 

— Atatürkü yalmz biz Türkler de-
ğU, bütün şark âlemi kendilerinin 
Büyük Önderi olarak tamrlar. O, bü
tün şarkın Atasıdır. Arablar ve bu 
civarda yaşıyan diğer anasır ona 
«Ata Şark» derler. 

B. Hacı Mehmed Adah Ankaraya 
yaptığı bu ziyaretten istifade ederek 
Hariciye Vekili B. Rüştü Arası ve di
ğer hükümet ricalimizi ziyaret etti-
ğirü söylemiş ve demiştir ki: 

— Hatayda 15 Nisanda intihabat 
yapılacaktır. İntihabatta Türklerin 
büyük bir el:seriyet kazanacaklan 
muhakkaktır. Çünkü Hatayda Türk
ler nüfus ve kültür itibarile diğer 
anasıra faiktirler. Hatay büyük bir 
saadet beklemektedir. Türkiye ve 
Fransa gibi iki büyük devlet onun 
istiklâlini temin için aralarmda an
laşmışlardır. Hatay içUı bu büyük 
bir nimettir. Orada yaşıyanlara yal
mz iktisadî imkânlarmı genişletmek 
için çalışmaktan başka bir vazife 
kalmıyor. Hataylılar çok yakın bir 
zamanda refaha kavuşacaklardır. 

Noterlere beyiye 
Ankara 3 (Telefonla) — Noter iş

lerinde sarfdeilen tayyare resmi va
rakaları için noterlere 3rüzde beş 
beyiye verilmesi kararlaştınlmıştır. 

Avusturyada Yahudi avukat
lar hakkında verilen karar 
Berlin 3 (A.A.) — Adliye nezareti

nin neşrettiği bir emirname, Alman-
yada Yahudi avukatlar hakkında cari 
usulü Avusturyaya da teşmil etmek
tedir. Almanyada tatbik edilen usul 
mucibince 1914 senesi ağustosundan 
evvel baroda mukayyet bulunan, Al 
manya veya müttefikleri hesabına 
harbe iştirak eden ve cephede 
veya oğullarını kaybeden Yahudi 
katların mesleklerine devam etmele-
Hne mümaneat edilmemektediı 

ıbma 
baba î-
i avu- I 
mele- 1 ^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Yeni gözlüklere dair 

Ath araba g^l , galoş kundura gibi» 
Hanın saç gibi blrşey daha tarihe ka-
Klftıyor: Oöıitik! 
| | Gazetemizde intişar etti^ oloımuş; 
iresmini de görmüşsttnüzdür ki, lonl-
Inaz maddeden minimini Medine fin-
|banlan şeklinde şeffaf maddder keşf-
plunmuş. Bunlar göz kapağmm içi-
ne konulunca, manzaralarla basar 
jbassamız arasında mutavassıt roltt-
ntt oynuyor; artık, görme kabiliyeti
mizin yanlışuu tashih için gözlük 
kullanmağa hacet kalmıyormuş... 

Rivayete nazaran, bunlarm mavi
leri, harelileri, mahmurları da olacak-
buş. Bluzunun yahut İK>yunbağınm 
fengine; veya o günkü ahvali nlhl-
yesine asorti olmasını istiyen, be
ğendiğini loıllanacak... 

Şıklık noktasından mükemmel... 
Hele kadınlann bir çoldanna gözlük 
hiç yakışmazdı, doğrusu... Fakat er
keklerin ekserisi de hususiyetini kay
betti. 

Kalabalıkta: 
— Hey, salcallıl . diye seslenildiğİ 

gihi: . Hşt, gözlüklü! - diye çağırıl
dığı da vakidi. 

Ayni zamanda, gözlük bir münev-
yerlik ifadesiydi. Köylüde gözlük yok 
gibidir. Varsa da, onbinde, yüz bin
de bir tane... Zira gözler, ekseriya, 
okumakla ve gece hayatUe alâkadar 
olarak bozulur... 

Hiç unutmam, bir gün, bir tiyatro 
provası esnasında, Yakub Kadri: 

•— Şu aktörün behemehal münev
ver hututu olması lâzım... Halbuki 
tabak gibi düz ve ifadesiz yüzü var... 
Ne yapmak? Ne yapmah? - diye dü
şünmüş ve birdenbire bulmuştu: -
Gözlük taktırmah... 

Hakikaten de, takar takmaz ifa
de değişmişti. 

Esasen bunu farkeden kudema 
arasında gözlük lüzumlu lüzumsuı 
«•evaç buhnuştu. İhtimal, kelebek bi-
çimi altm gözlüklerin de eski zaman 
kadmlan nazarında başka bir cazi
besi vardı, o da başka... 

Hattâ şarkısı bile vardır: 
*Mavi gözlük takarım, 
*Ben güzele bakarım, 
*Güzel bana bakarsa 
*Bir temenna çakarım. 
Demek, gözlüğün çekici bir husu

siyeti varmış... Hattâ «ince, zarif, göz
lüklü bir bey!» diye medhedildiğmi 
çok duymuşuzdur. 

Fakat bilhassa tek gözlük umu-
*ttun tasvibini kazanamamışsa da 
ttıeralam uyandırmıştır. Hüseyin 
Rahminin romanlannda bir pasaja 
»zamanki haleti ruhiyemizle kınla 
™Tİa güldüğümüzü hatudanm: 

^~- A... Hanımcığım! Zengin di
yorsun amma, onun neresi zengin?.. 
Parası yetişmemiş de çift gözlük bile 
olamamış, tek cam takıyor, hem de 
çerçevesiz!» 

Tek gözlüğü kendme hususiyet ya
panlardan Hüseyin HUmi paşa ve 
Abdülhak Hâmid, bu ziynetlerinin 
»nodası geçtiğine şahid olmadan rah
mete kavuştular. tsmaÜ Müştak Ma-
yakon ve Heykeltraş Nejad gibi eski 
•e yeni şıklar artık süslerini kaybe
decekler demekth-. 

Şimdiki bağa gözlükler, çehrede 
««yü kalabahk yapıyordu; öyle ki, 
»unlar çıkmca pek çok kimseler ta-
nmmaz hale gelecektü-. Patlakça, 
r f e«zWler bu yeni modayla büsbü-
un karıkatürleşeceklerdir. Bilâkis, 
Çenye doğru batık gözlü olanlar ileri-

"sulden kazançh çıkacaklardır. 
,g!Lhgj jeJ)u , doğrudan doğruyı 

Hapishane boşaldı 
Gelecek hafta 
yıktırılmasına 

başlanacak 
İstanbul hapishanesinde taşra' har 

pishanelerine nakledilecek ancak iki 
kafile mahkûm kalmıştır. Bunlar da 
salı ve cuma günleri Kocaeli ve Çar 
nakkale hapishanelerine gönderile
ceklerdir. Bu suretle hafta içinde 
mahkûmlann nakil işi tamamile bi
tecektir. Kısa mahkûmiyeti bulunan 
mahpuslar kamilen tevkifhaneye alı
nıyorlar. 

Gelecek haftadan itibaren eski ha
pishanenin yılrtınlmasma başlana
caktır. Uzun müddet hapishane vazi
fesini gören binanm, tarihî bir vesika 
mahiyetinde saklanmak üzere, esaslı 
bir plâm hazırlanmıştır. 

B i r h ı r s ı z y a k a l a n d ı 
Bundan bir müddet evvel Bakırköy 

kaymakamlık dairesinde bir hırsızlık 
olmuş ve bir hah ile odacı Kâmile 
aid elbise vesaire aşırılmıştı. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube
since yapılan takibat ve tahkikat ne
ticesinde bu hırsızlığm Necib isminde 
biri tarafmdan yapıldığı tesbit edil
miş, kendisi yakalanmış ve çaldığı eş
ya da satmış olduğu yerden müsade
re edilmiştir. 

Bakkal dükkânları 
Belediye zabıtası 
talimatn amesine 
kayıdlar konuyor 

Yeni belediye zabıtası talimatna
mesine bakkal dükkânları hakkmda 
baaa kayıtlar konacaktır. Bakkal dük-
kânlannm kagir ve mımtazam ol
ması, bol ziya alması, rutubetli yerde 
bulunmaması muvafık görülmüştür. 
Pişmeden ve yıkanmadan yenilecek 
şeyler camekânlarda teşhir edilecek
tir. Fare, böcek, sinek için tertibat 
almacaktır. Bakkallarm üstü başı te
miz olacaktır. 

T ü r k - R u m e n t i c a r e t i 
S^eniş l iyor 

Son Türk - Rumen ticaret anlaş
ması Romanya ile iş yapan tacirlerin 
daha iyi çalışmalarma yardım etmek
te ve bunun neticesi olarak ta Türk -
Rumen ticareti gittikçe inkişaf et
mektedir. 

Türk tacirleri arasmda son zaman
larda, Romanyada bir şube ihdasl su-
retüe Rumen piyasasma yakınlık 
gösterilmesi arzusu belirmektedir. 
Şimdilik bu yolda hiç bir teşebbüse 
rastlanmamışsa da pek yakmda dü
şüncelerin tahakkuk edeceği muhak
kak görülmektedir. 

Bükreşte yeni kurulan Türk - Rumen 
müşterek ticaret odası iki memleket 
için faydalı mesaisine devam ederken 
Türk - Rumen tacirlerinin arzuları
na da tercüman olacaktır. 

.•a.â........... i4kki....l.,.,,UM, 

insan eşkâlile alâkadar moda inkı-
lâplanndan biridir. 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Bizans hafriyafanm 

medhali 

Profesör Bakster, Svltanahmed 
camisi önünde senelerdir, hafri
yat yapmakta, Bizans asan aror 
maktadır; malûm. Buraya yerli 
ve ecnebi en münevver insanlar 
gidip geliyorlar. Fakat bir de o 
sokaktan geçmenin nasü olduğu
nu bilseniz! Burun tıkanmadan, 
midede öğürtü hissetmeden adan 
atmarun ihtimali yok! 

Buraya sıhhiyenin ve belediye
nin bir tek mümessili bile uğramaz 
mı? 

Cumartesi gününün 
öğle vapurlan 

Cumartesi günleri devair er
ken kapanıyor; halbuki Şirketi 
Hayriye buna göre tedbir alrmya-
rak, âdi günlerde öğle vakitleri 
kvMandığı küçük vapurlan sefe
re çıkarıyor. 

Bu yüzden bu hafta halk çok 
sıkıntı çekmiştir. Halk, üst üste 
gitmiştir. 

peniz binbaşısı 
Münir Berkay 

Mevsimsiz yaz 
Dün termometre 21 
dereceye kadar çıktı 

Dün İstanbulda yaz havası hüküm 
sürmüştür. Termometre 21 derece
ye kadar çıkmış, bir çok kimseler 
paltoları, pardösüleri çıkarmışlardır. 
Havamn müsaadesi yüzünden halk 
kırlara akın etmiş. Beyoğlu cadde
si, Taksim kalabahktan geçUemi-
yordu. 

Akşam hava serinlemiş, termomet
re 12 dereceye Iradar inmiştir. 

Son g ü l e r d e hava sık sık değiş -
mektedir. Geçen hafta termometre 
16 - 17 dereceye kadar çıkmışken iki 
gün evvel sıfıra inmişti Dün 21 de
receye kadar çıkmıştır. Bu değişik
likler yüzünden nezle ve grib çoktur. 

Y e n i b a h ç e s t a d y o m u k a ç a 
m a l o l a c a k 

Şehir plâm tasdik edUdikten sonra 
Yenibahçede yapılacak stadyom bl-
nasınm kaça mal olacağı hakkmda 
bir keşif projesi yapılacaktır. Bundan 
sonra noksan kalan istimlâk işi de ta
mamlanacaktır. 

E l e k t r i k t e s i s a t ı y a p a n l a r a 
v e r i l e n m ü h l e t b i t t i 

Elektrik tesisatı işlerinde çalışanları 
ehliyet imtihaiıma tâbi tutan talimat
namenin bu gibi işçilere verdiği müh
let bitmiştir. Bu münasebetle elektrik 
tesisatı işçilerinin ellerinde bulunan 
eski vesikalarm da hükmü kalmamış
tır. 

2000 kadar olan bu gibi işçiler im
tihan için müracaat edip yeni ehliyetr 
name almadıklan takdirde elektrik 
işlerinde çalışamıyacaklardır. 

Temizlik 
Hanlar, bekâr 
odaları teftiş 

edilecek 
Belediyenin sıkı bir temizlik müca

delesine başladığını, bilhassa bekâr 
odalannda oturanları mecburî olarak 
hamamlara sevkettiğini yazmıştık. 

îstanbulda han, bekâr odaları, şeh
rin kenar, köşe semtleri sıkı bir tefti
şe tâbi tutulacak, pisliğe, gayri sıhhî 
vaziyetlere tesadüf edUirse temizliğe 
riayet etmiyenlere ağır cezalar verile
cektir. Bu teftişler, belediye hekimle
ri tarafmdan yapüacak, belediye mü
fettişleri ve zabıta memurlan da he
kimlere refakat edecektir. 

Millî bajrramlarda yapılacak 
tenvirat 

Cumhuriyetin yıldönümü gibi millî 
bayramlarda şehirde yapüacak olan 
tenviratm muvakkat bir mahiyette 
değU, esaslı bir şekilde olması için be
lediye ile elektrik şirketi arasında ya
pılan mukavelenin yakmda tatbiU-
ne başlanacaktır. Bu kusustaki proje 
Nafia Vekâleti tarafmdan tasdik edü-
mişür. 

tnşaatm bir kısmı 30 ağustos Zafer 
bayramma yetiştirilecektir. Projede 
mevcut bütün tesisat Cumhuriyet 
bayramma kadar Ijehemehal bitecek
tir. 

Kahvehaneler 
Sıhhî şartları haiz olması 

düşünülüyor 

Dün bir gazete îstanbulda kah
vehanelerin tahdid edUeceğinden 
bahsediyordu. Bu hususta alâkadar
lar arasmda malûmat yoktur. Kah
vehanelerin tahdidmden ziyade sıh
hî şartlan haiz olması düşünülmek
tedir. 

Bir çok kahvehaneler hava almaz, 
karanlık, rutubetlidir. Bilhassa kışm 
buraya girenler pis, dumanlı bir har 
va teneffüs etmektedir. Bunun önü
nün alınması düşünülüyor. 

Y o l d a g i d e r k e n b a ş ı n a k e r e s 
t e ç a r p t ı , a ğ ı r y a r a l a n d ı 

Üsküdarda oturan tütün amelesin
den yirmi dört yaşlarında bayan 
Mukadder, evvelki sabah işe gitmekte 
iken, tütün amelesinden Süleymalun 
omuzunda taşıdığı büyük bir kereste 
basma çarpmış ve ağır yaralaımştur. 
Yarah kadm Haydarpaşa hastanesi
ne yatırılmıştır. Dikkatsizlikle bu ka
zaya sebebiyet veren Süleyman yaka
lanarak Üsküdar adliyesine verilmiş
tir. 

A l a c a k m e s e l e s i n d e n k a v g a 
Kumkapıda oturan on beş yaşlnn-

da Kirkor ile 20 yaşlannda Todori bir 
alacak meselesinden kavga etmişler
dir. Kirkonm akrabasmdan m r a n t 
Todorinin ellerini tutmuş, Kirkor da 
Todoriyi başmdan demirle yaralamış-
tu:, PoUs yaralıyı tedavi altma almış, 
Kirkor ile Hırantı da adliyeye vermiş
tir. 

İSTANBUL HAYATI 
Yalan ilâcı 

Kadıköy iskelesinde kanapeıün kB-
şeşine oturmuş Akşam gazetesini ka
rıştırıyordu. İç sahifeye göz gezdirir* 
ken birdenbire telâşla durakladı: 

- - Neeee? yalan ilâcı mı? hay kör 
olası hay. 

Yazıyı dikkatle okuduktan sonra yac 
nındaküere döndü: 

— Gördünüz mü püsküUü belâyı? 
Amerikah bir doktor yalan ilfla key-
fetmiş. İnsan bunu içince yahm uy
durmak kabiUyethü kaybediyor, her-
şeyin doğrusunu söylüyormuş. Hay Al
lah müstahakını versin o doktorun... 
Keşfedecek başka birşey bulamamif 
sanki... 

Yanmdakilerden biri güldü: 
— Ne oluyorsun yahu? Bundan sa

na ne, ne hiddetleniyorsun? 
Derin derin içini çekti: 
— Ne söylüyorsun azizim? Yalan 

ilâcından bana ne olur mu? Şu iki gün* 
lük yalan dünyasmda son ömrümüzü 
hoşça geçirelim diye arasıra bu çareye 
baş vuruyorduk. Hem bizimki meşm 
yalandır. Aile arasında hır gürün önü
ne geçmek için söylüyoruz. Gelgele-
lim, şhndi bu sliâh da elden gidiyor. 

Meselâ; akşama bir arkadaşa da-
vetUyim diye evden çıkıp geç valdt 
şöyle çakır keyif dönünce bizimki ilâç-
h kahveyi dayıyacak. Ardmdan da is
tintak başhyacak. Meyhanenin tezgâh 
başmda çakıştırırken arasıra karşı 
pencerelere göz atarak demlendiğimi
zi; yazm pazar günleri ahbap ziyare
ti bahanesUe evden kirişi kırıp plajlar
da göz ziyafetine daldığımızı akşam 
sofra başında ilâçh çorbajn içer içmes 
bülbül gibi şakır şakır anlattıktan son
ra ikinci şakırtıyı da komşular dinU-
yeceklo-. 

Karşuanda oturan şişman, gülünul-
yerek omuz silkti: 

— Üzülecdı birşey değil canım! Eve 
bu Uâcı sokmam vesselam. Zaten kor
kacak birşeyim yok ya... 

HiddetU zat müstehzi bir tebessüm
le ona döndü: 

— A iki gözüm. Sen Uâcı eve sok
mazsın amma; bizim evdeki çorbayı da 
kontrol edecek değilsin ya... Evde ilftç 
çilelerimi açmca, ya; bir aralık senin 
şu boğaz tenezzühlerinden de bahse-
diverirseeem. Acaba bizimkinin a | -
zmdan sizinkinin kulağına kadar var
maz mı? Sen kabadayıhğı bırak da, 
dua et, bu menhus ilâç bizim memle
kete girmesin. Yoksa, hepimizin ve bi
zim gibi daha birçok,biçarelerin hali 
haraptır. 

Vapura girerken üçünü de derin bir 
düşünce almıştı!.. Cemal Refik 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
kurumu Samsun kolunun 

kongresi yapıldı 
Samsun (Akşam) — Ulusal Ekono

mi ve Arttuma kurumu Samsun kolu
nun kongfresi evvelisi akşam Halk par
tisinde yapılmıştır. Kongreyi kurum 
başkanı açmış ve riyasete vali bay 
Puad Tuksal, ikinci başkanlığa Mer
kez bankası müdürü Necdet, kâtip
liklere de encümeni daimî başkâtibi 
Enver ve Halk partisi ilyönkurul âza-
smdan Ismaü Hamamî seçUerek mü-
zakerata başlamıştır. 

Kurumun 2 yıllık mesai raporlan o-
kımmuş ve aynen kabul edilmiştir. 
Bımdan sonra yeni idare heyeti inti
habı yapılmış, gizli reyle yapılan se
çimde başkanlığa Zarifi Atamer, sek
reterliğe Cevad Celâl özlü, ıpuhasip-
liğe Mediha Orhon, azaUklara da Ali 
Akçan ve Cemal Gelişen seçilmiglep» 
dir. 

— Ayağa kalk bay Amca, ayağa 
Kalk!.. Muhterem profesör bay Sami 
geliyor... 

... Bay Sami mühim bir adamdır, 
Almanyada kimya... 

... tngllterede fen... ... Fransada iktisad okumuş, âlim 
Mr zattırl.. 

B. A. — Sudan peynir, pamuktan 
zejrtinyağı yapabUiyor mu?... 

— Hayır!.. Fakat... 
B. A. — O halde bizim bakkal da-
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1^. Gaziantep mektupları 

Gazî yurdda 937 yılında 
neler yapıldı 

Dokumacılık süratle inkişaf etti, şehirde birçok 
imârat yapıldı, şehir bu yıl iyi suya kavuşuyor 

Gazianteb (Akşam) — Şdıir te
rakki ve inkişaf yolunda, büyük ve 
programlı bir süratle ilerlemektedir. 
Kahraman yurdun nüfus mikdan 
da artmakta ve gün geçtikçe bütün 
cenubun en kalabalık şehirlerinden 
birisi haline gelmektedir. Gazianteb-
de 937 senesi zarfında yîçılan işle
rin bir hulâsasuu veriyorum. 

Ziraî ve ikt isadî durum 
Yer ürünü bu yıl az olmuştur. 

Belllbaşh bir ihraç maddesi olan fıs
tık rekoltesi geçen yıl iki bin tonken 
937 de yalnız (650) ton elde edil
miştir. Gene geçen sene (350) ton 
raddesinde mahsul veren üzüm ve 
pekmez rekoltesi de üçte bire düş
müştür. Deli tütün de umulan ne-
ticejri vermemiştir. F^a t , bütün 
bunlarla beraber fiatlerdeki yüksek
lik vaziyeti kısmen kurtarmıştır. Her 
üç mahsul bereketli yıllarda Antebe 
hariçten ve Türkiyeden olmak üze
re iki müyon liraya yakın para ge
tirir. 

Toprak mahsulâtındaki azlığa mu-
kabU yerii sanatlar ve bu arada do
kumacılık çok inkişaf etmiştir. Bu 
hakikat 936 da iki bin olan tezgâh 
sayısının 937 senesinde üç bine çık
mış ve hattâ bu mikdan da aşmış 
olmasüe sabittir. Bühassa Alacalar, 
devlet fabrikalanmn faaliyete geç
miş olmalarma rağmen daima alıcı 
bulmakta ve stok mal kalmamakta
dır. Kilimcilik te ayni terakkiye 
mazhar olmuştur. Tezgâh adedinde 
bir yıl içinde iki yüz fazlalık kayde
dilmiştir. 

Mevcud iplik fabrikasına bu yıl 
İki bin ^l i bir yenisi daha katılmış
tır. Hükümet her iki fabrikanın 
iğ sayılanm beşer bine çıkartma 
müsadesini vermiştir. 

Ziraat Vekâletince halka parasıa 
dağıtüan Klevlânt pamuklarından 
İyi mahsul almdığı ve şehir fabrikar 
lanna hemen satüdığı için ekim art
mıştır. 

Kaçakçıhğın men ve taldbi yolun
da alınan sıkı tedbhrlerin güzel ne
ticelerinden olarak ipek dokumacılı
ğı yeniden calanmış ve yüzü müte
caviz tezgâh kurulmuştur. Debagat 
eski durgım vaziyetini bu sene de 
muhafaza etmiştir. 

Geçen yıUann umumî ihracatı 
8,892,000, ithalâtı 2,260,000 lira iken 
bu yıl ihracatı 428,000 lira fazlaslie 
4,320,000 ve ithalât ta 1,302,000 lira 
fazlasile 3,562,000 liradır. 

Şehir işleri 
Belediyenin 937 senesi çalışmala-

nmn en mühimmini su tesisatı teş
kil eder. Belediyeler bankasmdan 
akdolunan istikrazla 241 bin liraya 
İhale edilmiş olan tesisat bir hayli 
ilerlemiştir. Anteb, hayatî bü- ihti
yacı olan suya 938 senesi zarfında 
aı-tık kavuşacaktır. 

Şehir imâr plâm ve şehir haritası 
tesellüm edihniş, elektrik şirketile 
belediye arasmda mevcut pürüzler te
mizlenmiş, 8500 lira harcanarak yeni 
bir mezarlık tesis edUmiş, altı bin lira 
sarfUe belediye dairesi esaslı surette 
tadil edilmiş, dört yüz metre lâğım, 
580 metre uzunluğunda yol, 2170 met
re murabbaı asfalt, 480 metre murab-
baı kaldırım tamiatı yapümış, istim
lâk İşleri için otuz bin küsur lira har
canmış, âbide parkmm birinci kısım 
tamamlanmış, fukara ve acezeye ge
reken yardımlar gününde yapılmış ve 
belediye bütçesinde kırk bin lira faz
lalık görülmüştür. 
Sıhhat işleri ve yol faaliyeti 

Bu yü sıhhî durum normal geçmiş, 
teşkUât vazifesini yapmış ve bu saha
da da bazı yenilikler vücuda getiril
miştir. 75 yataklı olan hastanenin 
muhite yaptığı hizmet her türlü tak
dirin fevkindedir. Sıhhat müdürlüğü 
firengili ve malaryaJılan takibe ve 
tedaviye devam etmiştir. Tırahom 
mücadele teşkilâtı da mesaisini artır
mıştır. 

Vüâyeti mülhakata ve civar şehir 
ve kasabalara bağlıyan ve ezcümle, 
Kilis, Nezip, islahiye. Narh, Fevzipa-
şa, Akçakoyunlu ve Maraş taraflarm-
da yeniden bir çok şoseler inşa ve 
bütün yollar esaslı tamirat yapıl
mıştır. 

Kültür faa l iyet i 
Devamlı surette inkişaf eylemekte 

olan Gaziantep lisesi, 934 - 35 ders 
yılı sonunda 25, 935 - 36 da 30 bu yü 
İse 41 mezun vermiştir. Orta kısımdan 
51 genç meztm olmuştur. Lisede bu 
yü altmış dokuz yataklı bir de pan
siyon açümıştır. Halkın yardımı ve 
Vekâletçe verilen tahsisatla bu yü 
altı dershaneli ve geniş lâboratuvarlı 
ikinci bir paviyon inşa olunmuştur. 
172 öğretmenin çalıştığı 77 tam ve 
noksan teşkilâtlı Ukokullarda 7812 
çocuk okumuş, tam devrelilerden 378 
ve noksaiı devreli köy okullanndan da 
268 ki ceman 646 talebe mezun olmuş
tur. Geçen yü ayni oklulardan mezvın 
olanlann sayısı 553 dür. 

Bu yü içinde yedi ilkokul binası 
yaptırılmış, Nezib ve slahiye mekteb-
leri bitirümiştir. Bühassa köylerde 
Maarif Vekâletinin plânına uygun 
şekilde okul İnşası hızla devam et-' 
mistir. 

Halkevi çalışmaları 
Neşriyat sahasmdan Türkiye bi-

rlncUiğlnl alan ve Dil kurultaymca 
kuruma ta çok faydası dokunmuş 
olarak sayılan Gazianteb Halkevinin 
937 faaliyeti de takdire şayandır. 
Çalışmalanmn hepsini vermeğe im
kân olmadığı cihetle kısa bir hulâsa 
yapıyoruz: 

937 yılı içinde; Folklor derlemele
rine devam edilmiş, kitabeler toplan
mış eski asar hakkmda notlar alın
mış, türküler ve ananeler toplan
mış, dört kıymetli tedklk eseri neşre-
dllmşl, TUbişar ve Kargamiş tarih 
harabelerinde İncelemeler yapılımş, 
on beş konser ve 20 temsU verilmiş, 
çocuk bayramı senaryolar hazırlana
rak filime çektriilmiş, sporcular için 
bir saha tanzim ve tesviye olunmuş, 
lise ve yfiksek tahsil gençliğine yar
dım edilmiş, Kitabsaraymm mevcu
du üç bine ulaştırılmış, okuma oda-
smdan bir yılda on İki bin vatan
daş İstifade etmiş, hoparlörler her 
akşam havadis ve gazete İle gençlik 
neşriyatı yapümış, on nümıme kö
yünde bir çok yenilikler vücude ge
tirildiği gibi diğer bir çok köylere 
müteaddid geziler tertib edilerek fay
dalı konferanslar verilmiş, şehirde ve 
köylerde yüzlerce hastaya balalmış, 
vUâyet köycülük bürosıma azamî 
yardımda bvüunulmuş, buğday çe-
şidleri getirtielrek köylüye dağıtü-
mış, daimî müze ve sergi açılmış, 
muhtelif lisan, biçki, dikiş, temsil, 
hesab, usulü defterî ve musiki kurs
larına binlerce yurddaş devam et
miş, cezaevinde bir ulus okulu ve 
şehirde zehirli gaz kursu açılrmş, 
ulus okulundan 67 ve gaz kursun
dan 68 vatandaş vesika almıştır. 

Bir yü İçinde Halkevinin çatısı al-
tma giren ve muhtelif vasıtalarmdan 
istifade edeıüerln sayısı yüz bin
den fazladır. Evin neşriyat sayısı yir
mi biri bulmuştur. 

Dünyanın en büyük tarak 
gemis i 

Berlin 3 (A.A.) — Çifte uskurlu 
Fuşing mayin tarak gemisi bugün 
Dantzig civarında kâin Şihav tez
gâhlan tarafından denize indiril
miştir. 

Yangtze ve Uangpo üzerinde bey
nelmilel nakliyatı temin edecek olan 
bu gemi dünyamn en büyük ve en 
modem tarak gemisi olacaktır. 

Çin sefiri Tienfang Ue Milletler Ce
miyetinin Dantzig'deki komiseri Bu-
kard, geminin denize indirme mera-
shninde hazır bulunmuşlardır. 

Nişan/anma 
Merhum eczacı bay £^m Pertevin 

kerimesi bayan NEYİRE Ue merhum 
general Şevket Turgudun oğlu Er
gani bakın T. A. Şirketi direktörü 
bay ŞEVKET TURGUD nişanlan
mışlardır. 

Yeni çifte sonsuz saadet dileriz. 

Dempsey ve çocukları 

P E Ş T E 
Sergisinde 6 gün 

B Ü K R E Ş 
Şehrinde t gün 

(Otel, vapur, tren, yonek, gezme 
hepsi beraber) 

98 LİRA 
30 Nisan — 10 Mayıs 

Müracaat: N A T T A İstan*»! 
TeL 44914 

Bu akşam 
Nöbetç i e czane l er 

Şiflll: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Takâim: tstlkl&l caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkovlç, 
Yüksekkaldınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoglun-
da Barbut, Eminöntt: Salih Necati, 
Fatih: Hamdi, Karagümrttk: Meh-
med Arif, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: 
Asaf, Aksaray: Nuri, Beşiktaş: Halid, 
Fener: Balatta Hüsameddin, Kumka-
pı: Lâlelide Haydar, Küçükpazar: 
Yorgi, Samatya: Yedikulede Teohlos, 
Alemdar: Divanyolunda Esad, Şeh
remini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: Al-
tıyol ağzmda Merkez, Modada Ne]ad 
Sezer, Üsküdar: Çarşıboyunda Ömer 
Kenan, Heybellada: Halk, Bûyüka-
da: Şlnasl Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
takfly, Amavutköy, Bebek, Beykos, 
Pagababçe ve Anadoluhisanndaki ec
zaneler her gece açıktır. 

Ağır sıklet boks esU dünya gamplyonu Dempsey ailesine çok bağhdır. 
Kansım çocuklarım pek sever, boş vakitlerini dalma onlarla birlikte geçirir. 

Yukarüd resimde fampİ3ron sırtına iki çocuğunu almış olduğu halde ka-
rısile görünüyor. * 

Bu Çarşamba akşamı S U M E R sinemasında 
DEANNA DURBiN' in 

Greta Garbo'nun ni§anhsı LEOPOLD STOKOWSKİ'nin meşhur ORKEST
RASININ iştirakile çevirdiği ve musiki güzelUği hususunda «Bitmemiş Sen-
foni»nin fevkinde olan 

100 ERKEĞE BİR KIZ 
Fransızca sözlü büyük harikai san'atini takdim edecektir. İhtiraslı ve ih-

tişamh bir mevzuda olan bu şaheserde: MOZART'm (ALLELLUİAH)hım (Te-
ganni heyeti ve orkestra ile), LİTZT'in (LOHENGRİN) ve (RAPSODÎ) sini, 
TCHAİKOWSKİ'nin (5 NCİ SENFONİ) ve VERDİ'nin TRAVİATA sim dinli-
yeceksiniz. 
Fiyatlarda zammiyat yoktur. Biletler şimdiden satılmaktadır. 
Bu film şehrimizin başka hiçbir sinemasmda gösterilmiyecektir. 

•«*ijer 

Bu akşam S A K A R Y A Sinemasında 

P o l o n y a mil l î takımı 
B e l g r a d d a 

Belgrad 3 (A.A.) — Bugün Bel-
grad'da Polonya ve Yugoslavya ta-
kımlan arasında beynelmUel bir fut
bol maçı yapılacaktır. 

Polonya takımı dün akşam Bel-
grad'a gelmiş ve istasyonda Yugos
lavya futbol federasyonu mümessili 
Ue kalabahk bir halk kütlesi tara-
ftndan karşılanmıştır. HaUc Polon
yalı 03runculan şiddetle alkışlamıştır. 

Diğer taraftan bugünkü pazar gü
nü P n ^ takınuna karşı oymyacak 
olan Belgrad şehri futbol takımı, dün 
akşam Prağa gitmiştir. 

A m e r i k a hükümet iş lerinin 
servisi hakkındaki k a n u n d a 

değiş ikl ik yap ı lacak 
Vaşingtin 3 (A.A.) —> B. Ruzvelt, 

meclis liderlerinin tavsiyeleri üzeri
ne, hükümet servislerinin tensiMne 
dair olan kanımda bazı değişiklikler 
yapmayı kabul etmiştir. 

Ö L Ü M 
Mülga Darülfünun Fen Fakültesi T« ec

zacı, dl9Çl mektepleri müdürü, emrazı u-
mumiye profesörü doktor Mazhaa Hüsnü 
Dural vefat etmiştir. Cenazesi O nisan 
938 salı günü saat 11,30 da Cagaloğlun-
da Halk partisi karcısında Zeki B. apartı-
mıuımm 1 numaralı dairesinden kaldırı
larak namazı Beyazıd camisinde kılındık
tan «onra ebedi metfenlne defnolunacak-
tır. 

Allah rahmet eylesin 

lillll|||lllli! 5 nisan salı gûnû akşamı TURAN tiyatrosunda 
Şehir tiyatrosu sanatkârlan tekmil kadro ve dekor 
gardroplarile birlikte Sanatkâr Naşid ve arkadaşları 
2 büyük oyun birden B O Y Û K HALA komedi 
3 perde ESKİ ADETy|R_komediJ_perde_ 

Harikulade bir 
Te tatil bir 
filminde buluştular 

macera 
BARBARA STANWİCK 

ve 
JOE MAC CREA 

K A D I N K A L B İ 
—Yakında M E L E K sinemasında 
fHiND MEZARIİ 

fEHZADEBAgi TURAN TtTATBOSü 
Sanatk&r Ka îd ve a)rka-
da^Ian, Hakkı Rugen, 

Eyüp Sabrı birlikte 
madmazel Mlçe - Pen-
çef varyeteslııln İftira-
Ule Halk gecesi. Localar 
100 her yer 20 paradi 10 

ADA HİLBSt 
Vodvil 3 perde 

tımitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli TİIâyetl mektep kitapları w».tut 
yeri. Her ncTİ kırtasiye «efltlcri, 
Naunan dlklg ve yan makineleri, Eo-
dak fotoğraf makine ve leTanmı 

aaire bnlnnnr. 

Bu akşam 9 da 
Bakırköy Çankaya 

sinemasmda 
ESKİ TAS ESKt H.VM.\AI 
operet - Bale - Orkestra 
6 nisan çarşamba akşamı 
9 da Fransız tiyatrosun

da sanatkâr Na îd -
Halk Opereti, Muallâ 

Konseri Garden Bar varyeteleri 
ERTCGRÜL SADİ TEK TİYATROSU 

Senenin son temsilleri 
Bu aşkam (Kadıköy -
Süre3rya) da İlk defa 

olarak büyük vodvil 
K O N T A K T ^ P T l 

Salı (Bakırköy), 
Çarşamba (tjsküdar) da 
K O N T A K Y A P T İ 
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Dünyanın en büyük posta 
vapuru yapılıyor 

Yeni vapurun hacmi 86 bin tondur. Süratinin 
saatte 35 mili lıuiacağı iimid ediliyor 

İngilizler dünyanın en büyük posta 
yapurunu yapmağa başlamışlardır. 
Vapurun hacmi 86 bin ton olacaktır. 
ŞimdiM halde dünyanın en büyük va
puru Normandi'dir ve hacmi 83,423 
tondur. Bımdan sonra Kuin Mary ge
lir ki bunun hacmi 81,235 tondur. 

Yeni vapur Olaskovda John Brown 
tezgâhlarmda yapılmaktadır. Şimdi
lik vapura 552 diye numara varilmiç-
tir. Vapurdan 552 diye bahsedUmek-
tedir. Fakat inşası bitince Kuin Ell-
zabet adı verileceği muhakkak gibi
dir. 

Yeni vapurun uzunluğu 310, ge
nişliği 39 metre olacaktır. Kuin Mary 
nin de genişliği bu kadardır. Nonnan-
di, daha büyük olduğu halde genişliği 
36 metre 40 santimetredir. 

Kuin Elizahet diğer iki vapurdan 
daha az yüksek olacaktır. Buna se
bep havanm mukavemetini azaltmak, 
6u suretle sürati artırmaktır. Vapu
run İM bacası olacaktır. Bacaların 
yüksekliği 13 metreyi bulacaktır. 
Kuin Mary'nm teknesi zırhlılar gibi 
yapılmıştu:. Yeni vapurunki yarış 

«nıiMiıııınmwııııııııwıııınınııııııııııııııuııw 

I yatları gibi olacaktır. Vapurun mald,-
nelerinin kuvveti 200 bin beygir ola
caktır. Normandi'nln 160 bin beygir
dir. 24 ka2an yerine 3 büyük kazan 
konacaktır. 

Tekne hemen hemen bitmiş gibidir. 
Emniyet noktası düşünülerek İçice 
iki tekne konmuştur. Bu suretle âde
ta iki vapur yapılmış gibidir. 

Yeni vapurda bilhassa sürate 
ehemmiyet verilmiştir. Vapurun 
30 mUden yukan gideceği muhak
kaktır. 34, 35 mUi bulması muhtemel
dir. Bu suretle maVi kordelâ Norman-
diden alınacaktır. 

Kuin Elizabette 14 güverte buluna
caktır. Biri spora, biri güneş banyo
suna, biri sandallara mahsustur. Di
ğer güverteler kapalıdır ve gezinti 
içindir. Vapurda büyük bir çarşı, yüz
me havuzlan da bulunacaktır. 

Vapur 940 senesinde bitecek ve 
tahminen 45 milyon Türk lirasma 
mal olacaktır. Vapurun inşası, muh
telif şubelerde çalışan 200 bin işçiye 
iş temin etmektedir. 

İşin farkında olmıyan kadın 
Viyanada oturan bayan Amelia 

S^ızenbah» 72 yaşındadür. Bu ka
dıncağız hayretten ağn bir fcanf 
»Vk kabmş. 

^ y a n Amelia hastalanıyor, bir 
'»afta yatağından kalkmıyor. Bir 
"»afta sonra pencereden bakıyro, 72 
yd oturduğu Viyanayı, Viyanasım 
tamyaımyor. Gördüklerine inanamı
yor. 

Hemen giyinen ihtiyar kadın so
kağa fu-hyor, kürk yıldanberi ekmek 
aldığı fmna gidiyor. Fırmcınm çıra

ğı da koluna Nazi haçım bağlanışı. 
— Oğlum diyor, sana ayıp değil mi 

nhıhalif hareket ediyorsun?.. Çıkar 
kolundan o haçı!.. 

Bu sözleri duyan fnmcınm çırağı 
da hayret ediyor: 

— Bayan Amelia, rüya mı görü
yorsun?.. Bir haftadaaberi u3aıyor 
muydlunuz? Olabilir. Amma Hitler 
uyumuyordu; bir haftada Viyanayı 
Alman şehri yaptı!.. 

Bayan Amelia'nm ağzı hâlâ hay
retten bir kanş açık duruyor!. 

E n ç o k e v l e n i l e n d i y a r l a r 
Güney Afrikada her sene 1000 ki

şide 10 kişi, Almanyada 10 kişi, Am»-
»^kada, Danimarkada 9 kişi, İngUte-
re, Japonya, Çekoslovakyada, 8 kişi; 
^jantinde, Belçikada, Avusturyada, 
^aiısada, Hollandada, îtalyada, Is-
^Çrede 7 kişi; İspanyada, Urguayda 
8 kişi; Irlandada 5 Idşi; Kolumblya-
da 4 kişi, Jamaikte S Mşi evlenir. 

Avusturya Almanya olduğu için 
Almanyada her sene 1000 kişide 17 
kişi evlenecktir. 
T r e n g ü r ü l t ü s ü d u y u l m ı y a c a k 

Vagon tekerlekleri, bir raydan öbür 
raya geçerken gürültü eder; tren yol 
alırken, yolculorm kulaklannda hep 

»u muttarid, bu yeknasak gürültü var-
öır. Trenden indikten sonra da Insa-
«m başı bir müddet uğuldar. Tren 
yolculuğunu arttıran bu gürültüdür. 

Büyük bir şimendifer kumpanyan, 
Ĵ ıç ses aksettlrmiyen vagonlar yap-
fiak üzeredir. Bu vagonlarda seya
hat edenler, tren saatte 120 kilometre 
'iızla yol aldığı sırada yavaş sesle ko-
»luşabUeceklerdir. 

' Mühendisler, raylarm boylarım 
Uzatıyorlar, iltisak noktalaruu azal
tıyorlar ve iki rayı birbirlerine kay-
»latarak birleştiriyorlar. 

Bugünkü raylarm uzunluğu 9 ilâ 
14 metredir. Gürültü çıkarmıyacak 
raylaiin uzunluğu 80 metre olacak
tır. 

Kral Faruk'un aşuresi 
Mısırın genç kralı Faruk, veliahd 

prens Mehmed Aliye orijinal bir he
diye verdi. 

Prens Mehmed Ali kâşanesinde Mı-
sırm yüksek ricaline bir ziyafet veri
yordu. 

Yemek sona ererken, saraydan aşu 
re geldi. Kral prensin misafirlerine 
ikram etmişti. Kepçelerle aşure tabak
lara dağıldı. Her misafir kaşığında bir 
iki tane altın lira buldu. Bunlar yeni 
basılan kral Faruğ^m altınlarıydı. 

Orta çağlarda Araplar taltif ve zen
gin etmek istediklerine aşure gönde
rirler ve aşureye mücevher atarlardı. 

Kral Faruk eski bir ananeyi ihya 
etti. 
Amerikada otomobil kazaları 

Amerikanm küçük bir şehri olan 
Stok - on - Trent şehri belediye mec
lisi bir toplantısında, otomobU kaza-
larmın her sene arttığım konuştu ve 
yollara şu lâvha}^ asmağa karar verdi: 

«1937 de, şehrimizin yollarında oto
mobU kazasından 8 kişi öldü.» 

Bu topla;ntıda bir de statistik görül
dü. Bu statistiğe nazaran Amerika
da senede 1,317,000 kişi otomobU ka-
zasmda ölmüştür. 

Bir milyon üç yüz on yedi bin ölül.. 
Napolyon ordusu 19 sene harbetti ve 
ancak 635,000 vefiyat verdi!... 

Aynı günde doğanlar 
• Oeçen gün ayni günde Romada 
Hanciye Naztn Bay Galeazzo Ciaıu/-
^un, Londrada da Bay Neoü Çember-
iaynin senet devriyeleri hutîandt. 

Bu iki zat ayni ayın, ayni gününde 
doğmuşlar, amma ayni senede değü. 
İtalya Hariciye Nazın otuz bej yofin-
da, Çemberlayn ise 72. 

lYugoslavyada bir tren kazası 
oldu 6 ölü 18 yaralı var 

Belgrad 3 (A.A.) — Bu gece Belgrad 
Saraybosna treni bir inhidam netice
sinde raylar üzerine dökülen taş yığı-
hına çarpmış ve lokomotif ile üg va
gon yoldan çıkmıştır. 

Şimdiye kadar enkaz altmdan 6 ölü 
ye 18 ağu: yaraU çıkarıUnıştır. 

S o v y e t R u s y a d a b i r t evk i f 
Brüksel 3 (AA.) — «Yirminci 

Asır» gazetesi, Belçika komünist par
tisi eski kâtibi B. Hanri Döbök'ün 
karısı ile çocuğımun bnudan bir ay 
evvel Moskovada tevkif edildiklerini 
haber vermektedir. 

B. Döbök'ün kana aslen yaiıudi 
plan bü: Rus kadınıdır. 

Tunusta halkın siyasî 
düşüncesini serpuşuna 

bakarak anlamak kabildir 
Bir kaç gün evvel Parlsten gelen 

telgraflar Tunusta bir kaynaşma ol
duğunu. Düstur f ırkasınm bir beyan
name neşrettiğiıü bUdirlyordu. Fırka 
beyannamesinde Tunustaki idare şek
line itiraz ederek Fransanm bir gün 
en sıkışık zamamnda Tunusu yanm-
da görmezse şaşmamsı lâzım geldi
ğini söylemektedir. 

Tımustaki kaynaşma yeni bir şey 
değildir. Umumî harpten sonra baş
lamıştır. Fakat en ziyade 930 senesin
den sonra şiddetlenmiştir. Bir aralık 
kanlı hadiseler olmuş, fakat alman 
tedbirler üzerine sükûnet temin edil 
misti. Maamaf İh bu sükûnet daha zi
yade zahirî idi. Hoşnutsuzluk için için 
devam ediyordu. Kül altmdaki ateş 
son günlerde yeniden meydana çık
mıştır. 

Tunus Afrikanın şimalinde Cezayir 
ile Trablusgarp arasmda zengin bir 
memlekettir. Nüfusu iki buçuk mil
yona yatandır. Madeni servetinden 
başka mahsulâtı çok bereketlidir. Bu
rada bilhassa bağcılık, şarapçılık, zey-
tinyağcılık ve hububat yetiştirmek 
çok Ueri gitmiştir.' 

Tunus bir zamsınlar müstakU bir 
hükûmettL 1881 de Fransa bu hükü
meti himayesi alt^ıa aldı. Tunusta 
bir bey olmakla beraber bütün idara 
Fransızlarm elindedir. Harpten sonra 
genç nesil bu vaziyetten hoşnutsuz
luk göstermeğe başlamış, milliyetçi
ler bir araya gelerek teşküât yapmış
lardı. Fakat eski fikirliler «nemize 
lâzım!» diyerek bu cereyana; karışmı
yor, hattâ müliyetçüerin faaliyetini 
iyi görmüyorlardL 

Tunusta halkın hangi smıfa men
sup olduğunu anlamak pek kolaydır. 
Eski fikirliler, koyu muhafazakârlar 
kısa Tunus fesi üzerine büyük sank 
sararlar. Orta halkm başmda kaim 
uzım püsküllü kısa fes vardır. Terak
kiperverler ve gençler Mısırkârî uzun 
fes giyerler. Bunlann arasmda şapka 
giyenler de çoğalıyor. 

929 da dünya buhranı başgöster-
dikten sonra Tunusta hoşnutsuzluk 
şiddetlendi, bunun neticesi olarak 
milliyetperverler kuvvetİMimeğe baş
ladılar. 930 senesinde Düsturculann 
azası 3000 iken 2 sene içinde bu mik-

Tunusun vaziyetini gösterir harita 

Tunustaki kaynaşma ve 
milliyetçilik cereyanı son 
Srûnlerde şiddetlenmiştir 
Düstur fırkasmın âzası 
930 da 3000 iken 932 de 
200 bin oldu. B u g ü n 

yarım milyonu buldu 

tar 200 bin oldu. Bugün yarım mil
yonu bulmuştur. 

Tunuslular çok mutedil adamlar
dır. Buna rağmen kajmaşmamn art
ması iktisadî vaziyetten üeri gelmiş
tir. 930 senesinden sonra zeytin, zey
tinyağı, buğday fiatleri çok düşmüş
tür. 929 da zeytinyağmm kentali 950 
frankken 935 de 300 frank olmuştur. 
Buğday fiati de hemen bu nisbette 
düşmüştür. Şarap mahsulüne gelince. 

Samsunda bir cinayet 
Karısını kaçıran 
genci öldürdü 

Samsım 1 (Akşam) — Dün gece şeh
rimizde bir cinayet olmuş Dereler ka-
riyesinin eski muhtan Oflu Talip Saa
det caddesinde meçhul bir şahıs tara-
fmdan 5 el kurşun atılmak suretile öl
dürülmüştür. 

Hâdise şöyle olmuştur: Muhtar Ta
lip şehre geldiği zamanlarda bu cadde 
de oturan akrabalarmdan birinin evin
de kalmaktadır. O gece saat 8,30 da eve 
dönmekte olan Talip evin bulunduğu 
sokağa girer girmez köşeden meçhul 
bir şahıs taraf mdan atılan kurşunlar
dan aldığı yaralarla derhal ölmüştür. 
Cinayeti TaUbin bundan bir ay evvel 
iki arkadaşı üe birlikte köydeki evine 
zorla girerek kansuu kaçdırdığı Hüse-
ylnln yaptığı zarmedllmiş ve derhal 
bu noktadan tahkikata girişilmiştir. 
Yapılan tahkikatta bu cinayeti işledi
ği tesbit edildiğinden katil Hüseyin 
tevkif edilmiştir. Sorgular devam edi
yor. 

Mareşal Voroşilof hasta değil 
Moskova 3 (AA.) — Mareşal Voro-

şUofun hasta olduğu hakkmda ecne
bi memleketlerinde dolaşan haberler 
tekzib edilmektedir. Mareşahn sıhha
tinin mükemmel olduğu temin edil
mektedir. 

Çocuktan kurtarmak için Esir
geme Kurumuna para yardtmt 
yapma. 

Demokrasiler 
cephesi 

İngiliz amele fırkası lideri 
böyle bir teşekkül istiyor 

Nevyork 3 (A.A.) — İngiliz amele 
fırkası lideri ve Londra belediye mec
lisi reisi B. Herber Morlson, haliha
zırda Amerika amele fırkasınm misa
firi bulunmaktdır. 

Şerefine tertip edilen ziyafetin so
nunda bir nutuk söyliyen bu zat, Ame-
rikahlan infirad siyasetinden vaz ge
çirmeğe davet ederek bu siyasetin me
safelerin artık mevcut olmadığı bir za
manda pek eski bir telâkki olduğımu 
söylemiştir. 

Hatib, İtalya, Almanya ve Japoya-
mn haricî siyasette önayak olmaları
na mâni olmak için büyük Britanya-
nm teşebbüsü ile bir demokrasüer cep
hesi vücude getirilmesini iltizam et
miştir. 

Bımunla beraber hatib, totaliter 
devletlerle müzakereler yapılması fik
rini reddetmemiş ve şöyle demiştir: 

«Zira rejimlerûı arkasında menfaat
leri diğer mUletlerin menfaatlerinden 
hiç te farkh olmayan milletler vardır.» 

S u d ö k e r k e n c e p l e r i n i 
k a r ı ş t ı r m ı ş l a r 

Oalatada oturan Mustafa Isminda 
biri, Taksim helâsmda su dökerken 
yanma gelen bir adamın ceplerini 
kauıştumakta olduğunu farketmlf 
ve yakahyaiak polise teslim etmiştir. 
Mehmed adım taşıyan bu adam hak
kmda poliss^ tahkikat yapılmaktar 
dır. 

ihracat hemen kamilen durmuştur. 
Tunusta şarap pek az sarfedilü-. Şa
raplar, hemen kamilen Fraiısaya gön-
derilirdl. Fransa Tunustan gelecek 
şarapları kontenjana tâbi tutmuştur. 
Bu yüzden sevkiyat durmuş, şaraplar 
satılamamaga başlamıştır. 

Bu vaziyetin neticesi olarak vari
dat azalmıştır. Halbuki masraf müte
madiyen artmıştır. Bütçe harpten ev
vel 45 milyon frankken 932 de 800 
milyon frangı bulmuştur. Vergiler çok 
arttınlmış, halk büyük bir sefalete 
düşmüştür. Bir zamanlar yerli kadm-
larm göğüsleri altm dolu idi, bunlar
dan eser kalmamıştır. Tariada çalışan
lara günde 5 frank veriliyor. Şehirde 
aylık kazanç 300 - 500 frank arasm-
dadır. Halbuki memurlar Fransada-
ki gibi, yani çok bol maaş ve üçte bir 
de zam alıyorlar. Halk en ziyade buna 
kızıyor ve diyor ki: 

— Tunus Akdeniz sahüinde havası 
ve suyu mükemmel bir yerdir. Iklım 
itibarile Nis'e benzer. Fransaya da 
pek yakmdır. Neden memurlara hem 
bol maaş, hem de Fransa harici diyo 
üçte bir zata veriliyor. Bu para bizim 
cebimizden çıkıyor. 

Tunusluları kızdıran bir nokta da 
şudur: Cezayir ve Fas istediği yerden 
istediği eşyayı getirtebUdlğl halde 
Tunus Fransadan başka yerden hiç 
bir şey alamaz, buna mukabil Fransa
ya her şeyini gönderemez... Bu âdeta 
bir tarafh bir gümrük birliğidir. Tu
nus 933 de Fransaya 373 mllytm 
franklık mal sattığı halde 942 milyon 
franklık mal almıştır. 

Son senelerde Tunusta İtaljraa 
propagandası da şiddetlenmiştir. Bu 
memlekette 100 bin İtalyan vardır. 
Bir zamanlar bunlann büyük teşki
lâtı yoktu. Trablus harbinde İtal-
yanlarm uğradığı güçlükler İtalyanın 
nüfuzunu azaltmıştı. Faşistler iş başı
na geldikten sonra kuvvetli teşküât 
yapüdı. Mektepler, bankalar açüdı. 
Gazeteler neşriyata başladı. Bu suret* 
le halk arasmda İtalya lehinde pro
paganda yapılmağa başladı. 

[Yukarıdaki malûmatı İUustration 
gazetesinde çıkan bir makale serisin
den aldık. Illustration, Tunus işine 
ehemmiyet verilmesini tavsiye ediyor. 

Fransada prevler 
Sitroen fabrikası amelesi 

işe başlıyor 
Paris 3 (AA.) — Sitroen fabrikala-

nmn amele ve teknikçüerlnden mürefc» 
keb bü: heyet hükümetin IhtUâfa ni
hayet vererek pazartesi günü İşe bal
lanması hakkındaki teklifüü kabul et-
mistir. 
Sitroen fabrUcalannm müdürlüğü hü« 

kûmetin tekliflerlrü kısmen kabul et
miş ve istisnaî hakemlik hakkındaki 
teklifi reddetmiştir. 

Sitroen müdüriyeti maden endüst
risinin heyeti umumiyesinln yevmiye
lerin arttınlmasmı istediğini beyan et« 
mistir. Meselenin umumî plânda ka
nım dairesinde halledUmesl lâzım gel
mektedir. 

Diğer cihetten umumî iş konfede
rasyonunun maden federasyonu hükü
metin tayyare fabrikalanndaki IhtUâ-
fı halletmeğe matuf tekUflni kabul 
etmiştir. 

Paris S (A.A.) — Yeni grev hareke
tinin Lü ve diğer vilâyet şehirlerine 
sirayet edeceği anlaşıhyor. LU'de ma
rangozlar grev Uân edeceklerini bUdir* 
mislerdir. 

Angulem'de, grev haUnde bulunan 
bir fabrikadan kamyonla kâğıd çıkar
mağa teşebbüs eden bir şoför grevci
ler tarafından ağır surette yaralan
mıştır. 

Kolombiya Hariciye Nazırı 
Bogota 3 {AA.) — Yeni Kolombiya 

kabinesi teşekkül etmiştir. Hariciye 
Nezaretine Antonya Roşa tayin edil-
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PAZARTESİ KONUŞMALARI: 
Yakın tarihimiz hakkında 

Bîr kitap ve bîr dilek 
Türk Tarih Kurumu 

Türk tarih kurumunun VII. neşri
yat serisinin 3 üncü kitabı olarak (Ku
leli vakası) hakkında güzel bir etüd 
kazanmış bulunuyoruz. Kurumun de
ğerli sekreteri Uluğ İğdemir, vaka hak
kında mevcud bütün vesikaları göz
den geçirmiş ve mevcudiyetinden ha
berdar olmadığımız yeni bir vesika ile 
şimdiye kadar devam edegelnUş bir 
kanaatin yanlışlığını meydana koy
muştur. İlk eserile böyle verimli bir 
emek mahsulünü bize kazandırmış 
olan bay Uluğ'u tebrik ederken kendi
sine teşekkür etmeği vazife büirim. 

Vaka şudur: 
(1276-1859) da, Abdülmecid devri

nin son yıllarında bir gizli cemiyet ku
ruluyor. Gayesi, Sultan Mecidi tahttan 

indirip Abdülâzizi padişah yapmak
tır. Cemiyetin başında Süleymaniyeli 
şeyh Ahmed, Çerkeş Hüseyin paşa, Ar-
navud Cafer Dem paşa, Tophane müf
tüsü Bekir efendi, hoca Nasuh efendi, 
şeyh Feyzullah vardır. Reis şeyh Ah-
tnettir. Bunlar düşüncelerini tahak
kuk ettirmeden yakayı ele vermişler 

"ve Kuleli kışlasına tıkılmışlardır. Esa
sen vakaya Kuleli adının verilmesi 
bundandır. Yapılan muhakeme netice-

" sinde şeyh Ahmed, Hüseyin paşa. Arif 
ve Rasim beylerin idamlarına hükme
dilmiş ve Cafer Dem paşa intihar etti
ği için cezasını bulmuş farzolunmuş-
tur. Fakat padişah idam mahkûmi
yetlerini müebbed küreğe tahvil etmiş
tir. Diğer cemiyet azasına da nefiy, ha
pis gibi cezalar verilmiş ve vaka böy
lece kapanmıştır. 

Bu vak'anm aslı ve mahiyeti hak
kında şimdiye kadar bildiklerimiz şun
lardı: 

Engelhartd, (Türkiye ve Tanzimat) 
adlı eserinde. Kuleli vakasında adı ge
çen ve ileri gelen zatların, Abdülmeci-
din son devresinde işlerin bozulmasın
dan müşteki olmaları dolayısile na
muslu adamlardan bir heyeti vükelâ 
teşkil etmek, diğer taraftan bilâtefrik 
cins ve mezhep bütün Osmanlı tebaa
sını temsil edecek bir mecljsi mebusan 
tesis etmek arzusunda olduklarını söy
ler. 

Müsteşrik Vambery, (Osmanlı hü
kümeti meşrutasının istikbali) adlı ya
zıda Kuleli vakasını Türkiyede inkılâp 
hareketlerinin başlangıcı olarak gös
terir. Millete meşrutiyet vermek isti-

yenler tarafından teşkil edilen bir cemi
yeti hafiye olduğunu söyler ;Ve mensup
larım hürriyetperverler diye tavsif 
eder. (Bunları söylerken Vambery'nin 
yaptığı tarihî hatalar kitapta tenkid 
edilmiştir). 

Ebuzziya merhum kulaktan, Ahmed 
Rasim ondan naklederek ve diğerleri 
bu mevzua temas ettikleri zaman meş-

. rutiyet için değil, hal' maksadüe ya
pıldığını söyliyerek biribirinden alma 
şöyle böyle malûmat vermişlevdir. Yu
suf Akçura merhum daha., ziyade 

Engelhartd'in tesiri altında kalmakla 
beraber Takvimi Vekayiden istintak 
evrakının olduğunu istidlal ederek bu 
aslî menabiin bulunmasını tavsiye edi
yor. İşte bay Uluğ'un elde ettiği bu 
aslî kaynaktır: Defteri Mühimmei 
Mektum. 

Başvekâlet hazinei evrakında bulu
nan bu vesika, o zaman maznunlar 
hakkında son kararı veren ve bir nevi 
mahkeme vazifesini gören heyeti vü
kelânın her maznun hakkında ayrı 
ayrı verdiği hükümleri ve bunlara dair 
irade suretlerini ihtiva eden bir defter
dir. (Üssi inkılâp) da Ahmed Mithatın, 
(On üçüncü asrı hicride Osmanlı ri
cali) makale"silsilesinde Mehmed Ga
lip ve Ali Riza beylerin, (Tarih musa
habeleri) nde Abdürrahman Şeref mer
humun sezdikleri, fakat yazılı bir vesi
kaya dayandırmadıkları görüşleri da
ha esaslı, daha etraflı bir şekilde bu 
defterin muhteviyatında görülmekte
dir. O bize gösteriyor ki Kuleli vakası 
bir meşrutiyet dileğini istihdaf etmek
ten çok uzak olduktan başka tam ir
ticaî bir harekettir. Tanzimatın ilâni-
le açığa vurulmuş olan garblılaşma da
vasını yıkıcı, geri bir ihtilâl tasavvu
rudur. 

Bir defa gizli cemiyetin reisi şeyh 
Ahmed, Beyazıd medresesinde rüya ta
bir eder ve ders okutur bir softadır. 
Müslümanla hıristiyanı kanun naza
rında müsavi sayan Gülhane fermanı
nın ruhuna muarızdır. Onun gibi maz
nunların ekserisi esas davanın şeriati 
muhafaza olduğunu söylemişlerdir. Ne 
Hüseyin Daim paşa, ne de Cafer Dem 
paşa münevver adamlar değillerdi. He
le ikincisi türkçe okuyup yazma bil
mez, ifadesinin altını rumca imzala
mış bir Arnavud paşa idi. Bu türlü 
adamların kafasında hangi hürriyet, 
hangi meşrutiyet fikri doğabüir! 

Muhtelif vesilelerle yazdım ve söy
ledim; yakın tarihimizi ciddî surette 
tedkik etmeliyiz. İthalât eşyası kitap
lardan, hangi düşüncelerin taiki ile 
yazılmış olduğu bilinmiyen eserlerden 
ahkâm çıkararak mütemadiyen al
danmaktayız; yanlış kanaatler güt
mekteyiz. Bugün Tanzimata dair eli
mizde toplu olarak türkçe telif edilmiş 
bir tek kitap yoktur. En toplusu Engel
hartd'in (Türkiye ve Tanzimat) ıdır ki 
yaptığı bir hatayı Kuleli vakası vesile-
sile öğrenmiş bulunuyoruz. Kimbilir, 
başka meselelerde de ne azametli yan
lışlıkları vardır. 

Bilhassa son yüz sene ve bunun baş
langıcı olan Tanzimat devri, bugünkü 
hayatımızı ve cumhuriyet rejinîinin 
yaptığı cezrî hareketlerin mânasını 
izah ve mukayese bakımından ne ka
dar mühimdir. «Bugünkü Türk İnkı
lâbı, kendinden önceki ıslahat hare
ketlerinden mahiyetçe başkadır> der
ken geçmiş hareketleri olduğu gibi 

Fazla tütün yerine 
lyı tutun 

inhisarlar idaresinin 
çifçilcre tavsiyesi 

izmir (Akşam) — Bu sene Ege mm-
takasmda fazla tütün ekmek için ha
zırlıklar yapılmaktadır. İnhisarlar 
umum müdürlüğünden vilâyete ve İn
hisarlar İzmir baş müdürlüğüne gelen 
bir telgrafta fazla tütün ekildiği yıl
larda müstahsillerin mallarını değer 
fiatine satmakta zorluk çektikleri, bu 
yüzden mutazarrır oldukları, bir mik
tar mahsulün ellerinde kaldığı binaen
aleyh fazla tütün ekmektense iyi kali
tede tütün yetiştirmeğe ehemmiyet ve
rilmesi bildirilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün bu 
tamimi, bütün belediyeler, Ticaret ve 
Ziraat odalarına yayılacak, müstahsil
lerin nazarı dikkatleri celbedilecektir. 

Lâdikte büsâik bir y a n g ı n 
Samsun 1 (Akşam) — Dün akşam 

Lâdik kazasında vukua gelen bir yan
gında 15 mağaza, içindeki eşyalarla 
birlikte kamilen yanmıştır. Yangın ge
ce yarısından sonra saat 2,5 da Lâdi-
ğin büyük caddesinin üzerindeki tu
hafiye ve hırdavat mağazalarmm bi
rinden çıkmış ve az zaman zarfında 
etrafı sarmıştır. Bir aralık yangın şid
det kesbetmiş vesaitsizlik dolayısile 
ateşin ziyadeleşmesinden korkularak 
telefonla buradan yardım istenmiş ve 
Samsun itfaiyesi süratle yola çıkarıl
mıştır. Fakat itfaiye Samsuna 28 ki
lometrede bulunan Çakallıya varma
dan yangın, bir talih eseri olarak yağ
mağa başlıyan yağlnurun da yardımi-
le, sabaha karşı söndürülebilmiştir. 

Zarar ziyan 30 bin liradan fazladır. 
Yangmm neden çıktığı tahkik ediliyor. 
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ve bütün sıhhatile bilmeliyiz. Bir 
küçük vaka, Kuleli vakası; bizim 
ne derin bir hata içinde olduğumu
zu gösteriyor. Meşrutiyet gibi o dev
re göre ileri sayılacak bir hareket 
nerde, 31 Martın anası olan şeriatçı 
ve irticaî bir hareket nerede? Bu 
iki şey, 180 derecelik bir kavis çizecek 
kadar biribirinin zıddı. 

Türk tarih kurumunun feyizli, se
mereli, ciddî emeklerini hürmetle anar
ken bizi bu vadide de aydınlatacak 
eserler neşretmesini şükranla karşıla
rız. Mazimizin her safhasını, kültür 
kaynaklarımızın her noktasını gene 
kendimiz ortaya koyacağız, gene ken
dimiz meydana çıkaracağız. Başka ça
remiz yoktur. Yaptığımız kadar yıktı
ğımızı da İ3â bilmeliyiz ve biz bulma
lıyız. Türk tarih kurumunu kuran bü-
joik iradenin mukaddes isteklerini ye
rine getirmekte Türk münevveri saa
detlerin en ölmezini duymalıdır. O, 
bize en eski mazilerden en yakm dün
lere kadar bıkmadan yorulmadan ça
lışacağımız sahalar açtı ve gösterdi. 
Bizzat, bıkmadan yorulmadan çalışa
rak en güzel nümımeyi verdi. Onun 
aziz varlığına minnetlerimizi ödeye
bilmenin bir tek yolu vardır: Onun gi
bi çalışmak. Hasan - Ali Yücel 

Berberlikte muvaffak olmak... 

Hollîvudun meşhur 
berberi neler anlatıyor? 
"Menjou saçları gibi bıyıklarına da meraklıdır 

izin almadan bıyığının bir kılına dokunamazsınız!.» 
Hollivudda Bili 

Ring adında meş
hur bir berbei! 
vardır. Bu berbe
rin şöhretine se-
beb bütün tanın
mış artistlerin, 
kendisinin müf
terisi olmasıdır. 

Bir gazeteci 
BiU'i ziyaret ede
rek, ekser artist
lerin neden yal-
imz kendisine saş 
kestiıtliklerlni sor
muştur. Meşhur 
berber dtemistiıj 
ki: 

— Sebebi gayet 
basit... Oüler yüz
lü, neşeli adamım 
da ondan... Saç 
kestirmekten zevk 
duyan erkek az 
dır. Hele sinema 
artistleri gibi çok 
çaüşan ve çok yo
rulan insanlar [ 
berber dükkânm- I 
da koltuğa otu- ! 
rarak bir çeyrek, 
20 dakika pek hoş ısuJ, Ring, 
olmıyan bir vaziyette durmağı âde
ta işkence sayarlar. Eh, bir bakıma 
göre bunda hakhdırlar. 

Şu halde bütün mesele saçmı kes
tirecek müşteriye bu işkenceyi du
yurmamaktan ibarettir. 

Ben müşterilerime sualler sor
mam. Politikadan, dünya buhranm-
dan bahsetmem. Daima vakayün tu
haf tarafım bulurum. Hiç bir şey 
bulamazsam garib bir vakayı başım-
ban geçmiş gibi anlatırım. Vakit ge
çer, gider. 

BUl Ring altnuşına yaklaşmış bir 
adamdır. Bugünkü artistlerden baş
ka eski ertistleri de tamr. Duglas, 
Mary Picford üe yeni evlendiği za-
vasjcı kansile brilikte berber dükkâ-
mna gelir, Bili saç keserken Mary 
saçların iyi kesilip kesilmediğini kon-
rol ederdi. Bir zamanlar Valântino 
da bu berberin müşterisi idi. Berber
le kanuşurken Vilma Banky'yi pek 
beğendiğinden ve kendisüe evlenece
ğinden bahseder dururdu. 

Bugün en sadık müşterileri Gary 
Cooper, Clark Gable, Villiam Powell 
Menjou, Jack Oaike, Bing Crosby'dir 

Berber, müşterileri hakkmda de
miştir ki: 

-:% 

M 

i 

Clark Gable'nin saçlanm kesiyor 
— Jack OaMe kadar gürültücü 

müşteri az bulunur. İçeriye girer 
girmez dükkân kahkahalarla dolar. 
Buna mukabil Bing Crosby en sakin 
müşteridir. Koltuğa oturur oturmaz 
uykuya dalar. 

En meraklı müşterilerim de Powell 
ile Menjou'dur. Powell dükkâna gel
diği zaman bir makas vurunca der
h a l : 

— Dur!... 
Der ve aynayı alarak tedkik eder. 

Daha iyi görmek için ayağa kalkar, 
tekrar oturur. Sonra: «Çirkin ada
mım, onun için saçlarıma dikkat et
meliyim» diyerek kendisini mazur 
göstermek ister. Bu suretle saç kes
mek pek zevkli bir şey değil, fakat 
Poweiri çok sevdiğim için buna kat
lanıyorum. 

Maamafih Powell, Menjou'ya nis-
betle melek gibidir. Menjou'nun saç-
larmdan başka bıyıklarile da uğraş
mak lâzım. Bıyığının her kılına ay-
n ayn itina edilmesini ister. Bir kılı 
kesmek için izin almak lâzımdır. O 
da ayna peşrevine meraklıdır. Müte
madiyen aynaya bakar durur. 

En sakin müşterüerim Clark Gable 
ve Cooper'dir. Bunlarla tatlı tatlı 
konuşulur. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 
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Nakleden: (Vâ — Nû) tefrika NO. U 

Birdenbire bir sarsıntı duyarak, 
hayvanın yelesini yakalamak istedi. 
Fakat Bora'nm saçları çok kısa kesil
mişti. Bir sendeleme oldu. Beline bir 
şey dolandı ve kız kendini havada bir 
kavis çizerken hissetti: 

«— Mahvoluyorum... Ya öleceğim, 
yahud bir yerim kırılacak!» diye şim
şek süratile düşündü. 

Kendini sert topraklar, taşlar üze
rinde hissedeceğini sanıyordu. Fakat 
iki kuvvetli kol tarafından çekUdi ve 
baygın olarak bir kucağa düştü. 

Mümtaz, bütün haylaz ve mirasyedi 
gençliğini at sırtında geçirdiği için 
yaman bir binici idi. O sabah kızı uzak^ 
tan uzağa takip etmiş, atın çajnrda sa
ğa sola deliler gibi koşması üzerine yo
lunu kestirmiş ve bu harikulade cam
bazlığı yapmıştı: Kızı, eğerin üzerin
den yapıvermişti. 

Esasen irken Çerkesti. Bu meleke
ler, onda irsî gibiydi... 

Feriha âdeta ölü gibi... 
Yüzü bembeyaz, gözleri kapah... 
Erkek atından indi. Bu zarif hamu

lesini çayırın üstüne uzattı. 

Genç kıza uzun uzun baktı: Aman 
yarabbi! Ne güzeldi... Bu hali bile in
sanı hayran ediyordu. Aşkı bir kat da
ha coştu. Ah, keski hiç ayılmasa... Hep 
böyle kolları arasında, hükmü altında 
Jcalsa Feriha... 

Fakat sonra kendini topladı. Hazır
ladığı amonyak şişesini koklattı. 

Feriha, hafif hafif göğüs geçirdi ve 
dudaklarının arasından bir kelime du
yuldu: 

— Cahid! 
Sonra, gözlerini açarak Mümtaza 

baktı: 
— A.,. Siz misiniz? 
Biran sükût etti; derken sordu: 
— Burada ne işiniz var? 
— Ben sizi kurtardım, Feriha ha

nım... Ben sizi... 
Genç kız, erkeğin gözlerinde fazla 

bir coşkımluk okuyup sözü keserek: 
— Babam mükâfatınızı verir... 
Bu söz üzerine. Mümtaz, kamçılan

mış gibi sersemledi. Zira o, fırsattan 
istifade ederek ilâm aşk etmek niye
tindeydi. 

O sırada atlarm ahıra süvarisiz dön

mesini merak eden İvâh, bir arabaya 
atlamış, kaza yerine geldi. Hâlâ ken
dini topüyamamış olan genç kızın ko
luna girdiler. Onu arabaya bindirerek 
konağa doğru gittUer. Mümtaz, bileği 
incinmiş, üstü başı perişan, sokakta, 
kendini büyük bir inkisar içinde hisset
ti. 

Akşam üstü Vahid bey, delikanlıya 
teşekkür için telefonu açtı: 

— Kızım sayenizde kurtuldu. Hissi
yatımı size nasıl ifade edeceğimi bile
miyorum... Kelime bulamıyorum... Esa
sen kelime kâfi de değildir. Sizin için 
herşeyi, herşeyi yapmağa hazırım... 

— Fakat ben sizden birşey beklemi
yorum, beyefendi... Sadece vazifemi 
yaptım. 

— Yeni kurduğum bir şirkette ge
nel sekreter olmanızı ne kadar ister
dim... 

— Beni ihya ediyorsımuz... Fakat 
şunu söylemek isterim ki, Feriha ha
nımı kurtarmak için hayatımı tehlike
ye koyuşum, gayet yüksek bir hissin 
tesiriledir... Katiyen bir mükâfat bek
lediğim için değil... 

— Ne demek istediğinizi anlıyama-
dım. 

— Öyleyse itirafa cüret edeyim... Da-
madlığınıza namzed olanlar meyanm-
da addedilmek isterim... 

Vahid Toptan kati suretle reddetme-1 

di; fakat işi idare ^tmek istedi: 
-^ Aman, ne kadar hassassınız. Fa

kat bUiyorsunuz ya, benim kızlar, ev
lenmek taraflısı değiller. 

Feriha hakkında ileri sürülen bu fik
rin ne derece doğru olmadığını bildiği 
için. Mümtaz fena halde kızdı. Fakat 
öfkesine hâkim olarak telefonda sesmi 
idare etti: 

— Kimbilir... Zamarüa belki muvaf
fak olurum... Ben ümidimi kesmiyo
rum... 

— Öyle öyle.. Herşeyi zamana bırak-
mah... Zaman, bütün derdlerin çaresi
ne devadır... Bir kızla evlenmek iste
riz; o, bu teklifimizi reddeder; başka 
bir kız Önümüze çıkar... Bu sefer de 
onu severiz; olur, biter... 

— Mükemmel bir filozofsunuz, bey
efendi... 

Mümtaz, telefon kapandıktan son
ra, nihayetsiz bir öfkeyle okkalı bir kü
für savurdu. Yumruklarım sallayıp ho
murdandı: 

— Ah... Bu kıza malik olmak, bu ai
lenin burnunu kırmak için ne yapmaz
dım... 

Bir iki gün sonra, kolu boynunda 
asılı olarak, delikanlı, Ferihaya geç
miş olsun demeğe Vahid beylere gitti. 
Fakat kendisini karşılıyan Hayriye ol
du. 

Mümtaz fena halde bozuldu. Doktor 
kız, delikanlının hassas âşık rolünü oy

namasına ehemmiyet bile vermedi, dik
kat bile etmedi. Ona sadece Feriha-
mn rahatsız olduğunu, kimseyle görüş
mek istemediğini, istirahata muhtaç 
bulunduğunu bildirdi. Kendisinin de 
acele işi olduğunu söyleyip delikanhyı 
âdeta istiskal etti. Ve soğuk bir tavırla 
istifsara geldiğine teşekkür etti. 

Mümtaz, doktor kıza karşı kalbinde 
bir kin duymakla ve onu ciddiyeti or
tasında can sıkıcı bulmakla beraber, 
güzelliğini de için için tasdik etmek
ten kendini alamadı. 

— Abla değil... Muhafız zabiti mü
barek... - diyerek homurdana homur-
dana konaktan ayrıldı. 

— 5 — 
Mümtaz, Atiyeye olup bitesıleri an

lattığı zaman, genç kadın gülerek: 
— Sen Amerikadan dönmeseydin 

mükemmel bir gangster olurdun! - de
di. 

— Ya sen?.. Sen ki bu işleri hazırla-
yor ve idare ediyorsun... 

— Ben de sinemadaki meş'um ka
dınlardanım... Sevilen, aşk duyulan ve 
mahveden meş'um kadınlardan... 

— Biribirimizin dengiyiz velhasıl... 
Tasavvur et... Feriha3a atmm üzerin
den kucağıma aldığım zaman, içime 
bir his geldi ki... «Emirlerine kız kaçı
ran Arap süvarileri gibi, alıp götür-
sem, götürsem...» dedim... 

(Arkası var) 
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Holilvudda gece hayatı 
Geceleyin her şeyin fiatı değişir 

en az fark bir mislidir 
Hollivudda reklâm merakı - Mayolarla dolaşan 

kızlar, garip kıyafetlerle gezen erkekler 
Sinema şehrinin en meraklı, en tu

haf zamanları öğle üstleri ve geceleri
dir. Öğleyin stüdyoların pahalı lokan
talarında yemek yemek Istemlyen ikin
ci derecede artistler, figüranlar, ya-
hud öğle tatüinden istifade ederek şöy
le bir dolaşmak istiyen sinema sanat-
kârlan sokaklara dökülürler. 

Bunım için öğîe üstleri HoUivud so-
kaklan, Napolyonlar, Jül Sezarlar, 
Kleopatralar, Lükres Borjlyalar, Mar
kiz dö Pompadurlar, Neronlarla dolar. 
Kaldınmlardan kol kola girmiş Çin 
ve Japon askerleri, Eskimolar, kuru
nu vusta şövalyeleri, rasputinler, Mısır 
Fıravunlan, Afrika vahşileri geçerler. 

Hele otomat denUen lokantalar 
ömürdür. Burada Napolyonım Kleo-
patramn ağzına portakal soktuğunu, 
Rasputlnin kısacık boylu bir Eskimo 
kızlle âşıkdaşlık ettiğini görürsünüz. 
Figüranlar ve ikinci derecede artist
ler sokakta daima ojmadıklan filmin 
kıyafetinde gezerler. Onlann bu kılık
ta gezmeleri İçin stüdyolar kendüerl-
ne emir vermiştir. Çünkü Amerikada 
insanlann her hareketinden bir rek
lâm vesUesl çıkarmak istenilir. Eğer 
çevrilen bir filmin artistleri sokaklar
da o acaip kılıklarüe dolaşırlarsa si
nema şirketleri bundan çok memnun 

' olurlar. Acaip kıyafetleri ile gezen Na
polyonlar, Jül Sezarlar, Kleopatralar, 
Lükres Borjiyalar, Neronlar, Markiz dö 
Pompadurlar, Rasputinler, Mısır Fira-
vunlan çevrilen filmin canlı ve iki 
ayaklı birer reklâmı olurlar. 

Bunım için HoUivud sokakları dai
ma acaip giyinmiş insanlarla dolu
dur. Hepsi de sokağa yüzlerindeki kır
mızı sinema makiyajı ile çıkarlar. 

öğleyin Hollivudun meşhur «Dün-
yamn dönüşü» admdakl moda mağa-
zasmm etrafındaki lokantalar hınca 
hlnç dolar. 

M u a z z a m b i r m o d a m a ğ a z a s ı 
«Dünyamn dönüşü» moda mağazası 

yıldızlarm giyindikleri yerdir. Burası 
hakikaten görülmeğe pek değer. Ma-
ğazamn üstüne uzun bir elektrik ku
lesi yapılmıştır. Bu kulenin üzerinde 
gayet büyük bir mücessem küre var
dır. Bu yalancı dünya mağazanın üs
tünde mütemadiyen döner durur. Ge
celeri elektrikle aydınlanan Dünyanın 
dönüşü uzaktan görülecek şeydir. 

Öğle üstleri Dünyanın dönüşü ma
razası kalabalıktan mahşer haline gi
rer. Bu büyük moda mağazasını da 
Hollivudda muazzam bir bar açan es
ki sinema artisti Clera Bow ile ortağı 
yıldızların terzisi John işletir. Mağa
zanın her köşesi yeryüzündeki bütün 
milletlerin gl3rinişlerine, modalarına 
tahsis olunmuştur. 

Bu köşelerde elbiseleri üzerlerine gi
yerek teşhir eden genç kızların çoğu 
*>aşka başka milletlerdendir. Meselâ 
Çin köşesinde nadide çin pijamalarmı 
üzerlerine giymiş çekik gözlü, küçük 

ağızlı, çiçek gibi Çinli kızlar size garip 
Ingüizcelerile: 

Buyurmaz mısınız?., derler. 
Hunlann tam karşısında zenci kız

ları vardır. Bunlar Nevyorkım karalar 
mahallesi Harlemde güzellik kraliçesi 
olmuş üç.genç kızdır. Bunlardan biri. 
1937, biri 1936, biri de 1935 Harlem gü
zellik kraliçeleridir. 

HoUivuda sinema artisti olmak ümi-
öile gelen bu üç Arap güzeli nihayet 
burada canlı manken olmuşlardır. 
Uçü de değme beyaz kadınları gölgede 
bırakacak derecede, harikulade bir gü
zelliktedirler. Bilhasas vücudleri birer 
şaheserdir. 

Bu üç zenci kızın yanında siyah inci 
flenUen Jozefin Baker bir ejderha ka
dar çirkin ve korkunç kalır. 

Mağazadaki Fransız köşesi için can
lı mankenler Paristen gelmişlerdir. 

Bunlar ingilizce bilmezler. Yahut bi
kirler de konuşmazlar. Gelenlere yalmz 
fransızca söylerler. Her ne hikmet bu 
da Amerikalıların pek hoşuna gider. 

Hollivudun hazmedemediği bir bü-

BoDİTUdun gtct görünüşü 

yük şey daha vardır, HoUivud şuna 
kanidir. 

Bütün dünya kadmları, bütün dün« 
ya erkekleri sinema artistlerinin giyi
nişlerini taklid ediyor. Meselâ bun
dan evvel moda olan külah şeklindeki 
şapkayı, sarık şeklindeki şapkayı ilk 
defa Marlene Dietrich giyiniştir. Bım-
dan sonra bütün dünya onu taklid 
etmiş, bu şapkalar moda olmuştur. 
Bütün moda gazetelerinde yeni çıkan 
modalar diye basılan resimler artist
lerin, yeni giydikleri elbiselerle çıkar
dıkları fotoğraflardır. Artık dünya ye
ni modayı ne Paristen, ne Londradan 
almıyor, Hollivuddan ahyor. 

Hollivud moda hususunda böyle dü
şünür. «Vaziyet böyle iken, Parisle 
Londra biri kadm modasını, öteki er
kek modasım Hollivuddan taklid eder
ken niçin hâlâ moda merkezi burası 
addedümiyor? Neden hâlâ birçokları
nın gözü eski dünyadadır?» deniyor. 

Hakikaten bu moda meselesi Ameri
kada anlaşılmıyan bir iştir. Bütün 
Amerikada dükkânlarm üzerinde «Hol
livudun bu seneki modası» diye ilân
lar vardır. Amerikada Hollivud modası 
hâkimdir. Ve burada kadmların gİ3ri-
nişi bambaşkadır. Daha cazip, daha çe
kicidir. Biraz da -tabiri mazur görül
sün- bu giyinişte tath bir külhanbey
lik vardır. 

Amerikada Hollivud modası bu de
rece hâkimken burada bazı artistler 
elbiselerini Parise ısmarlarlar. Buna 
mukabil Paristen sırf model almak 
için Hollivuda gelmiş terziler de var
dır. Velhasıl karmakanşık birşey... 

G e c e â l e m i 
«Dünyanın dönüşü» mağazasımn 

önündeki kalabalık saat ikiye kadar 
sürer. İkiden sonra Hollivud sokakları 
birdenbire bomboş bir hale gelir. Her
kes filim çevirmeğe gitmiştir. 

AsU âlem gece başlar. Gece artist
lerin mahallesi âdeta korkunç dere
cede sessizdir. Burada her yer erken
den kapanır. El ayak çekilir. Fakat bu
na mukabü Hollivud bulvarında çıl-
gmca bir hayat başlar. Her sinemamn, 
her büyük mağazamn önüne gayet 
kuvvetli dört, beş projektör konul
muştur. Bu projektörler renk renk 
gökyüzünde dolaştmlır durur. En kü
çük lokantada bile cazband vardır. 

Bazen bir barın önünde bir otomo
bil durur. Yürüyemiyecek derecede 
sarhoş figüran kızlar sallana salla-
na, etrafa çata çata, bağıra bağıra içe
ri girerler. Elbiseleri gene filimde oy-
nadıklannm aynidir... 

Meselâ bağıra bağıra ingilizce şarkı 
söyUyen bir Mısır Firavım'unun karşı
sında step denilen Amerikan dansını 
çok iyi oynıyan bir Roma imparato
runu görürsünüz. Fakat gece ile bera
ber birdenbire herşeyin fiati değişmiş
tir. 

Hollivudda herşeyin gündüz ve gece 
fiati ayrıdır. Meselâ öğle yemekleri 80 
sent ise akşam size verilen ayni yemek
ler mutlaka 2 dolardır. Sinemalar gün
düzleri gayet ucuz, geceleri ateş paha-
sıdır. Sabah gazeteleri 3 sent akşam 
gazeteleri beş senttir... 

Bir aralık sıra sıra otomobillerin 
caddeyi doldurduklanm görürsünüz, 

^ 
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N A N E M O L L A 

Hollivudda Dünyıanın DSnüşü büyük 
moda mağazası 

hepsinin içinde de mayolu çıplak dans 
kızlan vardır. Stüdyodan çıktıktan 
sonra mayolarla otomobillere binerler, 
şirketlerinin filimlerini gösteren sine-
malann önüne gelirler. Sinemamn ka-
pısmda dansetmeğe başlarlar. Tabiî 
biraz sonra sinema tıklım tıklım do
lar... 

Bazen sinemalarm kapısı önünde 
filimlerin yüdızlarma da raslarsmız. 
Bunlar kendUerine uzatüan binlerce 
fotoğrafı imzalarlar. Buradaki sine
malarda reklâm müthiş bir şeydir. 
Meselâ evvelki gece HoUivuddaki 10 
sinemanın çatısından dumanlar çıktı
ğım gördüm. 

— Acaba yangın mı var? diye te
lâşa düştüm. 

— Hayır., dediler. Yangm değil rek
lâm... Bu sinemalarda «Eski Şikağo» 
diye bir fUim gösteriliyor. Bu fi
limde eski Şikagonun büyük yan
gım çok iyi bir şeküde gösterilmiş
tir. Bu yangın filmine reklâm olsun 
diye bu sinemaların her tarafmdan 
böyle dumanlar jmkseliyor... 

Hikmet Feridun Es 
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' - Şapsıh mısın, Ubuh mu, Kabar-
tay mı, yoksa Abaza mı dadıcığım?.. 
Ne diyorsun, ben de Çerkeslm, hem 
de senin gibi Şapsıhım. Cennetme-
kân sultan Mahmud, sultan Mecid 
efendüerlmizin, padişalnmız Abdülâ-
zlz han hazretlerinin baş kadm efen
dileri de Şapsıhdır... 

Ve hemen, çerkesçeyi tutturup, 
körüklü çalgı çalıyormuş gibi yapar 
rak, Çerkeş oyımu oynamalar... 

Herifçioğlu, Olyââ ve TTiimi efen
diler müstesna, bütün gönülleri 
fethetmişti. Artık her gün, her ge
ce konakta... 

Ayağını soktuğu bir çok dalka
vuklar da geliyorlar, evde btrtız ça^ 
kıldıktan sonra bakla kırların çekti
ği faytona dolarak Tavukpazannda-
ki Hacı' mn meyhanesinde masa ku
ruyorlar, İrfan bey üç dört kadeh te 
orada İçip yalpalamağa başlayınca, 
koltuklarına girilip arabasına bindi
riliyordu. 

O gece Gedikpaşa tiyatrosunda 
(lûbiyat) varsa, daha doğrusu o 
lûbiyatta maşukası çıkacaksa, sah
neye bitişik (2) numarah locaya, 
çıkmıyacaksa Pirinççi'nin gazinosu
na yahut (Kafe Flam) a... 

Bir cuma gecesi gene Güllü Ago-
bun tiyatrosunda idUer. Maiyette 
Sabri ve Tuğrakeşten maada hanen
de Flurya Behçet ve santurf Balatü 
Avram da var. 

(Hatayı Nisvan) dramı oynamyor. 
Kapı önündeki lâvhalarda, el üân-
lannda (Kristina) rolünde Küçük 
Karakaşyamn adı yazılı. 

Birinci perde açüdıktan biraz son
ra Büyük Karakaşyan buyurmaz mı 
sahneye? Aktör Atamyan da: (La-
vikontes Kristina cenahları!) diye 
karşılamaz mı? 

Hokkabaz Sabride derhal koltuk
tan sıçrama ve çengele asıh paltoyu 
yakalama: 

—I Giy paltonu, çabuk giy vezirza-
dem, burasr bize paydos... Seninki 
Güllüyü mantepsiye getirdi; rmnn-
kınn edip atlattı... 

Efendim, bu kadın beğenmediği 
rolü oynamaz. Bana sorun siz, hoş
lanmadı mı, kafasım kes gene şano
ya çıkmaz. Vakit geçirmiyelim, ka
çalım buradan!... 

Öyle ya, artık orada ne işleri var? 
Arabacı Dursun faytonu gece ya

nsından sonra getireceğinden, beş 
kişi yallah bir kira arabasma; ça-
lakamçı Köprü'ye ve Karaköy'e... 
Beygirler Voyvada yokuşımu aşama-
dıklan için, maiyettekilerin yansı yar 
yan ve dilleri bir kanş dışanda, 
Şişhane karakolunun karşısından, 
kabristan duvarlarmm yanından (1) 
sağdaki çamur deryasına; oradan 
da Kuledibine... 

Gazinonun içi balık istifi. Otura
cak yer değil, ilişecek yer bulan bah
tiyar. 

Beşiktaşü Sofi (2) ismindeki gü-
zelliğile ve mededinin (muhrik) li-
ğüe derunlan yangm yerine çevirini? 
olan meşhurie, saz yerine daha gei-
memiş. 

Bütün gözler arka kapıda; bekli-
yen bekliyene... Vakla gazino kibar 
yer, burada uygunsuzluk sökmez; 
kımıldıyanı mabeyincUer, hünkâr 
yaverleri saniyesinde sallasırt edip 
paparasını verirler. Buna rağmen 
etraftan sabırsızUklar eksik değU; se
sine güvenen borazancı basılar ba
ğırtıda: 

— Bıçak kemiğe dayandı, artık çık 
be Beşiktaşh!.. Bir (Devri lâlinde) (3) 
oku, dördüncü Osmanîyi taktıraca-

(1) Bir kaç sene evvel, (Lüaa Park) Iık 
etmij olan yer, şimdiki kahve. 

(2) Bundan 17, 18 yıl evvel tesadüfen 
bu kadına rasladım. 65,76Iikti. Fakat camı 
yıkılmış, mihrabı baki. Merkezefendi ci-
vannda (Hanımın Bağı) denUen yerde, 
iki odalı bir barakada yazı geçiriyordu. 
Batında namaz bezi, sırtmda yeldirme, 
elinde teşbih, besmele ile oturup kalkı
yordu. Vaktinde dükkân tezgfth slhibi 
iken sonra dervişliğe ve hocahğa vurmuş, 
• • • zade isminde, kendinden en aşağı 20 
yaş genç bir eski hovarda ile evlenerek 
İhtida etmiş... 

(3) O zamanlar Beşiktaşlmm döktüre
rek okuduğu meşhur gazel: 
Devri lâlinde baş eğmem badei gülfama 

ben 
Sayei piri mugande minnet etmem cana 

ben 
Daim istiğnadayım rindanı derd aşama 

ben 

ğım boynuna!..» 
— Men de murassa Şiıihurşidlnl 

dûlatacağım gerdamna!.. 
— Bizler de flrengik. Lejyon do-

nörün şövalye rütbesini celbettir-
mek te tarafmuadan suvenlr olstmt.,i^ 

İrfan beyle Hokkabaz Sabri ayak-
talar; gözleri masalarda; Küçük Kar 
iBka^andan eaer yok. Buraya gel-
medlyse mutlaka ötede olacaka... 

Araba savılmamış, Galata kulesi
nin dibinde beklemekte. Beygirler 
çekemlyeceğl için, gene yansı Mev-
lâhanenin önüne kadar yayan yü
rüdükten sonna, kupaya dolarak 
verellnl (Kafe Flam). 

Buradaki halk hep ecnebi, tatlı su 
frengi ve züppe takım; her ağızda 
fransızca... 

Çalgıcı Romanyalı dilberler, gö
ğüsleri, kollan çıplak, etekleri kısa» 
cık. Ellerinde kemanlan, kranetele-
ri, flâvtalan, bortüan, davuHan; 
akorddalar... 

Yanlanndaki masalann üstünde, 
altlanna tabaklar yığılmış bira bar-
daklan, likör kadehleri. Bu tabak-
lann, kadehlerin sa3^sına alâmeL 
Garsonlann el çabukluğUe bir yerine 
İki, üç konuverip sütun halini almış
lar. 

Bir şapkah, mutlaka ecnebi sefa* 
retler mensublarmdan bir sivri sa-
kalh, bastonüe ı^ngü talimi yapıyor
muş gibi atıhp abhp avaz avaz hay-
kınyor: 

— Garçon, gsrçon!.. Mais voyon» 
donne espece de cochon, un absinthe 
icü... 

Alabros «açü, pancar surath, to
puz gibi bir «idam, - bu da her halde 
Nemse devleti tebaasından olacak -
boks yapacakmış gibi yumı-uklanm 
salhyor: 

— Verfluchter Kerl, komm hier 
cshnell!.. 

Ve türkçeye çevirip, Kemeraltında-
ki Lehli kadmlann gaga dilile bağı-
nyor: 

— Garson gel buğda bre, sana biğ 
dayak veriyoğum şimdi!... 

Buyurun, çakar almaz fransız-
casüe bir de «üppe beyim: 

— Kosti, mon agneau, apportea 
k (matmazd) Nina \m Martel cognac 
encore. Crachez â mon visage que je 
donnerai bon bahchiche!.. • 

Gene İrfan beyle Hokkabaz Sabri 
içeride, ötdciler kapı dışında... Ölür 
müsün, öldürür müsün. Küçük Ka
rakaşyan burada da yok. 

Haydi tersyüzü geriye. DelikanU 
göğsünü yumruklamada: 

— Benimkini burada da bulama
dık. Şimdi nereye gitsek?... Bu gece 
onun yüzünü görmezsem emin olun • 
ki kendime kıyacağım!. 

Burada gene söyliyelim. Bu 
derece gönül kaptırdığı halde maşu-
kasüe daha iki çif lâf konuşmamış. 
Yalmz sahneden tebessümlerine, te
şekkürlerine naU olmuş; o kadar... 

Tam, plâtonik aşk dedüıleri. Tıpkı 
kocakarı masallanndaki h^ . Hani, 
Yemen padişahmın ş^zadesi pence
rede otururken, karşıki çeşmeden tes
tisini doldurmağa gelen göçebe kızı
na vuiTilur... Yemez, içmez, uyumaz, 
eridikçe erir; nihayet demir çarık, 
demir asa ile, diyar diyar kızı arama
ğa koyulur... Hemen hemen ayni 
hesab. 

(Kendime kıyacağım!) kelimeleri
ni duyar dU3nnaz, etraftaki dört dal
kavuk yanştalar: (Arkası var) 

Bir izah 
20 Şubat tarihli nüshamızdaki Nane

molla tefrikasmda şu cümle vardı: cit 
baytarları, kısm çeneyi, şimdi oraya çı-
karsam topunuau ikiye bölerim». Muhte
rem bir ba3rtanm» bu cümleyi baytarlık 
hakkmda hakaret şeklinde telâkki etti
ğinden kendirine lâzımgelen izahatı ver
miştik. 

Dün de Ankara veteriner fakültesi talebe 
cemiyeti tarafından bir mektub aldık. 
Mektubda cemiyetin bu cümlenin hüs
nüniyetle yazılmıt olduğundan emin ol
makla beraber bu neşriyatm gelecekler 
üzerinde fena tesir yapmasmdan endi?» 
gösterilmektedir. 

Bu münasebetle evvelce verdiğimiz iza
hatı bir kere daha tekrar edeceğiz: Bu 
sözleri söyUyen deli diye tanınmış bir 
adamdır. Vaka bundan « 0 - 7 0 sene ev
vel cereyan etmektedir. O zaman bir de
linin bu tarzda söz söylemesi baytarlığa 
-karşı hakaret addedilemez. 

Gerek Akşam, gerek romanın muharriri 
baytarlığın yüksek bir meslek olduğunu 
pek iyi bilirler. İn.sanlıga çok büyük hiz
met edenler arasında bir çok baytarlar 
vardır. 
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Galatasaray Muhafızgücûnü3-1 yendi 
Muhafrzgücü ikinci devrede yoruldu 
Galatasaraylılar çok canlı oynadılar 

Muhafızgücünün cumartesi güntt, r"*f' H I J ^ ^ M P * * » * P P ' Ş * * ' ® ' ! i,-̂  y ^ B " ^ ' * •'1^* ' "̂  ** ' Muhafızgücünün cumartesi günü, 
Beşiktaşı (3-1) yenmesi, Taksim sta-
dma üç bine yakm seyirci çekmişti. 
(Hasılat bin lira) kuvvetli Beşiktaf 
takımım mağlûp eden Ankaralı fut-
bolcülerin henüz istikrar kesbetm»* 
miş olan Oalatasaraya karşı da iyi bif 
netice alacakları umuluyotrdu. 

Fakat, MuhafızUlar^ bir gün evvd 
oynadıkları çetin maçın yorgunluğu 
altında, mücadeleci ve genç eleman
lardan mürekkeb Galatasarayın karsı* 
smda boyım iğmek mecburiyetlnd* 
kaldılar. Galatasaray, yorulmıyan vf 
sonuna kadar mücadele edebilen mü
dafaası ve Hâşimin iltihakı ile gol 
atma kabiliyetini yeniden elde etmiş 
olan hücum hattüe haklı bir galibiyet 
elde etti. 

Takımlar ve hakem 
Galatasaray: Sacld - Salim, Suavi 

(kaptan) - Halil, Mustafa, Musa - Sü
leyman, Mehmed Yılmaz, Bülend, Hft-
şim, Danyal. 

Muhafızgücü: Fuad - Salih, Hüsnü -
Lütfi, Cihad, Ahmed - Atıf Ziya, İbra
him, Rıza (kaptan) , İzzet, Şahin. 

Galatasarayda Reşad ve Necdet oy
namıyorlar. Salim ve Danyal tekrar 
takıma girmişler. Muhafızda müda
fi Saffet gene eksik. 

Hakem, uzun zamandır sahada gör
mediğimiz Beşiktaşü Basrl. Yan ha
kemleri: Fahri ve Rıfkı. 

Birinci devre 
Oyuna tam on altıyı beş geçe baş

landı. Galatasaraym emekdar sağaçı-
ğı Necdetin vefat eden pederine hür-
meten bir dakika sükût edildi. 

İlk akım Muhafızlılar yaptılar. Ga
latasaraylıların mukabil akım. Bülend 
ve Hâşimin yürüttükleri bu akm Dan-
yalın ortası ve Mehmed Yılmazın bir 
kafa vuruşile bitti: Avut. Muhafız 
santrhafı Cihad uzun paslarla açıkla
rın?^ besliyor. Fakat Galatasaraym İki 
beki tereddüdsüz topa çıkarak bu akm-ı 
ları kesiyorlar. Suavinin uzun bir'm-
ruşunu Süleyman yakaladı ve avuta 
attı. Danyalm bir ortalayışmı gene 
Süleyman avuta gönderdi. Onuncu 
dakikada Muhafız kalesi İlk mühim 
tehlikeyi atlattı. Hâşim Mehmedden 
bir ara pası aldı. Fuadm zamanmda 
çıkışı gole mani oldu. Kalecinin karı
şıklıkta bloke edemediği topu Bülend 
boş kalenin üstünden avuta attı. Mu
hafızlılar on dakika süren bu tazylk-
tan müdafaalanmn enerjik oyımu ile 
sıynldılar. Cihadm uzun bir pası, Gte-
latasaray sağ hafi Halilin ayağından 
kaçtı. 

Şahinin ortaladığı topu Rıza kale
nin pek yakınında yakaladı. Yerden 
köşeye hafif giden sütü Sacld plon-
jonla tuttu. Rızanm sağaçığa verdiği 
güzel bir pası Atıf ortaya gönderdi. 
Sacid bloke etti. 

Oyım havadan oynamyor. Her iki 
tarafın müdafaası enerji ile çalışıyor
lar. Galatasaray sağhafı üstüste bir 
kaç lüzumsuz favul yaptı. Hücum hat-
tmda Süleyman aksıyor. Muhafız for-
verd hattı bermutad topu fazla ayak
larında tutuyor. Danyal, Bülendden 
aldığı bir pası ters bir şütUe avuta at
tı. Galatasaraym tazyiki gene başladı. 

Galatasaraym birinci goltt 
On yedinci dakikada Mehmed Yıl

maz on sekiz pasm üzerinde yakala
dığı topla pek kısa bir mesafe İçinde 
üstüste birkaç çalımla ilerledi. Topu 
iki MuhafızU oyuncunun arasmdan 
sıyrılarak yakaüyan Bülend havadan 
köşeyi bulan bir sütle Muhafız kale
sinin ağlarına gönderdi. 

Yirmi beşinci dakikaya kadar Gala
tasaraym hâkimiyeti devam etti. Oyun 
bu sırada bir parça sertleşti. Galata
saraym sağhafı favullü oyununda de
vam ediyor. 

Otuzuncu dakikada Muhafız kalesi 
mühim bir tehlike atlattı. Süleyma-
nm çektiği korneri Fuad yumrukla 
uzaklaştırdı. Mehmed Yılmazm çek
tiği sütü plonjonla yakaladı. Biraz 
sonra gene Fuad, Halilin çektiği çok 

Hâşimin neticedz Icalan bir hflcumu 

düğümüz güzel bir plonjonla kurtar
dı ve çok alkışlandı. 

Muhafızgücünün beraberlik golü 
Otuz üçüncü dakikada Galatasaray, 

sağhafmm oynadığı sert oyunun ce-
zasmı gördü. On sekiz pas içinde, tdı-
likeli bir sıçrayışı hakem penaltı ile 
cezalandırdı. Sol müdafi Hüseylnin 
hava sol köşeyi bulan sıkı bir ş&tû 
oyunu berabere vaziyete soktu. 

Galatasaray beraberlik golüne rağ
men hiç bozulmadı. Ortada Mustafa-
nm enerjik oyımu, Hâşimin uzun 
dnblingleri ile Galatasaray otuz be
şinci dakikaya kadar hâkimiyetini 
devam ettirdL 
Oyunım hâkimiyeti Muhafızgücüne 

geçiyor 
Bir gün evvel olduğu gibi Muhafız

gücü takmıı birinci devrenin sonuna 
doğru kendini toparladı. Bilhassa mü
cadele icab ettiren anlarda ânî karar
lı girişleri ve hiç çekinmemelerile ener
jiye dayanan bir hâkimiyet kurdular, 
Sağaçığın ortaladığı topu üç orta ka
le önünde çiğnediler. Gene sağaçığm 
ortasına Rıza ıska geçti. Devrenin son 
dakikalan Muhafız soliçile Galatasa
ray sağhafmm karşüıkh favülleri ile 
bitti. 

İkinci devre 
İkinci devreye Muhafızlüar süratle 

başladüar. îlk anlarda İbrahim, Sali
min üzerine düştü. Salimin sakatUğı 
kısa sürdü. Muhafızlılar üstüste bir 
kaç kornerden istifade edemediler. 
Oyun hep havadan oynamyor. Birin
ci devrede bir iki hata yapmış olan 
Suavl, bu devrede güzel oynuyor. Sa
lim mutad enerjisi ile kalesini kurta-
nyor, fakat vuruşlan hep dışan gidi
yor. 

Onuncu dakikaya kadar Muhafızm 
gajrreti devam etti. Herkes bir gün 
evvelki neticeye intizar ediyor. 

Muhafızgücü yonddu 
Fakat, bu ana kadar durmadan 

mücadele eden Muhafız takıım ağır-
laştı. Bir gün evvelki çetin mücadele
nin tesiri kendini göstermeğe başla
mıştı. Belki Muhafızgücü son bir gay
retle çalışabilirdi. Fakat on dördüncü 
ve on altıncı dakikada üstüste yedik
leri iki gol takımm enerjisini tamami-
le kesti. ~\ 

Galatasaraym ikinci golü 
Mehmed Yılmaz Muhafız haf ha t 

t ından aldığı topu Bülende verdi. Bü
lend, Hüsnü, Ahmed ve Cihadm ara-
smda güzel bir çalım yaptı ve topu 
Hâşimin önüne 3ruvarladı. Hâşim kı
sa bir eşape Ue Salihi a t la t t ı ve topu 
yerden köşeye plase etti. Fuad için 
hareket imkâm yoktu. 

Galatasaraym üçüncü golü 
Galibiyet neşesi ve hızüe oymyan 

Galatasaray on altmcı dakikada üçün
cü golünü de a tmağa muvaffak oldu. 

Süleymamn ortaladığı topu Bülend 
durdurmadan Hâşime geçirdi. Hâşim 
kısa bir eşapeden sonra topu aym kö
şeye plase ediverdi. Fuad gene hareket 
edememişti. 

Yirmi beşinci dakikaya kadar Gala
tasaraym hâkimiyeti devam etti . 

Muhafız son gayretile oymyor 
Otuzımcu dakikaya doğru Galata

saray takımı da durmağa başladı. Mu
hafızlılar son bir gayret daha sarfet-
tUer. Üstüste birkaç korner kazandı-
' - — •"«« +r>Mr>cıî ' ^ « l o f a c a ' r a n 4n<n fal ı— 

İlkeli oldu. Fakat Rıza dışan attı. 
Otuz beşinci dakikada Suavi lüzum

suz bir favül yaptı. Atılan şüt kîüenin 
üstünden geçti. 

Oyun sertleşiyor 
Otuz beşinci dakikada oyun sertleş-

m ^ e başladı, fakat çığnndan çıkma
dı. Yalnız Bülend havadan gelen bir 
topu kontrol etmeğe çalışırken sakat
lanarak sahadan çıktı. Oyunım son 
dakikalarmda Galatasaray hâkim, fa
kat netice değişmedi ve (3-1) Galata
saraym galebesi ile bitti. 

Galatasaray takımı 
Galatasaray takımı müdafaası Mu-

hafızhlarla yaptığı mücadeleden mu
vaffakiyetle çıktı. Sacld, Salim ve Sua
vi canla başla ve iyi oynadılar. Santr-
hfif Mustafa Salimin santrhaftaki 
oyımunu hatırlatan iyi bir maç çıkar
dı. Yanhaflar vasatın üstüne çıkama
dılar. 

Hücum hattmda Süleyman birinci 
devrede hayli bozuktu. Melımed Yıl
maz arkadaşlarile anlaşamıyordu. Bü
lend ve Hâşim bu hattı yürüten ve 
Galatasaraym galibiyetinde bilhassa 
âmü olan iki oyuncu idi. Danyal da 
büyük bir iş görmedL Galatasaray ta-
kımınm en iyi tarafı 3nlmadan, yorul
madan ve azimle mücadele etmesi 
oldu. 

Muhafızgücü takımı 
Bir gün evvelki çetin mücadele ta

kımı yormuştu. Bu yorgunluk ikinci 
devrede kendini gösterdi. Kaleci Fuad 
goUere bir şey yapamazdı. Sağ müda
fi iyi oynadı. Takımm hiç yorulma
dan çahşan oyuncusu santrhaf 01-
haddı. İki yanhaf zararsızdı. Muha
cim hattı bir ĝ ün evvelki gibi ayağm-
da çok top tuttu. Ve bilhassa iki için 
yorulması açıklann yerlerinde oyna-
mamaları ikinci devrede takımm bo
zulmasına sebeb oldu. 

Umumiyet itibarile oyım havadan 
oynandı. Seri fakat ahenksizdi. Ma-
çm umumî seviyesi de jrüksek d^UdL 
İki takımm oyımımun esası mücade
le ve enerjiye dayamyordu. Mücade
leyi genç ve kararU oymyan ve yor
gun olmıyan Galatasaray kazandı. 

Muhafızgücünün, bir galibiyet ve 
bir mağlûbiyetle biten ikinci İstanbul 
seyahatini muvaffakiyet olarak te
lâkki etmek lâzımdu:. Bilhassa Muha
fızlılar sert olmıyan enerjik 03runlan, 
yılmadan çalışmaları ve dürüst hare
ketleri ile kendilerini sevdirdUer. İç
lerinde Fuad, Cihad güzel ve teknik 
oyunlan. Rıza fırsatlan kaçırmama-
sile iyi bir intiba bıraktılar. 

Hakem 
Uzun zamandanberl hakem durmı-

yan Basri maçı muvaffakiyetle idare 
etti. BUhassa avantaj kaidesini bUgi 
ile kullandı. Ulvi Tenal 

Şild maçları 
Fenerbahçe Anadoluyu 2-0 yendi 

Dün Fenerbahçe stadmda Fener
bahçe ile Anadolu arasmda oynanan 
şüd dömlfinall 2-0 Fenerin galibiye
t l e neticelendi. Saat 11 de başhyan 
oyuna takımlar şu şekilde çıktüar: 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Lebib, 
Fazıl - M. Reşad, Aytan, Fikret - Nar 
d, Ali Rıza, Reşad, Bülend, Orhan. 

Anadolu: Saim - Salih, Şükrü -
Şevki, Liva, Kadri, Kenan, Mustafa, 
Mesud, Murad, Zeki 

Hakem Adnan Akın: Oyun müte-
vazin bir şekilde başladı. Fenerbahçe-
lüer yavaş yavaş hâkimiyeti almağa 
muvaffak oldular ise de üç ortanm 
şüt çekmemesi ve fazla çalım yapma!-
sı yüzünden gol çıkmıyordu. Bir kaç 
tehlikeli Fener akmı Anadolu mü-

daf aasmm yerinde müdahalelerile ne

ticesiz kaldığından birinci devre 0-0 
berabere bitti. 

Fenerliler bu devrede 10 kadalr kor» 
ner kazandılarsa da bunlann hiç bi
rinden istifade edemediler. 

İkinci devreye Fenerbahçe gajrret-
li bir şekUde başladı. 8 ind dakikada 
Ali Rızanm bir pasım alan Yaşar yar 
kmdan ve sıkı bir sütle Fenerin ilk 
golünü yaptı, adetâ tek kale denecek 
şeküde hâkim oymyan Fenerbahçe 
15 inci dakikada Ali Rızanm bir ka
fa vuruşu ile ikinci golünü de kazan
dı. Fenerbahçelüer büyük hâkimiyet
lerine rağmen başka gol çıkaramadı
lar ve maçı 2-0 kazanarak şUd finali
ne kaldılar. Diğer finalisti tayin etmek 
için Güneş ile Beşiktaş karşılaşacak 
bunlann galibi de Beykoz üe oymyar 
çaktır. 

Bisiklet mûsabakalan 
istanbul bisiklet ajanhğı tarafm-

dan seri halinde tertib edilen müsa-
bakalarm ikincisi dün Şişli, Hacıos-
man tepesi ve Meddiyeköyü arasm-
daki 25 kilometrelik mesaie dahilind* 
yapılmıştu:. 

Heyecanh geçen yansı Süleymaniye-
den Haralambo 43 D. 33 S. de kazan
mıştır. Galatalsaraydan Muhsin ikin
ci, Feneryılmazdan Tarkun üçüncü 
olmuşlarda; 

Gayrif edereler arasında 
Pera - Şişli maçı 2-2 berabere bitti 

Dün sabah Taksim stadmda gayri 
federe klübler arasmda tertib edUen 
stadyom ligine Pera - Şişli takınılan 
arasmda yapılan maçla devam edU-
di. 

4000 kadar seyircinin raıünde oyna
nan gayri federelerin bu en mühim 
maçım Sübhi idare etti. Takımlar şu 
şekilde dizUdiler: 

Pera: Kiço - Vlastardis, Hristo -
Çatı, Etyen, Çisoviç - Bambino, Bo-
duri, Mesinezi, Cıüafl, Füipa. 

Şişli: Armenak - Çakır, Alber - Ar-
şevil, Nubar, Martayan - Norayir, 
Suldur, Vehap, Mığırdiç, Diran. 

Oyuna saat 11,30 da başlandı. Şişli 
rüzgâr altmda ojmuyor. Perahlaî ya
vaş yavaş hâkimiyeti aldılarsa da 
muhacimlerinin fena bir gününde ol-
malan yüzünden gol çıksuramıyorlar-
dı. Şişlinin Vehab vasıtasUe yaptığı 
mukabU hücumlar daha tehlikeli olu
yordu. 32 nci dakikada Culafi ile 
Nubar havada çarpıştüar, ikisinin de 
başı yarılarak bayğm bir şekUde sa

hadan çıkarıldılar. 
42 inci dakikada BamMno Şişli mü-

dafU ile kalecisinin topu paylaşmasm-
dan istifade ederek Peramn ük golü
nü attı, biraz sonra da devre 1-0 P&-
ranm letûne neticelendi. 

İkind devreye Peramn hücumla-
rile başlandı. 4 üncü dakikada Vlastar
dis Peranm ikinci golünü de yaptı. 
Bu golden sonra Peralüar nasıl olsa 
kazanırız diye gevşediler. 7 inci daki
kada Şişlinin bir hücumımda Pera 
müdafisinin haSmma tekme atması-
m hakem penaltı ile cezalandurdı. 
Suldunn çektiği penaltıyı kaleci tut
tu ise de elinden kaçırdı ve tekrar jre-
tişen Suldur Şişlinin Uk golünü yap
tı. Ojmn bundan sonra gittikçe sert
leşti. Hakem Çakın fazla sertlik yap
tığı için çıkardığmdan ŞişU dokuz ki
şi kaldı. Buna rağmen 22 nci daki
kada Vehabın çektiği bir firikikten 
topu kapan Diran berabere golünü 
yaptı ve 03Tin da neticesiz akınlar ar 
rasmda 2-2 berabere bittL 

First Vlenna takımı 
ftnkaraya peliyor 

Ankarada iki maç yaptıktan 
•onra Istanbulda da bir maç 

yapacak 
Ankara 3 (Telefoı) — ^^yananm 

First '^enna takımı bu ajrm 17 sinde 
buraya gelecek, biri Ankara! muhtdi-
ti diğeri de Gençlerbirliği Ue (dmak ü-
zere iki maç yapacaktır. Ayni. takım 
buradaki maçlardan sonra İstanbula 
gidecek ve Istanbulda da İstanbul 
muhteliti üe karşüaşacaktır. Evvelce 
bu takımm İzmire gelmesi de karar-
laşmıştı. öğrendiğime göre, bundan 
sarfmazar edilmiştir. 

Barutgûcû sahasında 
Dün Barutgücü sahasında Halld 

Galibin idaresinde Demirspor ve Ba
rutgücü birinci takımlan arasında 
yapılan maç 5 - 1 Barutgücünün ga-
libiyetile bitmiştir. 

B. Takımları arasında 
Dün Şeref stadmda B. takmüan ar 

rasmda lig maçlarına devam edüdL 
İlk maç Oüneş-Beşiktaş arasmda idL 
Güneşlüer lisanssız oyuncu aynattık-
lanndan hükmen mağlûp oldular. 
Hususî bir şekilde yapüan maç 2-2 
berabere bitti. Bundan sMira Ana)do-
luhisar - Davudpaşa B takımlan ara
smda yapüan ikind maçta Anaddu-
lüsar 5-3 kazandı. Dünkü karşüaşmar 
lardan sonra B takımlar ligi bitmiş va 
İstanbulspor şampiyon olmuştur, t-
klnd küme B takımlan arasmda da 
Kasımpaşalılat §afaj^jaa dmuşlar-

Oçok Alsancağı 7-3 yend! 
izmir (Telefonla) — Bugün Alsan-

cak stadmda Üçok ve Alsancak .takım
lan arasmda milli küme için yapılan 
maçı Üçoklular 7-3 kazandüar. Ya
manlardan B. Esadm pek de iyi bir şO" 
kilde idare etmediği oyun oldukça 
mütevazin geçti ve hattâ Alsancakh-
1ar hâkim oynadılar. Fakat muhacim
lerinin lıeceriksizliğl, müdafaalannm 
bozuk oynaması ve Üçokun da eline 
geçirdiği bütün fırsatlardan istifada 
etmesi maçın 7 - 3 aleyhlerine netice
lenmesine sebeb oldu, Blrind devrede 
vaziyet 4 - 2 Üçok lehine idi. 

Maraton şampiyonası 
Atletizm federasyonunun hazıriadl-

ğı program mudbince İzmirde yapüa-
cak olan Türkiye maraton koşusu 
şampiyonası için dün memleketimi
zin her tarafmda ha'zırlık mûsabaka
lan yapümıştur. Şehrimizd^l koşuda 
Demin^rdan Hüseyüı 26 D. 1 S. del 
birinci olmuştur. Kasımpaşalı Hilmi 
ikinci, Fenerbahçeden Hakkı üçüncü 
olmuşlardır. 

Puanlar 
Dünkü maçlardan sonra mlllt 

kümede puan vaziyeti: 

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

O. 
7 
7 
9 

10 
6 
6 
6 
7 

O. B. M.A. Y. P. 
7 
5 
4 
2 
8 
8 
1 
1 

0 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
0 

0 25 5 21 
1 19 6 18 
0 17 20 17 
6 14 26 16 
2 10 6 13 
3 8 15 12 
8 12 11 8 
6 7 24 8 

Hükmen mağlûbiyetler gol ave-
rajmdan 2-0 Uk netice giblsayıl-
dığmdan atılan yenen goller bu
na göre hesab edilmiştir. 



"Ah şu saçlarım! n î 
/ Fahir Şemsiye Beyoğlunda büyük 
bir berber dülilîânma girerken rasla-
dım. Beni görünce gülümsedi: 

' '— Bugün ne yapacağım biliyor 
musım?... dedi. Saçlanmı boyata
cağım... 

Hayretler içinde kalmıştım. Çün
kü Fahir Şemsinin gayet güzel, bem
beyaz, ipek gibi saçlan vardı. Kendi-
«i de saçlarmm rengini pek severdi, 
îpek gibi beyaz saçlar Fahir Şemsi
ye kibar bir güzellik veriyordu. Her 
ağarmış saç güzel değüdir. Fakat Fa
hir Şemsinin tamamile beyazlaşmış, 
parlak saçlan kendisine pek yakışır
dı. O, bembeyaz saçh başı, uzun, iri-
yan vücudile tepesine kar yağmış 
azametli bir dağ kadar güzel ve hey
betli bir adamdı. 

İşte bunun için Fahir Şemsi: 
— Saçlanmı boyatacağım... de

yince pek şaşmıştım. Ona: 
— Sen çıldırdın mı?... dedim. Be

yaz saç binde bir insana çok yakı
şır... Senin saçlarmm rengi de fev
kalâde güzel... Neden boyatacak-
mışsın?... 

Şemsi âdeta hiddetlendi: 
— Bırak Allah aşkına, dedi, be

nimle beraber berbere gel de sana 
anlatayım... Sonra bana hak veıir-
«in... 

Ben hâlâ onu saçlanm boyatmak
tan vazgeçirmeğe çalışıyordum. Fa
kat Fahir Şemsi beni dinlemedi. Be
raber berbere girdik. O saçlarmı bo
yatmağa başladı. Bir yandan da ba
na anlatıyordu: 

— Birader... Benim beyaz saçlan-
îaı ne kadar sevdiğimi bilirsin. Âde
ta saçlanmın 45 yaşında böyle ta
mamile bembeyaz kesUmesine mem
nundum. Hakikaten başımda bir tek 
siyah saç kalmamıştı. Eğer Macide-
ye rasgelmemiş olsaydım bembeyaz 
«açlanmdan hâlâ da memnun o'.a-
caktım. Fakat nasıl oldu da bilmi
yorum. Kırk beş yaşından sonra I.Ia-
cideye adamakıllı tutuldum. Maci-
öe pek gençti. Ararmzda tamam yir-
^ yaş fark vardı. Lâkin ben buna 
aldırış etmiyordum. Kırk beş yaşın
da olmama rağmen yüzümde bir tek 
Çizgi yoktu. Yalnız işte saçlanm 
bembeyazdı... 

Bir gün Macide ile tiyatroya git-' 
nieğe karar verdik. Galatasarayda 
buluştuk. Hava güzeldi. Yanyana 
J^rüyorduk. Macide koluma girmişti. 
^ gece bana her zamankinden da
ha fazla sokuluyor, yüzüme daha 
timid verici gözlerle bakıyordu. Kırk 
^Ş yaşına gelinceye kadar başımdan 
8^en aşk maceralannm verdiği tec
rübe Ue anlıyordum ki bu kadın 
^ benden çok hoşlanıyordu. Biz böy-
fe tiyatroya doğru üerlerken yanı-
»üzdan yaşlı başlı iki kadın geçti. 
Bunlaı-dan biri bize dik dik baktık
tan sonra yanındakine: 

—Aman şu erkekler... Ak saçla
rından da utanmıyorlar... demez 
^ ? - Kan tepeme sıçradı. Fena hid-
detlenmiştim. Kadının bu sözünü 
¥tmemiş gibi davrandım. Lâkin ça-
Çaron kadın bunu Macidenin işide-
cegı kadar yüksek sesle söylemişti. 

Hk defa beyaz saçlarıma karşı 
içunde bir kin duydum. Tiyatroya 
^d ik . Bü: loca tutmuştum. Yerleş-
T- ^^^ de baktım, tiyatrounun önün-
«« rasgeldiğim iki kadın da tam bi-
f"n yanımızdaki locada oturmuyor
lar mı?... 

O gece oynanacak eser bir kome-
*" İdi. Biraz sonra perde açıldı, 
oyun başladı. 

Birinci perdede benim gibi bembe
yaz saçh bir adam tanıdıklanndan 
^ Ç bir kadına âşık oluyor. Bir 
müddet sonra ak saçU adam genç ka
dına : 

— Seni seviyorum... diyor. Fakat 
•evgilisi onu şöyle bir süzdükten 
«onra şu cevabı veriyor: 

— Ak saçlarınızdan da rm utan
mıyorsunuz?... 

Sahnedeki genç kadının bu sözü 
üzerine ben kulaklanma kadar kı
lardım. Sanki sahnedeki artist bu
nu karşısında ak saçlı adama değil 
de benim yüzüme karşı söylemiş 
zannediyordum. 

Bitişik locadaki ilü kadın sahne
deki artistin bu sözünü o kadar be
ğenmişlerdi ki avuçlannı patlatır-

casma alkışlamağa başladılar. Za
ten oynanılan eserin bu sahnesi pek 
güzel olacaktı ki herkes alkışlıyor
du... Şöyle bir aralık yanımızdaki 
locaya bir göz attım. İki ihtiyar ka-
dm bizim tarafa bakıp bakıp gülü
yorlardı. Seyrettiğim piyes bana ze
hir olmuştu. Hattâ bir aralık Mad
denin de şöyle yan gözle bembeyaz 
saçlanma baktığım farkettim. Şimdi 
âdeta beyaz saçlanma düşman ol
muştum. 

Tiyatrodan çıktık. O günü neşem 
kaçmıştı. Macideden çabuk ayrıl
dım. 

Ertesi günü gene buluştuk. Henüz 
mevsim yazdı. «Nereye gidelim?» 
diye düşünüyorduk. Nihayet karai' 
verdik. Bir çalgılı bahçeye gidip iki 
üç tane buzlu bira içecektik, gittik. 
Bir bahçeye oturduk. Oh... Dünya 
varmış. Musiki, güzel manzara, in
sanın yamnda sevdiği güzel bir ka
dın... Sonra benim buzlu birayı ne 
kadar sevdiğimi de bilirsni... Velha
sıl bahçeye otuı-duğumuzun ilk ya-
nm saatinde gayet mesud bir adam
dım. Fakat biraz sonra bahçede çal
gıcılar şimdiye kadar hiç işitmedi
ğim bir çalgıyı çalıp söylemeğe baş
ladılar. 

Bu şarkı hâlâ ezberimdedir. Bil
mem, sen bu şarkıyı büir misin... 
Şöyle bir şey: 

«Şimdi saçların bembeyaz..» 
«Bitti ükbahann, hayatmdan geçti yaz.» 
«Badadı ömrünün sonbaharı» 
«Şimdi saçların bembeyaz...» 
Aman bu şarkı bahçedekilerin ne 

kadar hoşuna gitmişti. Alkıştan her 
taraf inledi. Şarkıyı üstüste tekrar
lattılar. Hele: 

(Bağladı ömrünün sonbaharı» 
«Şimdi saçlann bembeyaz...» 
Mısraları gelince alkış ayuka yük

seliyordu. İçtiğim buzlu biralar bo
ğazımda kaldı zaımettim. Bahçeden 
de erkenden kalktık. 

O günden sonra Macide üe sokağa 
•çıktıkça hep böyle aksi tesadüfler 
oluyordu. Hattâ bir keresinde Ada 
vapurunda arkamızda iki kişinin bi
zim için: 

— Galiba baba kız bunlar... Ada-
mm saçlan beyazlaşmış amma yü
zü ne kadar genç kalmış... dedikle
rini işittik. 

Hele bu «ak saçlanndan da utan
mıyor» cümlesini işittikçe ifrit kesi
liyordum. 

Nihayet anladım ki bu ak saçla
nm Macide ile benim aramda karlı 
bir dağ gibi duruyordu. Ben de ara^ 
mızdaki bu karlı dağı ortadan kal
dırmak İçin işte bugün saçlanmı bo
yatıyorum. 

Şemsi o günü saçlanm iyice bo
yattı. Berberden de evde kullanmak 
üzere yamna siyah soç boyası aldı. 
Arkadaşımdan aynldığım zaman 
Şemsi âdeta memnundu. 

Kendisine bir daha tamam üç haf
ta sonra rasladım. İçini dökmek is-
tiyen adamların halile koluma girdi.: 

— Başıma gelenleri biliyor mu
sun? dedi. Macide beni bıraktı? 

— Sebeb? 
— Sebeb saçlanm... Ben boyalı 

caçlanmla karşısına çıkınca o sanki 
tiksinmiş gibi yüzünü buruşturdu: 

— Aman gözlerim görmesin... de
di, senin bütün güzelliğin bembe
yaz, ipek gibi saçlannda idi... Şimdi 
tekmil güzelliğini kaybettin... dedi. 
O günden sonra Macide benden dai
ma kaçıyor. Bir daha yüzünü gör
medim... Meğer kadınlar ne garib 
mahlûklarmış yahu... Macide beni 
yalmz bembeyaz saçlarım için beğe-
niyormuş... 

Hem Macideyi kaybettim, hem de 
şimdi beni eskiden beyaz saçlanmla 
tanıyanlar biraz hafif bir hareketimi 
görseler: 

—• Ne ayıb şey... Boyalı saçların
dan da utanmıyor... Diyorlar. 

Ah şu saçlanm... Boyanm kaba
hat, boyamam kabahat... 

(Bir yıldız) 

AÇocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinden: «Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Ankarada Keçlörendekl Anakucağı mü
essesesi direktörlüğü açıktır. Doktorlarla 
çocuk koruma ve İdare işlerinde tecrü
beli yüksek tahsil görmüş bayanlardan 
arzu edenler şeraiti anlamak için kısa ha» 
tercümelerlle .ankarada Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanlığına müracatlan.» 

';VŞ>JC^Cİ£V'0 
4 NiMn »3S Pazartesi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: Saat 12,30: 
Plâkla 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, 19,65: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 20,45: Hav araporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: 
T$xû. Baz Heyeti: İbrahim ve arkadaşla-
n tarafından, (Saat ayan), 21,45: Rad
yo fonik temsil: Stüdyo orkestrası refa-
katUe (THAİS), 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 22,50: Son haberler ve ertesi 
günün programı, 23: SON. 

Ankara — öğlen neşriyatı: 12,30: Ka-
nşık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 13,15: DahUi 
ve harici haberler, 17,30: Halkevinden 
naklen İnkilâb dersi; (Mahmud Esad Boz-
kurt). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 18,55: İngilizce ders: Azime 
İpek, 19,15: Türk musikisi ve halk sarkı
lan (Servet Adnan ve arkada^an), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15 Plâk
la dans musikisi, 21: Spor konulması: 
Nizameddin Kırşan. 21,15: Stüdyo salon 
orkestrası: 1 - Lanner; Die Romantiker, 
2 - Berger: Manon, 3 - Armaa Jamefelt: 
Berceuse, 4 - Grieg: Nonvegischer 
Brautzug im Vorüberziehen, 5 - Drigo: 
Süite du ballet' Les mlllione, 6 - Lehâr: 
Die lustige Witwe, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yarınki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Breslav 20,10 da muzika — Frankf. 
20,10 da çeşitli konser — Hamburg. 20,10 da 
konser — Kolonya 20,10 da mandolin 
orkestrası — Königsberg 20,10 da piyano 
konseri — Leipzig 20,10 da çeşitli mu
zika — Münih 20,10 da dans muzikası — 
Viyana 20,10 da radyo orkestrası — Nis 
P. T. T. 20 de salon muzikası — Toulouse 
P. T. T. 20 de hafif muzika — Rad 
Toulouse 20,15 de şarkı ve orkestra — 
Londra 20,30 da salon muzikası — Bükreş 
20 de radyo orkejstrası — Prag 20,15 de 
çeşitli muzika — Peşte 20 de çigan mu
zikası. 

Saat 21 de 
Deutshcl. S. 21 de senfonik konser — 

Berlin 21 de radyo orkestrası — Kolonya 
ve Königsberg 21 de Deutschl. S. dan 
nakil — Breslav, Frankf, ve Hamburg, 
programlanna devam — Leipzig 21 de 
orkestra konseri — Saarbr. 21 de çeşitli 
muzika — Stuttgart 21 de küçük radyo 
orkestrası — Viyana 21 de çeşitli kon
ser — Lyon P. T. T. 21,30 da senfon. kon
ser — Paris P. T. T. 21,30 da Bouillon 
orkestrası — Rad. Paris 21,30 da 
«Euryanthe» operası — Rad. Toulouse 
21,30 da operet havaları — Londra 21,15 de 
Deutschal. S. dan nakil — Lüksemburg 
21,30 da askerî muzika — Hilversum 
21,50 de «Trovatore» operası (ihtisar) — 
Varşova 21 de çeşitli konser — Bükreş 
21,20 de salon muzikası — Beromünster 
21 de radyo orkestrası — Peşte 21,30 da 
orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Deutschl. S. 22 de senfon. konsere de

vam — Berlin 22 de dans muzikası — 
Breslav 21,10 da muzika — Frankf. 22 de 
konsere devam — Leipzig 22 de senfon. 
konsere devam — Lyon P. T. T. 22 de 
senfon. konsere devam — Paris P. T. T. 
22 de salon muzikası — Rad. Paris 22 de 
operaya devam — Strasbg. 22,30 da 
senfon. konser — Rad. Toulouse 22,15 de 
çeşitli konser — Londra 22,15 de dans 
muzikası — Roma 22 de orkestra kon
seri — Florans 22,15 de piyano konseri, 
22,50 de köy muzikası — Hilversum 22 de 
operaya devam — Bükreş 22,45 de Ru
men orkestrası — Bruno 22,30 da viyola 
konseri — Peşte 22,30 da cazband. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 2330 da piyano konseri — 

Kolonyadan naklen Berlin, Hamg., Dan-
zlg, Münih, Saarbr. 23,30 da eğlence ve 
dans muzikası — Leipzig'den naklen 
Frankf. ve Viyana 23,20 de akşam kon
seri — Stuttgart 2330 da büyük radyo 
orkestrası — Königsberg 23,40 da dans 
ve eğlence — Paris P. T. T. 23 de Bouillon 
orkestrası — Rad. Toulouse 23,15 de 
marşlar, 23,30 da İngiliz muzikası — 
National 23,15 de askerî muzika — Lon
dra 23,25 de dans muzikası — Milano 
23,10 da keman konseri, 23,45 de dans 
muzikası — Lüksemburg 23,50 de dans 
muzikası ^ Varşova 23 de radyo orkes
trası — Peşte 23,30 da salon muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan Kolonyadan ve 

Leipzigden naklen programlarma de
vam — Berlin 1 den 4 e kadar orkestra 
konseri — Breslav, Kolonya, Königsberg, 
Leipzig 1 den itibaren Şerlinden nakil — 
Franf. tan naklen Stuttgart 1 den 4 e 
kadar gece muzikası: Birinci kısım «Hans 
Saks» opera komik, iknici kısım valsler 
ve marşlar — Rad. Toulouse 24,35 de ge
ce çıuzikası — Milano 24,15 de dans 
muzikası. 

5 Nisan 938 Sah 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Eminönü Halkevi neşri
yat kolu namına Nusret Safa, 19: Plâkla 
dans musikisi, 19,15: Konferans: Emin
önü Halkevi sosyal yardım şubesi namı
na: Doçent Sabahaddin Rahmi Eyüpoğ-
lu (Halk bilmeceleri), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza ta
rafmdan arabca söylev, 21: Tahsin Ka
rakuş ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, (Saat ayarı), 
21,45: ORKESTRA: 1 - Mayyar: Le Dra
gon ce VİUar, 2 - Gregh: Nüvi aljeriyen, 
3 - Lehar: La fam ideal vals, 4 - Hans 
May: Serenad, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 22,50: Son haberler ve ertesi gi> 
nün programı, 23: SON. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. g-"-*"'" Tefrika No. 189 — 

Kaptan paşa tam karışıklık zamanında Istanbula 
gelmişti, burada çok kalacağa benzemiyordu 

o gün Çanakkale halkmdan cena
ze alayma iştirak etmiyen bir ferd 
kalmamıştı. Şehir ve donanma baş
tan başa matem ve iztırab içinde ı s 
lıyordu. Herkes kederliydi. Doğanın 
arkasmdan kadınlar ve çocuklar bi
le gözjraşı dökerek, küme küme me-
zarhğa ekiyordu. 

Şehri ve donanmayı saran bu ma
tem havası içinde Kıhç Ali paşa da^ 
ha fazla kalamadı. Doğan gömüldük
ten sonra donanmajra hareket emri
ni verdi. 

Türk denizcileri, akşam güneşi ba
tarken Çanakkaleden aynldılar. 

Kıta bir konuşmadan çıkan 
hakikat 

Ali reisin kadırgasında iki levend 
konuşuyor: 

— Doğanın ölümü bir muamma, 
değil mi? 

— Hem de içinden çıkılmaz bir mu
amma. Midilli muhafızı bize Doğamn 
ölümünü haber verirken, bizden ön
ce giden arkadaşlar. Doğanın yanın
da bir başka ölü daha bulmuşlar. 

— Rum tabibi de Doğamn arka
smdan ölmüş. Bu kadar garib bir 
tesadüfe aklım ermedi vesselam.. 

— Benim de aklım ermiyor doğru
su. Sahildeki bunak kayıkçının söz
lerini hatırladıkça tüylerim ürperi
yor. 

— Ne demişti o kayıkçı? 
— Unuttun mu dediklerini?... 

Haniya yanımıza sokulmuştu da bi
ze: «Doğam bu tabibin elinden kur-
tannız. Bu adam eski bir Türk düş
manıdır. Venediklilere: (Türklerden 
öç alacağım!) diye söz veraıiştir. Do
ğan onun evinden sağ çıkmıyacak...» 
demişti. 

— İyi hatırladın be! Şimdi benim 
de aklıma geldi... Bunu gemide bah
settiğimiz zaman, arkadaşlar bize 
gülmüşlerdi. 

— Tabibin, Doğamn arkasmdan 
ölüşü çok garib bir hadisedir. Bvmu 
neden kaptan paşaya söylemediler 
acaba?... 

— Korktular., kaptan paşa o za
man Doğamn ecelile ölmediğme 
hükmedecek, belki de Çanakkaleden 
Midilliye giderek bu işi inceliyecekti. 
İstanbula varınca söyleseler de ehem
miyeti yoktur. 

— Bu meselede Midilli muhafızı
nın suçlu olduğunu söylüyorlar. 

— Elbette. Suçlunun en büyüğü 
odur. Doğan gibi bir tanınmış ada
mı, tabibin evinde bırakmanın ne 
mânası var? 

— Başka türlü tedavi edemezdi, 
diyorlar. 

— Doğana bir ev tutardım. Ta-
biblerin ikisini de hastanın tedavi
sinde kullanırdım. Böyle bir tane
sine bağlanmazdım. 

— Öteki tabib, Rum hekiminin çı
rağı imiş. Ustasının baktığı hastaya 
çırak yanaşamazmış! 

— Verdiği ilaçlan elden ve gözden 
geçiı-mek gerekti. Doğam zehirlemiş 
diyorlar. Onu azab ve işkence ile öl
dürmüş. Onun arkasından da ken
disi gitmiş. 

— îş meydana çıkarsa, kendisini 
sağ bu-akmıyacaklannı biliyordu. 
Bundan başka ne yapabilirdi? Öcünü 
aldı amma., tam aldı kâfir. 

Gelibolu açıklanndan geçiyorlardı. 
Ortalık zifirî karanlıktı. 
İki arkadaş sözlerine devam etti

ler : 
— Bu işten Ali reisin de haberi yok 

değil mi? 
— Hayır. Ona da bu sırrı açma^ 

dılar. Yerlilerin söylediğine göre, 
Rum tabibinin çok sevdiği bir karde
şini vaktile bir deniz harbinde türk-
1er öldürmüş. Rum hekimi de Ve
nediklilere, kardeşinin intikamonı 
alacağını söylemiş: «Elime düşecek 
Türk kim olursa olsun, onu kardeşi
min katili imiş gibi, işkence ile öldü
receğim!» demiş. 

— Vay melun vay! Dediğini yaptı 
işte. Keski bunlan Midillide Ali rei-
X anlatsaydık. 

— Ali reis hekimin cesedini yakar
dı alimallah... Ona böyle şeyler söy
lenir mi hiç?! 

— Ben sabredemem doğrusu. İs
tanbula varınca, bu işi bütün dün
yaya yayacağım. 

— Pişman olursun. Çünkü, sana: 
«Madem ki bunlan biliyordım, bize 
neden vaktinde söylemedin?» der
ler ve seni de sorguya çekerler. İyisi 
mi, çeneni tut... İçinde kalsm bu 
sırlar... 

Kaptan paşanın istanbula 
donuşu.. 

istanbula bir akşamüstü vardılar. 
Donanmarun gelişi pek paı-lak olma
dı. Çünkü yeniçeri ocağında yeni 
bir başkaldırma hadisesi sarayı te
lâşa düşürmüştü. Ayni zamanda o 
günlerde halkı tedhiş eden bir hadi
se daha vardı: Kınm seferi hazn-Uğı. 

«— Padişahm işi yok mu? Akde-
nizdeki korsanlan temizlesin de, on
dan sonra Kınma ordu göndersin.» 

Diyenler de yok değildi. Bu iki 
hadise ayni zamana tesadüf edin
ce - rahatsızhğı yüzünden çekilen -
Koca Sinan paşa tekı-ar saraya çağı-
nlarak veziriazam olmuş, asesbaşı 
padişahm gazabına uğrıyarak zin
dana atılmış ve Kırım seferi aleyhin
de bulunan bir takım yobazlar hal
kı üçüncü Murad aleyhinde kışkırt
mağa başlamıştı. 

Donanma Halice girer girmez, kap
tan paşamn adamlan paşa gemisine 
gelerek, vaziyeti kısaca kendisine an
latmışlardı. 

Kıhç Ali paşa derhal gemiden çık
tı ve doğruca saraya gitti. Ortalık 
kararmıştı. Koca Sinan padişahın 
yamnda bulunuyordu. Divan kâtibi 
Feyzullah efendi kaptan paşayı kar
şıladı: 

— Tam vaktinde geldiniz, devlet
lim! Galiba hiç dinlenmeden gene 
sefere çıkacaksımz! 

Dedi. Kıhç Ali paşa birdenbire şa
şırdı. OnuiTi, İstanbuldan aynldığı 
son günler içinde olup bitenlerden 
haberi yoktu. 

— Yeni bir harb mi var? 
Diye sordu. Feyzullah efendi faz

la tafsilât vermekten çekindi: 
— Şevketmeab efendimizle görü

şünce meselejd anlarsınız, devletlim! 
Kulunuz bir şey söyliyemem. Ancak 
şu kadar işaret edejrim ki, bu sefer, 
yolunuz Kınma kadar uzayacaktır! 

Bu kısa konuşmadan sonra. Kılıç 
Ali paşa sabırsızlanmağa başladı ve 
padişaha haber gönderdi. 

Kaptan paşa, üçüncü Muradla sa
rayda konuşadursun. Biz gelelim 
Sinana... 

Ortalık karanr kaı-armaz, denizci
lerden bir kısmı çektirilerle Cibali 
ve Azapkapı kıyılanna çıkmağa baş
ladılar. 

Bu arada Sinan da, yanına arka-
daşlanndan biriıü alaıtak Cibaliye 
çıkmıştı. 

Gerçi Ali reis: 
— Kaptan paşa dönmeden bizim 

çıkmamız yakışık almaz.. 
Diyerek, Sinam kendi kadıı-ga-

smda alıkoymak istediyse de, Sina-
mn gözleri kararmıştı. Onu artık 
gemide hiç bir kuvvet tutamazdı. 

Sinan, Ali reise: 
— Sahildeki harabat kahvesinde 

biraz oturup döneceğim. 
Demişti. Sahile çıkar çıkmaz ar-

kadaşmı bıraktı: 
— Sen beni burada bekle. Bir iki 

saat sonı-a döneceğim. 
Dedi, bir ata binerek Çırağan sa

rayının yolunu tuttu. 
Sinan o akşam, Cibaliden Çırağana 

gelinceye kadar, yollarda küme kü
me dolaşan ve halkı: «Kırım bizim 
nemize gerek...» sözlerile ayaklandı
ran bir çok başı sarıklı adamlara 
rasladı. Gerçek İstanbulun havası 
bulanmıştı. Bu sayısız fesadçıların 
mahalle aralannda dolaşarak, halkı 
zehirlemeleri ve sefere gitmekten 
menetmeleri hoş bir hareket değildi. 
Sinan kendi kendine at üstünde söy
leniyordu: (Arkası var) 
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Cinde muharebeler 
I . _ 

Japonlar Çinlilerin zafer 
haberlerini tekzib ediyorlar 

Pekin 3 (A.A.) — Japon umumî ka
rargâhı, Çinlilerin Santungun cenub 
kısmmda muzafferiyet kazandıkları 
hakkındaki Çin tebliğlerini katî ola
rak tekzib ediyor. 

Hankeu 3 (A.A.) - * Çin umumî ka
rargâhından resmen tebliğ olımduğu-
na göre, Tientsin - Pukov demiryolu 
cephesinde Çin kıtaatı geceli gündüz
lü 12 gün devam eden çok şiddetli bir 
muharebeden sonra Japon kuvvetle
rini Taierşvang ve Hangşvang'dan at
mağa ve çok mühim sevkülceyş nok
ta lan olan bu iki şehri geri almağfe 
muvaffak olmuşlardır. 

Atatürk kızı bayan 
Sabiha Gökçen 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Tayyareler 11,35 de Kemalpaşa is-

kametinden gelmiş, ve şehir üzerinde 
cevelânlar yaptıktan sonra tayyare 
meydanına inmişlerdir. Tayyarecile
rimiz vali muavini Cavid, müstah
kem mevki kumandam, tayyare alay 
kumandam, belediye reis muavini ve 
emniyet müdürü Ue tayyare cemiye
t i müdürü ve gazeteciler tarafından 
karşılanmışlardır. 

Bayan Sabiha Gökçen kendisini 
karşılıyanların ayn ayn ellerini sık
mış, ve kendisine verilen buketleri 
almıştır. 

Sabiha Gökçen üe görüştüm bana 
dedi ki: . i i 

— Seyahatimde hiç bir fevkalâde
lik yoktur. Sabahleyin saat 9 da Es-
kişehirden hareket ettifc Kütahya -
Gediz üzerinden devam eden uçuşu
muz çok güzel bir havada geçtL Tay
yarem iyi olduğu İçin seyahatim pek 
rahat ve pek zevkli oldu. 

Bir Amerika seyahatinden bahse
dildiğini söyledim, b i htisusta da: 

— Bu seyahat hakkıiida şimdüik 
verilmiş katî bir karaJr yoktur. 

Dedi. Sabiha Gökçen tayyare mey
danından otomobüle Atatürk ko
nağına gitmiştir. 

Türkkuşu tajryarecUeri İzmirde 
on beş gün kalacaklar, bu müddet 
zarfında Türkkuşu üyelerine ders 
vereceklerdir. 

Avrupada yeni 
siyasî teşekküller 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İngiliz - italyan anlaşmasının 
esasları 

Londra 3 (A.A.) — İyi bir menba-
dan öğrenildiğine göre lord Pört ilo 
kont Ciano arasmdaki son görüşme, 
amelî bakımdan, İngiltere Ue İtalya 
arasında bir itilâfa müncer olmuştur. 

Şimdi ancak teferruata aid bazı 
noktalar kalmıştır. îtilâfname önü
müzdeki hafta sonunda veyahud da
ha sonraki hafta başında ve her hal
de paskalyadan evvel imzalanacak
tır. 

1 — ttalya, Balear adalan da dahil 
olmak üzere İspanya arazisi ve mül
hakatı üzerinde asla gözü olmadığı 
hakkında evelce vermiş olduğu te
minatı tekrar ve teyit edecektir. 
İtalya, muhasamatm hitamında gö
nüllüleri ve harp malzemesini geri ala
caktır. Yalnız general Frankoya sa
tılmış ve bedelleri onun tarafından 
tesviye edilmiş olan malzeme müs
tesnadır. 

2 — İtalya, Trablusta mevcut olan 
kıtaatının mikdanm tedrici olarak 
yanya indirecektir. Bu tedrici geri 
almamn ne suretle yapılacağı tayin 
edilmiştir. 

3 — ttalya, 1936 tarihli Londra de
niz mukavelesini tasdik edecektir. 

4 — Büyük Britanya Süveyş ka-
nahndan mürur serbestisine müteal
lik olan 1888 tarihli mukavelename
yi teyid edecektir. 

5 — Filistinde manda rejimi mu
hafaza edUecektir. 

6 —• Büyük Britanya Milletler ce
miyetine bir karar sureti vererek ce
miyet âzasuu Habeşistanın ilhakım 
tanımamak teahhüdünden İbra ve 
onlara hareket ve takdir serbestisini 
İade etmesini tavsiye edecektir. 

B. Stoyadinoviç 
Dalmaçyada 

Bu seyahatta kendisine 
bir çok nazırlar 
refakat ediyor 

Belgrad 3 (A.A.) — Gazeteler, Baş
vekil ve Hariciye nazın B. Stoyadino-
viç'in Dalmaçyadaki ikameti hakkm-
da uzun haberler neşrine devam et
mektedir. 

Başvekil, dün beraberinde Harbiye 
ve Bahriye nazın general Mariç, Mali
ye nazın B. Letitza, Nafıa nazm B. 
Stosoviç ve devlet nazın B. Novakoviç 
olduğu halde Şibenik'e gitmiş ve orada 
birçok sınaî müesseseleri ziyaret etmiş
tir. 

Istanbula verilen 
su miktarı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
miktarı 1136 artmış ve yekûn 22,666 ya 
baliğ olmuştur. 

Sular idaresi 937 senesinde 1,246,569 
lira varidat temin etmiştir. Buna mu
kabil 616,657 lira masraf yapılmıştır. 
Geçen seneki varidat, evvelki seneye 
nazaran yüzde kırk derecesinde arttı
ğı gibi masraf da yüzde 18,81 nisbetin-
de artmıştır. 937 senesinde sular ida^ 
resi belediye bütçesinden hiç bir yar
dım görmemiştir. Buna mukabil Ev
kaftan devredilen vakıf sulanmn ida
re masrafı 52,796 liraya mal olmuştur. 

Her sene Terkos şirketine verilen 
borç paranın 937 senesine aid taksiti 
ödenmiştir. Sular idaresi her sene 
1,300,183 Fransız frangı ödemektedir. 
937 senesinde Fransız frangının dü{p-
mesi üzerine bu para karşıhğı 55,444 
lira tutmuştur. 

Maamafih rapora göre 937 senesin
de temin edilen varidat sular idaresi
nin bütün ihtiyaçlarını karşıhyacak 
derecede değüdir. 

A n k a r a v e İzmitteki bis iklet 
yarış larının net ice ler i 

Ankara 3 (Telefonla) — İlkbahar 
bisiklet yanşlanmn dördüncüsü bu 
sabah saat 10 da kalabalık bir merak
lı kütlesi önünde yapılmıştır. 

40 kilometre üzerinde yapılan ve 
âzami 60 dakikada yapıldığı takdirde 
birinciye ajanlıkça bir i* kupa vade-
dilmiş olan bu koşuya millî takımdan 
Orhan Suda ve Eyüp Yılmaz ile yeni 
yetişmekte olan gençlerden 18 kişi iş
tirak eylemiştir. 

Geçen haftaya kadar puan itibarile 
başta gelen E3rüp, bugünkü koşudan 
sonra birinciliği 7 puanla Nuri Kuş'a 
kaptırmış oldu. İkinci 8 puanla E3rüp, 
üçüncü 10 puanla Doğan gelmekte
dir. 

tzmit tek i yarış lar 
izmit 3 — Seri bisiklet yarışlamun 

dördüncüsü bugün 40 kilometre me
safe üzerinde ve bisiklet ajanhğınm 
idaresinde yapılmıştır. Neticede Akye-
şilden Kadri 1 saat 36/30 dakikada 
birinci. Şükrü bir boy geride ikinci ve 
aynı mesafe ile Mitad üçüncü gelmiş
lerdir. 

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 APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

Akba müesseseleri 
Ankaroda 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 kaBul, abono 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he* 
•ap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satif yeridir. Telefon; 3377. 

TÜRKİYE İŞ BAN KASI^"^¥? 

1 

Ankara Vilâyetinden 
1 — Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere satm alınacak 56 adet iM demirli 

pulluğun 19/5/938 perşembe günü saat 16 da açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 — PuUuklarm muhammen bedeli 2240 liradır. 
3 — Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde meccanen ve

rilir. İsteklilerin pulluklarm % 7,5 tu tan olan meblâğı banka mektubu veya 
hususî muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte vilâyet daimî encümenine vermeleri ilân olımur. (1775) 

wm 

TÜRK HAVA KURUMU I 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

6. ci keşide l l /Nİ8an/938 dedir.... 
Bu kefidede: 

200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 

liralık ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi aym yedinci gününe kadar bayilerinizden almama 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

193S 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yüııun tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftahk aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydah bU-
gUer. 

Fiab 50 kuruştur 
Bütün kitapçüardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KÜRÜMÜ - Taksim 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahi l iye mütehass ıs ı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 

İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-
ağa daireleri, öğleden sonra 

Telefon: 23565 

^H ^^' ^» Asım Onur ^ ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, genİ9 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye-
let İçin çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

fl« 

Yorgun ve bitkin asab ile vücud 
nasıl çalışır? 

Ferahhk verip asabı dinlendken 
hafakan ve heyecan deredf» 

KARDOL 
isminde ilâç var. 

ia 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKtVI) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öyleden sonra 

gaat (2,5 Un 6 ya) kadar İstanbalda Di-
vanyolunda (104) nomaraü hususi kabi
nesinde bastalarmı kabul eder. Sah, cn-
martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahsustur. Muayenehan* ve ev 
telefon: 22398 — 21044 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, Tnevadt gai

ta tahiaieri ve (İDRAR VASITA-
StLE GEBELt&tN tLK GÜNLERİN. 
DE KATI TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu I Takûme giderken Mefelik 
•okağı Ferah epartımam Tel. 40534 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden m 

Kxmş 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polia köpeği 80 
Tavuk hastalıklan 25 
Tavukları çok yumurtlatmak 
için n« yedirmeli? 28 
Ne zaman civciv çıkarmalı?^ B 
Tavv^çulukta muvaffakiyetin 
sim > 28 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 28 
Na«ıl tavukçuluk yapdmalıdır?^ 28 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 28 
Av ve salon köpekleri 25 

Satış yeri: İKBAL kitabevi 

r 
mı 

ta 

ca] 

Ut 

de 
Ur 

rat 

lerj 
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Çok tesirli KESKİN KAŞELERİ üüOtme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. birlik ve onluk 
kutuları vardır. 

l'JMiWA 
SAÇ BOYALARI JUVANTIN 

KUMRAL 
SİYAH 

Saflara gayet tabii surette is-

ten&en reıifi rerir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Hütün dünya sergilerinde sıhhi er-

•ab hais saç boyalan arasmda bi

rinci gefaniştlr. Saçları yn cildi 

kafiyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne nhhl a ç boyalarıdır. 

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

TOrklye Kızılay Cemiyeti 
Oenel Merkezinden 

Kmlay Genel Meclisi, 1938 senesi nisanının 30 ncu cumartesi günü sabah 
Mat onda Ankarada Tenişehirde Cemiyetin Genel Merkez binasında alelade iÇ' 
tİBiaını yapacağından murahhasların yukarda yazdı gün re saatte Knılay Ge-
M merkezine gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESt: 
1 — Rds TC İkinci Reislerle k&tiploin seçilmesi, 
2— Gmel Meclis Tedkik komisyona re Genel Merkez raporlarmm tedkild 

Oa kabulü halinde Gmel Merkez zimmetinin ibrası, 
3 — 1938 — 1939 bütçesinin tasdiki, 
4 — Çıkacak azanm yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 — Tedkik komisyonu azasmm yeniden seçilmesi, 
€ — Genel Merkez teklifleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 

İantar ve itfaiye binaları inşaatı l/IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

n — Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 374,38 liradır. 
i n — itoiltme, 12/IV/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 16 da Kabataş-

ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname, keşifname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhi-

Mrlar levazım ve mübayaat şubesinden ahnabillr. 
y — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile İnhisarlar in-

rıt şubesind»! alacakları ehliyet vesikası ve % Ifi güvenme paralariyle birlik-
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1820) 

• 
I — Şartnameleri mucibince Kanşbncı tertiiMitı hala 75 adet Fransız ma-

mmAtı Vffmorel tipi mayi pü&ürtme aleö ve 75 adet îtalyan mamulâtı siğna 
Tşya vezü «Vesüvır» tipi toz ilâç püskürtme âleti pazarlıkla satın alınacaktır. 

n — Muhammen bedeli beheri 15 liradan cem'an 2250 lira ve muvakkat 
tcninatı 168.75 liradır. 

m — Pazarlık 8/IV/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba-
tagda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (1640) 

Ziraat Vekâleti 
Satın a lma komisyonundan: 

1 — Kapah zarf usuUyle 40 ton Göztaşı satm ahnacaktır. 
2 — Muhammen bedel 8000 lira, İlk teminat 600 liradır. 
3 _ Eksiltme 11/4/1938 de saat 15 de Ziraat vekâleti binasında yapıla

caktır. 
4 — Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satın Alma Komsiyonunda, 

lıtanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 — Isteklilerm teklif mektuplanm teminatlariyle birlikte muayyen gün

de 2490 sayıh kanunim ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesikalarla 
Mrlikde eksütme saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. 

(731) (1604) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
11/4/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

X1251,55) lira keşif bedelli Topkapı sarayı müzesi Eski Vekilharç dairesi tami
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususî ve fennî şartname
leri, proje keşif hülâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (94) liradır. 
îstekUlerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme ta
rihinden bil* îıafta evvel ahnmış ehliyet ve 938 senesine ait Ticaret odası vesi-

îdro Elektrik Santralı 
Maraş Belediye Riyasetinden: 

Maraş'ta yapılacak İdro Elektrik santralı malzemesi yapılması ve mevcut 
şehir şebekesine bağlanması işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — İşin Muhammen bedeli 41738.33 liradır. 
2 — İstekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri ve sair evrakı 209 kuruş 

mukabilinde Ankarada Belediyeler İmar heyeti şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Nisan 938 perşembe günü saat 4 de Maranta Belediye 

dairesinde kendi odasında toplanacak daimî encümen huzurunda yapüacak-
tır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aym gün 
ve saate kadar Encümen Riyasetine teslim olması lâzımdır. Aksi takdirde hiç 
bir güna iddia göz önüne alınmaz. 

A — 2490 sayılı kanunun 16.17 nci maddelerine tevfikan 3130.37 Uralık 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun istediği vesikalar. 
C Kanunun 4 ncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni bu-

lunmadığma dair imzalı bir mektup. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat üçe kadar makbuz mukabilinde 

Encümen Reisliğine teslim olunmalıdır. Posta ile gönderilecek teklif mektup-
larınm iadeli teahhütlü olması ve yukarıda yazılı saate kadar Encümen Riyar 
setine gelmesi lâzımdır. 

Proje ve iş hakkında fazla izahat almak isteyenler Belediyemiz namına 
Ankara Belediyeler İmar hey'eti şefliğine müracaat etmeleri, (1344) 

mm^ı^ ^ * I^*ı> Sami 
I Ö K S Ü R Ü K ŞURUBU 
• Oksftrek T* nefes darlığı boğmaca 
• • • kızamık Öksürükleri için peic te-
^s i r l i İlâçtır. Her eczanede ve ecza 
^ ^ ^ depolsnnda bulunur. ^^'* 

1 

Kültür Bakanlığından : 
Ertik Okulları için Debboy, Anbar ve hesap işyarlanna ihtiyaç vardır. Aşa

ğıda yazılı şartları haiz olanlar bizzat kendi el yazılarile yazacakları bir dilekçe 
ile 20/4/938 tarihine kadar Kültür bakanhğma baş vurabilirler. 

1 — Türkiye Cumhuriyeti tebasmdan olmak 
2 — Askerlik ödevini ifa etmiş bulunmak ve «40)) yaşından yukarı çağda 

olmamak. ı 
3 — Enaz orta okul mezunu bulunmak. 
4 _ Sıhhî durumu yerinde olmak. 
DİLEKÇEYE İLİŞTİRİLECEK VESİKALAR: 
A — İkametgâhının bulunduğu emniyet memurluğundan ahnacak hüsnü

hâl varakası. 
B — Dört adet vesikalık fotoğraf. 
C — Orta tahsil vesikasının aslı 
D — Şimdiye kadar çahşmış olduğu resmî ^ y a hususî müesseselerden ala

cağı bonservislerin asılları. 
E — Nüfus kâğıdı suerti. 
Şeraiti haiz olanlar Bakanhkça münhallere maaş veya ücretle atanacak

lardır. (875) (1766) 

Gaziantep Nafja Müdürlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksütmeye konulan 25653 lira 57 kuruş bedeli keşifll 

Akçakoyurlu gümrük karakolu inşaatınm 23/3/938 tarihine müsadif çar
şamba günü ihalesi yapılmak üzere İlân edUmiş ise de talip zuhur etmediğin
den 2490 sayıh kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve evvelki şartlar dahi
linde bir ay müddetle ve pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 8/4/P38 tarihine müsadif cuma günü saat 18 de Gaziantep Nafıa 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafmdan yapüacaktır. Daha fazla İza-

Müthiş 
Sırt Ağrıları 

Fakat, bu meşhur yakılar, 
butun İstıraplara 

nihayet verir. 
Bay J. L. yazıyor: " Harp esnasında bn 

çok defalar çamurlar üzerinde uzanmak 
meeburiyetinde kalıyordum. Bunmı 
Boticesi olarak dehşetli bir cırt ağrısın» 
mâptelA oldum. Bilâhare zaman 
saman, işimin başmda iken bu ağrıların 
aebanu olarak kıvranıyordum. Doktornırf 
ban» bir losyon tarsiye etti. Fakat 
bflyûk bir fayd» eöremedim. Nihayet 
•iaın kıymetli MJLCOCK yakılarım 
teorfibe ettim. Anî tesiri sayesinde bir 
gfin aarfmda ağrılarım zail oldu ve bu 
mflziç illetten tamamen kurtuldum.,. 

Siz de bûtfln arka ağrılaruıızı bir tek 
ALLCOCK yakısı ile dindiriniz. l y 
•aniye zarfında saçtığı sıhh! sı
caklığı OTOMATİK BİR MASAJ gibi 
ağrıyan yerin etrafma yayarak teekin ve 
bfitfin ağrılan defeder. ALLCOCK yakısı 
ağrıyan mafsalların yorgunluğunu izale 
eder ve yeni bir kanm cevelânına sebebiyet 
T«rfr. 

Lmnbago, Siyatik rey» iltihabı ft«ap 
kalâtmda dahi ALLOOCK yakısı safi v« 
mflaeasir bir devadır. 

ALLCOCK yaknmm terkibinde Capsi-
•nm, FrankjnMOfle, Myrrhe re nire güM 
kıymetii maddeler vardır. 

üooz re Uklit yalcılardao nknunak 
İçin delikli ALLCKKÜK yakılan Ozermdeki 
kmnıu daire r» kartal resimli markaam» 
dikkat ediniz. Bûtûn Mzanelerde 29Vt 
kuraya satılır. 

SiYATiK,ARKA3EI-.DiZ 
KALÇA AĞRILARINA 

SÜRÜNCE DERHAL GEÇER 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Radg 
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Avrupanm bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla doldurmayınız! Tabiî, saf, lezzetli 

H A S A N 
,•;•;»,• .X 

'/"âi^ 

fya« 

m 
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KALORİ 
KUVVET 

GIDA.. 
^•^•^ÎT«"*T*>>I*7»T*_*T' •M>WI>«>4MP^M 

??S5Ş%5iS%%<??; 

• • x % . 

iıİi 

: 

na çocuklar baydıyor. Çok iştibalı ve severek büyürler. Bu saf Szlü unlann 
vitamini bol. gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doktorları buna 
şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak birinciliği kar-anmış' 
tır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak H A S A N Ö Z L Ü 
U N L A R I D I R . 

Pir inç, Yulaf , Merc imek , B u ğ d a y , İrmik, P a t a t e s , Mısır 
Tür lü , B e z e l y a , B a d e m , Çavdar ö z ü Unlar ın ı 

Çocuklar ın ıza Yedir in iz . 

I 

OTOMOBİL ve 
MAKINtST OKULU 

TAKSİM— STADYOM 
ŞOFÖR OLACAKLAR: Okulumu-

eun 3 ây devam eden teorik dersleri
ni almadıkça bugünün bir çok yeni
likler gösteren son sistem motor ve 
otomobilleri hakkında esaslı bir bil
giye sahip olamazlar ve tutacakları 
otomobilcilik mesleğinde daima ^^_____^____^__^___^___^^^__ 
noksan kalırlar. Esasen tahsil diploması olmıyan şoför, resmî dairelerden iş 
alamaz. Şoför olacaklara şimdiye kadar verilen direksiyon talim saatleri (üc
rete zam yapılmadan) arttınlmıştır. 

Nisan 11 de açılacak yeni ders devresi için müracaat edenlerin kaydma 
başlanmıştır. Tafsilât için program isteyiniz. 

AMATÖR EHLİYETNAMESİ ALACAKLAR: Her zaman kabul olunur. Ka
dın ve erkek amatörlere verilen ve hususî programımıza göre takip edüen 7 di
reksiyon talimi ve bir kaç saatlik stajla Belediye imtihanlanna hazırlanmak 
için bir ay kâfidir. Tel: 42508. 

ÇİFT DİREKSİYON: Kolaybk, 
Emniyet, Muvaffakiyet 

temin eder 

'XİfW^j^^ 

S i L K O 
Romatizma, lûmbago, siyatik, sinir 

ve soğuk algınlığından ileri gelen 
şiddetli ağrıları teskin ve izale eder. 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

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

. Kendine beyhude yere 
' eziyet ediyor! 

G R I P I N 
Varken ıstırap çekilir mı? 

BAŞ, D İ Ş 
Ağnlan 

ve üşütmekten mütevellit bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı 

G R I P I N 
îcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

AOEMİlKTIDAR.DERnAN 
SIZUk.VÜCUTV DİMAĞ 

YORGUNLUKLARI 

S E K S ü Ü N 
SİZE YAŞAMAK ZEVKİNİ 
TEKRAR HATTA FA7LASİLE. 
İADE EDER.KUTUSU 2oo KURUŞ 
BEŞİR KEMAt -MAHMUT CEVAT 
ECZANESİ. İSTANBUL SİRKECİ 

, Talmz bir tüb kullandıktan sonra aynaya bakınız! 

RADYOLi Nln 

Mükemmeliyeti hakldnda en son ve en doğru 
sözü o söyliyecektir. 

Bembeyaz, pınl punl parhyan dişleri, tatlı bir nefes, pembê  sıhhatli difl Cilkŝ  
temiz bir dil, mikrobsuz bir ağız... İşte Radyolhıin escılt 

BUGÜNDEN ITIBAREN 

RADYO LİN 
kullanmaya bajflayuiBl 

MHWM 

Maliye Vekâletinden; 
Adet 

20200 Muhtelif eb'adda ciltli defter 
45000 » » Kâğıt kapaklı defter ve cilt 

460000 » » Cetvel 
Malzemesi Vekâletten verilerek bastırılacak olan jrukanda ysualı matbu W-

rak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli on bin dört yüz dil 
üç lira yirmi altı kuruş ve ilk teminatı yediyüz seksen dört liradır. 

Eksiltme 14/4/938 perşembe günü saat on beşde Vekâlet levazım müdürlü
ğünde toplanan eksiltme komisyonımda yapılacaktır. . 

Şartname Ankarada Levazım müdürlüğünde ve Istanbulda Dolmabahçe-
de Vekâlet Evrakı Matbua anban memurluğımdan almabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanımun 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yazıh belgeler 
ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunim ta-
rifatma ve şartnamedeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yaza
cakları teklif mektuplarım havi kapaU zarflarım eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyon riyasetine vermeleri. (1701) 

* 

Anneler mes'uldûr 
Kız evlâdlannızı tam bahar çağında sağlıklaruu zehirleyici bir çok hastalıklarla uğraşması hep O aylık temizlik

lerinde kullandırdığınız mikroplu bez ve pamuk tamponların seyiatıdır. 

S I Z L E R D E N S A M Î M A N E RİCAMIZ: Yavrularınizi, uzviyetleri tekâmül devresine 
girerken daima FEMlLve BAĞLARINA alıştırmız. Ve bu sıhhî gayet kullanışlı idealle 
sağlıklarım ve soıvanızın saadetini sigorta ediniz. 

Sümer Bank Kayseri 
Fabrikası 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacım temin 

maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 
anahtarlı kaput Hatları 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatlarımız asgarî 
bir balya içindir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek 

suretile asgarî bir topa kadar perakende satış yapılır 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Siparişin bedeli 
Fabrikamıza vâsıl olmadıkça sipariş teyid ve seykedilmez 

SON MODA YENI VENÜS RUJLARI 
ORANJ, MANDARİN. RUBi, KAPSiN, PURPUR ve KIRMIZI renklerde her 
simaya yakışan Venüs Rujları reklâm fiatına satışa çıkarılmıştır. Çok sabit ve cazibeli ve şayanı 

taı/ciı/A hıı vAni Venüs ruilannı muhakkak tecrübe ediniz. 


