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FRANSA TEDBÎR ALİYOR 
Avusturya tamamile 

Almanyaya ilhak edildi 
Avusturgaya Alman memurlar, Alman askerleri 

gönderilecek, Avusturyalılar askerliklerini Almanyada 
yapacaklar, memurlar stajlarını Almanyada görecekler 

Avusturya Reisicumhuru istifa etti 
Berlin 13 (A.A.) — İyi lıaber alan 

paahafilde bildirildiğine göre Avus
turya Almanyaya tamamen ilhak 
edilecektir. İlk adım olarak üd mem
leketin parası birleştirilecek ve ara
daki gümrük kaldınlacaktır. 

İlhak hareketi büyük bir süratle ya
pılacaktır. İlhakı kolaylaştıran se-
beblerden biri Hitlerin Alman ve ayni 
zamanda Avusturya nasyonal sosya-
^ t partilerinin şefi bulunmasıdır. 

Para ve gümrüklerin birleştirilme
si nasyonal sosyalistler bütün vilâ
yet ve belediyelerin basma geçtikten 
sonra yapılacaktır. Bir çok Alman ik-
tisad ve maliye eksperleri iktisadi ve 
ûıalî temessül işlerini başarmak üze
re Avusturyaya gönderilmişlerdir. 

Alman memurlan da Avusturyaya 
Bönderilecek ve Avusturya memurla-
n staj görmek üzere Almanyaya gi--
decektir. Alman askerleri birlilderi 
Avusturyaya gidecek ve Avusturya 
birlikleri de Almanyaya gönderilecek
tir. 

Avusturyada tatbik edilecek olan 
Alman nafia plânlan aylardanberi 

Viyanadan bir görüniiş: Paılâmento meydanı 

hazırlanmıştır. Avusturyalı işsizlere 
Almanyada iş verilecektir. Almanya, 
tek para meselesi halledilir edilmez 
Avusturya endüstrisine bü3rük ser-
ftıayeler yatırmak fikrindedir. Avus

turyalılar ise artık kambiyo mesele^ 
mavzuubahis olamıyacağı için Al-
manyadan daha çok miktarda mal 
satın alacaklardır. 

(Devana 5 ind sahifede) < 

Ordumuz kıymetli bir 
kumandanını kaybetti 
Orgeneral Cevad dün hayata 

gözlerini kapadı 
Ordumuz çok kıymetli kumandan

larından birini kaybeştti. Orgeneral 
^evad dün hayata gözlerini kapadı, 
p^heral Cevadm askerlik hayatı bas
an başa kahramanlık vakalarile do
ldur. Bu güzide kumandan bUhas-
"* umunu harbde Çanakkalede 
^^miekete büyük hizmetler etmiştir. 
..Mütareke senelerinde erkâm har-

'ye reisi bulunduğu sırada Anado-
^da istiklâl mücahidlerine elinden 

Belen yardımı etmiş ve bu sebeble İn-
^|izler tarafından Maltaya nefyedil-

Şti, Maltadan geldikten sonra muh-
^^ vazifelerde bulunmuş, bir ara-

ç- ^ mebus ta seçilmiştir. Fakat as-
r̂î vazifesinde kalmak için mebus-

8 u "̂̂  istifa etmiştir. Son vazifesi 
askerî şûra âzaUğı idi. 
- General Cevad, Atatürke büyük 
^r hürmet ve sevgi ile bağlı idi. Bü-
^ Önder de her vesile ile bu kıy-
^ etli kumandan hakkındaki tevec-
Uhünü ve sevgisini gösterirdi. 

General Cevad, müşir Şakir paşa-
j,J[ °el"dur. 1287 senesinde İstan-

d̂a doğmuştur. Galatasarayda 

Orgeneral Cevadın asker kıyafetOe 
son resimlerinden biri 

okuduktan sonra Harbiye mektebine 
girmiş ve 1307 de erkânı harb yüz-

(Devamı 5 inci sahifede) 

ingiliz - italyan 
konuşması 

ilk neticelerin memnuniyet 
verici olduğu bildiriliyor 

Roma 13 — Neşredilen bir tebliğ!» 
göre Hariciye nazın Kont Ciano, tn« 
giliı sefiri Lord Fert ile yaptığı görüş
meler hakkında üyük faşist meclisine 
maliimat vermiştir. Kont Ciano gö
rüşmelerin ilk neticeleri memnuniyete 
şayan olduğımu bildirmiştir. 

Meclis bir İngiliz - ttalyan anlaşma
sı husule gelmesi arzusunu iztıar et-
mşitir. 

A n k a r a d a d a A v u s t u r y a 
e l ç i l i ğ i n e H i t l e r b a y r a ğ ı 

çekildi 
Ankara 13 (Telefonla) — Bu sa

bah Avusturya elçiliğine Avusturya 
bayrağı ile birlikte Hitler bayrağı da 
çekildi. Bu münasebetle Avusturya el
çiliğinde tertib edilen merasimde Al
man sefiri fon Keller ve Alman sefa
ret erkâm bulundular. 
/ I 

100 bin kişi alan tiyatro 
ünyanın en garip postanesi, zarf üzerine 
adres yerine resim yapılmış mektuplar 
JKmet Feridun Es'in mektubu yarmki nüshamızda 

MEŞHURLAR 

Uludagın tepesinde!... 
Cemai Nadirin 

Bu yeni karikatür serisini bir
kaç gün sonra (Akşam) da göre
ceksiniz. 

P A Z A R T E S I KONUŞMALARI 

Darüşşefeka 
Yazan: Hasan - Âli Yücel 

6 nci sahifemizde okuyunuz 

1 

Fransız garnizonlarında 
izinler kaldırıldı 

Alman tayyareleri Çekoslovakya 
üstünde uçuyor, KralKarol Londra 

seyahatini geri bıraktı, Küçük 
İtilâf nazırları toplanacaklar 

Paris 13 (A,A,) — Nam»-
den Maten gazetesine bildi' 
rilmektedir: 

Beynelmilel vaziyet dola-
yisile Majino hattt garnizo
nunu tef kil eden bütün kıta-
lar ktslalarmda kalmışlar
dır, 

Fransanin şark hududun' 
daki bütün garnizonlarında 
izinler kaldırılmıştır, 

Fransız gazetelerinin 
makaleleri 

Pari$ 13 — Bütün gazeteler Avus-

Asılsız bir haber 
Romanyada seferberlik 

ilânı doğru değil 
Bükreş 13 (A.A.) — Romanya

da seferberlik ilân edildiğine dair 
pazar günleri neşredilen bir tn-
giliz gazetesi taralından verilen 
haberler katiyetle tekzib edil
mektedir. 

turya vekayiile meşgul oluyorlar. Bir 
gazete diyor ki: 

(Devamı İ nci sahifede) 

B. Blum kabineyi kurdu 
Hâdiseler, eski hükümetle yeni hükümet arasında 
devir muamelesinden başka zaruretler teviid etmiş 

Bafrekil B. Blum Hariciye Nazın 
B. Bonkur 

Milli Müdafaa Ma
zın B. Daladlye 

Müstemleke Nazın 
B. Mute 

Paris 13 (A.A.)' — Fransız kabinesi 
lEatt olarak teşekkül etmiştir. B. Blum 
arkadaşlarını saat 18,30 da reisicum

hura takdim etmiştir. Kabinenin katt 
listesi şudur: 

(Devamı 2 nci sahifede) 

(Pağ dnfn kavuşmaz, insan insana kavuşur!) 
lıûniSH*HJııii|| 
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Sahiîe 2 A K Ş A M 14 Mart VJ^ 

Dün Creceki ve B u Sabahki Haberler r 
^^Memleketimdekî tazyik
lere seyirci kalamazdım,^ 
^^Şuşnig ilk dakikadan itibaren ara
mızdaki anlaşmaya riayet etmedi,, 

B. Hitler, B. Mussoliniye gönderdiği mektupta 
bu sebeble müdahaleye mecbur olduğunu anlatıyor 

J 

Roma 13 (A.A.) — Hitlerin Musso
liniye gönderdiği mektubun başlıca 
fıkrları: 

Senelerden beri Avusturya Alman-
lan her türlü kanunu esaside mahrum 
olan bir rejim tarafmdan cebir ve şid
dete maruz kalmakta, fena muamele 
görmekte idi. Her gün daha ziyade ta
hammülü gayri kabil bir hal alan bu 
gerginliği ortadan kaldırmak için Şuş-
nig nezdinde son bir teşebbüste bulun
mağa karar verdim ve Avusturyada bir 
ekalliyetin nasyonal - sosyalist fikir
leri taşıyan bir ekseriyete fena mua
mele etmesi ke3rfiyetine müsamaha 
edilemiyeceğine kendisinin nazarı dik
katini celbettim. 

Şuşnige müsavatm tesis edilmeme
si halinde günün birinde Alman kar
deşlerimizin himayesini temin etmek 
mecburiyetinde kalacağımızı söyledim. 
Taleplerimiz haddinden fazla mutedi-
lâne idi. Demokrasinin şekle müteal
lik prensiplerine göre Şuşnig'in istifa 
etmesi icab ederdi. Fakat ben, kendi
rinin bana verdiği teminat ile iktifa 
ettim. Halbuki Şuşnig ilk andan itiba
ren aramızdaki itilâfa riayet etmedi 
ve plebisitin bir karikatürü olan mev
hum bir rejriâma müracaat etmeğe ka
rar vermek suretiyle bu itilâfa bir dar
be indirdi. Bu hareket vukuundan kor-
kulajn neticelere sebep oldu; Avustur
ya milleti kıyam etti. Memleket anar
şiye doğru yürümeğe başladı. 

Bu toprağın bir çocuğu olmak itiba-
rile âtıl bir vaziyette kalamazdıın. 
Memleketimde lüzamı ve asayişi tesis 
etmeğe ve ona mukadderatı hakkında 
hüküm vermek imkânmı bahşeyleme-
ğe karar verdim. Bu harekette millî 
meşru müdafaa hareketinden başka 
birşey görmeyiniz. İtalya için pek na
zik olan bir anda size hissiyatımın se-
lâbetlni isbat ettim. İstikbalde bu nok
tada hiçbir değişiklik olmıyacaktır.» 

Hitler, mektubuna atideki çok mü-

B. Hitler bu sabah 
Viyanaya gidiyor 

Dün Ur gazete B. Hitlerin dün 
sabah Viyanaya vastl olduğunu 
ve tezahüratla karşılandığım al
dığı hususi telgrafa atfen yazı
yordu. Halbuki B. Hitler henüz 
Viyanaya gitmemiştir. Anadolu 
ajansı bu hususta şu telgrafları 
tebliğ etmiştir: 

Lüu 13 (A.A.) — Hitler ebe
veyninin mezannı ziyaret etmek 
üzere bu sabah saat 10 da otomo
bille Leoding'e hareket etmiştir. 
Mumaileyh bir kaç güne kadar 
Viyana'ya gidecektir. Geceyi yine 
Linz'de geçirmesi muhtemeldir. 

Berlin 13 (A.A.) — Öğrenildi
ğine göre, B. Hitler, Leoding'de 
babası ile annesinin mezan ya-
mnda bir kaç dakika durmuştur. 
Führerin muzafferane bir surette 
Viyana'ya girmesini plebisitin hi
tamına talik etmesi muhtemeldir. 

Viyana 13 (A.A.) — Hitler, ya-
nn Avusturyamn da iltihak et
miş bulunduğu Almanya Reisi
cumhuru ve Başvekili sıfatile VI-
yanaya gidecektir. 

Hitler, Linzden tayyare ile ge
lecektir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

) 
him beyanatı ile hitam vermektedir. 

«önümüzdeki vakayiin netayici ne 
olursa olsım Fransa ile kati ve sarih 
bir Alman hududu çizdim. Şimdi de 
gene katî ve sarih olmak üzere İtalya 
ile bir hudud çiziyorum. Bu da Bren-
ner'dir.» 

Linz 13 (A.A.) — B, Hitlçr, B. Mus
soliniye bugün şu telgrafı göndermiş
tir: 

«Mussolini, bu hareketinizi 
asla nutmıyacağtm. 

Hitler 

Sus 
ikinci vapurumuz da 

cumartesi günü denize 
indirildi 

Berlin 13 (A.A.) — D. N. B. bildiri
yor: 12 mart cumartesi günü, Kiel'de 
Krup tezgâlılarmda DenizyoUan iş
letmesi idaresinin ısmarladığı vapur-
lann İkincisi olan Sus vapuru denize 
IndirUmiştir. 

Yolcu ve eşya nakliyatına mahsus 
olan bu vapunm, su sathında bojoı 
96,60 metre, genişliği 11 metre, yük-
•ekliği 6,90 metredir. Su altında de
rinliği 3/40 metredir. Sürati 18 mil
dir. 450 yolcu istiap edebUecek olan 
bu gemi, Marmara sahülerinde işliye-
cektir. 

İspanya harbi 
Franko kuvvetleri sahile 

çok yaklaştılar 
Belşite 13 (A.A.) — Franko kıta-

lan Akdenize doğru ilerlemekte de- -
vam etmektedirler. Bu kıtalar Belşi-
te'nin 40 kUometre sarkma kadair 
İlerlemişler ve mühim bir maden mm-
takafii olan Utnllaa'ı işgal etmişler-
dh-. 

Paris 13 — Franko hükümetinin 
Wr tebliğine göre Franko kuvvetleri 
sahile çok sraklaşmışlalrdır. Yakmda 
valâns ile Barselonun muvasalasını 
keseceklerdir. 

Moskova muha
kemesi bitti 

19 kişi idama, bir kişi 25, 
bir kişi de 20 sene 
hapse mahkûm oldu 

Moskova 13 (A.A.) — Troçki taraf-
tarlan ve sağ cenah mensupları bloku 
davasmd verilen karar mucibince aşa
ğıda isimleri yazılı maznunlar kurşu
na dizilmek suretiyle idam edilmeğe 
mahkûm edümişlerdir: 
Buharln, Yagoda, Hikof, Krestinski, 

Rosengolç, Ivanof, Çernsf, Grimsk, Ze-
lenski, İkramof, Hocaef, Şaragoviç, 

Zubaref, Bulanof, Levin, Kazarof, Mak-
slmof, Dıkovski ve Kriuçkof. 

Pletnef 25 sene, Rakovski 20 sene ve 
Berzenof 15 sene hapis cezasına ve 
tahliye edilecekleri tarihten itibaren 
5 sene müddetle siyasî haklarından 
mahrumiyete mahkûm edilmişlerdir. 

Kar yağdı 
Şehir ve civarma bütün 

gece kar yağdı 

İki gün sürekli surette devam eden 
3rağmurdan sonra dün akşam hava 
karayele çevirmiş ve bütün gece kar 
yağmıştır. Bu sabah yataklarından 
kalkanlar her tarafın karla örtül
müş olduğunu görmüşlerdir. 

irad düşüyor 
Avrupa gazetelerinde okunduğuna gö

re, bu son hafta İçinde İngilterede rant 
(trad) düşüklüğü vardıf. Fazla sll&hİRn-
mak yüzünden vergilerin artacağı bu te
nezzülü husule getirmiştir. 

Belçikada da ayni sukut görülüyor. Ge
ne bugünler zarfında Fransız esham ve 
tahvilâtı düşmüştür. 

Hepsine sebeb olarak iktisadi temponun 
yavaşlaması ve teslihat gösteriliyor. 

Fransız gezteleri diyor ki: 
— Diktatörlerin müfrit teslihatma mu

kabele etmek için, demokrat memleketler 
İşte böyle sarsılıyorlar... 

Fakat demokrat memleketler, gene en 
zenginleridir. Ya ötekiler teslihat uğruna 
ne sıkmtıya düşüyorlar; servet menbala-
nnı nasıl harcıyorlar! Tesllhatm binneti-
c« tevlld edeceği harp kadar, hazırlanma
sı esnasmda husule getirdiği ppratma da 
milletler üzerinde ağır yük... 

••• 

Harp çıkacak mı? 
Avusturya meselesinde de herkes birlbi-

Irine sordu: 
<— Harp çıkacak mı? 
Çıymıyacak: Nasıl Habeş, İspanya, Çin 

meselelerinde çıkmadıysa... 
— Peki, istilâ programı olan devletler, 

demokratların bu zâfından istifade ede
rek, boyna ilerliyecekler mi? 

— Onların silâhlanma imkânları de-
mokratlarmkinden daha mahdud... De-
mokratlann da bir teslihat programı var, 
malûm... Tahmin edilen şudur ki, İngil
tere'nin silâhlanmasına kadar bu hal böy
lece devam edecek... Esasen, o ana kadar 
bütün emri vakileri yapmak için acele 
ediliyor. F. Tanur 

Atatürkün güreş 
müsabakalarını şereflen-

dirJikleri gün 
9 mart gününün güreş bayra

mı ittihaz edilmesine 
karar verildi 

Ankara 13 (Telefonla) — Halkevin-
de 9 martta güreş müsabakaları ter-
tib edilmiş ve bu müsabakalan Ata
türk de yüksek huzurlarile şereflen-
dirmişlerdi. 

Ankara spor klüpleri murahhaslan 
bu akşam Güneş klübünde bir toplan
tı yaparak 9 mart gününün güreş 
bayramı ittihaz edilmesini kararlaş
tırmışlardır. 

Bundan başka Atatürkün serbes 
güreş hakkmdaki emirleri üzerinde de 
görüşülmüş ve serbes güreşin millî 
güreş olarak kabulüne karar veril
miştir. 

Alman - italyan 
dostluğu 

B. Goerinsr nutkunda Ital-
yadan hararetle bahsetti 

Berim 13 (A.A.) — Göring bir nu
tuk söyliyerek nasyonal sosyalist par
tisinin iktidar mevkiine geçtiği zaman-
danberi kaydedilen terakkilerden ve 
İtalyan - Alman dostluğundan sita-
yişkâr bir lisânla bahsettikten sonra 
Avusturya hâdiselerine geçerek şun
ları söylemiştir: 

— Alman askerleri Avusturyaya 
fâtih sıfatile değil, kurtarıcı sıfatile 
girmiştir. Yalnız Almanları alâkadar 
eden bu meseleye kimsenin müdaha
le etmeğe hakla yoktur. Avusturya-
daki Alman milleti nihayet plebisit 
yolu üe serbestçe mukadderatım ta
yin edebilecek ve Almanya da verece
ği karara riayet edecektir. 

Goering harpten sonraki tecrid ve 
tezlil edilmiş Almanya ile şimdiki 
kuvvetli ve herkesin hürmet ettiği 
devlet arasında bir mukayese yaptık
tan sonra Duçe'den sitayişle bahset
miştir. Hatib, komünizme karşı mü
cadele ederken İspanyada ve başka 
yerlerde ölen muhariplerin hatırası-
m anmıştır. 

Goering, İtalyadan da bahsederek 
Mussolini Berline geldiği zaman Al
man halkımn kendisini müttefikan 
alkışlamasmdaki mânayı da tebarüz 
ettirmiş ve demiştir ki; 

— Bu alkışlar bütün dünyada bir
likte hak ve hürriyet için yapılan 
mücadelelerden dolayı duyulan se
vinci izhar etmekte idi. Bugün Al
man milleti Duçe'ye karşı samimî bir 
çükıto hissi beslemektedir. Musso-
llninin şövalöresk hareketini hiç bîr 
zaman unutmıyacağız. Mumaileyh 
Alman şefini lâyıla veçhile takdü: et
miştir. 

S o n da,lcilga> 
Büyük Almanyanm 

merkezi Münih oluyor 
Mareşal Göring Berlinde, B. Inkuari 

ta Viganada vazife görecekler 
Londra 14 — Viyanadaki Deyli Tel-

raf muhabirinin işaratına göre Avus
turya hükümeti, ecnebi memleket
lerde bulunan sefirlerini geri çagu-
nuş, Viyanada sefir bulunduran ec
nebi memleketlerden de mümessil
lerini geri çağırmalarım rica et
miştir. 

B. Hitler, kendisini büyük Alman
yanm reisi Uân edecektir. Büyük Al
manyanm merkezi Münih şehri ola
caktır. Mareşal Göring Almanya 
başvekili sıfatile Berlinde, B. Seis 
İnkuart ta Avusturya başvekili sıfa
tile Viyanada iş görecektn. 

Majestik otelinde B. Hitler 
oturacak 

Viyana 14 — Şehrin en büyük oteli 
plan Majestik oteli tahliye edilmiş
tir. B. Hitler, Viyanada kaldığı müd
detçe burada oturacaktır. 

ingiltere Viyana sefirini 
geri çağırdı 

Londra 14 —, İngiltere hükümeti, 
Avusturya hâdiseleri hakkında bir 
rapor vermek için Viyanadaki sefiri
ni çağırmıştır. Avustuıya hükü
metinin karanndan sonra İngiUz se
firinin artık Viyanaya dönmiyeceği 
muhakkak addediliyor 

Viyana istasyonlarında 
müthiş bîr kalabalık var 

Birçok kimseler Avusturyadan çıkmak istiyor, 
Çekoslovakya ve Romanya Avusturyadan 

mülteci girmemesi için tedbirler aldılar 

Prag 13 (A.A.) — İstisnaî ahval 
hariç olmak üzere Avusturyadan mül
teci girmesine müsaade edilmemesi 
emredilmiştir. 

Şimdiye kadar 50 kadar Avustur-
yalmm Çekoslovakyaya; girdiği tah
min edilmektedir. Buna mukabü bir 
çok ecnebüer ve bilhassa Polonyalı
lar Viyanadan buraya gehnişlerdir. 
Söylendiğine göre Viyana istasyonla-
nnda müthiş bir kalabalık vardır. 

Bu sabah hududa gelen 200 Avus
turyalı geriye gönderilmiştir. Güm
rük binalan Nazi milisleri tarafm
dan işgal edümiştir. 

Von Papen'in refikası Viyanaya 
gitmek üzere hududu geçmiştir . 

Bükreş 13 (A.A.) — Polis Avustur

ya miütecilerinin memlekete girme
sine mâni olmak için ciddî tedbirler 
almaktadır. 

Şuşnig Avusturyadan çıkmadı 
İhyana 13 (A.A.) -^Eski Başvekil 

Şuşnigin Viyanada Belvedere şato-
sundaki apartmanlannda oturduğu 
resmen bildirilmektedir 

Kont Kalergi Bratislâvada 
Bratıslava 13 (A.A.) — Avrupa bir

liği reisi kont Kudenhove - Kalergi 
Avusturyayı terkederek Bratislava'ya 
İltica etmiştir. 
Prens S t a r e m b e r g I s v i ç r e d e 

Bern 13 (A.A.) — Prens Staremberg, 
şimdi Davos'ta bulunmaktadır. 

Buğday ofisi 
teşkil edilecek 

İktisad Vekâleti buna dair 
bir kanun lâyihası hazırladı 

^. — 
Ankara 13 (Telefonla) — İktisad 

Vekâleti buğday istihsal ve ihraç iş-
lerile uğraşmak ve bu işleri tanzim 
etmek üzere bir buğtiay ofisi teşkilini 
kararlaştırmıştır. 

İktisad Vekâletince bvma dair ha
zırlanan kanun lâyihası mütalâalaıı 
alınmak üzere alâkah Vekâletlere 
gönderilmiştir. Lâyihamn meclisin 
bu devre içtimamda çıkanlacağı an-
laşıhyor. 

Ulgen vapuru geldi 
Dört gündenberi Karadenizde şid-

detii fuimalarm devamı dolayıslle 
küçük postalar muntazam yapılama
makta idi. 

İki gündür Karadenizden gelmesi 
beklenen Ülgen vapuru dün akşam 
gelebilmiş, evvelki gün Karadenize 
gitmesi mukarrer olan Mersin vapu
ru da bugün öğleye doğru Boğazdan 
çıkabihniştir. 

Süleymaniyede yangın 
Bu sabah saat yediyi yirmi gece Sü

leymaniyede Kayserili Ahmed paşa 
sokağmda 10 numaralı bayan Gülün 
evinden yangın çıknuş, bu evin üçün
cü ve İkinci katlan kânülen, birinci 
katı da kısmen yandıktan sonra, etra
fa sirayetine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. 

Yangmm sobadan sıçnyan bir kıvıl
cımdan çüctığı anlaşılmıştir. 

B. Blum kabineyi 
Jaırdu 

(Baş tarafı 1 inci salıifede) 
Başvekü ve Hazine Nazırı Blum, 

Bütçe Nazırı Spinas, Hariciye Nazırı 
Fol Bankur, Devlet Naaurlan Pol 
Por, Şano, Steg, Viyolet, Oriol, 
Vensan, Frosard, Adüye Nazın Rukar, 
Millî müdafaa Nazırı Daladiye, Bah
riye Nazın Kampenchi, Hava Nazırı 
Laşambre, Millî terbiye Nazırı Jan 
Zey, Ziraat Nazırı Bonne, Nafia Na
zın Moş, Mesaî Nazırı Serol, Ticaret 
Nazın Kot, Posta ve telgraf Nazır» 
Löbo, Tekaüd Nazın Riviyer, Süıhiye 
Nazırı Janten, Müstemleke Nazın 
Mute. 

B. Blumun beyanatı 
Paris 13 (A.A.) — Yeni kabmenin 

teşekkülü münasebetile B. Blum be
yanatta bulunarak, halk cephesi hvir 
kûmetlerine bidayettenberi iştin^k 
etmiş olan Şotan üe Delbos'un bu se
ferki hükümette bulunmayışlarının, 
herhangi bir ihtilâftan Ueri gelmedi
ğini söyledikten sonra şımlan ilâ'̂ 'ö 
etmiştir: 

— Siyasette devamlıhğı temin f** 
mek lâzundır. Maamafih bu akşa>« 
kabine toplantısı yapünuyacaktjr. 
Hadiseler evvelki hükümetle bük»* 
metim arasmda münasiran bir de-
ytr muamelesinden daha başka zaru-
retler tevUd etmiştir. Binaenaleyh 
Mim Müdafaa ve Hariciye Nazırlar -
le birlikte eski Başvekü olan Şot&n 
fle Hariciye Nazın Delbos'la gör"?* 
meğe gideceğiz. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA, 

Sesli film 
Müstakbel musikiyi ne 

hale sokacakmış 
Uzun müddet bir daba musikiden 

b a h s e t m e m ^ karilerime vadedlyo-
rum. Zira arka arkaya bu, dördüncü
dür, biliyorum. Fakat profesyonel ala
turkacı olmakla beraber saz luıdar 
söz üstadı da olan bir ahbabımm söy-
ledilderini anlatmadan etlemiyeceğlm; 

— Yazm allahaşkma... Şu yeni şar
j l a r l a başımız belâda... -dedi.- öyle 
tena bir tesadüf oldu ki: 

Bizim çalıştığımız gazinoya tabiatir 
le âşıklar ekseriya çift geliyorlar... Ka-
dm dediğin de ya esmer, ya sarıym 
olur... Biri «çal!» diyor; ve Esmer*! i * 
tiyor. Yaıunda bu renkte kadm olan
lar ise buna alınıyorlar. Aralarında 
hır gür çıkıyor. Rakı kadehte durdu
ğu gibi durmazını^, malûm... Fakat 
buluttan büsbütün nem kapanlttr da 
var: Geçen akşam gene biri kızdı, ba-
ğu^ıağa başladı. Neymiş? Yanmdald 
badına söz atıyorlarmış. a Aman ba
yım! - dedim. • Bayammz esmer de
ğil ki?..» Ne cevab verse beğenirsiniz? 
«Aym şarkı San kordelâm sanl - di
ye başhyor. - Bize taş, bu cihetinde...» 
demez mi ge! işin içinden çık! 

• • • 

Modem düşünceU bir kariim de söy
le yazıyor: 

oAIafrangaıun bile İdâsik parçalan 
aı^ık dinlenmez olmuşken, yeni zih-
niyetU insanları yeni sesler alâkadar 
ederken, nedir böyle yeniden alatur
ka, alaturka... Hattâ, Mesud Cemil, 
asırlarca evvelin müstehaselerini araj-
tınyormuş! Bunlar bizi ancak bir mü-
*e kadar ilgilendirir... 

< Buna mukabil, Garpte neler yapıl
dığım haber vereyim: 

('Sesli filim çıktıktan sonra bir şej 
ııazan dikkati celbetmiştir: Kordelâ 
üzerinde sesler, bir takım çizgiler 
hasıl etmektedir. ÇizgUer tedkik ve 
^tebbü edilince de şu anlaşılmış ki, 
bunları belliyecek olan bir bestekâr, 
tıpkı bir muharririn yazı yazdığı gi
bi, - notaya, çalgıcıya, orkestraya ha
cet olmadan, - tasavvur ettiği sesleri 
bütün teferruatile «çizebUecek» , bu 
Çizgiler filime aluup, bir musild par
çası dinlenebilecektir. 

< Bu sebeple, sesli filim, dünyanm 
bütün profesyonel çalgıcılarım teh-
*ld etmektedir. Mesleklerinden ola-
<^aklar; kendUerine artık ihtiyaç kal-
*wiyacak.., 

'Fakat iş bununla da kalmıyor. 
^Şte yepy«ıi bir nazariye: Tahtadan, 
kirişten ve bakırdan mürekkeb olan 
Şimdiki saz âletlerinin çıkardıklan 
B^ler mahduddur, iptidaidir. Tabiatte 
^aha neler yok: Şelâleden tutunuz, 
bülbüle, rüzgâra, uzaktan uzağa sü-
^ e ı i n melemesine kadar... Niçin ho-
Sa giden bu bin bir ses, musikiye gir
mesin? Vaktile hayatm nice nice te
zahürleri resmin ve romanm mevzuu 
»Çine de sokulamıyordu. Aym inkılâb 
•lUsikide de olacaktır. Bundan sonra, 
**»üstakbel musakişinas, filim sanayii-
*iu verdiği imkânlar sayesinde, bütün 
'»'̂  tabu sesleri tedkik ve tasnif ede-
'«k «(Çizdiği.) besteler arasında kullan-
**̂ ak imkânım bulacaktu-. Artık tah-
*•» bakır ve kirişin mahdud ve usan-
'"'İt"» nağmelerinden kurtulacağız...» 

*** 

Müstakbel musikiyi tasavvur edi-
y*»»" musunuz? Bir meşhur klâsik sa-
^ndeye ömründe ilk defa olarak caz-

^band dinletmişler; füc'eten ölmüş. Bu 

Havagazı 
Bakırkbye 

kadar tesisat 
yapılacak 

Bakırköy halkı Belediyeye mürac*-
aüe köylerine havagazı teminini ist»-
miştL Bunun üzerine Belediye İle Y«-
dlkule Havagazı şirketi arasında mür 
zakereler yapılmış, fakat bir netiod 
elde edilememişti. 

Şirket evvelâ senede 450 bin met
re mikâbı havagazı sarfedileceğlnln 
aboneler taraimdan tealıhüd edilme
sini İstemişti. Bdediye, mukavelenar 
medekl bir kayde nazatan evvvelâ ç»-
bekenin Bakırköyün muayyen bir 
noktasına kadar uzatümasını, ancak 
bundan sonra şirketin senelik istihlâk 
miktarını ileriye sürebileceğini bildir
miş tir. 

Belediyenin bu tebliğinden sonra 
şirket tesisat yapmağı kabul etmiştir. 
Verilen malûmata göre şirket yakınr 
da inşaata başlıyacak ve sur içinde bu-
lunaü şebekeyi Balarköyüne kadar 
uzatacaktır. Bu inşaat iM ay için 
de ilonal edilerek Bakırköylülere ha
vagazı verilecektir. 

B i r a m e l e n i n a y a ğ ı m a s a ç 
l â v h a d ü ş e r e k y a r a l a d ı 
Ciball tütün deposunda amele Mu

harremin üst üste dizmekte olduğu 
demir saçlardan biri kayarak sol ayar 
gına düşmüş ve yaralanmasma sebep 
olmuştur. Muharrem Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmıştır. 

Karanlık sokaklar 
Nisan içinde daha 200 

lâmba konacak 

Haklı şikâyetler 
Tramvay şirketinin 

yol amelesi 
îstaniml Tramvay şirketinin yol 

kumı amelesi, içlerinde yeü, hat
tâ on iki sene çalışanlar da mev-
cud bulunmasına rağmen, kenr 
dilerine «<SM! muvakkat amelesî^ 
nizl3 denildiğinden ve daimi ame
lenin bütün hukukundan mah
rum bıraküdüdanndan şikâyet 
etmektedirler: 

mVatmarüann iM sene kıükair 
düdan elbiseleri bize veriyorUtr. 
Resmi tatü günlerinde ücret ala
mıyoruz, tf kanununun geniş iw-
kânlarından istifade edemiyoruz. 
Hattâ müessesenin doktoru bü» 
hastamıza bakmıyor ve hasta 
olunca para alamıyoruz. Buna 
rağmen on iki senelik olanlanmu 
var... Niçin muvakkat sayüıyo-
ruz?» 

Malrt içinde Kocamustafapaşa, Sar 
matya semtlerile Boğaziçinin Anado
lu sahiline iki 3rüz elektrik lâmbası 
konacağım yazmıştık. Bu lâmbalann 
yerleri kararlaşmış ve lâmbalar jrer-
lerine konmağa başlamıştır. On gün 
içinde inşaat ikmal edUecek ve bu 
lâmbalar yanacaktır. 

Nisan içinde de daha 200 lâmba ko
nacaktır. Bu yeni lâmbalar da; şehrin 
hiç lâmba bulunnuyan karanlık so-
kaklanna konacaktır. 

B i r m a v n a c ı n ı n b a ş ı n a b i r 
s a n d ı k d ü ş t ü 

Limanda şamandıraya bağU İsveç 
bandırh Motlan vapunmdan mavna
ya eşya nakletmekte olan mavnacı 
Ahmedin başına bir sandık düşmûy 
ve yaralanmasma sebep olmuştur. Ah-
med Beyoğlu hastanesine kaldırılmış
tır. 

Belediye suçu işliyenler 
Sem 48 saat zarfmda Beyoğlu, Emi

nönü ve Fatih kazaları dahilinde 
muhtelif belediye suçlaarmdan 204 ki
şi hakkmda ceza zaptı tutulmuş, 11 
dilenci yakalanmış, 1180 simit ve 429 
kUo ekmek, 52 İdlo fmdık, üzüm imha 
edUmiş, tramvaydan atlıyan beş ki
şiden para cezası almmıştır. 

sSSs 3s sSSSSU 
tasavvur kuvveden fiUe çıkmca o üs-
tadm arkasmdan gidenler çok olur 
sanırım... (Vâ - Nü) 

Bozuk havalar 
Sıcaklık 18 dereceden 20 

dereceye kadar indi 
t u gündenberi bozuk geçen hava-

lann bugün düzelmesi muhtemel gö
rülüyor. Karadenizde fırtma devam 
etmektedir. Dün Karadeniz postası 
yapümışsa da küçük vapurlar havar 
nm sükûn bulmasma intizaren Bü-
yükdere önlerinde demirlemişlerdir. 

Dün şehrimizde hava yağışlı geç
miştir. Yeşüköy rasad merkezhıden 
aldığımız malûmata göre 24 saat zar
fındaki yağışm metre murabbama bı
raktığı su miktan 13,6 kilogram öl
çülmüştür. Rüzgâr şimalden saniye
de 8-10 metre hızla esmiştir. Saat 14 
te hava taz3rild 766,5 milimetre, sı
caklık en çok 5,8 ve en az da 1,9 san-
tigrad kaydedilmiştir. İki gün evvel 
scıcaklık 18 dereceye kîuiar çılmıştL 

Bir kuyudan çocuk 
cesedi çıktı 

I 

Adliyenin tahkikatı netice
sinde hadise aydınlatıldı 

Boyabad (Akşam) — Boyabadm 
Başekin köyünde, köylüler bir kuyu
da bir çocuk cesedi bulmuşlardır. Der
hal jandarmaya haber verilmiş va 
müddeiumumUik tahldkata başlar 
mıştır. Az zaman içinde mesele anla
şılmıştır. Hâdise şudur: 

Bu köyden Hasan admda biri aske
re almmıştır. Hasan IstanbuldaH ge
çerken kardeşi Aliye köye giderek 
ailesini gözetmesini söylemiştir. Ali 
köye gelmiş, fakat yengesUe işi ileri 
götürmüştür. Bu sırada kadm hâmile 
kalmıştır. 

Ali, bımrnı üzerine kadmı evden çı-
kıumamış ve köyde kendisinin yatar 
lak hasta olduğunu söylemiştir. Ni
hayet kadın doğurunca çocuğu alıp 
kujruya atmıştır. Adliye takibata baş-
laimıştır. 

Bir nevi su 
Kırkçeşmeden 
sonra Taksim 

suyu da kesilecek 
Terkos gölü fabrikasmda yapüan 

yeni tesisat bittikten sonra Kurkçeşm» 
ve Halkalı sulanmn tamamlle kesi
leceğini ve şehre yalnız Terkos suyu 
verilec^lnl yazmıştık. 

Belediye, Kırkçeşme ve Hallcah sur 
lanndan sonra Taksim suyunun da 
şehre akıtılmasma nihayet verecektir. 
Taksim suyu, Kırkçeşme suyu kadar 
kanşık değilse de iptidai tesisat ila 
şehre akıtüdığmdan ve filtreden geç
mediğinden, kullanılmağa elveri^ 
görülememektedir. 

Bundan evvel tstanbulun sularım 
tedkik etmek ve kati bir karar vermek 
üzere Sıüar idaresinde yapüan bir 
toplantı neticesinde mufassal bir ra
por hazırlanmıştır. Nafia ve Dahiliye 
Vekâletlerine gönderUen bu rapora: g5-
re. Belediyenin idaresinde bulunan • 
Evkal sularım tasfiye ve ıslah etme
nin çok külfetli ve pahalıya mal olar 
cağı göz önüne alınmış ve Terkos 
suyu miktannı arttırarak şehrin su 
ihtiyacmm Terkos suyu ile temini 
muvafık görülmüştiL Bu karara bi-
na:endir ki İstanbul su şebekesi ge
nişletilecektir. 

Kadıköy su şebekesi de ıslah edU-
dikten sonra - memba sulan müstes
na olarak - bütün şehir bir nevi su 
kulan acaktır. 

Yeni istasyon 
Yenimahallede bir istasyon 

binası yapılacak 
Sirkeci ile Küçükçekmece arasmda! 

İşliyen trenler senelerdenberi Yediku-
le ile Bakırköy arasmda Yenimahal
lede durmaktadır. Halbuki burada is
tasyon binası yoktur. Tren bekliyen 
yolcular eski bir vagonun içine sığmı
yorlar. 

Devlet Demiryolları idaresi bunu 
göz önüne alarak burada bir istasyon 
binası inşasma: karar vermiştir. Yeni 
istasyonun inşasma yakında l>aşla-
nacaktır. Bu suretle halk açıkta, yar 
hut eski bir vagonun içinde tren bek
lemekten kurtulacaktır. 

T e l e f o n i d a r e s i n i n m e r k e z 
t e s i s a t ı g e n i ş l e t i l i y o r 

Telefon idaresinin Tahtakaledeki 
merkez binasmm ve tesisatınm geniş
letilmesi için buradaki arazinin istim
lâki kararlaştırılmış ve Şehir meclisin
den âza seçilmişti. İstimlâk muame
lesi pek yakmda neticelenecek ve in
şaata hemen başlainacaktır. Bunun 
için bir proje hazırlanmıştır. Projeye 
göre yapüacak inşaat bir müteahhide 
ihale edüecektir. 

Merkez şebekesinin tevsii ile İstan
bul semtinin telefon şebekesi takviye 
edüecektir. 

İ k i k a h v e c i a r a s ı n d a k a v g a 
Eminönünde oturan Hasan ve İca-

nsı Müzeyyen ile ayni mahalde kah
veci Yusuf, aralarmda geçmiş bir hâr 
diseden dola3n kavgaya: tutuşmuşlar^ 
dır. Kahveci Yusuf, Hasan Ue karua-
m sopa üe doğmuştur. Suçlu yakar 
lanmış ve tahkikata başlalnmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Şiir dünyasının melekleri 
Vapurun alt kat salonunda fcar 

ranhk köşeye çekilmişler. Delikanlı 
ellerini uğuştura uğuştura mütemap 
diyen anlatıyor. Genç kız başım yar 
na çevirmiş, yuvariak pencerelerin 
kıydarmda çırpman dalgalan seyre
diyor. 

Bu lâkayd vaziyet dellkanhyı sir 
nirlendiriyor. Arasıra sesi yükseliyor! 

— Ne kadar inatçısm? Ayaklan-
nm dibine koca bir hayat seriyorum. 
Sırtandaki kürldin asıl sahibi kap
lan bfle bu laıdar gaddar değUdir. 

Genç kız, kızıl dudaklarını büke
rek hafifçe başını çeviriyor, göz. u c t 
le delikanhyı süzdülcten sonra gene 
pencereye dönüyor ve ımnldamyon 

— Yere serilmiş hayata ihtiyacım 
yok. Biraz materyalist olmalı. 

Delifcarüı lavrana kıvrana bir 
müddet daha konuştuktan sonra ce
binden bir kâğıd çıkardı: 

— Bak, dedi Dün gece nabaha 
kadar uyumadım. Kalbimin nzılan-
m şu kâğıda döktüm. 

Ve, gözlerini süzerek, elUe, kafasi
le garib işaretler yaparak olnımağa 
başladı: 

«Kalbimin altından tellerini,» 
«Titreyen o pamuk ellerini,» 
«Götsiimün buz dağlan arasında» 
«Öpsem... öpsem...» 
Her mısram sonunda g^özletin^ 

açarak laza bakıyor, dudaUanndald 
tebessümü gördükçe büsbütün cosu* 
yor, devam edlyon 

«Sensis yaşayan ruhnman,» 
«Karanbk, bomboş çöllerinde.» 
«Balıklar oynıyan t^U^rinde,» 
«Bir tek hayal »ar. O da...» 
GÖZ ucUe gene genç kıza baktı ve 

dalıa yülcsek sesle tamamladı: 
« O da sensin, tfte bu hayal,* 
«Bana yetişir...» 
Son kelimelerinin yapacağı büyük 

tesiri daha iyi farkedebilmek için, 
jruvalanndan fıriıyan gözlerini genç 
kıza dikmişti. Dudakları, eUeri titri
yordu. 

Genç laz başını bUe çevirmeden, 
bir İcahlcaha attı ve mırıldandı: 

— îşte o hayali size bağışhyorum. 
Portföyünüzün ıssız çöllerinde aylar^ 
danberl dolaşan fotoğrafımla, nıhUr 
nuzdaki çöllerin kuru göUerinde ba-
hk avhyan hajralim size bol bol ye
tişir. İşte, şiir dünyanızm bomboş 
sahralarmda, ruhunuzla beraber ya-
şayabUecek iki melek. 

Genç kızm ikinci kahkahası çın
larken delikanh başım önüne ^ d i 
ve sustu. Cemal Refik 

MHiıııııiHiıuiHiHiHiııiHiHmuHniHHUHiiiiııııniHtiHinnımıınnıaai 

Bir tavzih 
Muhterem gazetenizin 11 mart 938 

tarihli nüshasında «Bir saray hatı
rası» başlıklı ve «Mütekaid büyük elgi 
Salih Münir Çoriu» imzalı yazıda ba
bam merhum Bekir bey hakkmdaki 
bir fılcrada «Saf yürekli, namuslu ve 
doğru sözlü, fakat pek korkaktı» kay-
dine tesadüf etttim. 

Muhterem general Salih Münir, bu 
makalesinde babam hakkmda kadir
şinaslık göstermek lûtfünde bulım-
makla beraber, bir kelimesile onu ya-
kmdan tanıyanlan hayrete düşür
müştür. 

«Saf yürekli», «natauslu», bilhassa 
«doğru sözlü» bir adamm ayni zaman
da korkak olmasma imkân var mıdır? 
Bahusus babamm saraydaki memuri
yeti sırasmda padişaha karşı müta-
cellid davrandığmı da bileıüer vardır. 
Bu tavzihimin muhterem gaietenide 
neşrini rica eder, saygüanmı sunarım. 

Merhum Bekir bey oğlu: MÜU Re
asürans memurlarından 

HALİM KİPER 

Bay Amcaya göre.., 

D ö > 

C : 

<g-....̂ AY>o>«cU^ /̂>-t̂  

f'i 

hi^^SV^^^^ ^^^^^ ^'ar. yaman şey!., «i-medığı yok... 
... Geçen gün kuru fasulye Ue bir ba

yanın falma baktı... 
... Kocasmm bir hafta: sonra nerde 

ve ne marifetler yapacağım bls bir 
söyledi... 

... Ama ertesi gün yakayı ele vermiş 
diyorlar. Kadın falcı değU, âdeta ke
ramet sahibi idi!.. 

B. A. — Aman bayan ertesi gün ya
kayı ele vereceğini bilm''''"'^ -̂'-̂ dınm 
keramet neresinde?.. 
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^gi«W^^lM«^lı%0tf 

iktisadî ve malî hafta 
Siyasî kaynaşmaların tesiri -
istanbul borsasında vaziyet 

Bir haftadanberi Avusturya dahi
lindeki siyasî kaynaşmalar büyük 
bir hâdisnin arifesinde bulunulduğu 
hissini veriyordu. İngiliz gazeteleri 
pek telâşlı idiler; İngiltere hüküme
tinin vukuatı büjrük bir alâka İle 
taklb ettiğini yazıyorlardı. Nihayet 
iş patlak verdi. Alman ordulan Avus-
turyaya girdiler. Alman - Avusturya 
birliği Uân edildi. 

Avrupa devletler muvazenesinin 
tevlid edebUcceğl müşküller karşısın
da işin mebdelnde miyiz, yoksa so
nunda mıyız? Onu bilmiyoruz; fakat 
harbden kaçınmak husu5unda mil
letlerin gösterdiği umumî azim ve 
iradeye bakılacak olursa, bir çok va
him hâdiselerde olduğu gibi, yalnız 
protestolarla iktifa olunarak, bu me
selenin de sükûn ile geçiştirileceği 
flmld olunabilir. Zaten Fransamn 
iktisadî ve malî esbabdan dolayı 

.buhranlı vaziyeti, Almanyaya karşı 
her hangi bir teşebbüs icrasına mâ
nidir. 

Alman - Avusturya birliği fiilen 
tahakkuk ettikten sonra Avusturya 
milli parası ne olacak, eskisi gibi 
fUlng mi tedavül edecek, yoksa onun 
yerine mark mı kaim olacak; sair 
devletlerle akdolıman kliring mu
kaveleleri ne şekle girecek; nihayet 
Milletler Cemiyetinin kefaleti ile 
Avuaturyaya yapılan istikrazların 
âkibeti ne olacak? Bunlar hakkında 
ylmdilik hiç bir fikir beyan edilemez. 

Fransa kabinesi frangı korumak 
için yeniden vâsi salâhiyetler istemek 
zarureti karşısmda bulundu. Bu ta-
Id) İyi karşılanmadı. Hükümet İsti
fa etti. Yeni kabine3rl teşkile Blum 
memur edilmiş ise de pek muvaffak 
olacağa benzemiyor. Umumiyetle ka-rlstler Blume şiddetle muanzdır-

Çünkü bir buçuk senedenberi 
frank fiatinln yan yanya düşmesi
nin yegâne müsebbibi odur. Ne çare 
İd sosyalistlerle komünistler onu tu
tuyor. Fakat bu gidişle milli müda
faa için lâzım olan külliyetli mikdar-
da parayı bulmak imkâm kalmıya-
Cftğından nihayet kambiyo kontrolü
nü tesis etmek mecburiyeti hasıl ola
cağı zannediliyor. 

İspanyada nasyonalist kuvvetleri 
İlerlemekte, Merkezî Avrupada nas
yonalist umdeleri galebe etmekte ol
duğu bir sırada Fransada entemas-
yonalistlerln relsirin iş basma geti-
ıllmesl garib bir tezad teşkil etmek
tedir. 

Piyasalar: Avrupadan gelen İngi
liz ve Fransız malî gazeteleri Avus
turya ahvalinden bahsetmedikleri 
için bu hâdiselerin pl5rasalarda yap
tığı tesiri henüz bilmiyoruz; yalnız 
telgraf haberlerinden öğrendiğimize 
göre bütün borsalarda ve bu meyan-
da bilhassa Parisde büyük bir panik 
hüküm sürmüştür. 

Hafta zarfında Fransız frangı bir 
İngiliz lirasına nisbetle 158,20 ye ka
dar düştü ki bu, frangın sukut et
meğe başladığı bir buçuk seneden
beri en aşağı fiattir. Frank altına 
bağlı olmadığı gibi alım satımı da 
»erbes bulunduğu için gerek dahilî 
vekayi ve gerek haricî hâdisat karşı
smda daha da çok düşmesi ihtimali 
vardır. Cumartesi günü Nevyork 
borsası frangı 157,92 olarak tesbit et
miştir ki cüzî ve fakat muvakkat bir 
tereffü addetmek icab eder. 
İ s t a n b u l b o r s a s ı n d a v a z i y e t 

Avrupa ahvalinden hemen hiç mü
teessir olmıyan yegâne borsa, İstan
bul menkul kıymetler ve kambiyo 
borsasıdır. Bu da memleketimizin 
Avusturya ahvali Ue doğrudan doğ
ruya alâkadar olmamasından üeri 
gelir. Zaten borsamızda beynelmilel 
esham ve tahvilât ta yoktur ki umu
mî cerayandan müteessir olsun. 

Yalmz yüzde 7 buçuk faizli Türk 
borcu tahvilleri cumartesi sabahı 
19,S0 Urada iken öğleyin 19,10 lirada 
kapanmak suretile ufak bir gerile
me kaydetmişlerdir; mühim satışlar 
yuku bulmadı; borsanın Ankaraya 
nakil dolayısile vadeli muamelâta da 
nihayet verildiği için yapılan işler 
hep peşin para. üe vukubuldu. 

İşittiğimize göre bu ayın 23 ünde 

borsa servisleri Ankaraya taşınacak
tır; nisamn birinde de bütün acen
teler vazifeleri başında bulunacaktır. 

Anadolu grupu üzerine de mua
melât pek mahdud mikyasta cereyan 
etti ve aşağıdaki fiatler tesbit edildi. 

Hisse senedleri 23,80 lira 
Tahviller 41,20 lira 
MümessU senedleri 40,35 Ura 
Bu fiatler geçen haftaya nazaran 

onar kuruş tereffü de göstermiş de
mektir. 

DahUî istikraz kâğıdlanmız üzeri
ne alışverişler muntazaman devam 
etmekte ve bunlara bilhassa küçük 
tasarruf sahiblerimlz arasında daima 
jgjüşteri bulunmaktadır; borsamızda 
mevcud kâğıdlara ve temin ettikleri 
faize nazaran en sağlam esharmmız 
bunlar olduğımda hiç şüphe yoktur. 

Kapanış flatlerini aşağıda gösteriyoruz: 
Ergani istikrazı 99,50 kuruş; Si

vas - Erzurumun dört tertibi de 95,25 
kuruş. 

Mjerkez bankası 101 lirada geçen 
haljta kazandığı hamleyi muhafaza 
etmektedir. İş bankalannm nama 
muharrer hisse senedleri 10,20; hâmi
line muharrer olanlan da 10,25 lira 
kıymetlndedir. 

Endüstriyel kâğıdlanmız meyanm-
da Aslan Çimento 10 kuruş tereffü 
ederek 13 lirada kaldı. Diğer hisse 
senedlerinde mühim bir tebeddül 
yoktur. 

Nominal fiatler: Umum Sigorta 
12 lira; İttihadı MUlî 24 lira; Terkos 
7 lira; Üsküdar - Kadıköy su şirketi 
3,50 lira; Bomonti 8 lira; İttihad De-

, ğirmencillk 12,65 lira; Şark Değir-
mencüik 1,10 lira; Telefon 8,50 lira; 
Şirketi Hayriye 15 lira; Omnium 1,05 
lira; Şark Ecza deposu 2,50 lira. 

B o r s a h a r i c i m u a m e l â t 
Bankalarca henüz altın üzerine 

muamelâta başlanmadığı İçin fiati 
malûm değildir; fakat herkesteki ka
naat, bu muamelâta başlanmakta 
beraber, fiatlerin mühim surette su
kut etmiş bulunacağı merkezindedir. 
ğUiklik yoktur. • 

Mısır Kredi Fonsiye fiatlerinde de-
1903 tertibi 108,50 lira 
1911 tertibi 97,50 lira etmektedir. 

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

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkovlç, 
Yüksekkaldınmda Vinkopulo, Galata: 
Topçular caddesinde Merkez, Kasım
paşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlunda 
Barbut, Eminönü: Agop Mlnasyan, 
Fatih: Veznecilerde Üniversite, Kara-
gûmrük: Abmed Suad, Bakırköy: Hi
lâl, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş;: Hâlld, Fener: Ba-
latta Hüsameddin, Kumkapi: Belkis, 
Küçükpazar, Necati, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali 
Rıza, Şehremini: Topkapıda Nâzım, 
Kadıkfiy: Pazaryolunda Rıfat Muhtar, 
Modada Alâaddin, Üsküdar: İmrahor, 
Heybeliada: Halk, Büyükada: Şlnasi 
Rıza. 

Her cece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Pa4>>bahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

D A L G A 
Komedi 3 perde 

Yazan: Ekrem Reşld 
Bu akşam Beşiktaş Suad 

Park tiyatrosunda 
ESKİ HAMAM ESKİ TAS 
15 Mart salı 9 da Fangaltı 

Kurtuluş tiyatrosunda 
r 1 p t ç A 

16 Mart çarşamba 9 da 
Bakırköy Çankaya 

tiyatrosunda 
ESKİ HAMAM ESKİ TAS Operet 3 perde 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bu gece 
^ ^ B U B j y (Kadıköy - Süreyya) da: 

^mmUr (Bu Masal Böyle Bitti) 
^ H ^ ^ F Büyük vodvil 3 perde. 

^ P y Çarşamba (Üsküdar) da: 
^ r (UNUTULAN ADAM) 

• 3 perde, 3 tablo 
ŞEHZADEBAŞI 

i 

TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr Naşld ve arka
daşları, Haklu Ruşen, 
Eyüp Sabrı, Rıfkı birlikte 
Miçe - Miçef varyeteal-
nin iştlrakile Halk gecesi, 
Localar 100, her yer 20 
pajadl 10 kuruş. 

SEFAHATİN SONU 
Komedi 3 perde 

^^mofM^kî 
14 Mart 938 Pazartesi 

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, 19,15: Çocuklara masal: Bayan 
Nine, 19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan, (Saat 
ayan), 21,15: Fasıl Saz Heyeti: İbrahim 
ve arkadaşları tarafından, 21,50: Radyo 
Fonik temsil: Stüdyo Orkestrası refaka-
tlle (Karmen), 22,45: Ajans haberleri, 
23: Plâlcla sololar, opera ve operet parça
lan, 23,20: Son haberler ve ertesi günün 
programı, 23.30: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Muh
telif plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahilî 
ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk, 
18,50: İngilizce ders: Azime İpek, 19,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Servet 
Adnan ve arkadaşları), 20: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 20,15: Plâkla dans mu-
silrisi, 21: Spor konuşması: Nizameddin 
Kırşan, 21,15: Stüdyo salon orkestrası: 
1 - Oskar: Russische Tanz, 2 - Valtuyfel: 
Tout Paris, 3 - Lehar: İva, 22: Ajans ha
berleri, 22,15: Yannki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Viyana 20 de «Cemile» operası — 
Deutscbl. S. 20,10 da çeşitli muzika — 
Kolonya 20,10 da opera valsleri — Stutt-
gart ve Hamburg 20,15 de neşeli muzi
ka — Saarbrücken 20,10 da dans muzl-
kası — Toulouse P. T. T. 20 de salon 
muzlkası — Rad. Toulouse 20 de dans 
muzlkası — Orta İngiltere 20,30 da as
keri muzika — Beromünster 20,55 de ke
man konseri — Prag 20,15 de orkestra 
konseri. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de operaya devam — Ber

lin 21 de radyo orkestrası — Frankfurt 
21 de askeri muzika — Leipzlg 21 de bü
yük orkestra konseri — Münih 21 de dans 
muzlkası — Saarbrücken 21 de radyo 
orkestrası — Radio Toulouse 21,15 de 
operet havalan — Varşova 21 de radyo 
orkestrası — Bükreş 21.45 de salon mu
zlkası — Sottens 21,45 de hafif orkestra 
muzikası. 

Saat 22 de 
Viyana 22 de operaya devam — 

Deutschl. S. 22 de senfonik konser — 
Breslav 22,10 da orkestra muzlkası — 
Kolonya 22,10 da dans muzlkası — Kö-
nigsberg 22,15 de çeşitli konser — Münih 
22,10 da radyo orkestrası — Brüksel 
22,40 da çeşitli muzika — Rad. P^rls 
22,30 da «Hans Flütçü» opereti — Londra 
22,30 da radyo orkestrası — Orta İngil
tere 22 de orkestra ve keman — Roma 
22 de viyolonsel konseri — Florans 22,15 de 
salon muzlkası — Lüksemburg 22^0 da 
askeri muzika — Hilversum 22,45 de rad
yo orkestrası — Bükreş 22,45 de Rumen 
orkestrası. 

Saat 23 de 
Viyana 23,30 da dans muzlkası — 

Hamburg 23,30 da gece muzlkası — Ko
lonya ve diğer Alman istasyonları 23,30 da 
eğlence ve dans muzikası — Nis P. T. T. 
23,30 da radyo orkestrası — Paris P. T. T. 
23 de salon muzikası — Rad. Paris 23 de 
operete devam — Strasburg 23,30 da or
kestra konseri — Rad. Toulouse 23,15 de 
akordeon konseri — National 23,35 de 
Şubert havalan — Roma 23 de operet 
konseri, 23,45 de dans muzikası — Flo
rans 23 de salcKi muzikası, 2330 da dans 
muzikası — Lüksemburg 23,45 de piyano 
konseri — VarşoVa 23 de senfonik kon
ser — Peşte 23,15 de çigan muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de eğlence ve 

dans muzikasma devam — Brüksel 
24,30 da cazband — Rad. Toulouse 24,15 de 
konser, 1,15 de askeri muzikası, 1,35 de 
gece muzikası — National 24 de hafif or
kestra muzikası — Londra 24,25 de dans 
muzikası — Milano 24,15 de dans muzi
kası — Lüksemburg 24,35 de keman kon
seri — Peşte 24,05 de salon muzikası — 
Stuttgart ve Frankfurt 1 den 3 e kadar 
gece konseri. 

15 Mart 938 Salı 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 1250: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musilûsi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkllâb tarihi 
dersleri: Üniversiteden naklen Mahmud 
Esad Bozkurt, 18,30: Şişli Halkevi göste-
rit kolu tarafından bir temsil, 19,15: 
Konferans: Beyoğlu Halkevi namına mu
harrir İhsan Arif Gökpmar (Gazeteci
lik), 19,55: Borsa haberleri, 20: Klâsik 
Türk musikisi; Nuri Halil ve arkadaşlan 
tarafmdan 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, (Saat 
ayan), 21,15: Tahsin Karakuş ve arka
daşlan tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 21,50: ORKESTRA: 1 - Çay-
kovskl: Marş solnel, 2 - Manfred: Ton-
veln, 3 - Buzke: örö denuman, 4 - Olln-
ka: Vals fantezi, 5 - Tostl: Parted, 22,45 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23,20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

Uşakta sanayi 
hayatı 

Uç dokuma fabrikası 
yeni makineler getirtti 
Uşak (Akşam) — Uşak, sanayi 

şehirlerimiz arasında mühim mevkii 
bulunan bir şehrimizdlr. Müteaddid 
fabrikalar, Uşakm müteşebbis şah
siyetleri tarafından burada çok za
man evvel kurulmuş, kumaş istihsa
line başlarmştır. 

Hattâ Türkiyede ilk şekeı- fabrika
sı da gene müteşebbis Uşaklılann 
kurdukları bir şirket tarafından te
sis edilmiştir. Şimdi Uşakta üç ku
maş fabrikası faaliyette bulunmak
tadır. Bu fabrikaların her yıl doku-
duklan yün ve pamuk kumaşlar, 
mühim bir yekûna bsıliğ olmakta, 
halkm kumaş ihtiyacım temin et
mektedir. Bu fabrikalar sayesinde 
bir çok amele de iş bulmakta, ailele
rini geçindirmektedir. 

Üç fabrika da, Avrupadan getirt
tikleri yeni dokuma makineleıile en 
ince ve güzel jrün kumaşlar doku
mak imkânını elde etmişlerdir. îz-
mlrde çok revaç gören Uşak fabrika-
lamun yün kumaşlan, diğer hususî 
fabrikalar mamulâtma tercih edil
mektedir. 

İ z m i r d e d e a t l ı po l i s t e ş k i l â t ı 
y a p ı l a c a k 

Ankara 13 (Telefonla) — Emniyet 
işleri umum müdürlüğü İzmirde de 
ath polis teşkilâtı yapılmasına karar 
vermiştir. Umum müdürlük bunun 
için yeni jal bütçesine kâfi mikdarda 
tahsisat koymuştur. 

AKŞAM 
one ücretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 
1400 kuruş 2700 kuruş 
750 1 1450 > 
400 > NO > 
150 » — > 

Posta tttihadma dahil obniTan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600. altı aylığı 1000. flç 
•ylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdUl için yirmi be| 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Muharrem 11 — Ruzukasım 127 
I a. ku«k Clan OiU İkiaJI Ak««a T*iı, 

E. 10,24 12,00 6,10 9,30 12,00 1,31 
Va. 4,37 8,13 12.24 15,43 18,14 1S,49 

idarehane: Babı&Ii ctran 
Acımualttk So. 

-No. 11 

16 Mart Çarşamba saat 21 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A V sinemasında 
TARİHÎ TÜRK MUSİKİ KONSERİ 

MES'UD CEMİL ve ARKADAŞLARI 
Büetler gişede satümaktadır. 

^.. . SPOR KRALİÇESİ ve 
Dunyanm en meşhur ^^^^^ ^^^^^ 

S O N Y A H E N N Y 
Zevkli - neşeli - Güzel ve harikalar şaheseri olan 

K A R T O P U 
filminde gözlerinizi kamaştıracak, kalbinizi zaptedecektir. 

Çarşamba akşamiı M E L E K Sinemasında 
15 Mar t Salı günü akşamı Tu ran t iyatrosunda Şehir tiyat
rosu sanatkâr lar ı ve Naşid arkadaşlar ı iki büyük heyet bir
likte, Naşid, Vasfı Riza, Hazım, Muammer, Bedia, Neyi-
re Neyir, Halide, Şevkiye Şehir t iyat rosunda tekmil kadro 

dekor ve gardirobile Aynaroz Kadısı 6 perde 
• • ^ • • • • • • • • • T e l e f o n : 2 2 1 2 7 H B B i ^ H a H B ^ a B M ^ i H ^ ^ i H 

Büyük Fransız filmlerinde ihtisas kazanmı.ş olan 

SÜMER SİNEMASI 
önümüzdeki Çarşamba akşamı büyük fransız yıldızı 

A N N A B E L L A ' y ı 
JEAN MURAT ve PİERRE RtCHARD WİLLM ile* beraber 

AŞK KANADLARI 
fUminde takdim edecek ve İki saat büyük ve nezih adc zevklerini tat-

^ m ^ g ı m m ^ m g ı ^ ^ ^ g m ı ^ tıracaktır. B H B I ^ H H ^ H H ^ B H M H ^ B B 

Bugün: T Ü R K sinemasında 
Lehistan İstiklâline aid bir kahramanhk safhası 

İstiklâl Fedaileri (̂ -sızca) 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları J 

Muhammen kıymeti 
LlraKr. 
881 60 Galata Arap camii mahallesinin Sanzeybek ve demirci çıkmazmda es

ki 30 yeni 28 1-3-5 No. h ahşap hanenin tamamı. 
383 80 Arap camii mahallesinin demirci çıkmazı sokağında eski ve yeni 7 No. 

h ahşap hanenin tamamı. 
Yukarıda yazıh gayrî menkullerinin mülkiyetleri satışı on gün müddîtîe 

uzatılmıştır. İhalesi 21/3/938 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Talip
lerin Beyoğlu Akarat ve Mahlûlât jubeslne müracaatları. (1401) 

Bu akşam! S A K A R Y A sineması 
Tallln pek şiddetli müşkülâtına rağmen . . . 

ÎU acıkın katlandıkları fedakârlıklar ve hissettikleri kuvvetli ihtiras... 
S İ L V t A S t D N E Y ve H E N R Y F O N D A 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan Fransızca sözlü 

Yaşamak Hakkımdır 
Pek müessir ve hissi fllmins beşUyor. 

tlâv^en: PARAMOUMT JURNAL dünya havadisleri ve sayam hayret 
Ur fltT.T.v SENFONİ.' Yerlerinizi evvelden aldırmız. Telefon: 41341. 



SİYASİ İClUALt 

Avusturya vakayll 
'Avusturya Bo^efcfl* Dr. Şufidç 

'1936 anUışnuısım tamamlamak üamrt 
B. Sitlerin nezdine davet edildiği Ma
vnan B. Hltler tarafından Mtûn dUnr 
Ira Almanlanm birleştirmek mantar 
dile teşka edümi^ bulunan müU soi-
yalîstUğln AvusturyadaM mensupla-
tının hükümete ve buna milzoMr 
tatanperverler cephesine iştirak et-
fneleri ve propaganda ve faaliyetle 
rinde serbes bulunmalan iki devlet 
arasında kararlaştvnlrmştı. 
Hakikaten Şuşnig memleketine dön

dükten sonra derhal kabinesine Dor 
hüiye ve Emniyet Nazın olarak Avus
turyadaM mült sosyalistlerin lid&r-
terinden Seyss'i alnu^ ve vatanper
verler cephesinin kapışım bunlara aç-
mntt. Lâkin çok geçmeden şu har 
kikat de meydana çiktt: Mült sosya
listlik Almanyada olduğu gibi Avus-
turyada dahi halkzn büyük bir fcw-
nmun kalbinde yer tutmuştur. Çüıir 
hü bütün Almanlığm dUde olduğu gi-
^ fikirde ve işte de birleşme gayesi 
çok cazib gelmektedir. 

Avusturyada mtUt sosyalistlerin 
hükümete iştirak etmeleri üzerin» 
bu hareketin lehine bütün memJ»-
Icette büyük tezahürler başlarm^. 
Bu hal karşısında Avusturyayı bir 
çok asırlar idare eden katolik papas 
partisi ve Habsburg hanedanı taraf-
darlan memleketin az zaman içinde 

Almanya gibt NazHeşeceğini düşüne
rek Başveka Şuşnig'i hükümete v 
vatanperverler teşküâtma vaktU» 
kanJi bir surette tenkü edilen sosyor 
Utt ve komünist işçi teşekküllerinin 
ve Habsburg tarafdarlanntn almmor 
stvebu şerait içinde v$ millt sosyor 
Ust taraf dan bulunan çok genç nes
lin hariçte btraktlarak alelacele bir 
reyiâm tertip eylemesi için zorlamıştı. 

Başvekilin geriye doğru olan bu 
hareketi ise zaten feveran içinde bu
lunan miUİ sosyaUstUh dalgasau 
tuğyan haline getirmiş ve bunun 
önünde Şuşnig istifa ederek yerini 
Dahüiye Naztn müU sosyalist Seyss'e 
btrakmıştrr. Teni Ba^ekü kendi par
tisi mensuplarından muvakkat btr 
hükümet teşka etmi^. İleride re
yiâm, yapılacaktır. Mumaileyh her 
hangi müdahale He kan dökiümemB-
si için Almanyadan askeri yardım is
tediğinden Alman ordusu da Avus-
turyaya girmiştir. 

Avusturyanın bu mukadderatı kar
şısında yakındaki ve uzaktaki dev
letler askeri ve siyasi hiç bir hareket 
ve teşebbüste bulunmtyar''k seyirci 
kalmışlardır. Çünkü İtalya, Almanya 
üe beraber olduğundan Almarihğm 
birleşmesine karşı hariçteki devletle
rin müttehid bir cephe teşkil etme
lerine imkân bulunmamaktadır. 

Feyzullah Kazan 
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Alman hududundaki bütOn garnizon
larında İzinler kaldırıldı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
«Fransa ve İngilterenin Almanya 

RezdindeM teşebbüsleri red cevabila 
karşılandı. Bu cevab artık Almanyar 
dan sözle bir şey Isoparüamıyacağmı, 
yalnız kuvvetin tesiri olacağım gös
teriyor. Almanya şunu bilmelidir ki 
Çekoslovakyaya bir taarruz olursa! 
bu taarruz derhal lâzım gelen akis
leri yapacaktır. Her halde İngiltere 
katî vaziyet almalıdır. İngilterenin 
1914 de olduğu gibi kararsız görüne
rek Almanyaya yeni bir muvaffaki
yet ümidi vermemesi lâzımdır.» 

Diğer bir gazete diyor ki: «Çeko»-
lovakjramn istiklâlini muhafaza et
mesi için Fransa ve İngilterenin vâ  
Wt geçirmeden Berlinde lâzmıgelen 
tebliğde bulunmaları lâzımdır, ttal-
yanm vaziyetine gelince, bu hükü
metin büyük fedakârlıklara katlan
mak için Akdenizde ve Afrikada yvt-

îm vaadi aldığı zannediliyor.» 
Bükreş 13 (A.A.) — Beynelmilel var 

ziyet karşsmda Küçük İtilâf devlet
lerinin mümessilleri arasmda isticar 
reler yapılmıştır. 

Söylendiğine göre, üç Küçük îtüftf 
devleti Hariciye Nazırlanmn yalanda 
toplanması düşünülüyor. 

Kral Karol Londr&ya 
gitmiyor 

Bükreş 13 (A.A.) — Beynelnülel Ta-
*iyet dolayısile kral Karol'un Londra 
seyahati tehir edihniştir. 
Çekos lovak t o p r a k l a n üze-

r inde A l m a n tayyare ler i 
Prag IJ (A.A.) — Almanya ordu-

**" bir yandan Avusturyayı İstilâ 
•derken Ahnan askeri tayyareleri fi
lo halinde bugün Çekoslovak tofM^-
lan üzerinde Bohemyanm şimalinde 
uçuşlar yapıyorladı. Bunu haber alır 
*lmaz Çekoslovak hükümeti Berihıde 
l*f otestoda bulunmuştur. 

Alman hava nazın mareşal Göring, 
Çek elçisine bu uçuşun emir hüâfma 

yapıldığını, askeri veya siyasî hiçbir 
hedefi olmadığını söyleftıiş ve bu gibi 
hâdiselerin tekerrür etmiyeceğine dair 
teminat vermiştir. 

Ç e k o s l o v a k y a y a ver i l en " 
t eminat 

Prag 13 (A.A.) — Pragdaki Almaü 
elçisi Eisenlohr'un B. Krofta'yı zlyar 
ret ettiği tekzib edilmektedir. 

Çekoslovakya elçisi Berlinde Von 
Nörat tarafmdan kabul edildiği zar 
man kendisine Almanyanm Çekoslo
vakyaya karşı hasmane tasavvurlar
da bulunmadığı hakkmda teminat ve
rilmiştir. 

Bu teminat Pragda büyük memnu
niyetle karşüanmış olmakla beraber 
bunlann ne zamana kadar muteber 
olacağı suale şayan görülmektedir. 
Ç e k o s l o v a k y a A l m a n l a r ı n ı n 

vaz iye t i 
Prag 13 (A.A.) — Sudet Almanlar

dan Devlet Nazın Zajicek, Ceske -
Budejoviç'te söylediği bir nutukta, bU-
hassa: demiştir M: 

cÇekoslovakya Cumhuriyeti, Avus-
tıuya - Macaristan imparatorluğunun 
yeni bir nüshası değUdir. Çekoslovak 
milleti, Cumhuriyete asırlardanberl 
beslemiş olduğu bir hayalin tahak
kuku nazarile bakmaktadır. Bu nok
ta! nazar, anlaşüabllir. Fakat biz Su
det Almanlaa-, Çeklerden memlekette 
hâkim gibi değil, bütün milletin'zl-
mamdarlan gibi davranmalarım iste
mek hakkma malikiz. Buna mukabil 
Almanlalr da devlete sadık olmalıdır
lar.» 

Hatip, netice olarak: «Çekoslovak-
yadaki muhteHE milliyetler biribirie-
rile anlaşmak ve müsalemet halinde 
yaişamak mecburiyetindedir. Fakat 
biz, sulhu Almanlarla meskûn arazi
nin koparılıp alınmasUe ödemek iste
miyoruz. Çünkü böyle bir şey harp 
demektir. Biz, sulh istiyoruz ve sıüh 
için mücadele edeceğiz.» demiştir. 

Avostnrya tamamile Almanyaya ilhak edildi 

Ordumuz kıymetli bir l(umandanını i(aybeiti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

3̂-Şbğı ile mektebden çıkmıştır. Meş-
^tiyeti müteakib ikinci fırka ku-
J^andanhğma, erkânı harbiye mek-
ebı müdürlüğüne, daha sonra birinci 
rdu müfettişliği erkâm harbiye re-
S"ğme tayin edilmiştir. 

^Balkan harbinde şark ordusu er-
fırk̂  ^^^*ye reisliğinde, dokuzuncu 

^a kumandanlığında bulunmuş-
ç^- ^»lumî harb başladığı zaman 
Jj^^J^^le boğazma memur fırka ku-
. ^°anı idi. Bir müddet sonra bo-
Uĵ ĵ.,̂ "̂̂ '̂̂ ânlığma tayin edilmiştir. 
^ 'Ĵ  sonlanna doğru Galiçyaya 
iSl'^l^'^^^ kolordunun kumandan-"ginı İfa etmiştu:. 

Mütareke senelerinde Maltaya 
nefyedilen general Cevad, Maltadan 
geldikten sonra Adana ve Diyarbakır 
kumandanlıklarında, askeî şûra ftzar 
hğmda bulunmuş, beynelmilel bir 
çok mühim müzakerelere heyetimi
zin askerî müşaviri olarak iştirak et
miştir. General Cevad iki sene evvel 
tekaüd olmuştu. 

Merhum on gün evvel hastalanmış 
ve tedavisi için sarfedilen bütün gay
retlere rağmen dün hayata gözlerini 
kapamıştır. Cenazesi bugün Nişanta-
şında Büyük Çiflik sokağındaki veln-
den kaldınlacaktır. 

Merhuriiun ailesi erkâmna ve si
lâh arkada$larma taziyelerimizi su
narız. 

(Baş tarafı 1 İnd sahifede) 
tjl haber alan mahfUlerds sOyleıv-

dlğtne göre, plebisit hakkındaki Al
man metodu Sar'da bir kere tecrübe 
edilmiştir. Bu mahfiller bu sefer ds 
Almanyanm Avusturyada büyük bir 
muvaffakiyet kazanacağmdan ve pl»* 
bisltten elde edUen neticelerin Avus
turya teferrûdcülerlnln mukavemel 
teşebbüslerini kıraca^dan emindir* 

A l m a n k a n u n u 
Berlin 13 (A.A.) — Hitler, Alman 

re Avusturya ordulannm tevhidi 
hakkmda bugün bir emirname Isdar 
etmiş ve^u suretle başkumandanlığı 
kendisine geçen «AvusturyadaSd Al
man ordusu» kumandanlığına gene
ral fon Bök'ü tayin eylemiştir. 

Alman ordusuna inküftb edm 
Avusturya orduu bu akşam Hltler'e 
başkumandam sıfatlle, sadakat yemlr 
nlnde bulunmuştur. 

Berün 18 (A.A.) — Propaganda 
Nazın Alman gazetecilerini bu a t 
şam davet ederek Avusturyamn Al
manyaya! 13/mart/1938'den itibardı 
lltihakmı mûbeyyin olan Avusturya 
kanununu bUdirdikten sonra, bugün 
Alman hükümeti tarafmdan isdas 
olunan aşağıdaki kanunu tebliğ et
miştir: 

Madde 1 — Avusturya! hükümeti 
tarafmdan 13/mart/938 tarihinde 
Avusturyanm Alman devletlle birleş
tiğini mûbeyyin isdar olunan kanun. 
İşbu kanunla Almanya için de kanu-
niyet kesbeder: Mezkûr Avustmya 
kanunu şudur: 

«Kanunun metni» 
Madde 2 — Avusturyada bugün 

mevcud olan âmme hukuku iş'an ahi
re değin Avusturya topraklannda 
mer'idir. Alman hukuku, Führer tar 
rafmdan ve3ra onun göstereceği bir 
nazır tarafmdan orada meriyete ko
nacaktır. 

Madde 3 — Almanya Dahüiye Nar 
zın diğer selâhiyettar Alman naar-
larUe müştereken tatbik tedbirlerini 
ve icabeden hukukî ve idarî nizam-
lan kojTnağa mezundur. 

Madde 4 — İşbu madde neşir tarlr 
hinden itibaren muteberdir. 

A v u s t u r y a k a n u n u 
Viyana 13 (A.A.) — Avusturyanın 

Almanyaya ilhakını bu akşam saat 
23,30 da Avusturya reisicumhuru ve 
Başvekili Says tnkuar yamnda bütün 
Avusturya hükümeti âzası bulundu
ğu halde Başvekâlet sarayı balkonun
dan resmen halka Uân etmiştir. 

Halk bunu çügın tezahüratla kaıs 
şüamıştu:. 

Viyana 13 (A.A.) — Resmi bir teb
liğ bu akşam Avusturyanm Almanya 
ile birleştiğiıü Uân eden bir kanun 
neşretmiştlr. Bu kanun şudur: 

Madde 1 — Avusturya Alamn dair-
letinin bir parçasıdır. 

Madde 2 — Avusturyanm Alman 
devletine tekrar iltihakı hususunda 
lO/nisan/1938 pazar günü bir plebisU 
yapüacaktır. Hür ve gizli reyle yapı
lacak olan bu plebisite erkek, kadm 
yirmi yaşmdan yukan bütün Avus-
turyalüar iştirak edecektir. 

Madde 3 — Plebisitin neticesi, ve
rilecek rey kâğıdlamnm ekseriyetila 
taayyün edecektir. 

Madde 4 — Bu kanunun tatbikine 
ald teferruat emrinaamelerle tesbit 
edilecektir. 

Madde 5 — İşbu kanun neşrolunr 
duğu günden itibaren muteberdir. 
Avusturya federal hükümeti İşbu kar 
nunun tatbikine memurdur. 

İmzalar: 
Reisicumhur ve Başvekil Says ta» 

kuar ve diğer nazırlar. 
R e y i â m hazır l ığ ı 

Lins 13 (A.A.) — Hitler, nasyonal 
sosyalist şefi Bürkell Avusturyada 
nasyonal - sosyalist partisini tensik* 
memur etmiştir. Binaenaleyh Bürkei 
Avusturya nasyonal - sosyalist parti
si reisi sıiatUe Plebisiti hazırlamak 
vazifesini üzerine almış bulunuyor. 
Bu vazifesinin ifasmda lüzumlu ge
receği bütün tedbirleri almak husor 
sunda Hitler kendisine tam ve mut
lak selâhlyet vermşitir. 

Avus turya re is icumhuru 
istifa etti 

Viyana 13 (A.A.) — Avusturya rei-
aicıûâlmnı MUdM istifa etzsig n ana* 

yasanm 77 İnci maddesi mucibince 
Başvekil Says İnkuar aym zamanda 
reisicumhurluk vazifesini de deruhte 
etmiştir. 
V i y a n a d a Hi t l er m e y d a n ı 

Viyana 13 (AA.) — Belediye dairesi 
Cnündekl meydana Adolf Hitler mey-
ttam nuvam verilmiştir. 

Lhız'de bulunan B. Hitler, keyfiyet
ten haberdar edUmlştir. 

Viyana 13 (A.A.) — Dün akşam 
Dolfus^m heykeli yıkılmış ve parça 
parça edilmiştir. Stirya'da da otus 
kadar başka heykel tahrib edilmiştir. 

P a r a i t t ihadı 
Viyana 13 (AA.) — Hükümet 

Avusturya İçin Almanya Ue para it-
tlhaduu hazırUyacak bir para rejimi 
kurmakla meşgul bulunuyor. Esas 
bugünkü kurs olan 100 şilin kırk 
marktır. Şilin muhafaza im edUecek 
yoksa yerine mark mı konulacak bu 
henüz belli değildir. 

Diğer taraftan sermaye İhracı da
ha ziyade tahdld olunacaktır. Şimdi
ye kadar Avusturyadan çıkan yolcu
lar Avusturya parasile beş yüz şilin 
beraberlerinde götürebiliyorlardı. Hal
buki bundan böyle ancak 50 şiUn gö-
türebüeceklerdir. Banka mevduatm-
dan çekUebUecek para miktan da haf
tada bin şilin olarak tahdid edilmiştir. 
Buna sebeb son haftalar içinde kül
liyetli para çekilmiş olmasıdır. 

A l m a n şehir ler inde 
heyecan l ı t ezahürat 

Berlin 13 (A.A.) — Birçok Alman 
şehirlerinde dün akşam heyecanh te
zahürat yapılmıştır. Naziler, bu şehir
lerde fener alayları tertib etmişlerdir. 

Fölkişer Beobahter, şöyle yazıyor: 
«Führer Almanlann bin senedenberi 
beslediği hayali hakikat sahasına çı
karmıştır. 

Lokal Ançayger, diyor ki: «Alman 
topraklannda Allatun sesi İşldiliyor. 

Nasyonal Çaytung, şöyle diyor: 
«Avusturya hâdiselerile alâkadar olan 
yegâne devlet, İtalya, millî Alman fik
rinin büyüklüğünü anladı, Berlin -
Roma mihveri bu sayede kuvvetlene
cektir.» 

Y e n i A v u s t u r y a H a r i c i y e 
Nazır ın ın kont C i a n o y a 

te lgraf ı 
Roma 13 (A.A.) — Kont Ciano'nım 

yeni Avusturya Hariciye Nazın VolT-
dan aldığı bir telgrafta Avusturya hü

kümetinin majeste Kral ve İmpara
torun hükûmetUe dostane münase
betler idame etmeğe devam edeceği 
temin edilmektedir. 

Kont Ciano, İtalya hükümetinin de 
aym arzuyu beslemekte olduğunu ce
vaben bUdirmiştir. 
V a t a n s e v e r l e r i n s i lâh d e p o 

ları t e s e l l ü m edi l iyor 
Viyana 13 (A.A.) — PoUs kıtaları, 

S. S. ve S. A. lann yardımı Ue, vataı> 
sever cephesiıün silâh depolarım te
sellüme başlEimıştır. 

Alman hava kuvvetleri füolan As-
pem tayyare meydanına inmiştir. 
Normal hava servisleri Avusturyah 
memurlar tarafmdan temin olunmak^ 
tadır. Yalnız tayyare meydanınm kan-
troluna Alman hava kuvvetleri erkAr 
m harbiyesi bakmaktadır. 

A v u s t u r y a d a n e k a d a r 
A l m a n askeri var 

Viyana 13 — Viyanaya Alman kı
taatı gelmeğe devam ediyor. Saat 
17,30 da hususî bir trenle bir plyadt 
alayı, mitralyör bölüğü ve süvari kı
taatı gelmiştir. Alman motorlu Jan
darma kıtaatı da gelmeğe ba.şlamıştu. 

Aspem tayyare meydam geniş bir 
askerî hava karargâhı halini almış
tır. Birçok avcı tayyarelerinin refaka
tinde olarak ikiyüz Alman bombar
dıman tayyaresi gelmiştir. Bunlardan 
yüzü Avusturyamn muhtelif tasryar* 
meydanlarına tekrar uçmuşlardır. Al
man hava kuvvetleri kumandanı ge
neral Milh, hâlâ burada bulunmak
tadır. 

Avusturyada ne kadar Alman aske
ri bulunduğunu tahmin müşkü olmak> 
la beraber bu mikdar oldukça doğru 
olarak 250 bin raddelerinde tahmin 
edilmektedir. Bunda Almanyadan ge
len 40 bin Avusturyah Lejyoner de da-
hUdir. Viyana civarmda 200 den fas
la bambardıman tajryaresi mecvud-
dur. 

Avusturya radyosu Alman 
radyosile müşterek 

çalışacak 
viyana 13 (A.A.) — Avusturya rad

yosu bugünden itibaren program bir
liği esası dahilinde Alman radyolari-
le sıkı bir teşriki mesai halinde çah-
şacağmı ilân etmektedir. 

Bu teşriki mesaîye başlangıç olmak 
üzere Avusturya radyosu Alman LAip-
zig radyosüe birleştilmiştir. 

Samsun (Akşam) — SeUsInel yeril 
mallar ve tasarruf haftasmda rltrlnr 
lerinl yerli mallarla süslemek suretfla 
vitrin yarışma iştirak eden on üo 
müesseseye merasimle diploma ya 
madalyalar verilmek üzere bir toplan
tı yapılmıştır. 

Toplantıda Samsun valisi bay Fuaİ 
Tuksal, ulusal ekonomi ve arttırma 

kuruma idare heyeti andan Oe yan
şa İştirak eden bütün müessese sa
hipleri ha2u: bulunmuşlardır. TOrem 
valinin kısa Ur söyleri ile başlanmış, 
bunu müteakib diploma re madalya
lar terzi edilmiştir. Tukanda vali 
(X) İşaretli ulusal ekonomi TS attıp-
ma sekreteri ye diploma alanlar g&-
rünûyoriar. 
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Boln (Akşam) — İkinci tahsil devresini İkmal ederek 17 talebesini me
zun eden Bolu Aüe biçki ve dikiş yurdu, devrenin ikmali münaaebetile Bolu 
Halkevi salommda bir sergi açmıştır. Gönderdiğim fotoğrafta serginin bir 
havuzla süslenen çiçekler köşesi ve sergiyi vücude getirenler görülmdctedir. 
önde ve X İşaretli oturan vali B. Salim Oündoğan ve ikinci plânda ortada 
th İSVfitiU Ylîrd dliektörü Bayan Fethiye Oürer'dir. 
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Sahite 6 A K Ş A M 14 Mart 1938 

PAZARTESİ KONUŞMALARI: 

Dariişşefeka 
İki eski kültür müessesemiz vardır 

ki ikisi de başka başka kültür ahlayı-
şmı, ikisi da başka başka hayat ve ce
miyet telâkkilerini temsil eder: Mek
tebi Sultani, Darüşşefeka. Bugün her 
iki maarif ocağı, gaye ve mahiyetle
rinde birleşmiş olmakla beraber, ku
ruluşlarında ve hayatlannm hemen 
yarım asrında biribirinden çok ayn 
bir ruhta yaşalnıştırlar. Mektebi Sul
tani, 1868 de açılmıştı. Abdürrahman 
Şeref merhumun anlattığına göre, 
Sultan Aziz Avrupaya yaptığı seya
hatten dönüşte oralarda gördüğü me
deniyet eserlerini memlekete naklet
mek istemiş ve Fransız liseleri gibi 
bizde de mektepler kurulmasını bera
berinde bulunan Fuad paşaya emret
miştir. Fakat mektebin Uk müdürü 
De Sal ve'in, 64 sene evvel Revue de 
Deux Monde'da ya:zdığı bir makalenin 
çu fıkraları mektebin kuruluşundaki 
âmilleri bize sarahatle göstermek
tedir: 

«Fransa büyük elçisi M. Bure (Bou-
ree) istanbula gelir gelmez buraları-
m düşünerek Osmanlı hükümetini, 
imparatorluğun muhtelif şehirlerinde 
orta tedrisata mahsus liseler tesisine 
teşvik etti ve bu hayırsever teşebbü
se padişahla vükelâsının nazarı dik
katlerini celbe muvaffak oldu. M. Bu
re, bu hususta, onlara lâzım gelen fi
kirleri vermekle beraber kendi arzu
larını muvaffakiyetle tetviç için elzem 
olan tedbirleri de onlara kabul et
tirdi.» 

«Müessesenin Fransanm mümesili 
tarafından tasavvur ve ilham edilmiş 
olması, bunun için Fransadan çok 
miktarda memur getirilmesi, velhasıl 
nüfuzumuzun Şarkta tevessüünü is
tihdaf etmesi dolayısile...» 

Bu müessesede dersler fransızca' idi. 
Türkçe, arapça ve farsçaja ancak bü
tün derslerin beşte ikisi tahsis edil
mişti. Talebe, muhtelif milletlere men
suptu. Hattâ mektebin ilk açılışında: 
ilk gelen talebe, Bulgarlar olmuştu. 
Tahsil, ücretli idi. Parasız talebe (em
ri mahsus) ile almırdı ve bunlar ekse
riya yüksek aile çocukları olurdu. İlk 
müdürü yukanda adı geçen M . De 
Salve idi, sonra Vahan efendi, Fotyadi 
bey, Sava paşa bu vazifeyi görmüş
lerdi. 

Görülüyor ki Mektebi Sultani, ku
ruluşunda Tanzimat zihniyetinin bir 
eseridir. İmparatorluğun bütün un-
suriarından talebe alır; tedrisatmda 
türkçe, arapça ile farisiyi bir yana 
korsak, ehemmiyetsiz bir mevkide gö
rülür. Hattâ bu kadai-mı bile diğer 
unsurlar fazla görmüşlerdir. İlk mü
dür, devrin Maarif Nazırına -yazdığı 
raporda tedrisattan bahsederken türk-
çeyi (elsinei şarkiye) dersleri diye aç
tığı bir paragrafm içerisinde mevzuu-
bahis etmiştir. Tanzimatm bütün tak-
lid ve kopye zaaflan kendisinde eksik 
olmıyan Mektebi Sultani, doğuşunda, 

bir kaza 

büyük şair Tevfik Fikretin dediği gi
bi, bizim Garbe açılmış bir «derice» miz 
değil. Garbin bize açtığı bir pencere
dir ve o zamanın devlet ricalinin ira
desine böylesi uygun gelmiştir. İşte. 
bugün kıymetli muallimleri arasında 
fransız dilile tedrisatta bulunacak li
yakatte Türklerin de mevcud olduğu, 
her mânasile mümtaz millî bir terbiye 
ve tedris müessesemiz olan Galatasa
ray lisesi, bundan yetmiş yıl önce 
böyle bir zihniyetle açılmıştır. 

Gelelim ikinci müesseseye: Gen© 
bundan yetmiş yıl kadar önce, Seras
ker kapısında ruznamçecilik memu
riyetinde bulunan Yusuf Ziya bey (pa
şa) isminde bir Türk, me hailesi olaSı 
Sofulardan Beyazıda gelmek için her 
sabah Kapalıçarşı kapısında, buranın 
açılmasını bekliyen birçok esnaf çı
raklarının ve kalfalarm sokak köşe
lerinde, öbek öbek toplanıp boş yere 
vakit geçirdiklerini görür ve onlara 
acırmış. Bu teessüründen mahalle 
komşusu olan Ahmed Muhtar beye ve 
diğer hamiyetli zatlara gece buluşma
larında yana yakıla balısetmiş. Bu za
vallılara hiç olmazsa çarşı açılmcıya 
kadar olsun biraz okuma, yazma, bi
raz hesap, hendese öğretsek diye ko
nuşmuşlar. (Cemiyeti Tedrisiyei îslâ-
miye) işte böylece teşekkül etmiş. 

Yusuf Ziya paşa başta olmak üzere 
Gazi Ahmed Muhtar paşa, meşhur 
riyazi Vidinli Tevfik paşa ve eski Trab
zon mebusu Ali Naki efendi ve o za
manlar küçük birer kalem efendisi 
olan Memduh paşa, Manyasizada Re
fik bey,- Recaizada Mahmud Ekrem 
bey gibi hamiyetli zatlar bu cemiyetin 
kurucularıdır. İlk teşebbüs, Yusuf Zi
ya paşanın kendi hesabına Beyazıd-
daki Valide mektebini tamir ettirerek 
tedrisata başlatmasile tahakkuk et
miştir. Buraya gelen çıraklara ve hal
ka. Gazi Ahmed Muhtar, Vidinli Tev
fik ve Namık Kemal ders vermişlerdir. 
Rağbet çoğalınca Aksarayda bir şube 
daha açılmıştır. Nihayet o sıralarda 
Paris sefaretinden İstanbula gelen ve 
cemiyete iltihak eden Esad paşamn 
tavsiyesile Paris civarında Prytanie 
militaire de la Fleche gibi yetimlere 
mahsus bir talim ve terbiye müesse
sesi şeklinde Darüşşefekanm kurul
ması kararlaştırılmış, mektebin şim
diki yerinde bina kurulmuştur. Bu 
bina, 30 bin alıma çıkmış ve bu para-
nm üçte birini devlet, bir üçte birini 
Hidiv İsmail, Mustafa Fazıl, Âli, Fuad, 
Kâmil, Mitat paşalarla diğer devlet 
ricali, mütebakisini halk ve tüccarlar 
vermiştir. Bina dört senede bitebü-
miş ve bitince de mektep açılmıştır. 
İşte Darüşşefekalılarm bir hafta ön
ce yaptıkları kutlaina töreni bu ta
rihin 65 inci yılma raslaraaktadır. 

Darüşşefekaiım talebesi, fakir ve ye
tim çocuklardı. Tahsil, parasızdL Yal-
mz müslüman unsurlara mahsustu. 
Hattâ pek çok zamanlar, bilhassa bi-

Bir köylü eski bîr merminin 
barutunu almak isterken 

mermi patladı 
Çanakkale (Akşam) — Umumi 

harbde bu havalide toprağa saplan
mış ve patlamamış gülleler vardır. 
Bunlar bulundukça zararsız hale ge
tirilmektedir. Fakat bazan bu gülle
lerin barutunu çıkarmak istiyen köy
lüler mühim kazalara sebeb olu
yorlar. 

Kilidülbahir köyünden 40 yaşların
da Haydar .toprağı kazarken buldu
ğu güllenin içindeki barutu çıkar
mağa kalkışmış, fakat mermi pat-
lıyarak Haydan parçalamıştır. 
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dayette, asker, sivil birçok hamiyetli 
muallimler, burada parasız ders ver
mişlerdir. Talebesi parasız okumuş, 
hocası parasız okutmuştur. Bu mü
essese her vakit hükümetin ve hayır 
sahiplerinin yardımile yaşamıştır. 
Devletten gelen bir irade ile değil, 
halktan doğan bir arzu ve şefkatle 
doğmuştur. İlk kuruluşunda ve haya-
tmm hemen yarım asırdan fazla bir 
zamanmda ananeye ve dine tamami-
le bağlı kalmıştır. Orucunda, nama
zında en küçük bir müsamahayı en 
küçük talebesine bile göstermeden 
bu karakterini Cumhuriyet devrine 
kadar ısrarla muhafaza etmiş, Mek
tebi Sultaninin kozmopolit çehresi 
karşısmda Darüşşefeka, İslâmî bir si
ma arzediyordu. Birincisinde ecnebi 
dili esas olduğu halde, ikincisinde zih
nî ve riyazi kültür, temeli teşkil edi
yordu. 

Cumhuriyet, Darüşşefekaya ömrü
nün en mesud senelerini verdi. Bu mü
esseseye maddî ve manevî hiçbir yar
dımdan çekinmedi. Bu yardımlarla 
Darüşşefeka, bugünün en asrî tesisa-
tile yenilenmiş, tamir görmüş ve kuv
vetlendirilmiştir. Türk hayatmm her 
sahasına yetiştirip verdiği kıymetli 
insanlarla her Türkün sevdiği ve İç
ten bağ duyduğu bu müesseseyi ku

rup yaşatanlann milliyet, hamiyet duy
gularını saygı ile anmak, bir vazife
dir. Bugün Darüşşefeka, programla-
n, talimatlan, disiplin tarzı ve her şe-
yile bir resmî liseden farksızdır. Ora
da yetişen sevgili yavrularımıza mil
letlerinin kendilerine nasıl şefkatli bir 
ana - baba olduğunu telkin eden bu 
müessesemi, kuruluşunda temsil et
tiği yüksek fikirleri bugünün Türki-
yesindeki lâik hayat telâkkilerine 
kalbederek Türk Irfamna hizmet et
mektedir. Bu hizmetinde devamım bü
tün yüreğimizle dileriz. Onu kuran ve 
koruyanlara, hepimizin bir Darüşşe-
fekalı gibi minnet duymamamız 
mümkün müdür? 

Hasan - Âli YÜCEL 

Sofga mektupları 

Seçimin ilk neticesi 
hükümetin lehinde 

Seçilen 48 mebustan otuzu hükümetin 
politikâsma taraftar bulunuyor 

Sofya (Akşam) — Bulgaristanda 
mebus seçimi iptida Şumnu ve Eski 
Zağra nuntakalannda yapılmıştır. Se
çimin neticeleri, gerek dahilde ve ge
rek hariçte büyük alâka ile karşılan-
rmştır. Bu iki vilâyette namzedliğini 
koyan 456 kişiden 63 nü mahkeme red
detmişti. Çünkü bunlarm hal vaziyet
leri, seçim kanununun hüküm ve §art-
lanna uymamıştı. întihabata iştirak 
eden 393 namzedden 48 i seçilmiştir. 

Seçilenler, siyasî vaziyetlerine göre 
şu dört gruba ayrılırlar: 

Birinci grupta «Demokrat birliği» 
namı altında birleşerek hükümete kar
şı muhalif cephe alanların namzed-
leri vardır. Bunlar da: Çifçiler, sabık 
partilerin mensupları, radikaller, Sgo-
voristler. Nasyonal - Liberaller ve sos
yal demokratlardır. 

İkinci grupta, profesör Çankov'un 
taraftarı olan müntehipler, sabık de
mokrat partisinin adamları ve siyasal 
Zveno grubu mensupları bulunmuşlar
dır. Profesör Çankov, 1923 yılmda 
Stanboliyski hükümetini devirdikten 
sonra başvekil olmuştu. 

Çankov'un çok kuvvetli olan parti
si, 19 mayıs 934 de diğer partilerle 
feshedilmiş olmasma rağmen bugün de 
Bulgaristanda her parti gibi gizliden 
yaşamakta berdevamdır. Bu sebeple 
şimdi de seçimde, kendi namzedini 
göstermiş bıüunuyor. Çankov'un par
tisi Bulgaristanda faşistliği temsil et
mektedir. Bittabi, yukarıda ismi geçen 
«demokrat birliği» ve sol cenah, Çan
kov'un partisine muhaliftirler. 

Üçüncü grup müntehlplerini bita
raf namzedler teşkil ediyor. 

Dördüncü grupta gelenler, liberal
ler, büyük toprak sahipleri, fabrikatör
ler ve politikacılardır. Hükümetin yar
dım etmeğe ve muvaffak olmasım te
min etmeğe karar verdiği bunlardır. 
Maamafih hükümet, seçimde bitaraf 
kalmıştır. 

İki mmtakadan seçUen 48 müntehi-
bin 16 sı çifçi, 3 ü sosyal-demokrat 
partisinden, 1 i komünist, 3 ü Sgovo-
rlst, 2 si demokrat, 5 i bitaraf, 2 si 
Zveno grubundan ve kalan 16 sı da 
doğrudan doğruya hükümetin taraf
tarıdır. 

SeçUenlerin arasında sabık Başve
kil Nikola Muşanov ile sabık Maliye na
zırı îvan Valkov'da bulunmaktadır. 

Seçilen 48 kişiden 30 u, muhtelif ce
reyanlara mensup olmakla beraber, 
hükümetin dayandığı rejimin müda-
füeridirler. Böylelikle hükümet, Şum
nu ve Eski Zağra mıntakalarında ek
seriyet kazanmış demektir. Kalan 18 
müntehip ise muhalefetindir. 

Seçim sükûnet İçinde geçmiş ve hiç 

bir yerde hâdise çıkmamıştır. Halk v« 
bilhassa kadınlar seçime faal bir su
rette iştirak etmişlerdir. 

Kalan beş vilâyette mebus seçimi, 
ayın 13, 20 ve 27 sinde yapılacaktır. 
En son seçim, Sofya mmtakasmda ol»» 
çaktır. Böylelikle seçilecek bütün me
buslar 160 dır. 
Seçimi yapılmıyan mıntakalarda, ka

saba ve köylerde hâlen seçim müca
dele ve propagandası şiddetle devam 
ediyor. Namzedler, her tarafta toplan
tı yerlerinde büjKik konferanslar ver
mektedirler. Beyanname, afişler yapış
tırılmakta, broşörler neşredilmektedir. 

Bir hâdiseye meydan verilmemesi 
için seçim günü Bulgaristanda sinema 
gibi eğlence yerleri kapalı bulundurul
maktadır. Seçim kanunu da bunu em
reder. 

Seçim münasebetile nazırlar iç illeri 
gitmişler ve oralarda halka konferans
lar vermişlerdir. Maarif nazırı gospo-
din İv. Manev, şimalî Bulgaristanda 
dolaşmıştır. Adliye nazırı gospodin 
Kojuharov, Selvi, Elena, Gabrovo, Dre» 
novo ve Suhindol kasabalarında halka 
büyük konferanslar verecektir. Nazır
ların bu seyahati münasebetile bugün
lerde nazırlar heyeti toplantı yapmı-
yacaktır. 

Şumnu ve Eski Zağra mıntakaların
da seçilen 48 mebustan 30 nun hükü
met taraftan olarak çıkmasına bakılır
sa, bütün İntihabatta hükümetin mu
zaffer olacağı görülmektedir. Bu tak
dirde Bulgaristamn haricî ve dahilî 
siyaseti deşişmiyecektir. Şayet muha
lefet teşkil etmekte olan «demokrat
lar birliği» kazanacak olursa bunlann 
siyaseti, demokrasi prensiplerine göre 
sulh siyaseti güden ve sulh muahede
lerinde azhklarm haklarına riayet eden 
devletlerle sıkı temasta ve müşterek 
teşriki mesaide bıüunmak ve Tırnovo 

kanunu esasisinin iadesini temin etmeK 
olacaktır. Vaziyet, seçimin neticelene
ceği ay sonunda belli olacaktır. Bul
gar intihabatının dahilde ve hariçte 
büyük alâka ile takip edildiğî bu se
bepledir. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

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

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

Aile Dostu 
Tefrika No. 69 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Laroş artık, Dü Koylarda, Kont 
Vodrekin yerini tutmuştu. Evin ikin
ci efendisi gibi uşaklara emirler veri
yordu. 

Jorj, ısırmak isteyip te cesaret ede-
miyen bir köpek gibi titriyerek müsa^ 
maha gösteriyordu. Fakat Madölen'e 
karşı sert ve haşin davranıyor, kadm 
da omuz silkiyor, ona, beceriksiz bir 
çocuğa yapılan muameleyi yapıyor
du. Esasen onun mütemadiyen şikâ
yet etmseine akıl erdiremiyor: 

— Anlamıyorum, diyordu, mütema
diyen şikâyet ediyorsun. Halbuki vazi
yetin mükemmel. 

Jorj arkasmı dönüyor, cevap vermi
yordu. 

Evvelâ patronun davetine gitmiye-
ceğini, o pis Yahudinin evine ayak 
basmak istcmediğüıl söyledi. 

İki aydır bayan Valker her gün mek
tup yazıyor, gehnesinl rica ediyor, 
randevu istiyordu, kazandığı yetmiş 
bin frangı da verecekti. 

" Jorj, cevap vermiyor, mektuplan 
ocağa atıp yakıyordu. Parayı alma
mak niyetinde değildi, fakat kadmı 
üzecek, izzeti nefsini kıracak, ayakla-
nnm altında süründürecekti. Kadm 
çok zengindi. Jorj azamet taslıyacaktl. 

Patronun konağında tablo teşhir 
edileceği gün Madölen gelmemekl» 
hata ettiğini söyledi. Jorj: 

— Beni rahat bırak, dedi, evimde 
oturacağım . 

Yemekten sonra birdenbire dedi kİ!; 
— Ne yapahm, bu azaba katlanmak 

lâzım, haydi çabuk hazırlan. 
Kadın esasen bunu bekliyordu: 
— Bir çeyrek sonra hazırım, dedi. 
Karlsburg konağmm merasim av

lusu dört elektrik fanusile aydınlan
mıştı; yüksek peronun basamakları
na halı serilmişti. Her basamakta, 
Livre'li bir uşak, heykel gibi duru
yordu. 

Dü Roy mınldandı: 
— Amma da caka! 
Kalbi kıskançlıktan tekallûs ederek 

omuz kaldınyordu. 
Karısı: 
— Sus ve sen de böylesin! yap. 
Girdiler, ağır paltolarını uşaklara 

verdiler. Kocalarile gelmiş birkaç kar 
dm da paltolannı çıkanyorlaar, söy
leniyordu: 

— Çok güzel, çok güzel. 
Jorj, kontlan, düşesleri, general

leri, markileri tanıyordu. 

Bir aralık kolundan yakalandı, tat-
h bû" ses kulağına fısladı: 

— Nihayet sizi buldum, fena güze
lim, nerelerdesiniz? 

Süzan Valterdi. Jorj genç kızla bu-
luştuğıma memnun oldu, elini sıktı: 

— Vakit bulamadım, dedi. İM ay-
danberi öyle meşgulüm ki çıkamadım. 

— Bu yaptığmız fena, fena, çok fe
na: Aımemle ben sizi çok seviyoruz. 
Hele ben sizsiz olamıyorum. Burada 
cünadığmız zaman çok canım sıkılı
yor. Bir daha ortadan kaybolmama-
nız İçin İşte açıkça söylüyorum. Ko
lunuza gireyim, tabloyu size ben gös
tereceğim. Tâ nihayette, kış bahçesin
de. Babam mahsus oraya koydu ki 
görmek istiyenler konağm her tarafı
nı görsünler diye... 

Kalabalığın arasmda yavaş yaVaş 
yürüyorlardı. Herkes bu güzel erkek
le bu harikulade güzel genç kıza ba
kıyordu. 

Tanınmış ressamlaa-dan biri: 
— İşte güzel bir çift dedi. 
Jorj düşündü: 
— İşini bUen bir adara olsaydım, 

bu kızla evlenirdim, evlenmem de 
kabildi. Nasıl oldu da aklıma gelme
di? Ne diye ötekiyle evlendim? Buda
lalık. İnsan muhakkak düşünmeden 
acele ediyor. 

Süzan: 
^ )^£tüs sık sık geliniz Qüg$Um di

yordu, babam öyle zengin ki aklımıza 
esen her şeyi yapanz. 

— Yakında evlenirsiniz. İflâsa yüz 
tutmu^ı bir prense varırsınız, ondan 
sonra da biribirimlzi görmeyiz. 

Süzan açıkça feryad etti: 
— Hayır, hemen değil, hoşuma gi

den, çok hoşuma giden, fevkalâde ho
şuma giden birine varmalıyım. Zen
ginim, paraya İhtiyacım yok. 

— Altı ay mühlet veriyorum, altı 
ay sonra tuzağa düşeceksiniz, markiz, 
düşes veya prenses olacaksmız ve ba
na tepeden bakacaksmız. 

Kızıyor, yelpazesile Jorjun koluna 
vuruyor, istediği adama varacağım 
söylüyordu. 

— Görüşürüz, çok zenginsiniz. 
— Siz de mirasa kondunuz. 
«Amma ne miras» demek ister gi

bi içini çekti: 
— Sözü mü olur? Ancak senede 

yirmi bin frank gelir. Bu zamanda ne
dir ki?... 

— Karınız da mirasa kcndu. 
— Evet, ikimizin bir milyonu var. 

Kırk bin frank gelir. Bu parayla hu
susî araba bUe alamayız. 

Son salona geldiler. Karşılarında kış 
bahçesi vardı. Girdiler, tabloyu sey-
rettüer. 

Süzan: 
— Bir bardak şampanya içer misi

niz? diye sordu. Haydi büfeye gidelim. 

Babamı da buluruz, 
Jorj bir aralık bir sesin r . 
— İşte Laroşla bayan Düroy dedi-

ğhıi işitti. Neredeydiler? 
Kalabalığı araştırdı ve biraz ötede 

onlan gördü. Karısı nazırın koluna 
girmişti, göz göze bakarak, gülümsi-
yerek samimî samimî konuşuyorlardı. 

Görenlerin fiskos ettiklerini farket» 
ti; birden kansile nazırm üstüne atı
lıp onlan tepelemek arzusvmu duydu. 

Kansı onu gülünç ediyordu. Aklına 
Forestiye geldi. Belki de «Boynuzlu 
Dü Roy» diyorlardı. Kansı nenin ne* 
siydi? Becerikli bir sonradan görme 
kadındı. 

Yemek salonuna girdiler. Valter 
muhanirinl görünce, ona doğru gel' 
di, İki elini tuttu. Sevinçten sarhoştu: 

— Her yeri gördünüz mü? Her yerf 
gösterdin mi Süzan? Ne kalabalık de
ğil mi Güzelim? Gerş prensini gördü* 
nüz mü? biraz evvel buradaydı. 

Sonra ayan âzasmdan Risolenin y** 
nma gitti. 

Süzana bir erkek selâm verdi, başı 
biraz cavlak, sanşm favorili, uzun 
boylu zayıf bir adamdı. Jorj, adının 
Marki dö Gazol olduğunu duydu ve 
bu adamı kıskandı. Acaba Süzan onU 
ne zaman tanımıştı? Her halde baba
sı zengin olduktan sonra... Her hal
de bu adam kızla evlenmeğe nam-
zeddi. (Arkası var) 
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Alher Prejanla mülakat 

Aşk hayatın en büyük zevkidir 
âşık olmıyan yarım yaşamıştır 
Fransız artisti : " Âşık olan her işinde muvaffak olur. 
En büyük boksörler kuvvetlerini aşktan almışlardır „ diyor 

Fransız sinema yıldızlarından Al-
ber Prejan ile yaptığım mülakatın 
birinci kısrmnı bildirmiştim. Bugün 
İkinci kısmını yazıyorum. Artist Holi-
•uddan fena bir surette bahsetmişti. 
Kendisine sordum: 

— HoUywooda neden düşman görü
lüyorsunuz? 

— Ne için olacak, ecnebi artistlerin 
ûe şeref ve haysiyetlerini ne de kari
yerlerinin kırılmasmı nazan itibare 
alıyorlar. Bugün bir Fransız artisti 
İçin Rollywooda angaje olmak İşten 
bile değîl, fakat asıl müşkülât angaje 
olduktan sonra başlıyor. Hollywood, 
ne kadar tamnmış Fransız artisti var-
«a bUâistisna hepsini angaje ediyor, 
Jakat bunlann içinden kaçı filim çe
virmeğe muvaffak oluyor? Dan3rel 
t>arya(, Mirey Balen, Jermen Ossey, 
Jorj Rifo, ilâh.... Bımlardan bazılan 
döndüler, bazıları da dönecekler. 

Sözlü filim çıktığı tarihtenberi Hol-
lywood kafile kafile Fransız artisti an
gaje etti, hepsini de kırdı geçirdi, geri 
döndürdü. Filhakika bana da kaç de-
la Hollywood stüdyolan angajman 
teklif ettiler. Fakat çok düşündüm, 
kabul etmemeği muvafık buldum. Bu
rada izzeti ikram içinde, şerefimle ça
lışıyorum. Ne için gidip orada korku 
içinde çalışacağım. Bugün orada mu
vaffak olmuş Garbo, Dietrich gibi yil-
•^ la r bile korku içinde çalışıyorlar. 
Sen oraya yabancı olarak gideceğim, 
para kuvvetile şımarmış bir takım el
lerde oyımcak olacağım, belki de mu
vaffak olamıyacağım... 

Ne için diyeceksiniz... Şunun için 
ki, Amerika kafası ile bizim kafalar 
Uymuyor, biz başka türlü düşünüyo-
^Tiz, onlar başka türlü düşünüyorlar. 
Bana öyle bir rol yaptırabilirler ki 
Muvaffak olmak şöyle dursun kari
yerimi kökünden kırabilirler. Eğer 
şansınız yardım eder de muvaffak 
olursamz ne âlâ, muvaffak olmadınız 
^1 aleyhinizde bir neşriyat başlar ki 
kariyeriniz kırılır. 

Huget Duflo, gayet dolgun bir pa-
^a ile angaje olmuştu. Bir defa ayağı-
^ Hollywooda bastı, muhiti yabancı 
buldu, fakat sabretti. Filme başlamak 
^ e r e hazırlanması için Metro Goldvln 
^ayer stüdyolanna çağrıldığı gün 
nıaruz kaldığı muamele artisti bütün 
bütün çıldırttı. Nihayet Fransız ka-
'asile o şımarık Amerikalılann emri 
altında HolIywoodda füim çevirmenin 
belki de aleyhine netice vereceğini dü
şünerek başını aldı, Hollyrvooddan 
*^Çtı. Hâlâ da kaçtığına pişman de
lildir. 

Tehlikeli cazibe 
Holivud pek tehlüıeli bir cazibedir. 

Ona tutulmamanm insamn hakkmda 
" ^ a hayırlı olacağma kanaatim var
dır. Danyel Daryonun taliine bakınız. 
Onun için Raga of Paris diye bir fUlm 
^zırlamışlar, Danyel kocası Hanri 
"ekovan üe birlikte senaryoyu oku-
fıuşlar, baştan aşağı abuk sabuk bir 
nikâye... Ne yapacaklanm şaşırmış
lar. Danyel Daryö bu hikâyeyi oyna-
Jjıam diye ayak diremiş, şimdi güya 
^ıkâyeye başka bir şekU verilecekmiş, 
^ a Danyelin burada angajmam 
Jfklıyor. Katyayı çevirecek, nisanda 
*Tansaya dönmesi lâzım, ne yapa
caklar bümem. 

Holivudda çalışmak istememekliği-
^ " V ^ c i bir sebebi de sözlü filim-
^noer i Amerikan füimlerinin tekni-
ûy^«ı,^^ azalmasıdır... Şimdi Fran-
i v l ; ^ ^ ' • ^ " ^ *«^iği onlara çok fa-

Pek zengin filimler müstesna 
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N A N E M O L L A 

Alber Prejan 

İktir., 
Olmak eov •• ^^'^^ bütün Amerikan mimleri 
Udid?"? ""̂  tiyatronun aşağı bir tak-
bir fli ^^^^^ Romeo ve Juliet büyük 
lâir,Jr f̂  olmasma rağmen o kadar 
^^i^^kalababğı vardı ki... 

Holivudun meşhur yıldızlanndan 
Rut Çaterton da böyle düşünüyor. 
Bir akşam Pariste Grand İllüzyon fil
mini beraber seyretmiştik. Filmi sey
rederken ağlamağa başladı. «Fransız 
filimlerine hayranım. Bizi çok geçti
niz» diye söyleniyor, hem de filmi ta-
kib ediyordu. Bımdan sonra Jak Fey-
derin (Kermes Heroik) filmini, daha 
başka fUimlerl de gördü, hepsine hay
ran kaldı. 

Rut Çatertonun fikrini uzun uza-
dıya söylüyorum, Çünkü bu kadm 
büyük bir trajedi artistidir, öyle 
avantürden gelmemiştir. Artistliğin 
kıymetini blhakkm takdir etmiş ve o 
yolda derin bir tecrübesi ve büyük 
şöhreti olan bir yıldızdır. 

Amerikadan gelenler 
Cereyana dikkat ederseniz şimdi 

yalnız Fransızlar Holivuda koşmu
yorlar, Holivuddaki artistler de bura
ya koşuyorlar. Eskiden yalmz bizim
kiler oraya koşarlardı. Şimdi karşı
lıklı koşuşuyorlar. Bu hal gösteriyor 
ki Fransız filmleri Amerikan fUimle-
rile müsavi telâkki ediliyor, aradaki 
fark yalnız orüann daha zengin olma
larıdır. Fransızlar için iftiharı mucib 
bir nokta varsa o da daha az para sar-
federek Holivud stüdyolarile müsavi, 
bazan da daha iyi filimler yapmaları
dır. Yazm Ramon Novaro Parlse gel
di. Bu seyahatin sebebi burada bir 
angajman bulmaktı, bulamadı. Mar-
lene de Fransada filim çevirmek arzu 
ediyor. Erik Fon Strohayim burada 
çalışıyor. Daha buna göre bir çok mi
sal var, bunlar gösteriyor ki Fransız 
filimleri harbden evvelki kıymetini 
bulduktan sonra dev adımlarile terak
ki ediyor, bunun için memleketimin 
sinemasım bırakıp ta yabancı stüdyo
larda korku içinde ne için çalışajom? 
«Para!» diyeceksiniz. Evet filhakika 
onlar çok bol para veriyorlar ama o 

nisbette de artistleri üzüyorlar. Ben 
sanatimi severim, para için sanatime 
çalışmam. Para az olsun da kendime 
sahib olarak şeref ve haysiyetim ren
cide olmadan çalışayım. Bence parayı 
sanate feda etmelidir. Sanati paraya 
değU. 

A ş k h a k k ı n d a f i k r i 
— Filimlerde aşk rolleri yapmağı 

sever misiniz? 
— Filimlerde her rolü yaparım... 

Aşk rolünü bilhassa tercih etmem. 
Çünkü rol kısa bir müddet o hayatı 
yaşamaktan ibarettir. Biraz gayret ve 
hüsnü niyetle her türlü rolde muvaf
fak olunabUir kanaatindeyim. 

— Hakikî hayattaki aşk hakkmda 
fikriniz nedir? 

— Bence aşk pek yüksek bir şeydir 
ve ayni zamanda da pek lüzumlu bir 
şeydir. Çünkü aşk hayatın en güzel 
ve en ruhanî bir zevkidir. Âşık olmı
yan ve aşk nedir bilmiyen yarım ya
şamış bir insandır... 

Aşkm diğer iyüüıleri de vardır. Aşık 
olan hayatı başka gözle görür, her 
işinde, her teşebbüsünde daha İyi 
muvaffak olur... En büyük şairler, en 
meşhur muharrirler ilhamlarım aşk
tan almışlardır. Hattâ en büyük bok
sörler de kuvvetlerini aşktan almış
lardır. 

Deli kuvvetli olur derler, aşk ta bir 
nevi tatlı cinnettir. İnsan ona tutul
du mu bir aslan kesilir, tut tuğunu 
kopanr, yaradır, icad eder, onun 
kuvvetile yapılımyacak işleri yapar, 
her türlü teşebbüsünde ve hareketin
de aşk ona rehber olur. Aşkın kuvve
tine bakımz ki onun sebebinden dün
ya yüzünde çok iyi işler görüldüğü 
gibi çok da fena işler, hat tâ cinayet
ler işlenmektedir. B. O. 

[Alber Prejanın hakiki a«k, cinsi cazi
be, sıhhati muhafaza hakkmdakl sözle-
Iciııl gelecek yuuuzda yazacağız.! 

Dünkü To evTelki K^nkü tefrikaların 
hulâsası: r 

Abdülâziz devri, 1876 yılının mart ayı. -
Kar yağmış, yagmı; dinmiş; dona Qevir-
mlç... Bir cuma gecesi, saat 10 sulatt... 

Beyazıd Parmakkapısından Kumkapı-
ya İnen berbad yokuştan aşağı konak ara-
balannm ardı arası kesilmiyor. İçlerinde • 
vezirler, paşalar, saray müsahiblerl, ma
beyinciler, yaverler, mlrasyedilet... 

Hepsi, Güllü Agobun meşhur (Osmanlı 
Tiyatrosu) na doluyorlaf. 

Yakası ensesine kalkık, ayaklan birbi
rine dolaşan, çok İçmişi andıran bir 
adam, tiyatronun önünde duruyor... 

Fayton kapı eşiğini atlar atlamaz, 
az öteden, orta oyunundaki zennele
rin bağırtısına benzer bir feryad kop
tu: 

— Hergele, yol üstünde a s dikilip 
duruyorsım?.. Ezileceksin de adam 
yerine sasracaklar!.. 

Bu kadın sesli erkek, körüğün ke-
nanndan başmı dışan sarkıttı. Ka^ 
pmın önündekine dikkatli dikkatli 
baktı. Yarımdaki mor fesli, iri kıyım 
kara gocuklu3ra: 

— O katınmş be!.. dedi ve araba
cısının eteğine asıldı: 

— İsmail, duuur!.. ı 
Faytondan aşağıya atladı. Avaz | 

avaz veriştiriyor: 
— Vay Nanemolla, sensin ha?.. 

Sıska tazı. zaten ne zamandır diş bi
liyordum sana... Şimdi, şu dakika 
bas buradan, yoksa şevketlimin bar 
sına ahdolsun ki yiyeceğim seni, 
leşini yere sereceğim senini. 

Delikanlı hiç orah değü; kıımlda-
ımyor, yerinde taş kesilmiş. 

Kara gocuklu da yere atlıyarak. 
hiddeti son tetikte ^rkadaşmı önle
miş, kolundan çekiyor, yatıştırmağa 
uğraşıyor: 

— Yürü be beycağızım, değmez, 
dinim rabbena hakkma değmez, vaz
geç allasen... Yooo, yanlış anlama. 
Hâşâ, meramım başına derd çıkanr-
sm demek değil. Böyle kıtıpiyos 
mahallebici beylerine değü, değme 
babayiğitlere bile haddini bildirmek 
sana vız gelir. Çünküm, padişahı
mızın en gözbebeği bir mabeyincisi-
sin. Yani diyeceğim şu ki boş yere 
keyifciğiıün tadım kaçırma. İtoğlu 
ite bu kadarı yeter de aıtar bile. Şim
di kuyruğunu altına alıp fertiği kır
mazsa sinsileme oku... 

Padişahın gözbebeği bu alikıran, 
başkesen de kim mi? 

Abdülâzizin terütaze, çiçeği bur-
nım.da ka,tar katar mukarriplerin-
den, kurenayı hazreti şehriyariden 
ve fütbei ulâ sınıfı evveli (*) ricalin
den Pembeten Eşref beyefendi. 

Maslahat âşinâ ve hüsnü intihabı 
mücen-eb kişilerden mürekkeb bir 
heyetin her sene semt semt, daire 
daire, mekteb mekteb dolaşarak, Yu-
süflika gençlerden lüzumu kadannı 
devşirmesi, saraya götürmesi devrin 
icabatmdan. 

Bunlann bir kısmı mabeyinciliğe, 
bir kısmı da hünkâr yaverliğine, bir 
kısmı da has oda kâhyahgı, teşrifi 
hümayun müdürlüğü, telhisü evvel, 
sanl veya salisliğe alınarak (sarayı 
hümayun meymenet makrun) a 
mihman edilmede. 

İşte Pembeten Eşref beyefendi de 
bu makulelerden. 

İki sene evvel, işgüzann biri, dev
şirme heyetinden bazılanmn kula
ğım bükerek Eşrefi çıtlatmış; keres
te gümrüğüne mülâzemeten devam 
ettiğini, vüzerayı kadimeden bir zatı 
âli kaderin de kaynı bulunduğunu 
bUdinrüş. Heyet, çarçabuk delikanlı
yı bularak her hususta matlubu âli
nin fevkinde olduğuna ekseri3retiâra 
ile karar verdiği İçin, Eşref te he
men kurenayı cenabı cihanbanl züm
resine katılmış. 

Ve talih ona yürü kulum demişti. 
Karinliğe ilk nasbmda, daha 22, 23 
yaşmda iken, rütbei saniye sınıfı 
mütemayizi payesine ermiş, bir sene 
geçmeden ulâ smıfı saniliğine, bir 
sene sonra da ulâ sınıfı evvelliğlne 
terfi ettirilmiş. 

İstanbul içinde onım içyüzünü 
bilmiyen var mıydı acaba? Adlı san
lılardan, Pembeten denüen mostra-
hk... 

Düşük bıyık, melâmi kılık kır-
mançolar içinde onunla merhabalaş-

(,) Silsile! niHî-̂ tibde feriklik rütbesine 
m\ıa dildi. 

Pembeten Eşref 

nuyan nadirdi. Koltuk yosmaların
dan, Beyoğlu teyzelerinden, erkek, 
kadm vasıtalardan onu tanım lyan 
enderdi. 

İçki âlemlerinde, kına gecelerinde 
zilleri takıp şıkır şıkır oynadığını, 
en namlı köçekleri solda sıfır bıraktı
ğım görmüşler çoktu. Onun yüzün-" 
den ne çıngarlar, gırtlaklaşmalar, 
bıçak bıçağa gelmeler vukua geldiği
ni bUenler sağdı. 

Karini şehriyarî beyin portresini 
buyurun: 

Başında Aziziye kalıblı, ciğer ah 
fes; şakaklannda kıvrım kıvnm zü
lüfler; yüzünde sinekkaydı tıraş üs
tüne pomatalar, pudralar; kozma-
tikli mini mirü bıyıklar. 

Sırtında dar belli, kloş etekli Salis-
bori bir palto. Devrin modası, dekol
te yakalı bembeyaz boynunda plas-
tron bir kravat, üstünde koca incili 
bir iğne. Setresinde ikinci rütbei Os-
manî, ikinci rütbe mecidî ve müte-
addid ecnebi nişanlarının minyatür
leri takümış bir zinciı-. Krem eldi
venli sağ elinde' altın başlı bir bas
ton; sol elinin parmaklannda pırlan
ta, zümrüd, yakut yüzükler. Ayakla-
nnda maslcaretalan çiçekli, uzun 
ökçeli lostrin iskarpinler, 

Pembeten Eşref bey, öfkeden pem
be teni kıpkızıUaşmış, puf, puf ede
rek soluyoı-du... Tıpkı Karagözdeki 
Kanlı Nigâr gibi gevrek gevrek bir 
daha haykırdı: 

— Ulan hâlâ orada mısın?.. Yağız-
cığım bırak beni, şunu jiyeyim!. 

İleriye saîdmrken. Yağız kucakla
dı. Kara gocuklunun lâğabı, fazla 
esmerliğinden ötürü Yağızdı. Ona 
meşhur Yağız Hamza derlerdi. 

Pembetenin ancaberaber kancabe-
raberi, dalkavuğu, dara geldiği za
manlarda muhafızı, bu kabil taşkın-
lıklannda da koruyucusu ve akıl ho
casıydı. Kırk beşlik, kalıbının adamı 
bir eski kurttu. 

İcabında biraz da siyaset lâzım
dır a, o taraftan tutturdu ve ma
beyinci beyin kulağına eğildi: 

— Racona yakışmaz be beycığazım, 
diyo.'Tlu, aslan köpekle dalaşır mı?.. 
Söz temsili, böyleleri karşıma çıkıp 
bıçak çekse, tabanca çekse, namer
dim kah kah gülerim; yerimden kı-
pırdamağa tenezzül etmem... Peki, 
haydi katın hakla; sonra bunu du
yan er oğlu erler ne demez?... Fiya
kana yazık değü mi beyciğim? 

Patırdıyı işiten sokaktaki araba
cılar, sürücüler, mahalle bekçileri ne 
vaı*, ne oluyor diye koşmuşlaı-sa da 
şamatayı koparsmın kim olduğunu 
anlar anlamaz hemen sırra kadem 
basmışlardı. 

Eşref bey, öfkesi hâlâ topukta, gü
ya Yağız Hamzayı kırmak istemedi
ği' için ileri aühmyor, fakat gene 
karşıya veriştiriyordu: 

_ Solucan oğlan, bir kere bıyık
ları ele al, erkeğe benze de ondan 
sonra Güllü Agobun aktrislerine 
zamparalığa kalk. 

(.\rkasi v3r) 
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Bir oyuncusu sahadan çıkmak istemiyen 
Aisancak hükmen mağlûp oldu 

Güneş - Aisancak: 4 - 2 ( 2 - 2 ) 
Otknev: Clhad - Faruk, Rcjad, - ömst, I Aloancak: W»TIH . AII, OemlI - Necml. 

Rusa, îbnhlm - Sal&hadâin, Niyud, M»- Envel, Badm - Balm, tyaa. Bakla. 
im. Iduzad. ReblL > BMEL 

Dûn hflkmen mmpAl» «dan Aisancak taknm 

Alsanc?' ı Udnci maçım, bir gOn 
evvel Fent. ..hçe karşıanda 9 - 1 
mağlûp olan İzmirlilerin, îtanbıü 
şampiyonu Güneşe î-arşı ne netice 
alacağmı merak eden î:ln kadar se
yircinin toplandığı Taksim stadmda 
yaptı. Oyuna saat 15,40 da Ahmed 
Ademin idaresinde başland: Rüzgâr 
aleyhte olmasına; rağmen iü; hücum-
lan yapan Güneş forvedleri İzmir kar 
leşi önünde yerleştiler. 

Güneşin birinci golü 
4 üncü dakikada Melih ortalardan 

aldığı topu sürerek Gemilin müdahar 
leşine rağmen yakmdan sıkı bir vu
ruşla Aisancak kalesine soktu. îz-
mirüler Güneşin tazyikinden kurtu
lur kurtulmaz lehlerinde olan rüz
gârdan da istifade ederek solaçıklan 
vasıtasUe tehlikeli akınlar yapmağa 
başladılar. 

Alsancağın birinci golü 
Alsancağm yaptığı bu akınların 

birinde Hakkınm ortaladığı topu Ci-
had tutamadı. Müdafiler tarafmdan 
demarke bir vaziyette bırakılan Sar 
im de plase bir vuruşla Alsancağm 
berabere golünü yaptı. Oyun başhyall 
henüz 16 dakika! olmuştu. GüneşlUer 
galibiyeti elde etmek için çok çalış
mağa başladılar. Yaptıkları hücum
larda forved hattmda anlaşma olma^ 
dığmdan müessir olamıyorlardı. Bu
na mukabil İzmirliler daima soldan 
yaptıklan hücumlas-la «Güneş kale-
sinin yakmmda tehlikeli vaziyetler 
hazırhyorlardı. 

Karşılıklı goller 
31 inci dakikada Güneşhı soldan 

yaptığı bir hücumda Rebünln ortala
dığı top Alinin eline çarpcurak Melihin 
ayağına düştü. Bu fu:satı iyi kullar 
nan MeUh yakmdan plase bir sütle Oü-
neşm ikinci golünü yaptL 

Güneşin bir kaç neticesiz akınm-
dan sonra İzmirliler oytmda bariz bir 
hâkimiyet kurdular. 40 mcı dakikada 
Rasimin çektiği frikiği Faruk karşı-
layattuyarak topu Hakkınm ayağına 
verdi. Hakkmin ortaladığı topu Salm 
ikinci defa Güneş kalesine soktu. Bi
raz sonra da ilk devre 2 - 2 berabere 
bitti. 

İkinci devre 
İlk hücumu İzmir yapıyor. Soldan 

kazaiıdıklan kornerden istifade ede
mediler. Bu sırada Ahmed Adem çok 
sert bulduğumuz bir kararla İzmir 
solhafı Rasimi oyundan çıkardı. On 
kişi kalan Aisancak beraberliği ka
çırmamak için müdafaaya ehemmi
yet vermeğe başladı. Güneş forved 
hattmda SaJâhaddin ile MeUhten 
başka diğer oyuncularm çok fena 
oynamaları yüzünden İzmir müda
fileri kolayca Güneş akmlatmı kesi
yorlardı. Dakikalar arttıkça Güne
şin tazyiki çoğalmakla beraber Ai
sancak oyuncuları da kale önünde 
toplanmağa başladıklarından buna 
bir de Güneş muhacimlerinin çok fe
na oynamalan inzünam edince bir 
icirlü beklenilen gol yapılamıyordu. 
Güneşin üçüncü ve dördüncü golleri 

29 uncu dakikada Aisancak kale
sinin çok sıkıştığı sıralarda Ömerin 
ç ktiği şüt Cemile çarparak tam amile 
öaü boş olan Melihe geldi. Melih de 
durdurmadan çektiği sütle Oünejda 

üçüncü golünü yaptL Bir dakika 
sonra Melih ortalardan aldığı topu 
yalnız başına sürerek Cemil ve kale
cinin müdalıalesine rağmen dördün
cü defa Aisancak kalesine soktu. 
Sahadan çıkmak istemiyen oyuncu 

Top ortaya geldikten sonra Güneş 
tekrar hücuma geçti. Bu sırada oyun 
solda oynanulcen birdenbire ortada) 
Melihin yerde kıvrandığım gördük, 
Bımım üzerine hakem oyunu dur
durdu. Oyuna devam edemlyecek bir 
şekilde sakatlanan Melih sediye İle 
sahadan çıkanldı. Topu takib etmek
te olan Ahmed Adem bu hadiseyi gör
mediğinden yan hakemi Tarık'a Me
lihin neden sakatlandığım sordu. 
Tark'm, Melihin Aisancak solmüdafii 
CemU tarafmdaln kasdl bir tekme ile 
sakatlandığım söylemesi üzerine har 
kem Cemile sahadan çıkmasmı söy
ledi. Fakat CemiU çıkarmak mümkün 
olmaflığmdan oyun bu suretle yanda 
kalarak Alsancağm hükmen mağlû-
biyetile neticelendi. 

Nasd oynadılar? 
Güneş: Cihad yediği iki golde de 

top ortalamrken tutabilirdi. Fa
ruk'un bukadar fena bir 03nmunu 
hiç görmemiştik. Güneşin yediği iki 
gol de Faruk'un hatasmdan oldu. 
Reşad da güzel bir oyun çıkaramadı. 
Haf hattmda Ömer her zamanki ka
dar muvaffak olamadı. Riza bermü-
tad fena oynadı. İbrahim henüz bi
rinci takımdaki yerini alacak kadar 
formunu bulamamış. Forved hat
tmda Salâhaddin ve Melih çok güzel 
ojmadılar. Güneşin dört golünü ya ^ 
pan Melih günün kahramam oilda. 
Dalışması ve sürati fevkalâde olan 
Melih topa hâkimiyetini artırıp, ya
lımdaki ojruncularla anlaşabUdlği za
man Türk futbolunun en büyük yıl
dızı olacak. Güneş forved hattmda 
içler muvaffak olamadı. BUhassa mu-
rad kabil olduğu kadar fena oymya-
rak Rebüyl de öldürdü. 

Aisancak: Birinci devrede çok canlı 
oymyarak Güneşle müsavi bir oyım 
çıkarmağa! muvaffak olan Aisancak 
oyuncuları Güneşin üstüste attığı iki 
golden sonra asabileştiler. Oemilln 
Melihe top yokken tekme vurmasını 
hiç doğru bulmadık. Bir gün evvel 
de sert oynadığı için hakem tarafm
dan oyımdan çıkarüab Cemü futb<d 
oynarken asabına hâkim olmalıdır. 
Aisancak takınunda solaçık Hakkı ile 
Vehabm kardeşi Saim çok güzel oy-
nadüar. Bilhassa Saim Güneş müda-
faasmm iki hatasmdan tam zama-
nmda istifade ederek iki gol yapmağa 
muvaffak oldu. 

Hakem Ahmed Adem kanaatımıza 
göre oyunu güzel idare etti. Yalnu 
İzmir solhafı Rasımı çıkanrken biraı 
sert davrandı. 

Tevfik Kvyaş I, 

ikinci küme lig maçlan 
Dün Beşiktaş ve Fener stadmda 

ikinci küme lig maçlarına devam edil
miştir. Fener stadmda Kfisımpaşa, 
Altmordu S - 3 berabere kalmışlar, 
Beşiktaş stadmda yapüan maçlarda 
da Anadoluhisar, Beylerbeyini 8 - 2 , 
Feneryılmaz Doğansporu S - fl, Da-
vutpoga Ortaköyü 6 - 1 yenmişlerdir^ 

' 

Dünkü 

Puanlar 
maçlardan sonra milli 

küme puan vaziyeti: 

Beşiktaş 
Güneş 
Üçok 
M. Gücü 
F. Bahçe 
Q. Saray 
Aisancak 
Harbiye 

O. G. B. M. A. Y. P. 
6 5 1 0 18 3 17 
4 4 0 0 14 4 12 
5 8 0 2 6 9 11 
7 0 2 5 7 20 9 
5 1 2 2 12 9 8 
3 2 0 1 5 4 7 
5 1 0 4 3 13 6 
3 0 1 2 2 5 4 

Ankarada bisiklet 
yarışları yapıldı 
Birinciliği Ankaragücün-

den Eyüp Yılmaz kazandı 
Ankara 13 (Telefonla) — Bisiklet 

federasyonu tarafmdan 16 bölgede 
hep birden başlamak ve sekiz hafta 
devam etmek üzere tertib edUen bi
siklet yanşımn ilki bugün Ankarada 
da yapılmıştır. 

Muhtelif klüplerden 19 bisikletçi
nin iştirak ettiği koşu3ra tam saat 10 
da Şehir stadyomu kapısı önünden 
başlanmıştır. Taşhan, Sankışla, Mez
baha önünden Orman çifliğl ve Fm-
dalık içinden geçUerek Emniyet âblr 
desi yolu Ue Merkez kumandaıüığı 
önünde nihayet bulan jranşı, Anka-
ragücünden Eyüp Yılnuus 38 dakika 
85 saniyede birinci gelerek bitirmiş
tir. Ayni klüpten Nuri Kuş iki sa
niye farkla ikinci, Demirçankayadan 
Yakup Koşar üçüncü ve Ankaragü-
cünden Erdoğan dördüncü gelmiştir. 
Birinciye bir bisiklet verilecektir. 

G. Saray kalecisi Necmi 
Dün sabah Beşiktaş stadmda yapı

lan Galatasaray - Beykoz şUd maçm-
da tehlikeli bir surette yaralanan Neo-
mi hastaneye kaldırılmıştır. Necmiye 
midesinden ameliyat yapılmak ihti
mali vardır. Galatasaray genç kaleci
sinin biran evvel iyileşmesini temen
ni ederiz. 

Beyoğlu Halkevinin son 
kır koşusu 

Beyoğlu Halkevi tarafından tertib 
edUen dördüncü ve son kır koşusu 
dün büyük bir muvaffakiyetle yapıl
mıştır. Müsabakaya Galatasaray, Fe
nerbahçe, Güneş, Kasımpaşa, Beyoğ
lu Halkevi ve Beyoğlu spor takımlan-
nm otuz atleti iştirak etmiştir. 

Şişli ile Hürriyetiel)ediye yolu ara
sında yapılan bu müsabaka ümidin 
fevkinde olmuş, ve bu mesafelerin en 
kuvvetli atleti İbrahim bu sene ilk de* 
fa mağlûb olmuştur. Yolun çok çar 
murlu oluşu atletleri büyük Ur müf-
kUât içinde koşmağa mecbur etmlf 
ve müsabaka baştan sonuna kadar 
ciddi bir mücadele içinde geçmiştir. 

Neticede Halkevinden SerUs birin
ci. Hakkı ikinci, Galatasaraydan İb
rahim üçüncü, Güneşten Reoeb dOr-
düncü oldular. 

Takım itibarile Beyoğlu Halkevi 18 
puanla birinci, Beyogfiuspor 34 puanla 
ikinci, Kasımpaşa 29 puanla üçüncü, 
Güneş 35 puanla dördüncü oldular. 

««« tf*«*tf 

I 

istanbul muhteliti 
Atinaya gidiyor 

istanbul bölgest İle Yunan fut
bol federasyonu aıasmda yapılan 
Ur anlaşmaya gttre İstanbul 
muhteUti Nisanın Uk haftaamda 
milli küme fikstürOne hald gel
memek üçere Atinaya gidex«k lld 
maç yapacaktır. Gene ba anlaş
maya naıaran Atina muhtditi 
ıiıı»irnTirf« iiir haftastuda yeiııl-
miM gelerek ba maçlazm revan-
pm oynıyacaktır. 

Günün sürprizi 

Şild maçlarında Beykoz 
CSarayı tasfiyeye uğrattı 

Beykoz - Galatasaray: 2 - 1 (2-O) 
Galatasaray: Necmi - Reşad, Suavl -

Mustafa, Adnan, Celâl - Necdet, Süley
man, Bülend, Eşfak, Ha§im. 

Beykoz: Safa - Halid, Bahadır - Sa-
deddin, Mehmed, Kemal - Turhan, Bll&l. 
Şahab, Oallb, K&zmı. 

Dün sabah Şeref stadında Galata
saray ile Beykoz arasmda yapılan 
şUd maçı umulmıyan bir şekilde Ga-
latasaraym mağlûbiyetile neticelendi 
Daima Galatasaray karşısmda iyi ne
ticeler alan Beykozlular dün bir kere 
daha bunu göstererek kuvvetli rakip
lerini tasfiyeye muvaffak oldular. 

Oyuna saat 11,45 de Adnan Akınm 
İdaresinde başlandı. Galatasaraym 
yaptığı Uk akın Beykoz müdafaası 
tarafmdan kolaylıkla kesUdl. Beyko-
zun buna mukabelesinde Şahabm 
vurduğu bir tekme ile sakatlanan Re
şad bir müddet oyundan çıkmak mec
buriyetinde kaldı. 

Daha Uk dakikalardan itibaren 
Galatasaray takımınm çok fena bir 
gününde olduğu anlaşılıyordu. BU
hassa haf hattınm çok bozuk oyna
ması sayesinde Beykozlular kolayca 
Galatasaray kalesi önüne kadar ine-
büiyorlardı. 

Beykozun ilk golü 
15 inci dakikada Galatasaray kale

sinin sıkıştığı bir sırada Şahaptan gü
zel bir pas alan Kemalin köşeyi bulan 
sütü Necminin müdahalesine rağmen 
gol oldu. 

Galatasaray bu golden sonra; biraz 
canlanarak hücuma geçti. Açıklar 
vasıtaâile yapüan bu hücumlarda üç 
ortanın şayanı hasrret beceriksizlik
leri yüzünden gol çıkmıyordu. 

Beykozun ikinci golü 
32 nci dakikada Beykoz müdafileri 

uzun bir vuruşla topu solaçık Kâzıma 
verdUer. Reşad ve Mustafayı atlatan 
Kâzım çektiği şandeUeme bir sütle 
Beykozun ikinci golünü yaptı. 

Galatasaraym hftkim 03mamasma 
rağmen başka gol çıkmadan devre 
2-0 Beykozlularm galibiyeti Ue bitti. 

İkinci devre 
İkinci devreye Galatasaraylüar for

ved batlarım Necdet, Eşfak, Bülend, 
Haşim, Süleyman şeklinde d^lştire-
rek çıktılar. Galatasaraym son Ankar 
ra seyahatinde Muhafızgücü karşı
smda 2-0 mağlûp vaziyette İken de 
yaptığı tadilftt bu sefer beklenilen 
n e t i c ^ rermedL Zira Galatasaray 
merkez muhacimi Bülend luuaılanaa 
bütün fusatlardan İstifade edem»-

diği gibi arkdaşlan gol atacak vazi
yetlerde iken pas vermemek, topu bı
rakmamak yüzünden de bir çok fır-
satlarm kaçmasma sebeb oldu. Gaiar 
tasaray bu devrede biricik golünü 7 el 
dakikada Reşad vasıtasUe penaltıdan 
yaptı. 

27 nci dakikada Beykozım bir akı
nında Galatasaray kalecisi Necmi 
Beykoz soliçinin ayağına yatarak mu
hakkak bir gol kurtardı. Maamafih 
bundan sonra da oyuna devam ede
mlyecek bir şekilde sakatlandığmdan 
Necmiyi hastaneye kaldırmak mec
buriyeti hasU oldu. 

On kişi kalan Galatasaray takum 
bir çok gol fırsatı daha kaçırdıktan 
sonra maç 2-1 Beykozun galiblyetUe 
bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Galip Beykoz takımı şuurlu bir mü

dafaa sistemi takib ederek birinci 
devrede kazandığı avantajı muhafaza 
edebUdl. 
Beykozlulardan müdafi. Sekiz Meh

med ve Şehap güzel oynadılar. Diğer
leri de yılmadan çalıştL Önümüzdeki 
pazar günü Güneş ile mlUİ küme için 
karşüaşacak olan Galatasaray çok 
fena oynadı, Suavi, reşad ve Necdet 
müstesna diğer oyuncular hiç muvaf
fak olamadılar. Galatasara3mı dünkü 
mağlûbiyetinin en büyük sebebi üg 
orta muhaciminin gol kaçırmak hu
susunda yanş etmeleridir. Bilhassa 
bu yarışta birinci çıkan Bülend şaşı
lacak becerilssizllkler gösterdL 

T. Kuyaş 

AnkaraMimac 
B e ş i k t a ş l ı l a r 7 - O M u h a f ı z -

g ü c ü n ü y e n d i l e r 

Ankara 13 (Telefonla) — MiUÎ kü
me maçlanna bugün de devam edUdL 
Bugün yapüan BeşDstaş - Muhafızgü
cü maçmda Beşiktaşlılar 7 - 0 Muha-
flzgücüne gaUb geldUer. Gollerin dör
dünü Şeref, İkisini Rıdven, birisini 
de Muzaffer atti. Misafir takım ba 
akşamki trenle Ankaraya hareket et* 
mistir. 

MeUlı Güncfin üçflncfl folünfl yapıyov 

Dttn çok gflael oymyan MeUhin Ur akmmı tzmfar kalesi kesiyor 
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V İSL I 1 
G«nç mvısikişinas Lûtfi Lâtif tam 

oturup yeni yapacağı besteye çalışa-
Mğı sırada içeriye güzel kansı Saba-
bat girdi. Sabahat tatlı bir gülümse-
P» Ue çıplak kolunu Lütfi LAtifin boy
nuna doladı: 

— Kocacığım... dedi, senden birşey 
rica edeceğim. Bitişik apartımanda o-
toran arkadaşım Selma beni çağirıyor. 
Çok gitmek İstiyorum. Halbuki ak-
famdan kalmış bir sürü bulaşık var. 
Sonra da yemeği ateşe koydum. Ne o-
lur bugün de ev işleriıü sen görüver 
Biliyorsun ki hizmetçimiz yok. Hergün 
•V İşlerini görmekten bak kancığının 
•İleri ne hale girdi. Bugün de bu işleri 
«en yap olmaz mı? İnşallah zengin o-
hırsun da çifter çifter hizmetçiler tu
tam, sana böyle angariyeler yüklet
mem. 

Lütfi: 
— Fakat kancığım, ben besteme ça-

hşacaktım... diye itiraz edecek oldu. 
Babahat: 

— Notalarım alu:sın. Mutfakta bir 
yandan dibi tutmasm diye yemeği ka-
nştınrsm. Bir yandan da bestene ça-
bşırsm nonoşum... 

— Amma kancığım... Benim piya
nonun başında çalışmam lâzım... 

— Sen istesen bir şeyler uydurur
dun... Haydi haydi benim ton ton ko
cacığım... Ben gidiyorum. Sakın yeme
ğin dibini tutturtma... İkide bir iyi ka-
nştır... Bulaşıklan da güzel yıka emi 
kocacığım... 

Sabahat böyle söyliyerek kocasım 
öptü. Çıktı gitti. Genç musikişinas 
İçinden bir «lahavle» çekti. Vakıa Lüt
fi Lâtif yaptığı bestelerle az zaman-
<ia epice bir şöhret kazanmıştı. Fakat 
kazandığı şey yalmz ve sadece «şöh
ret» ten ibaretti. Paralan olmadığı için 
lilzmetçl tutamıyorlardı. Güzel elle
rine pek meraklı olan Sabahat ikide 
bir: «Bulaşık yıkamaktan ellerim ne 
hale geldi? Adeta arkadaşlanmm gü-
*el, bakımh elleri yamnda kendi elle
rini göstermekten utanıyorum..» di
ye şikâyet ediyordu. 

Lütfi Lâtif nota defteri koltuğunun 
altmda söylene söylene mutfağa gir-
^ . Sabahatm ateşe koyduğu yemeğin 
basma oturdu. Tahta kaşıkla dibi tu t 
Diasm diye yemeği karıştırdı. Bundan 
•onr tencerenin kapağım kapadı. Keu-
Ûi kendine: 

— Bari İşleri çabucak bitirejrim de 
*crbes çalışayım... diyerek nota def
terini bir rafm üzerine bıraktı. Akşam
dan kalan bulaşıklan yıkamağa haş-
^adı. Fakat ne de çok bulaşık varmış... 
^ t f l Lâtif bir yandan bunlan yıkar
ken bir yandan da yansma kadar yap
tığı yeni bestesini 3rüksek sesle oku-
nıağa başladı: 

«Zaman denilen sünger» 
«Kalbimdeki bütün hatıraları sildi..» 
Bunu söylerken 3nkadığı tabaklan 

bulaşık bezile silip kuruluyordu. Tam 
bu esnada kapı acı acı çahndı. Acaba 
^Oi gelmişti? Lütfi Lâtif derhal önü-
^e bağladığı karısmm mutbak önlü
m ü çıkardı. Ellerini kuruladı. Gitti. 
^pıyı açtı. Gelen Lütfi Lâtifin tam-
^^ bir gazeteci idi. Gazeteci: 

— Üstad sizinle bir mülakat yap-
"'ağa geldim... diyerek içeri girdi. 

Lütfi Lâtif gazete muharririni mi-
•*fir salonuna aldı. Gazeteci: 

~- üstadım... Mevzuum kadın - er-
*^k meselesi... dedi. Erkeklerin, ko-
'^alarm ev işleri görmesine taraftar 
^"^^suazl Değil mismiz?.. 

Lütfi Lâtif şöyle bir düşündü. Son-
** cevab verdi: 

— Katiyen... Bir erkeğin ev İşleri 
Könnesine katiyen taraftar degUim 

Gazeteci onu daha fazla söyletmeıc 
»Çin: 

— Meselâ mutfağa girip iş gören 
^ ^ o c a hakkmda fikriniz nedh:?.. 
Lûtfi Lâtif yüzünü buruşturdu: 
-~ Aman ne gülünç bir manzara, 

^^'^n ne gülünç bir manzara... Bir ko-
? ^utfakta çaüşsm, yemek pişirsin!.. 
«^ komik şey... Azizim, bir erkeğüı hiç 
^kısmadığı yer, İçinde yemek pişen 
•tt tencerenin önüdür. 

^^azete muharriri: 
— Güzel söylediniz üstad... dedi. Bu 

^ ^ e y l kahn harflerle dizdirmeli.,. 
«Tk V? ^ ^ ^ yapmalı... Fakat birçok 

eklerin evlerinde yemek pişirdlk-
^ l « i t i y o n ı z . 

^tttfi Utlf: 
^ B i r ç o k erkekleri bihnem... Fakr.t 
r r f ayatımda tek bir yumurta pişir-
**^ İnsan değilim 

Lütfi bunu söylerken burnuna ya
nık jranık bir yemek kokusu geldi... 
Eyvahlar olsım galiba ateş üzerinde 
bıraktığı yemeğin dibi tutmuştu. Ko
ku gittikçe ziyadeleşiyordu. Nihayet 
Lütfi: 

— Bir dakika müsaadenizi rica ede
ceğim... diyerek salondan fırladı. Mut
fağa koştu. İyi ki gelmişti. Biraz daha 
gecikmiş olsaydı yemeğin adam akıllı 
dibi tutacaktı. Lütfi Lâtif tencereyi 
İyice karıştırdıktan sonra misafir sa
lonuna döndü. Gazeteci: 

— Demek hayatınzda bir tek yumur
ta pişirmediniz öyle mi?., diye sordu. 

Lütfi mağrur bir eda ile güldü: 
— Ne diyorsun azizim... Ben mut-

fağm yolunu bilmem... Mutfağın ka
pışım şaşırdığım çok kere vakidir. Bir 
yemek nasü pişer? Bir tencerenin için
de kaymyan yemek nasıl karıştırılır? 
Hiç fikrim bile yoktur. Hayatımda bir 
tencere kapağı tutmuş değilim. 

Eyvahlar olsun... Hava gazı ocağmı 
pek fazla mı açmıştı ne idi?.. Yanık ya
nık yemek kokusu gene burnuna gel
meği başlamıştı. Gazeteciye tekrar: 

— Bir saniye müsaadenizi rica ede
rim... diyerek bir daha mutfağa koş
tu. Tevekkeli değil... Fazla kaynadığı 
için yemeğin suyu azalmıştı. Tencere
ye biraz su koyduktan sonra misafir 
salonuna döndü. 

— Ya işte böyle azizim diyordu. Bir 
erkeğin mutfak kapısından içeriye gir
mesine bUe taraftar değilim... 

Gazeteci bir yandan not alırken bir 
yandan da sordu: 

— Halbuki bulaşık yıkayan birçok 
erkekler bile varmış... Bunun hakkm
da fikriniz nedir? 

Lütfi Lâtif: 
— İnanmam azizim, bıma inana-

mam ...Bir erkek bulaşık yıkasm... 
KabU değil... Bilmem bunu benim ak
lım almıyor... Bazı erkeklerin bulaşık 
yıkadıklan hakkındaki şayia bir fan
teziden ibaret olsa gerektir. 

Gazeteci İsrar etti: 
— Yok efendim yok... Bu katiyyen 

fantezi filân değil... Ben kendi hesı 
bıma bulaşık yıkayan birçok erkekl r̂ 
tanırım... 

Genç musiki üstadı jmzünü buruş
turdu: 

— Gülünç, gülünç... 
Tam bu sırada mutfakta bir tabak 

çanak gürültüsü oldu. Bir yerden dü
şürülüp kırılan bir tabağın, yahud bir 
bardağm şangırtısı işitildi. Eyvahlar 
olsun komşımım hırsız, ziyankâr ke
disi mutlaka mutfağb girmiş olacaktı. 
Lütfi Lâtif İçinden: «rMutlaka, dedi, 
pis ha3rvan henüz yıkamadığım kirli 

buaşıklan yalıyordur. Hay hınzır hay
van hay... Bir tabağı da düşürüp kır
dı... Acaba hangi tabağı kırdı... Eğer 
büyük kayık tabaklardan birini kır-
mışsa karım kıyametleri kopanr...» di
yordu. 

Tam bu esnada ikinci bir tabak şan
gırtısı oldu. Artık Lütfi Lâtif yerinde 
duracak gibi değildi. Gazeteciye gene: 

^ Bir dakika!., diyerek yerinden 
fırladı. Mutfağa koştu. Hay hınzır hay
van hay I. İki büyük kayık tabağı da 
kırmıştı. Eyvahlar olsun şimdi kansı 
gelince kıyametleri koparacaktı. Hele 
riyankâr hayvana bakın. Sanld bunca 
şeyleri yapan o değilmiş gibi hâlâ kir
li bulaşıkları yalıyordu... Lütfi Lâtif 
büyük bir hiddetle: 

— Pist kâfir... dedi. 
Kedi kaçtı. Fakat o içeriye, misafir 

salonuna gidince gene gelip bulaşıkla-
n yahyacak, belki de birkaç tabağı 
da kıracaktı. Lütfi bu kedinin mutfa
ğa nasıl girdiğini bir türlü keşfedeme
mişti. Muhakkak ki pis hayvan o çı
kar çıkmaz arkasından mutfağla dam-
hyacaktı. 

Lütfi Lâtif: 
— Sanki çabucak bulaşıkları çalka

layıp dolaba kaldırsam daha iyi de
ğil mi?.. Çünkü bulaşıkları bu halde 
bırakırsam kör olasıca hajrvan gene 
yapacağını yapar... Beş dakikada ben 
bulaşıkları çalkalarım... 

Diyerek bütün kirli tabakları sa
bunlu bezle bir kere sildikten sonra 
sıcak suya batınp çıkardı. Hepsini 
çapucak kurulıystrak dolaba koydu. 
Oh şimdi rahattı. Vakıa iki kayık ta
bağı kınlmıştı amma bundan sonra 
pis hayvan bir ziyankârlık yapamazdı. 
Tekrar gazetecinin yanına döndü: 

— İnanamam azizim, inannmam, 
diyordu. Bir erkek bulaşık yıkasın... 
Bu imkânsız bir şey... 

Bu esnada oturduklan salona ga
yet yakm olan bitişik apartımanm 
balkon kapısı açıldı. Kansı Sabahat 
bu balkonda göründü. Sabahatin 
çıktığı komşunım balkonu gazeteci ile 
Lûtfinin oturduklan salonun büyük 
penceresi yanmda İdi. Fakat gazeteci 
duvar dibinde oturduğu için Sabahat 
onu görmemişti. Genç kadm bitişik 
balkondan yalnız kocasmı görüyordu. 
Balkondan seslendi: 

— Lûtfi... 
Lûtfi Lâtif gazeteciye: 
— Bizim bayan... diye izahat ver

dikten sonra pencereye yaklaştı: 
— Ne var yavrucuğum?.. 
— Yemeği pişirdln mi kocacığım... 

Bulaşıkları da yıkadınsa artık ben eve 
geleyim! 11 

(Bir yüdtz) 

En korkunç düşman ve 
En mükemmel silâh 

Soğuk algmhğı tehlikesine karşı kendiniıi GRtPİN 
kaşelerlle koruyunuz 

SOĞUK ALGINLIÖI: Baş, diş, bel ku
lak ağnlarma sebeb olur. GRİPİN bü
tün ağnlan dindirir. SOĞUK ALGIN

LIĞI: Nezle Grip ve bir çok 
tehlikeli hastalıklar doğurur 

ORİPİN üşütmeden mütevellit hasta
lıklara mâni olur. 
SOĞUK ALGINLIĞI Kırıklık, neşesiz
lik tevlit eder. 
GRİPİN: Kırıklığı geçirir, neşenizi 

iade eder. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

- ^ Yazan: İskender F. ' ' '-*-"' T<^ika No. 168 ——. . . 

İki yelkenci, Kaptan paşanın az ötesinde şöyle konu
şuyorlardı : "Hüsrev reis, Sinanı kasden harcadı! „ 
Bu sırada yağmur olanca şiddetüe 

yağıyordu. Denizde kopan kasırga
lar denizcilere dehşet veriyordu. Ka
çacak, sığınacak ne kuytu bir ada, 
ne de bir körfez vardı. (Issız ada) dan 
bir hayli uzaklaşmışlardı. 

Nihayet bu kasırgalar içinde Do
ğarım, yahut Doğan zannedilen ge
minin de gözden kaybolması, bütün 
denizcileri hayretten ha3n-ete düşür
dü. 

E ı̂hç Ali paşa: 
— Bu ne müthiş yağmurl diye 

söyleniyordu. Ben otuz yıldanberl 
böyle müthiş bir havaya raslama^ 
dım. Bir gün - otuz yıl önce - Pre-
vezeye giderken böyle yağmurlu bir 
havaya tutulmuş, deniz üstünde 

Ve donanmaya: 
«Dağılmayın, toplu bir halde yolu

nuza devam edin!» 
Emrini verdikten sonra, geminin 

arka kasarasına çekilerek, tente al
tından etrafı seyre dalmıştı. 

Deniz taşacak gibi köpürüyor, ka-
banyordu. Koskoca kadırganın ba^ 
ve kıç ambar üstlerini su basmıştı. 
Leventler güvertede dizlerine kadar 
su İçinde dolaşıyorlardı. 

Mahmud reis sancak direğinin di
binde büzülüp kalmıştı. Kürekçüer 
mütemadiyen kürek çekiyorlardı. De
niz o kadar kabarmıştı ki, süratle iler
lemek mümkün olmuyordu. 

İcabında günde Uç kaşe alınabilir. 
İsim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla GRİPİN Itteylnic. 

İk i y e l k e n c i n i n g e v e z e l i ğ i 
y ü z ü n d e n . . 

Yelkenlerin bir kısmım indirmiş
lerdi. 

Arka kasara' büklümünde iM yel
kenci bir köşeye sinmiş, yavaş ya
vaş konuşuyordu: 

— Neden susuyorsun be? Deniz 
bu... Yağmur, fırtma, kasırga, bo
ra... Denize çıkınca hepsini göze al-
mah. 

— Ben denizciliğin ne demek ol
duğunu senden İ3ri bilirim, budala! 
Ben ne yağmurlu, fırtmah havalar 
gördüm. Ben Sinanm işini hatırla
dıkça hiddetleniyorum. 

—< Talih bu! .Denizde esir almak 
ta var, esir olmak ta. Sinan (Fillp) 1 
esir alayım derken, kendi esir düş
tü. Ulağan şeyler bunlar. 

— Hayır... İşin iç yüzü senin bU-
dlğln gibi değU! 

— Ya nasıl?... 
— Şimdi sırası değU. Sonra konu

lunu. Sırtım fena halde ıslandı. 
— Buradan daha muhafazah bir 

yer bulamayız. 
— Bu yağmur da ne zaman dine

cek bilmem... 
Sindikleri yerde biraz daha büzül

düler. 
Konuşma devam ediyordu: 
— Bana merak oldu be! Anlat şu 

İşin iç yüzünü bakayım... 
— Hüsrev reis, genç kartalı ne ka

dar kolay harcadı.. Sinan öyle ça
bucak yenilecek ve esir düşecek bir 
denizci miydi? 

— Kolay harcadı diyorsun! Sina
nm esir düşmesine Hüsrev reis mi se
beb oldu? 

— Ne sandm ya? Onu altı tayfa 
fle küçücük bir çektiriye bindirip 
Kefalonya limamna gönderen Hüs
rev rds değil mi? 

— Evet amma, Hüsrev reis bunu 
kasden yapmadı ya. Arkasmdan 
kendisi gidip çevirecekti. Birdenbire 
sis bastı ortahğı. Bir yere gideme
dik. Sinan da talihsizliği yüzün
den, bir tesadüfün kurbam oldu, has-
Twınm eline esir düştü. 

— Sen dönen fınldaklarm farkm-
da değUsin! Hüsrev reis, Sinam çe-
kemijrordu. Donanma Istanbuldan 
hareket edeceği sırada, Kıhç Ali pa
ça:' cSinam bulmadan bir yere gide
mezsiniz!» demişti. O zaman Hüsrev 
reis: «Paşam, biz Sinansız da iş görü
rüz! Sinan meydana çıkmazsa, do
nanma yolundan kalacak değü ya?» 
diye cevab vermişti. 

—i Bu cevaba kaptan paşa ne dedi? 
— Ne diyecek? «Senin bu sözleri

nin bir akçelik değeri yoktur!» de
di ve donanmayı Tersaneden dışan 
çıkarmadı. Padişahtan af dUedi. 
Münadiler sokak sokak dolaştılar ve 
Sinaıu meydana çıkardılar. Sinan 
tekrar iş başına geçti ve donanma 
ondan sonra hareket etti. Hüsrev 
reis bu hadiseden çok müteessir ol
muş: «Biz Füipi yakalıyamaz nuyız?!» 
diye söylenmişti.. 

— Söylenmeğe hiç hakkı yokmuş. 
Çünkü, Sinan gittikten sonra, FlHpi 
yakahyamadık. 

— Hele Loredanonun oynadığı oyu
na ne dersin? Herif bizimle adama
kıllı alay etmiş. Fillp yerine serse
rinin, divanenin birini vermiş. Az 
kaldı onu Fillp diye istanbula götü
recektik... 

— Demek ki sen, ikisinin arasının 
açık olduğuna kanisin, öyle mi? 

— Hayır. Benim kanaatim bu de
ğü.' Ben diyonım M, Hüsrev reis bu 
vaziyet karşısmda Sinanı çekememe-
ğe başlamıştı. Gerek padişahın affı, 
gerekse kaptan paşamn ona karşı 
gösterdiği itimad ve teveccüh Hüsrev 
reisi kıskandırdı. Ve Sinanı böyle
ce güzel, sessiz ve gürültüsüz bir tu
zağa düşürdü. 

— Eğer Navarin fatihi olan Hüs
rev reis bunu yaptıysa, kahbelik et
miş demektir. Ben buna kolay ko
lay inanamam. 

— İnan gözüm, inan! İnsan bazan 
öz kardeşini bUe kıskamr. Hüsrev 
reis zaten - büyük ve tanınmış bir 
denizcidir amma - çok kıskançtır. 
Şimdi de Mahmud reisi luskandı. 

— Haydi be sen de. Çok fesad yü
reğin varmış senin doğrusu. Mah
mud reis seksenine gelmiş bir reistir. 
Herkes onun elini öper. Hüsrev reis 
çocuk değü ya. Onun nesini kıska
nacak? 

— Kaptan paşa Mahmud reisi pa
ça gemisinde alıkoydu da... Hüsrevl 
başka bir gemiye verdi. Anladın nu 
çimdi kıskançhğm iç yüzünü? İşte 
buna çekememezlik derler... 

*• 
«Kaptan paşanın kulağı 

deliktir!.» 
Hava iyice kararmıştı. 
Ne arkada kalan (Issız ada) kıyı

lan görünüyor, ne de ileriden Ve-
neyroyu kovalıyan Doğarun kadırga
sı seçiliyordu. 

Üd saattenberi çeşmeden boşahrea-
sma yağan yağmur biraz hafifleme
ğe başlamıştı. 

Donanma - paşa gemisinden veri
len emir üzerine - toplu bir halde gi
diyordu. 

Doğanın attığı gülle acaba 
sinyor Veneyronun büyük yelkenlisi
ne isabet etmiş miydi? 

Bütün denizciler bunu merak edi
yorlardı. 

Arka kasaranm büklümünde si
nen İki yelkencinin konuşmalan bit
mişti. Geminin başına doğru gide
ceklerdi. Ayağa kalktılar. Fakat, bir
denbire karşüanna çıkan kaptan pa
ça, yelkencUerin yolımu kesti: 

— Hele durun bakalım, çocuklar! 
DUİnizin altında bir çok şeyler var! 
Demlndenberi sizi dinliyordum. Ge
lin bakahm, biraz da biz konuşalım! 

Yelkenciler birdenbire şaşırdüar. 
Demek ki kaptan paşa onlann gizli 

konuşmalarım dinlemişti! 
Şimdi ne yapacaklardı? 
Kıhç Ali paşa sordu: 
— Siz, Hüsrev reisin Sinam kıs-

kandığmdan emin misiniz? 
İki arkadaş önlerine bakarak mı-

rüdandılar: 
— Evet. 
Yelkenciler bir ağızdan konuşur 

gibi, bir tek kelime ile cevab vermiş
lerdi amma, Hüsrev reisten çok kork-
tuklan da hallerinden anlaşılmıyor 
değUdi. 

Kaptan paşa: 
— Kimden korkuyorsunuz? dedi. 

Ne bUiyorsamz, bana açıkça söyle
yin! Hüsrev reis, Sinanı Kefalonya 
limanına kasden mi gönderdi? 

(Arkası var) 

il 
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Ankara Belediyesi imar müdüriüğünden 
1 — Eksiltmeye konulan î : Ankara mezarlığında büyük Namazgah, Fu

kara mezarlığı, ballanan köprünün ikma^ 
U, yol, kuru duvar toprak i§lerl, muvakkat 
g&dlhane, tel örgü ve pis su tesisatı olup 
kesif bedeli 2911S lira 50 kunttur. 

2 — Bu işe aid §artnam« ve sair evrak şunlardır. 
A — Eksiltme şartnamesi. D — Fenni şartname 
B — Mukavelename. E — Kegif cetveli 
C — Hususî şartname. P — Pl&nlar. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 Ura 50 kuruc mukabilinde Ankara 

Belediyesi İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 — Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktur. 
4 — Eksiltme 25 Mart 1938 cuma günü saat 17,6 da Ankara vilâyeti içti

ma salonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2183 lira 51 kuruj muvakkat 

teminat vermeleri ve bımdan b a ^ Nafıa işleri şeraiti umumiyesindeki şart
lan haiz ve ehliyeti olduğuna dair Naûa Müdürlüğünden vesika getirmeleri 
lâzmıdır. 

6 — Teklif mektuplan yukarıda 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabUinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek-
tuplann nihayet 3 ncü maddede zikrolunan saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile eyice yapıştınlmış olması lâzımdır. Postada olacak 
teehhürler kabul edilmez. (1294) 

Mühendis aranıyor 
Zonguldak ameie birliğinden: 

Zonguldakta Ameleblrliği ve sağlık teşkilâtma ald her türlü inşaat ve te
sisata müteallik plân ve projeleri tanzim etmek, inşaat ve fennî tesisat işlerinin 
kontrol ve murakabesini yapmak üzere aylık ücretle ve hitammda yenilenmek 
üzere senelik mukavelelerle bir mühendise ihtiyaç vardır. Bu mühendisin İn
şaat işlerinde çalışmış olması şarttır. İstekli olanlarm evsafı matlûbeyi haiz bu
lunduklarını gösterir vesaik suretlerini göndermeleri, Isteklüeri aylık ücret 
miktarını ve varsa başkaca şartlarmı bir mektupla Zonguldukta Amelebirliğîne 
martm sonuna kadar bildirmeleri Üân olunur. (1234) 
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istanbul DefterdariığHidan: 
Cins ve mevkii Senelik muhammen Kira müddeti 

kirası Lira 
Sultan Ahmette Divanyolu caddesinde sıhhiye müzesi altmda 
132 No. U dükkân 
Tophanede Necatibey caddesinde kışla altmda 339 No. lı dükkân: 
Tophanede Necatibey caddesinde kışla altmda 371 No. h dükkân: 
Silâhdarağada FU köprüsü yanmda bahariye caddesUe dere ara
sında 2757 metre murabbaı arazisi bulunan 38,39 No. U Yoğurt-
hane ve müştemilâtı: 
Kadıköyünde Uzımçayırda Taş ocakları üstünde 3,07 hektar 
tarla: 
Kad^köyünde İbrahim ağa mahallesinin Koşu yolu üstünde koru
lukta Tanaş tarafından fuzulen işgal ve ekilen tarlaya bitişik 
S7420 metre murabbaı tarla: 30 3 » 

Yukanda cins ve mevkUeri yaalı yerler hizalarmdaki kira ve müddetler 
üzerinden açık arttuma usulUe ayn ayn kiraya verilecektir. İsteklilerin ve şe
raiti ile tediye şeraitini öğrenmek IsUyenlerln 17/8/938 perşembe günü saat 
on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlâk Müdürlüğünde toplanan komis
yona müracaatlarL (M.) (1141) 
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İstanbul Vaidflar Direlctörlûğû İlânları | 
TeMrdağına bağlı Saray Kazasında Mazbut Ayaspaşa Vakıf ormanlarmda 

938 senesi için ayrılan maktadan (30000) kental dikili meşe odunu kapalı zarf 
usulile arttırmaya konulmuştur. 

1 — Beher kental odunun Vakıflar idaresine verilecek tahmin bedeli (20); 
kuruşdur. Malsandığma verilecek rüsum müteahhide aittir. 

2 — Bu satışm muvakkat teminatı (450) liradır. 
3 — İhale 21/3/938 pazartesi günü saat 13,30 da Tekirdağ! vilâyet vakıf

lar idaresinde yapüacaktır. 
4 — Buna aîd şartname İstanbul, Edime, Tekirdağı Vize Vakıflar idarele-

rile Saray Orman idaresinde görülebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarım ve teminatlannı muayyen saate kadar Te

kirdağ vakıflar idaresine göndermeleri üân olunur. (1132) 

Fen nnennuru alınacaktır 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Antep ve Diyarbakır İçi Fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere aşağıda yazılı 
evsafı haiz Fen Memuru almacaktır. 

1 — Diplomalı Eczacı, Kimyager veya Ziraat Mektebi âlisi «Enstitü» me-
zımu bulunmak. 

2 — Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş olmak. 
3 — Yaşı otuz beşten yukan bulunmamak. 
Askerliğini yapanlarla son üç seneyi meslekî işlerde geçirmiş bulunanlar 

veya lisan bilenler tercih olunur. 
Yukanda yazıU evsafı haiz olanlarm sıhhat raporu, hüsnühâl kâadı ve 

tercümeihâl varakalarile en geç 31/3/938 gününe kadar İdaremiz Memurin 
Şubesine müracaat etmeleri. (1409) 

Ça>ğla.ya»ııda. 
Kemani Ahmed gecesi 
Bütün sanatkâr arkadaşlarmm iştiraküe kutlanacaktır. Ayrıca zengin 
program ve sürprizler. Fiatlarda zam yoktur. T. L. 40335 

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

6. d keşide l l / N İ 8 a n / 9 3 8 dedir.... 
Bu keşidede: 

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

liralık ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinicden «İmamı 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

FOSFARSOL 
Kan kuvvet ve iştah kaynağı 
^ Kansızlık, iştihasîzlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevras

teni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbel l i^nden doğan 
hazımsızlık ve kabızlarda, üç günde şayanı hayret tesirini 
srösterir. 

(FEMtL) lâboratuvarî bu kuvvet ilâcını sayın müşte
rilerine tanıtmakla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanakla
ra, dudaklara, pembelik, cilde taravet, saçlara ve gözlere 
ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcmı afiyetle 
kullammz. Her eczanede bulunur. 

TÜRKİYE İŞ BAKKASI.^^W 
AĞRIYAN 
BİR SIRTH 

BİR GÜNDE TEDAVİ 
Bir anne, oğlunun Istırap
larını bu meşhur yakı İle 

teskin etmiştir. 
Bayan Y. C. v»ayor: " En kttçflk 

oğlum, işinden dönflnos arkaomm aon 
deıeoe ağrıdığından ve belini dofaol-
tamadığından fik&yet ediyordu. Geo« 
yatmazdan eryel bu feoi halini gOrfin-
oe hemen bir delikU ALLCOCK yakı-
amı tatbik ettim. HiaMttiği nhlıi n-
oaklığm pek şayanı hayret olduğuna T» 
aabah kalkınoa ağrilannın tamamen cail 
olduğunu bûyûk bir memnuniyeti* 
söyledi.,, 

Artık, bu yakılar varken, arka ağ. 
namdan, lumbago veya Bİyatiktan fi-
t m p çekmek beyhudedir. Hemen 
ağrıyan mahalle bir delikli ALI/30CK 
yakuını tatbik ediniz. OTOMATtK BtR 
ItÂSAJ nbi bfltfin ağnyan yara nhU 
Ur uçakla yayıldığı ve ağnlarm dafolda* 
ğunn hissedeceksiniz. ALLOOGK yaUaa, 
noak bir el gibi yeni Ur kan oenl la 
ettirerek ağnyan mahallera sflkftnfli 
bahşeder. 

ALLCOCK vakısının terkibinde 
Oapsioum, Frankinsenae, Myırba TMIİTO 
giU kıymetli maddeler vardır. 

üouz v« taklit yakrlaHan sakmmdk 
Igjn delikli ALLOOdk yakılaa fttrtndiiltl 
kmnızı daire ve kartal resimH nmkaauiB 
dOıkat ediniz. Bfltfln eceanelecde 21^ 
knruşa satılır. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Koeaeli vilâyeti mektep kitapları sati| 
yerL Her nevi kırtasiye çefltlerl, 
Naaman dlkif ve yan makineleri, Ko
dak (otograf makine ve levanmı 

saire bulnnor. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — İdare ihtiyacı için 6000 - 8000 arasında ild delikli beton blok kapalı 

sarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel «9600», muvalckat teminat «720» lira olup eksilt

mesi 25/Mart/938 cuma günü saat «15» de Ankarada P. T. T. Umum Mfld. 
bflnasmdakl «atınaniTn»» komisyonımda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasından bafka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubuna 
muhtevi kapah zarflarım o gün saat «14» e kadar mezkûr komisyona verecek-
terdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, Istanbulda Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasu verilir. «598» «1241»_ 

ASİPİN KENAN 
Romatizma ağrıları 

için en iyi ilâçtır 

Uykusuzluk, asabi öksürükler, 

asabi zayıflık, baş ve yarım baş 

ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, Ç**' 

pmtı ve sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıkları iyi eder. 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yen 

cAKŞAM» gazetesi ve lAKŞAM noj^ 
rlyatiı Bursada münhasıran Atatû» 
caddesi OkuUar Pazarında satılmak
tadır. € AKŞAM» abonelerine husua 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tahir han t toflft k»t 
Tel: 44991 - I - S 

Svenska Orient Linlen Gotbciibsrf 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, D&ntxi(. 

Gdynla Copenhag Abo Reval ve bûtûn 
Baltık limanlan jark ye Karadenlı l>a»ü-
M limanlan arasında 15 günde bir aılmet 
''e avdet Icln muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - OotbenburK ve Oilo-
•1*0 beklenen vapurlar. 

Nordland vapuru 12 Marta doğru 
Isa vapuru 25 Marta doğru 
Odynia vapuru 28 Marta doğru 
Takında îstanbııldan Hamburg Roter-

**Jn - Kopenhag, Odynla Oothenberğ. 
Dantjdg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
kin hareket edecek vapurlar. 

Nordland vapuru 12 Marta doğru 
Isa vapuru 25 Marta doğru 
Odynia vapuru 28 Marta doğru 
Vazla tafsllftt İçin Oalata'da Tabir han 

I flncü katta kftin acentalığma müracaat. 
Tel: 449S1 - 3 - 3 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

Ergani Bakın Türk Anonim Şirketi 
•sas mukavelenamesinin 24 üncü te 
Ticaret kanununun 361 inci madde-
teri hükümlerine tevfikan Hissedar
lar Heyeti Umumiyesi 31 Mart 1938 
tarihine müsadif perşembe günü 
«aat 15 de alelade toplanacaktu:. Şir
ket hissedarlannın bu içtiraada ha-
a r bulunmak üzere o gün gösteri
len saatte Şirketin Ankara'da Ulus 
meydanmda Koç Hanmda kâin ida
rehanesine gelmeleri, ve hisse se
netlerini içtima gününden bir hafta 
evveline kadar Eti Bank'a veya 
Türkiye İş Bankasına yahut Şirketin 
veznesine tevdi eylemeleri rica olunur. 

İdare Meclisi 
Müzakerat ruznamesi: 
1 — Şirketin 1937 senesine ait ida-

*e meclisi raporunun okunması. 
2 — Murakıplar tarafından- Tcrir-

len raporun okunması. 
3 — 1937 senesi bUânço ve kârü za

rar hesabmın tasdiki ile İdare Mec
lisinin ibrası. 

4 — Müddetleri biten İdare Mec
lisi azalan yerine İntihap icrası ve 
Meclisi İdare azalan hakkı huzurla-
nnın tesbiti. 

5 — 1938 senesi için murakıplar 
tayini ile ücretlerinin tesbiti. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demiryolları Erzurum Onuncu Ijletme Müdürlüğünden: 
Bedeli muhammeni 31250 lira olan 2500 metre mikâb kerestelik çam tom

ruğu 23/3/938 çarşamba günü saat on begde Erzurum Onımcu Igletme blna-
cında İmletme komisyonu tarafmdan kapalı larf usuliyle satm ahnacaktır. 
Btt İse girmek isteyenlerin kanuni vesaik ve müteahhitlik vesikalariyle ve 
,% 7,8 nifibetlnde pey akçelerlyle birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. 

Şartnameler 156 kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankara ve Erzurum 
İfletme vezneleriyle, Sankamış, Kars istasyonlarından ve Trabzon transit 
duragmdan ahnabilir. «1120» 

•it 
Devlet Demir yolları Haydarpaşa işletme binasında yaptınlacak aşağıda 

muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazıh Asansör tesisatı pazarlık su
retiyle yapılacaktır. 

Pazarlık 24/3/1938 tarihinde perşembe günü saat 15 de Haydarpaşa gar 
binası içinde 1 nci işletme komisyonımca yapılacaktır; 

Istddilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı lâzım gelen vesaUdi ve muvak
kat teminatlyle pazarlık günü komisyona müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu İşe ait mukavele ve proje ve şartname ücretsiz olarak Haydarpaşa yol 
baş müfettişliğinden alınabilir. (1326) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Ura Krş. Lira Krş. 

Asansör tesisatı 1,000 00 75 00 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

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

Nafia Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Derme Regülâtör inşaatı üe kana-

Im Regülâtöründen itibaren 5,5 kUometrelik kısmın tevsif, keşif bedeli 361.000 
Uradır. 

2 — Eksütme 14/4/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Na
fıa vrkâleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
Kurf usuliyle yapılacaktır. 

â — istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ba3rmdırUk işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 18 lira 5 beş kuruş mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gireUl-
mek için isteklilerin 18190 lirahk muvakkat teminat vermesi, 100,000 liralık 
Nafıa su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabü Nafıa işleri
ni başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekâletinden ahnmış müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, İsteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeler, lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1367) 

Kumbara biri 

SAÇ BOYALARI JUVANTİN 
KUMRAL 

SİYAH 
Saçlara gayet tabii surette İs

tenilen rengi verir. Ter ve-yı-

kanmakla kaViyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev-

aah haiz saç boyalan arasında bi

rinci gdmlştir. Saçtan ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
ytgiaıe sıhhi saç boyalandır. 

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

Hazımsızlık 
Hayatm zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

I önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satüır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — tdaremizce Çamaltı tuzlasmda yaptırılacak elektrik santralının şart

namesi d^îştirUerek dizel esasma müstenit olarak yeniden tanzim olunan 
şartname ve tablo şeması mucibince tekrar kapaU zarf usuliyle eksUtmeye kon
muştur. 

n — Bu tesisatm montajı da dahil olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradu*. 

m — Eksütme 31/III/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacaktır. 

IV — Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabUir. 

V — Münakaşaya, Homsby, Roolston, Bulzer, Deutz, M. N. A., Atlas, Benz, 
Guldner, Krupp, Deutsche Werke flrmalan girebilir. Bundan gayri girmek 
isteyen firmalar fennî şartnamede yazdı takatta bir dizel tesisatı yapmış ol-
duklanna dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İnhisarlar Tuz Fen şube
sine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi lıalde münakaşaya iştirak edemezler. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şartnameye uygım olmak 
üzere Uızar olunmuş fiatsız son tekliflerini «yedek aksam flatlariyle beraber» 
ve projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Pen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakaşaya İştirak edebilmek için de münakaşa gününden azamî 2 gün evveline 
kadar verUen tekliflerin kabulünü mutazammın mezkûr şubeden vesika alma-
lan lâzımdır. 

Vn — Mühürlü teküf mektbımu, kanun! vesaiki ve V inci maddede 
yazüı eksütmeye iştirak vesikasiyle güvenme parasmı ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alun 
Komisyonu Başkanüğma makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. (B.) ((712) 

• 
I — İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağh Akçakalede şartname 

ve projesi mucibince yaptınlacak İdare binası inşaatı kapalı zarf usuhyle ek
sütmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş re muvakkat teminatı 795.51 lira
dır. 

n i — Eksütme 21/III 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapak zarflar münakaşa günü tea. geç saat 16 e kadar adı geçen alım komisyo
nu başkanhglına makbuz mukbilinde verilmiş olmahdır. 

IV — Şartname ve projeler 53 kuruf bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Akçakale memurlu
ğundan ahnabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vasaikini İn
hisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâLzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektuounu, kanunî vesaik ile V nci maddede yazı
lı eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat güvenme parası veya mektubunu 
İhtiva edecek olan kapah zarflarım yukanda yazüdığı veçhile münakaşa gü
nü en geç saat 15 e kadar Alun komisyonu başkanlığına makuz mukabilinde 
verilmiş olması lâzımdır. (1206) 

• 
Sudmührik 
Reçine 
Neftyağı 
Amonyak 
Fllit «en müessir cins» 
FUlt tulumbası «Büyük» 
Pülvarizatör 
Sinek kâadı 

I — Yukarda cins ve miktan yazılı 8 kalem malzeme şartnameleri muci
bince pazarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 25/III/938 tarihine rasUıyan cuma günü saat 18 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden ahnabilir. 
rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân oltmur. (1360)', 

K Î Î T S E B Â Î B n î ^ 
Tercüme servisinde istihdam ediün* üzere Türkçe ve Fransızcayı mu-

feemmelen bilen bir memur anyor. Yazılı tekliflerin Galata'da Banka sek-
reterliğine gönderilmesi. 

157, 
579, 
579, 
573, 

3833, 
313 

27 
66000 

150 kUo 
200 » 
200 » 
200 » 

— » 
Adet 

» 
» 

il 
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Mey va özü 
Midenin iyileşmesi 
Barsaklarm faaliyeti 
Hazmın kolaylaşması 
iştahm ziyadeleşmesi 
Neşenin artması 
Sıhhatin düzelmesi 

Hasan Mesrva ö z ü ile kabildir. Çok saf 
meyvaların usarelerinden istihsal ve istih" 
zar edilmiş olup mideyi ve barsakları ıslah 
eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağrı ve 
inkıbazı defeder. Iştihayı tezyid, hazmı ko
laylaştırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ilâ 
bir çorba kaşığını yarım bardak su içine ka
rıştırarak ve köpürterek, içenler, mide ra
hatsızlıkları çekmezler. Her sabah aç kar-
mna bir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müs-
hildir. Çocuklar yarım tertib almalıdır. 

Meyva özü v. Gazoz özü 
y,. ocuklara j>)i« sthfhoıt ve ztvk hahiedtı-. 

Şişesi iki ^ L A <lört 
misli ^ * ^ ^ misli 

Niçin her yemekten sonra 

Çünkü mütemadiyen ve mmıtazaman temizlenmiyen 
digler çürümeğe mahkûmdur. 

Dişler mikroblann ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. 
Bizzat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltihablann çıkardığı irinlerle ve 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok has
talıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeblerle medenî cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğun
dan itibaren dişlerine azamî itina göstermeğe ve hergün fırçalamağa 
mecburdur. 

R A D Y O L İ N 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikası MadürlüğÜnden: 

Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin 
maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 

anahtarlı kaput fiatları 
85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatlanmız 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 sevkedilmez 

HALİL SEZER karyola ve madenî eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 

möblelerimiz teşhir edihniştir. Perakendeler toptan fiatma verilecektir. 
Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

Sahibi Necme4din SadaJc Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaan 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKEME) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

saat (3,5 tan 6 ya) kadar İstanbolda Di-
vanyolunda (104) numarab hususi kabi
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, cu
martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev 
telefon: 22398 — 21044 

Kr. 

Gazoz özl 
M U Z 
Ç i L E K 
V i Ş N E 
L İ M O N 
K A Y I S I 
Ş E F T A L İ 
P O R T A K A L 
M A N D A L İ N A 
FRENK ÜZÜMÜ 

Hasan Gazoz ö z ü Hasan Mejrva ö z ü 
nün evsafında olmakla beraber çok lezzet
li şampanya, gibi nefistir. 

Hasan Gazoz öani şekerli ve meyvalf 
olup kolaylığı ve temziliği ve ucuzluğu sa-
bebile Avrupada kazinolarda içki ve şam
panya yerine istimal edilmektedir. Büyük 
aileler misafirlerine Hasan Gazoz ö z ü ik
ram ediyorlar. 

pûnkOkASPlRİNîsenelcrf 
denberîIherlfûrlûjsoğukaU 

gınIıl<IannaTyeTağrıIara''-karşı 
fesıöîşaşmaziblrjılâç olduğuna 

isbairçfmiştir. 
A \ S J ^ I R İ İ N î n fesîrînder» 

ernlnıöjmak^ îçTH lûffen ^ ^ r m a r -
1casın¥ldikkat ediniz. 


