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Hatay heyecan içinde Fransız 
tehdidi para etmiyor 

Bütün tazyiklere rağmen istiklâl 
bayramı büyük tezahüratla kutlandı 

Antakya Halkevinde yapılan toplantıda 
çok hararetli nutuklar söylendi 

Fransanın hataları 
Fransa Hariciye nazın Avrupada 

dost ve müttefik memleketleri dolaş
maya çıktı. Roma - Berlin birliği Ja-
ponyaya kadar uzandığı, İngiltere po
litikası Almanya ile uyuşmak çareleri 
aradığı bir sırada Fransanın, kimlere 
ne dereceye kadar dayanabileceğini 
anlamak istemesi pek tabiîdir. Bunım 
için Bay Delbosun Varşova, Prag, Bük
reş ve Belgrad seyahati Fransız politi
kası bakımmdan çok ehemmiyetlidir. 
Çünkü, Fransa, umumî harpten sonra 
Avrupada kendi emniyetini korumak 
için kurduğu nizamın vakit vakit baş
ka tesirler altında kaldığını gördü. 
Dost, şu veya bu memlekette bazen Al
man, bazen İtalyan siyaseti hâkim ol
mak tehlikesini gösterdi. Fransa poli
tikası, buna en bağlı sanılan muhit
lerde tenkid edilmeye başlandı. 

Kabahat kimde?. 
Avrupanın bugünkü vaziyete girme

sinde en fazla kimin kusurlu olduğu 
düşünülürse Fransanm akla gelmeme
si güçtür. Altı yedi senedenberi Avru
pa muvazenesini Fransa politikasımn 
hataları bozmuştur. 

Silâhlan azaltma konferansı Fransa 
yüzünden bozuldu. Eğer, Almanyayı 
Versay muahedesinin hükümleri al
tında zorla bırakmak emelini Fransa 
gütmemiş, ve eğer o zaman Almanya-
nm haklı olarak istediği müsavat esa
sını kabul etmiş olsaydı bugünkü si
lâh yarışı olmaz, Almanya Milletler 
Cemiyetinden çekilmez, haksızlık ve 
tazyik altında feveran etmiş bir tehli
ke hâlini almazdı. 

Gene tarih bir gün, Habeş harbinin 
mesuliyetini ararken, Fransada Laval 
politikasım parmakla gösterecektir. 

Fransız siyasetinin muhakemesini 
yapmak bize düşmez. Burada yalnız 
bir iki mühim hâdiseyi hatırlatmak is
tedik. Maksadımız da, Hatay dolayısile 
.yenilenen politika acemiliğine çok 
şaşmamak lâzım geldiğini anlatmak-
tu-. 

Fransa, sıkışık bir zamanda eski 
dostluklarmı tazelemek için Hariciye 
nazırmı seyahate çıkarırken. Milletler 
Cemiyetinin karanna bağlanmış basit 
bir meselede Türkiye dostluğunu boz
mak günahım işliyor. Bunun, bilerek, 
düşünülerek yapıldığına inanmak güç
tür. Fakat, şu veya bu ihmal, bu mü
samaha yüzünden biriken hatalar o ka
dar ağır ve ezici bir yük olur ki bunun 
altından Fransa gibi kuvvetli bir dev
let bile zor kalkar. 

Bunun için, binbir müşkülât ara-
smda çırpınırken, ve «Hâlâ benimle be-
»•aber misin?» diye dost kapılannı ça
larken, Fransa ile hiç alâkası olmayan 
bir avuç toprakta emperiyalist emel
lerle Türkiyeyi büsbütün kendisinden 
uzaklaştırması kolay tasavvur edile
mez. Aklı selimin galebe çalacağına 
Ve Türklyenin hoşnud edileceğine hâ-

^â ümidimiz vardır. 

Necmeddin Sadak 

î -

Büyük Aşk 
Nakleden: (Vâ-Nû) 

Bu güzel his v« sevgi romanına 
P«k yakında başlıyoruz. 

Güzel Antakyamn umumî görünüşü 
Antakya (Hususî muhabirimiz

den) — Hatay bayrammdan üç gün 
evvel delege Roger Garo bizzat nahi

ye merkezlerini ve köyleri gezerek Türk
lerden başka diğer unsurlar arasmda 
propaganda ya'pmış ve Suriye bayra

ğını çekmelerini söylemişti. Bunun 
üzerine Türk heyeti murahhbsası 
Halkevinin açılması için delegenin 
yanma gitmiş ve delege tarafmdan 
bayrak meselesi mevzuubahsedilmiş-

(Devanu 6 m a sahifede) 

B. Delbos Varşovada 
Lehistan bugiinkii vaziyetini muhafaza edeceoiiii 

Fransız Hariciye Nazırına biidirdi 

Fransız Başvekili Chautemps ile Hariciye nazm Delbos'un son Londra seya
hatlerinde otomobilde çekilen bir resimleri 

• Varşova 5 — Fransız Hariciye Na
zın B. Delbos evvelki gün Varşovaya 
gelmiştir. Fransız Nazın istasyonda 
Leh Hariciye Nazın B. Bek tarafın
dan karşılanmıştır. O gün ilk gö
rüşme yapılmış ve bir buçuk saat 
sürmüştür. 

Ertesi günü B. Delbos Leh Reisi
cumhurunu ziyaret etmiş ve öğle ye
meğine davet edilmiştir. Yemekten 
sonra Mareşal Smigly Ridz'i ziyaret 
etmiş ve meçhul asker âbidesine çe
lenk koymuştur. Bundan sonra Fran
sız sefarethanesinde Leh Haricye Na
zın ile üç saat kadar görüşmüştür. 
Akşam Leh Hariciye Nazın büyük bir 
ziyafet vermiş, iki memleket arasm
da dostluktan bahsedilmiştir. 

Dün Varşova belediye reisi büyük 
bir ziyafet vermiştir. Fransız Harici
ye Nazın bugün, Leh Hariciye Nazın 
ile birlikte Krakovi şehrine gidecek, 
salı günü Bükreşe hareket edecektir. 

a/evamı 13 üncü sahifede) 

En ucuz rejim 
propagandası 

Sağdan soldan işitiyoruz: 
— Bu sene bayramdan evvel maaş 

verildi. Biz dullar, yetimler de işimizi 
gördük. Çok sevindik. 

— Bu sefer maaş yerlerinde inti
zam vardı. Herkese saat tayin ettiler. 
İtişme, kakışma, ihtiyarlara ve alü-
iereeza ve cefa olmAdt. 

— Memurların muamelesinde de 
bir değişüik vardı. Bizi güler yüz, tat
lı söHe karaladılar. 

Lig maçlarının beşinci haftası 

Dün Güneş takımı 
Fenerbahçeyi 4-2 yendi 

Beşiktaş Beykozla 1 - 1 berabere kaldı, 
Galatasaray Vefayı 4-1, tstanbulspor Ebübü 

6-0, Süleymaniye Topkapıyı 2-0 yendiler 

* 
Demek kabilmiş, demek oluyormuş 

Demek nutuktaki irşadlar tesirini 
gösterdi: €Şefkatle* muamele... 

Bu derece kolay olabilen ıslâhatın 
halk üzerinde Inraktığt iyi intiba, re
jim için, en, pahalı propagandalar' 
dan elbette daha jaydalıdır. 

| - : | ^ 

*-^ 

üstte: çok baramu DIT maç yapAn Beşik-
tac.- Bejrkoı oTancnUnnm mfieadelelerL 
Altta: Dûn çok mfişkll dakikalar reçlreıt 
fener kalecisi bir Güneş akınını kesiyor 
[Maçların tatsUHtt spor sahifemlzdedlr.l 

Hayatı ucuzlatmak için 
tedkiklere başlanıyor 

iptidaî maddelerin ucuzlatılması, mutavas
sıtların azaltılması tedkik edilecek 

Reisicumhur Atatürk Meclisi açar
ken söylediği nutukta hayatı, ucuz
latmak lüzumuna'işaret etmişti. Ce
lâl Bayar kabinesi de programında 
bu mesele ile meşgul olacağını bil
dirmişti. 

• Haller aldığımıza göre yanndan 
iUbaren bu hususta tedlöklere başla
nacaktır. İptida sanayi maddelerinin 
maliyet fiatlerini düşürmek meselesi 
tedkik edilecektir. Hariçten tedarik 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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llaî RÜTıMİ 
ANKAHA 

Yirmi ikinci asırda gülünç adamlar!... 
(Daha var) 
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D ü n Creceki v e B u SAbaltki MİSLherlev I 
Japonlar Nankînîn 

kapılarına vasıl oldular 
Bir koi şehre 35 kilometre kadar yakiaştı -

Japonlar Şangiıayda da yerleşiyoriar 
Tokio 5 (A.A.) — TebUğ: Nankln 

cephesinde, şimal nuntakasmda Tan-
yangı işgal etmiş olan Japonlar, iki 
grupa ayrılnuşlardır. 

Birinci grup, Chinkiang istikame
tinde düşmanı takib etmekte ve Nan-
Unin 65 kilometre şarkmda kâin olan 
bu Çin mevziini ihata etmekte olan 
müstahkem hatlara doğru ilerlemek
tedir. Nankinin 35 kilometre şarkm
da kâin Küyung üzerine yürümekte 
olan ikinci grup, 4 birincikânun tari
hinde öğle vakti, bu şehrin varoşla-
nndan birine vasıl olmuş ve derhsıl 
taarruz hazırlıklarma başlamıştır. 

Cenub mmtakasında Lishui üzerine 
yürümekte olan Japon kolu, 4 birinci 
kânunda sabahleyin saat 11 de Lis-
huinin 12 kilometre cenubu şarkisinde 
kâin Paimatang mevkiine varmış ve 
hemen buradaki Çin mevzilerine taar
ruza başlamıştır. 

^ Nankindeki Çin ordulanmn Wuhu 
İstikametinde ricate başlamak üzere 
olduklarını tahmin ettirecek bazı alâ-
im mevcuddur. 

Şanghaydaki geçid resmi 
Şanghay 5 — Japonlar evvelki gün 

burada büyük bir geçid resmi yapmış
lardır. Japon kıtaatı imtiyazlı mmta-
kadan geçmiştir. Bir Çinli bir bomba. 
atmışsa da derhal öldürülmüştür. 
Başka hadise olmamıştır. Japonlar bu 
geçid resmUe bütün hüküm ve nüfu

zun Japonlann eline geçtiğini Çinlile
re anlatmak istemişlerdir. Japonlar 
imtiyazU mıntakada yerleşiyorlar. 

Avrupa devletlerinin vaziyeti 
Vaşington 5 — İngilterenin Japon-

yaya karşı takib edeceği hattı hareke
ti katî surette kararlaştırdığına dair 
olan haberler bahrî mahafilde mem
nuniyetle karşılanmıştır. Yalnız garb 
devletleri, tızak Şarktaki müttefikle
rinden feragat etmiyeceklerini Japon-
yaya anlatmak için bir nümayiş yap
mağa teşebbüs ederlerse Amerika ef
kârı umumiyesinin bıma müzaherete 
hazırlanmamış olduğu söyleniyor. 
Amerikahlarm ekseriyeti hâlâ bitaraf
lık ve hiç bir şeye karışmamak politi
kasına tarafdardır. 
Şang - Kay - Şek, Japon kuv
vetleri çekilmedikçe sulh mü

zakeresi yapılamıyacağmı 
bildirdi 

Hongkong 5 (A.A.) — Röyter bil
diriyor: Nankinde mareşal Şang -
Kay - Şek ile Alman büyük elçisi Tra 
utmann arasındaki müzakereler bu
gün bitmiştir. 

Alınan malûmata' göre, fklareşal 
Şang - Kay - Şek Japonlar sUâh-
la tazyikte bulundukları müddetçe 
hiç bir sulh müzakeresine imkân ol 
madığmı bildirmiş ve evvelâ Japon 
kuvvetlerinin geri çekilmesi lüzumun
da ısra'r eylemiştir. 

Arda, Meriç, Tunca 
nelıirieri taşlı 

Edirnenin bazı evlerinin 
alt katlarına su girdi 

Edirne 5 (Hususî) — Birkaç gün 
evvel Edime havalisine bühassa Bul-
garistana kar yağımştı. Hava lodosa 
çevirdiğinden karlair birdenbire eri
miş bu yüzden Arda, Meriç ve Tun

ca nehirleri taşmıştır. Sular Karaağaç-
Edirne arasındaki şimendifer hattını 
kaplamıştır. Buradan giden trenler 
Karaağaçtan Edimeye geçememek
tedirler. Sular Edirnenin alçaktaM 
evlerinden bazılannm alt katlannı 
da istilâ etmiştir. Zayiata meydan ve
rilmemesi için lâzım gelen tedbirler 
almmıştır. 

Balıktan yün! 
Alman âlimleri bunu 

temine muvaffak olmuşlar 
Berlin 4 (A.A.) — Gazetelerin bil

dirdiğine göre. Alman âlimleri balık-
larm beyaz kısmmdan «pamuk yünüt 
imal edUmesine müsaid lifler çekme
ğe muvaffak olmuşlardır. Bu yeni 
madde yüzde seksen nisbetinde sel-
lüloz ve yüzde yirmi nisbetinde ba-
İJklann beyaz kısmından mürekkep
tir. Maliyet fiati dünya yün piyasa fi-
Atinden aşağıdır. 

Ludendorfun sıhhati 
Vaziyetinde biraz 

iyilik hasıl oldu 

' Münih 5 (A.A.) — General Luden-
öorfun sıhhî vaziyeti hakkındaki son 
bülten, son günlerde hastanın vaziye
tinde iyilik hasıl olduğunu bildirmek
tedir. 

Hasta, aklî melekâtma tamamile 
sahiptir. Nabzı ve hararet derecesi mü
kemmeldir. Fakat hastamn kuvveti 

mütemadiyen düşmektedir. Kendlsme 
bakan iki doktor, hastamn vaziyetini 
, vahim addetmekte devam ediyorlar. 

Hatay ihtilâf mm 
hal sureti 

Suriye Başvekilinin söyledi-
tpxke göre Suriyeliler bunu 

adaletsiz buluyorlarmış! 

Paris 5 (A.A.) — Suriye Başvekül 
Cemil Mardam Temps gazetesi muhat-
ririne beyanatmda, Fransa - Suriye 
muahedesinin her iki memleket me-
nafü hususunda karşılıklı bir himaye 
TC ganCnti rejimi kurduğunu söyle 
mlş, Hatay ihtilâfmm sureti hallini 
Suriye halkmm adaletsiz bulduğu
nu kaydeylemiş ve Suriye - Fransa 
muahedesinin Fransa tarafından tas
diki lüzımaımda ısrar etmiştir. 

Konyada selin 
yaptığı zararlar 
37 ev tamamen 
35 ev de k ısmen 

yıkilnnış 
Konya 5 (A.A.) — Şehirde sel za

rarı tesbit edildi. 87 ev tamamen, 35 
ev kısmen yıkılmıştır. Zarar 73 bin li
ra raddesindedir. Bugün felâketzede
lere para dağıtılmasına başlandı. Bu 

yardım ileride yapılacak yardıma mah
suben yapılmıştır. 

Bir kayıp 
Tiran sefareti başkâtibi 

vefat etti 

GÜNÜN HADISELERI 

Tiran orta elçiliği başkâtibi B. Ve-
dad Uşaklıgil kısa bir hastalık buh
ranı neticesinde Tiranda vefat etmiş
tir. Merhum ingilizce, famsızca ve al-
mancaya hakkile vakıf, iyi tahsil gör
müş, çok zeki bir gençti. Memlekete 
kıymetli hizmetler edebileceği bir çağ
da ölümü pek acıdır. Babası, muhte
rem edib Halid Ziya Uşakhgile ve ai
lesi erkânına bu acı kayıptan dolayı 
en samimî taziyelerimizi sunarız. 

Merhumun cenazesi Tirandan îs-
tanbula nakledilecek ve burada def
nedilecektir. 

Madrid düşerse... 
Bir kaç günden beri rrankocular cep

hesinde büyük bir sükûn vardı. Bu da, bO-
yflk bis taarruz hazırlığına alftmet 8a3nh-
Tordu. Hükûmetçi gazeteler «tspanyanm 
mukadderatı bugünlerde Madridln sukut 
edip etmemesi etrafmda belli olacak 1» 
diye yazmakta ve halkı mukavemete teş
vik etmektedirler. 

Hükümet kuvvetleri Saragos cephesin
de 28 kilometre genişliğindeki bir sabada 
ve tayyareleri yardunile büyük bir taar
ruza geçmişler ve Frankocuların Madrid 
üzerine abanmalarmı böylelikle bir mik-
dar tavsatmak İstemişlerdir. Bu onların 
halâ bedbinliğe ve manevî bir hezimete 
düşmediklerine, maddî kuvvetlerini de 
sarftan korkmadıklarma delâlet eder. 

Fakat, Madrid üzerine son ve katî bir 
taarruz olacağı muhakkaktır. Madrid dü
şerse Valans da tehlikeye girecektir.- On
dan sonra Katalonya kalıyor. 

Bu da, İspanya meselesinin gene bit
memesi demektir. Zira, Katalonya öte
den beri kendini İspanyadan ayrı sayan 
bir memlekettir. Hem de nefsi İspanya
dan daha ileri bir sanayi muhitidir. 

Merkezi Barsölon, Madridden daha mü-
tarakkîdir. Burada, öteden beri İspanya-
nıA meşhur anarho - sendikalistleri 
(ki, komünistlere yakın bir içtimaî mez-
hebdeki anarşisttirler) faaliyet halindey
diler. İspanyol cumhuriyetçileri, Kata-
lonyaya bir hakkı hayat tanıdığı için asi
lere karşı mücadelede sırtını oraya ver
miştir. Halbuki Franko bu hakkı tanımı-
yacağı için, Katalonya halkı, faşist reji
minden nefret etm^Jctedir. 

Bu sebeble, Madrid düşer düşmez, 
Frankonun derhal muzaffer olacağından 
şüphe etmelidir. Sol unsurlarla İspanyol 
tegallübünden bizar Katalonyahlar, elele 
vererek mücadelede devam edeceklerdir. 

Diğer taraftan, Frankonun tam zafe
rinden sonra da kendisinden ve rejimin
den müteneffir halkın yer yer mukabil ihti
lâller çıkaracağmı iddia edenler vardır. 

Böylelikle «Madrid düşerse?» sualinin 
arkasından türlü türlü istihfamlar sıra
lanmaktadır. 

F. T. 

Yaman bir kadın 
Bayramlık yapmadı diye 
dostunu bıçakla yaraladı 

Bu bayram, zabıta vukuatı nokta-
smdan diğer bayramlara nesbetle sa
kin geçmiştir. Bayram günlerinin bel
li başlı vakalan şunlardur: 

1 — Küçükpazarda oturan Hasan 
İle metresi Sacide, bayramlık yapıl
maması meselesinden kavgaya tu
tuşmuşlar, bir aralık Sacide eline ge
çirdiği bir bıçakla Hasanı göğsünden 
yaralamıştır. Hasan Cerrahpaşa has
tanesine kaldırılmış, Sacide de ya
kalanmıştır. 

Bir erkek de metreiîni 
yaraladı 

2 — Aksarayda oturan Mehmed ile 
metresi Şerife bir para meselesinden 
kavga etmişler, Mehmed, Şerifeyi bı
çakla ağır surette yaralamıştır. Şe
rife Haseki hastanesine yatu:ılmış, 
Mehmed de yakalanmıştır. 

Çocuk kaçırma 
Amme hukuku namına 
davaya devam ediliyor 
izmir <Akşam) — Burada bir çocuk 

kaçırma vakası olmuştur. Kaçırılan 
çocuk üç yaşmda ve Özcan admdadır. 
Anasının adı Hasibe, babasının Mus-
tafadır. Hasibe ile Mustafa dört yıl 
bir arada yaşamışlar ve bu gayri res
mî yaşamanın neticesi olarak özcan 
doğmuştur. Fakat Mustafa günün bi
rinde eve genç ve güzel bir kadın da
ha getirmiş, Hasibe ile birlikte bir ev
de kalmalanm istemiştir. O vakit Ha
sibe, buna isyan etmiş, dört yıl bir 
arada yaşadığı sevgilisinden aynlmış-
tir. 

Mustafa, aradan pek az zaman ge
çince anasınm yanında kalan oğlu 
özcanı kaçırmıştu-. Biricik oğlundan 
aynlmağa tahammül edemiyen kadın, 
adliyeye müracaatla çocuğunu İste
miş, o vakit babası, çocuğlı anasına 
teslim etmiştir. Fakat Hasibenln şah
si davadan vazgeçmesine rağmen âm
me hukuku namma Mustafa hakkm-
da kanuni takibata devam ediliyor. 

Bakkalın altınlarına göz 
koyan 5 haydud yakalandı 
Bakkalın kurnazlığı soygun teşebbü
sünün neticesiz kalmasını temin etti 

İzmir (Akşam) — Bergama kaza-
sınm Turanh nahiyesinde Sancalar 
köyüne bir gece baskın yapan ve pa
ra almak için bakkal B. Zühtüye iş
kence eden beş kişi, jandarmamızm 
teyakkuzu sayesinde yakalanarak ad
liyeye verilmişlerdir. Bunlar civar 
köyler halkmdan, Mustafa, Halil İb
rahim, Hüsnü, Hasan Hüseyin ve 
Abdulahtır. Haydudlar, vaka esna-
smda yüzlerini mendillerle maskele
miş ve iki mavzerle üç tabanca teda
rik ederek köye gitmişlerdir. 

Yağmur yağıyordu. Ortalık zifiri 
karanlıktı. Köy halkı yatsı namazm-
da idiler. Bakkal B. Zühtünün dük
kânı köyün kenannda idi. B. Züh-
tü köyde altın babası diye meşhur
dur. (5000) lira altım vardır. Arka-
daşlarmı sokakta ve dükkânın önün
de bekçi ve gözcü bırakan haydud 
Mustafa ile Halil îbrahim birinin 
elinde mavzer, diğerinde tabanca ol
duğu halde ansızın dükkâna girerek 
orada bulımanlara: 

— Kıpırdamayın, yakanz. Diye ba-
ğırımşlardır. O sırada dükkânda (Hacı) 

Kıroğlu Hakkı ve Süleyman çavuş 
kahve içiyorlardı. Bakkal Zühtü de 
dükkândaki eşyayı yerleştirmekle 
meşguldü. Baskmdan hepsi de büyük 
telâşa düşmüşlerdir. Haydudlar, bak-
kaün paralarının içinde bulunduğunu 
tahmin ettikleri para kasasına^ doğ
ru ileliyerek bakkala: 

— Kasamn anahtannı ver, aç ka
sayı! diye bağırmışlar ve ellerindeki 
silâhlarm namlu ve dipçiklerUe onu 
dövmeğe başlanuşlardır. Zühtü, yü
zünden ve omuzundan birkaç yara 
ve bere aldığı sırada kasamn anah

tarını cebinden çıkarmış, kasaya doğ
ru Uerlemiş, fakat o sıır^ia bir kur
nazlık düşünerek kas?.nm anahtan-
m yere düşürmüştür. Haydudlardan 
Halil İbrahim, dükkândaki petrol 
lâmbasını alarak: 

— Çabuk anahtan bul! demiş ve 
bakkala küfretmeğe başlamıştır. 

Haydud Halil İbrahim lâmbayı tu
tuyor, bakkal da yere düşürdüğü 
anahtan anyoidu. Bakkal Zühtü, 
böylece dükkâmn kapışma doğru 
yaklaşmış, bir hamlede haydudun 
elinde tuttuğu lâmbaya çarpmış ve 
yere düşürdükten son -̂a kapıdan dı-
çan fırhyarak karşı taraftaki komşu
nun evine girm'ş, oradan da köy 
meydanına çıknuş vakayı halka, köy 
bekçileı-ine haber vermiştir. Haydud
lar, bu umulmadık hareket karşısın
da şaşırmışlar ve dükkândan çıkarak 
kaçmışlai'dır. Vüâyet jandarma ko
mutanı binbaşı B. Hulusi Gür biz
zat haydudların takibine çıkmış ve 
failleri iki gün zarfmda yakalamıştır. 

Yapılan tahkikatta haydudların 
Kınık nahiyesindeki kahvede otuı-up 
İki gün evel soygunu kararlaştırdık
ları anlaşılmıştır. Silâlılar, Hüsnünün 
evinde duvar içine saklandığı yerde 
bulunmuştur. Haydudlar da suçlai'i-
nı itiraf etmişlerdir. 

Bakkal B. Zühtünün paralarının 
kasasmda olmadığı îzmirdeki banka
lara yatırılmış olduğu da anlaşılmış-
tu*. Haydudlar, (5000) altm aldıkları 
takdirde aralarında paylaşmak niye
tinde olduklarmı söylemişlerdir. Cum
huriyet devrinde haydudluğa yer kal
madığını bu hadise bir kere daha 
göstermiştir. 

Izmirde turfanda 
sebze yetiştirilecek 

Çeşme kazası buna çok 
muvafık görüldü 

izmir (Akşam) — İzmirin Çeşme ka-
«asmda her mevsimde turfanda zebze 
ve mejrva yetiştirmek İçin tedkikat ya
pılmaktadır. Ziraat mütehassıslarımn 
üzerinde tedkikat yaptıkları bu iş ha
kikaten mühimdir ve çok kazançlı ola
caktır. Çeşme kaplıcalarmm denize a-
kan sıcak sulan, aksi istikametteki tar
lalara çevrUecek ve burada bü3rük bir 
ser vücude getirilecektir. Ser jrapıldık-
tan sonra Çeşmede her mevsimde tur-
lande meyva ve sebze yetiştirmek müm
kün olacaktır. 

Bir ingiliz tayya
resi denize düştü 

İki ölü, 10 yaralı var 
Roma 5 (A.A.) — Hindistandan gel 

mekte olan dört motorlu bir İngilij 
deıüz tayyaresi Brendizi'den hareke
tinden biraz sonra denize düşmüştür, 
tçinde bulunan mürettebattan ikisi 
fflmüş dördü yar£danmıştır. Altı yol
cu da keza ağır surette yaralanmıştır. 
Bunlarm arasmda eski hava nazurı 
Salmond'da vardır. 

Mamure civarındaki tren 
kazası nasıl olmuş 

Maraş 5 (A.A.) — Dün Mamure 
civarındaki bir köprünün bozulması 
ve şiddetli yağtaurlar neticesinde ray 
altmdaki ana toprakların kayması 
dolayısile vukua gelen kaza yüzünden 
Maraş postası da gelmemiştir. Kaza
dan kurtulanlardan bir kısmı aktar
ma suretile bu akşam Maraşa gelebil
mişlerdir. Bunların anlattıklanna na^ 
aaran kaza çok anî olmuş lokomotifin 
8U İçerisine girmesi üzerine beş on 
metre İlerdeki rayların topraktan yu
karıya doğru çıkması görülmüştür. 
Posta bugün de geç kalmıştır. 

Yugoslav 
Başvekili Kalyada 

ü ç e ayrılan görüşülecek ' 
meseleler nelerdir? 

Venedik 5 (A.A.) — B. Stoyadino-
vlç, saat 13,30 da Venediğe gelmiş ve 
Romaya doğru seyahatine devam et-
miştis. 

İtalyan - Yugoslav hududımda B. 
StoyadinoYİçi İtalyan hükûmetile İtal
yan ordusu mümessilleri karşılamış-
tu-. 

Roma 5 (A.A.) — Yugoslavya Baş
vekili Stoyadinoviçin Romaya yapmak»-

ta olduğu ziyaretten bahseden Geor-
nale d'İtalia Romada görüşülecek 
meselelerin bilhassa üçe aynldığnu 
yazmaktadır: 

1 — Avrupa sulhunun muhafaza-
smı ve Avrupada yeni siyasi teşekkü
lü alâkadar eden umumî meseleler. 
Bittabi bu meseleler arasmda her 
türlü karanlık kuvvetlerin sui niyet
lerine karşı Avrupa nizanuıun hei* 
bakımdan müdafaası keyfiyeti var
dır. 

2 — İtalya ve Yugoslavyanm orta 
Avrupa ve Balkanlar ile olan müna
sebetleri. Bu hususta Geomale d'İtal
ia diyor ki: 

Yugoslavya Bulgaristanla geçen 
çubatta yaptığı ebedî dosUuk muahe-
desUe Balkan kadrosunun tavazzu
huna çok kıymetU bir surette hlzmcl 
etmiştir. 

3 — İtalya ile Yugoslavya aı-asm-
daki ekonomik ve politik münasebete 

ler. Bu münasebetler geçen mayıs içi* 
de tayin edilmişti. Şimdi bu yeni 
esaslarm müsbet bir şekilde halli ka
lıyor. İtalya Avrupada ne toprak U* 
hakmı ve ne do bir monopol veya he
gemonya tesisini istemiyor. İtalya, 

her devletin istiklâline hürmet eden 
ve sağlam bir esaSa müstenit teşriki 
mesai münasebetleri İster. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA. 
Bayramdaki değişiklikler 

Bu bayram eskiden sade dinî zan-
nedilirdi. Artık miUîliği de kanunileş-
miştir. Fakat doğrusunu isterseniz, 
-Türkiyedeki tesid şekilleri başka yer-
lerdekine benzemediğinden- ötedenbe-
ri de millîydi ya... 

Millîydi anuna, şimdi büsbütün o hu
susiyetini kesbetmiş bulunuyor. Eski 
bayramlarda müslüman Türklere yal
nız manevî bir sevinç hissesi kalırdı. 
IMaddî sebeplerle sevinç ekseriya ecne
bilerindi, yahud Türk tebaasmdaki 
gayrı müslimlerin... Zira, ticaret on
lardaydı. Bayram demekse, anane mu
cibince yeni giyinmek, çoluğunu çocu-
ğımu da yeni giydirmek, fakirlere öte
beri alıp hediye etmekti. Binaenaleyh, 
koskoca memlekette büyük bir alım sa
tım muamelesi olur, neticede de müs
lüman bayramından müslüman olnu-
yanlar büyük ölçüde istifade ederdi. 

Şimdi bu vaziyet değişmiştir. Değiş
mesi de iki noktadan: 

Dahilî sanayi ve Türk tüccarlar zu
hur etti. Müslüman olnuyan Türkler 
için de, bu bayram, millîliği cihetinden 
bayram oldu. Yani maddî ve manevi 
sevinçlere artık hem müslüman, hem 
gayri müslim Türkler iştirak ediyor. 

Uzun zaman aç kalan vücudler tat
lıyı sevdikleri için Ramazan bajrra-
mmda şeker yemek âdet olmuştur. Sa
nayi mahsulü olan şeker eski asırlarda 
mevcud bulunmadığından bu bayra
mın «Şeker bayramı» oluşu nisbeten 
yenidir. Evvelleri başka tath maddeler 
ikram edilirdi. 

Yerli mah kullanmak fikri bizde 
.(yandıktan sonra: 

«— Bayramda şeker yemeyin, kuru 
yemiş ikram edin!» -propagandası altp 
yürümüştü. 

Fakat, şimdi şeker millileşüği için, 
buna hacet kalmadı. BayramlardaM 
ikram pancar eken köylüden fabrika
lara ve şehirlerdeki yüzlerce şekercUe-
re kadar binlerce müstahsile yarıyor. 

Demek ki, bayramın maddîden ma
nevîye doğru iyi tarafları pek çok: 

Giyecekten yiyeceğe ve nakliyata ka
dar nice nice iktisad şubleri ondan is
tifade ediyor. Memleketteki pek çok 
insanlara bir temiı ve yeni kıhk nasip 
oluyor. Kalbler yumuşuyor: Fakirlere, 
çocuklara, hayır müesseselerine yar
dım hisleri uyamyor. En uzak hısım 
akraba biribirinin ziyaretine gidiyor. 
Yüksek mevki işgal eden bir amcazade, 
filânca mahallede kalıvermiş bir ihti
yar halanın elini öperken onun yardı
ma muhtaç «riduğunu anhyor, bir ça
resini düşünüyor: Uzak akraba çocuk
larının dün bacak kadarken bugün as
lan gibi olduğunu hayretle görüyoruz 
ve tefelsüfle: 

«— Küçükler büyümekte, büyükler 
küçülmekte!» diye fanüiği, ademi, ha
yatı, mukadder akibeti düşünüyoruz. 

Şayed o eski güzel ananeyi unutma-
dılarsa, bayan teyzeler, ipekli bir men
dilin kenanna bağlayıp akraba ve ah
bap çocuklarına birer çil yirmi beşlik 
veriyor; çocuklar da eğlence yerlerine 
koşuyorlar: Binnetice işte eğlendirici 
sanatların inkişafı! 

Hülâsa bü- hareket, bir faaliyet... Çok 
yorgun insanlar için de azıcık istü-a-
hat... Fakat bir zamanlar «ültralâiklik» 
yüzünden bazı münevverler. Ramazan 
bayramını yan çizerlerdi; eski anane 
üzere ziyaretlere gitmezler, ziyaret ka
bul etmemek için de küçük bir inziva 
seyahatine çıkarlardı. Dinî bayram bu 
derece şümullü bir miUi hal aldıktan 
sonra her türlü zihniyetteki mezhep 
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Haliç temizlenecek 

Belediye bir 
proje hazırlamağa 

haşladı 
Halicin yavaş yavaş dolmağa baş

ladığı ve bu gidice bir gün vapurla-
nn seferinin kabil olamıyacağı ya
zılmıştı. 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
hazırladığı plâna göre Halicin her iki 
sahili sanayi mıntakası olacaıktır. Bu 
bakımdan Haliçte deniz faaliyeti au"-
tacağı için Halicin temizlenmesi icab 
ediyor. Halicin şimdiye kadar temiz
lenmemesi, Haliçten çıkacak ankaz 
ve malzemenin taksimi ve yapılacak 
masrafa iştirak baklanda Belediye ile 
Liman idaresinin anlaşamamasmdan 
ileri geliyordu. 

Belediye, Halicin temizlenmesi hak
kında bir proje hazırlamaktadır. Bun
da yapılacak masrafların nasıl temin 
olunacağı, çıkacak ankaz ve malze
meden ne suretle istifade edileceği 
gösterilecek ve proje hükümete tak
dim edilecektir. Hükümetin vereceği 
karar üzerine Halicin temizlettlrilme-
sine başlanacaktır. 

Et fiati 
Nakliye ücretinin 

ucuzlaması tesir yapmadı 
Et nakliye ücretlerinin vaisatî ola

rak kilo başında yirmi para tenzil 
edüdiğini yazmıştık. Bu karar hemen 
tatbik edilmiştir. Ancak bu tenzilât, 
et fiatleri üzerinde hiçbir tesir yap
mamıştır. Bu tenzilâttan yalnız ka
saplar istifade etmektedir. 

Belediye bu kararı, eti ucuzlatmak 
için yaptığı teşebbüslere bir başlan
gıç olarak vermiştir. Evvelce yazdığı
mız gibi - İktisad Vekâletinin göster
diği lüzum üzerine - Belediyenin Da
hiliye Vekâletine yaptığı müracaat 
kabul edilirse mezbaha resim ve üc
retlerinde yapılacak tenzilâttan son
ra et ucuzlıyacaktır. 

B i r v a p u r k a z a s ı n ı n g ü ç l ü k l e 
ö n ü a l ı n d ı 

İngiliz bandıralı Konfi vapuru, Ka-
radenizden Boğaza girerek limanımı
za gelmekte iken Kanlıca önlerinde 
akıntıya kapılmış, bu sırada Kanlıca 
iskelesine yanaşmakta olan 67 numa
ralı Şirket vapurunım üzerine düş
mek tehlikesi göstermiştir. 

67 nin süvarisi, gemisini Kanlıca-
ya uğratmadan Anadoluhisarını tut
mak üzere müşkülâtla İngiliz vapu
runım önünden kaçmış, bu suretle 
mühim bir kazanın önüne geçilmiştir. 

MiUiııııllHiMUlııılııııııııuııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııınııtiHiııııııııa 

ve meşrepteki insamn kutlayacağı bir 
şekle girdi. 

Bir esash değişiklik de bu sene da
vulun kalkmasıdır. Türlü türlü ilân ve 
tebliğ vasıtalarmm zuhur ettiği bu asır-ı 
da, davulun artık rolü kalmadığı anla
şıldı. Binaenaleyh, bu sene, davulun 
ilk kalktığı Ramazan ve Bayramdır. 
İlerde, gazete koleksiyonlarında ta
rihî malûmat çıkarmak isteyecek müs
takbel tarihşinasların malûmatlanna 
arzetmek üzere, bu ciheti de buracığa 
kaydedeyim. 

(Va-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Yarı yolda kalan 

tramvaylar 

Dün akşam, 207 numaralı tram
vay KMaçka - Beyagd» lâvhastm 
taştTnasına rağmen Emmönünde 
ahaliyi indirmiştir. 

Evvelce halka Wr ihbar olmadı
ğı için, yolcular htMı olarak hid
detlenmişler dir. Zira bazttonnm 
•parası hesajdtydt, yeni bilet ala-
mtyacak vaziyette olanlar vardı. 
Parası atanlar büe yeniden mas
raf etmemeği istiyorlardı. 

Bu gibi ahvalde büetterin üze
rine aktarma işareti koymak ni
çin âdet ittihaz edilmiyor? Bele
diye, Şirketi buna mecbur etme
lidir. 

NOT: 

Karilerimizin d i ^ r şikâyet ve di
lekleri 11 inci sahlfemlxdedir. 

Tramvayyolları 
Kaldırımlarda esaslı 

tamirata lüzum görülüyor 
Bele^ye, tramvay febeke&iııin geç

tiği caddelerde tramvay raymm her 
iki tai'afmda, yedişer buçuktan on beş 
metrelik yolun Tramvay şirketi tara-
fmdan esaslı surette tamir edilmesi 
lâzım geldiğî halde Şirketin bu vakfe
yi ihmal ettiğini ileri sürmüş ve Na-
fla Vekâletine şikâyette bulunmuştu. 

Nafia Vekâleti, Belediyenin şikâr 
yetini, mahallinde yapılac^ tedkik-
lerle tesbit etmek üzere bir komis
yon teşkil etmişti. Bu komisyon, Na
fia Vekâleti Şirketler balşmüfettişi Sû
run, İstanbul Nafia müdürü Bedri, 
Belediye Yollar şubesi müdürü Oalib, 
Mühendis mektebi yollar profesörü 
Rıfkıdan mürekkeptir. 

Komisyon, bir aydanberi bütün 
tramvay şebekesini dolaşmış, tram
vay raylarımn her iki tarafmdaki kal
dırımları birer birer gözden geçir
miş ve tedkikatımn neticesini bir ra
porla Belediye reisliğine bildirmiştir. 
Belediye, komisyonun raporu üzerine 
mütalâasım yazarak Nafia Vekâleti
ne gönderecektir. 

Komisyonvm hazırladığı rapor, çok 
esaslıdır. Raporda bütün tramvay şe
bekesinin her iki tarafmda bulunan 
yolların ne dereceye kadar bozuk ol
duğu, parke taşlarınm yüzde kaçının 
Iskarta mallardan ibaret bulunduğu, 
taşların arasında mukavele mucibin
ce bulunacak mesafeye ne dereceye 
kadar riayet edUdiği birer birer gös
terilmiş, neticede Tramvay şirketinin 
yollan esaslı surette tamir etmediği 
bildirilmiştir. 

Balıkhane 
Nerede yapılacağı 
hakkında anlaş

mak kabil olamadı 
istanbul da yeni bir balıkhane j2ep-

tınlacağım yazmıştık. Balıkhanenin 
yeri henüz kararlaştırılmamıştır. B. 
Proste Halici münasib görmektedir. 
Halbuki Defterdarhkta toplanan ko
misyon, Saraybumu civarma taraf
tardır. Bu ihtilâf yüzünden bu sene-
ki bütçeye tahsisat konmamıştır. Ba
lıkhanenin yeri kararlaştınldıkta'n 
sonra inşaat için karar verilecektir. 

Balıkhanenin inşası geri kaldığın
dan, bngünkü balıkhanede bazı sıhh! 
tertibat alınması münasip görülmüş
tür. Bu cümleden olarak balıklarm 
Terkos suyu ile yıkanması düşünülü
yor. Sular idaresi tenziât yaparsa ba
lıkların Terkos su5nj ile yıkanmasına 
başlanacaktır. 

A l a c a k m e s e l e s i n d e n k a v g a 
KaSımpaşada Leonun odun depo

sunda elektrikli testere motorunda 
çalışan Mehmed, odım keserken bir 
aralık elini kaptırmış ve parmaklan 
k^ilmiştir. Mehmed hastaneye kal
dırılmıştır. 

İtfaiye 

T ü r k k r a l i ç e l e r i n i n a ş k ı 

Çinceden tercüme edilmiş eski 
Türk efsaneleri 

Bugün 

T a n r ı b u s e i l e g ö z y a ş l a r ı n 
n a s ı l y a r a t t ı ? 

11 inci sahifede. 
Yedinci asu'da Çin muharriri 
Ma - Tu - An - Lin'den tercüme 

Harb zamanı için ihtiyat 
itfaiye kurulacak 

Memleket itfaiyesinin hazar ve se
fer ihtiyaçlanna uygun bir şekle kon
ması için Dahiliye Vdsâletince bir 
kanun lâyihası hazıriandığı yazılmış
tı. Bugünkü teşkilât harp zamanın
daki ağır vaafelere kâfi gelmlyeceğin-
den, seferberlik ve harp zamanlan 
için bir ihtiyat itfaiyesi, teşkil edile
cektir. 

Lâyihada Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi büyük şehirlerde kurulması lâ
zım gelen otomatik ihbat tesisatı hak-
kmda maddeler bulunacaktır. İstan-
bulda bu tesisatm beş milyon liraya 
malolacağı tahmin ediliyor. Bunun 
masrafı bina sahip ve kiracılanndan 
taksitle almacaktır. Binalann büyük
lüğüne ve kıymetine göre elli kuruşla 
döFt lira arasında para almalcaktır. 

B i r k a d ı n k ö p r ü d e n g e ç e r k e n 
d ü ş t ü , b a c a ğ ı k ı r ı l d ı 

Selime isminde bir kadm köprüden 
geçerken bir ârahk ayağı kayarak 
düşmüş ve bacağı kınlmıştır. İşe el 
koyan polis, Selimeyi hastaneye kal
dırmıştır. 

Yeşilköyde oturan Aleko ve Süley
man isimlerinde iki ahbap, bir ahp 
verecek işinden kavga etmişler, Ale
ko, Süleymanı yaralamıştır. 

MEVLUT 
Henüz pek genç yaşta hayata gözle

rini kapayan Şemsi Molla torunu ve 
tedrisatı askeriye müfettişi merhum 
müverrih general Fatihli Tevfiğin oğlu 
Emin ömerin ölümünün kırkıncı gü
nüne tesadüf eden 7/12/937 sah günü 
saat üçte ruhunu taziz maksadile Bey-
oğlunda Ağacamiinde Beşiktaşh Hafız 
Rlza tarafından mevlidi şerif okuna
caktır. 

İSTANBUL HAYATI 
Kübik apartıman! 

Beyazıdm arka taraflarmda yeni bir 
eve taşınan bir ahbaba bayram ziya
retine gittim. Sokağm başmda kendi-
sile karşılaştık. İki çocuğile beraber, 
bir akraba ziyaretinden dönüyorlar-
mış. Eve beraber gittik. Çarpık çurpuk, 
Amavud kaldımnh sokaklardan debı-
şa dolaşa bir meydanhğa çıktık. Bir
kaç gündenberi hava açık, her taraf 
kupkuru olduğa halde, girdiğimiz mef» 
danhk bir çamur denizin4en farksudı. 
etraftaki irlü ufakh eski, tahta evler 
arasında beş kath, kocaman bir küMk 
apartınum sırtıyor. Pencereler, yan çer-
rilmiş cami kapılarım andırıyor. Her 
pencerenin önüne iki karış kalmlığm-
da duvarlar örülmüş ve iHserlerine ö-
rümcek ağı gibi demir parmaklıklar 
dikilmiş. Bunlar da güya balkonmuf. 

Kapıya yaklaştık. Birer metre çıkm-
tıh beton duvarlar içine gömülmüş, 
iki heybetli demir kapak. İnsan, ken
dini kurunu vusta şatolannm önünde 
sanıyor. Kapımn iki kanadında da, tu
tup çekmek için takılmış birer acaip 
demir parçasından başka birşey görün
müyor. Kendi kendime, herhalde bu kA-
pınm kilidi elektrikle işliyor, diye dü
şünürken dostum bir müddet cepleri
ni didikledikten sonra, kumbara atıah* 
tarlarma benzer minimini bir anah-
tarcık çıkardı. Elindeki paketi çocuğa 
verdi, pantalenunun diılerbıi çAU, 
paltosunun eteklerini topiıyarak yere 
çömeldi. Kapınm tâ yere sürünen o-
cunda, zorla farkediiebilen minimini Mr 
deliğe anahtarı uzattı. Boğuk boğ«k 
homurdanarak bir müddet uğraştı. Mr 
türlü anahtarı deliğe uyduramadı. Nl-
hatyet âdeta yüzükoyun uzanmağa 
mecbur kaldı. Anahtarı yerine taktı. 
Fakat kapının başka bir âdeti daha m* 
nıış. Anaiıtan çevirirken yukandırid 
halkadan tutup çekmek lâzmunış. Bu 
iş de bana düştü. Olanca kuvvetimle 
kapıyı çektim, sarstım, buz gibi rüs-
gâr karşısında epice ter dSktüm. Za-
valh dostum da anahtan çevirip doğ-
rulduğu zaman şakaklanndan terler 
sızıyordu. Üstünün başının halini g5-
Tüp de gülmemek kabU değildi. Ame-
rikanm kasa hırsızlan en büyük, en 
mükemmel kasalan açarken bile bdkİ 
bizim kadar zahmet çekmezler. Güle
rek dostuma sordum: 

— Bu kilidi niçin biraz dalıa jruloı-
nya yapmamışlar?. 

O da güldü: 
— Baksanız a azizim. Apartıman ktt* 

bik. Tabiî kapısı, kilkü de kübik (Oa-
cak. 

Meğer apartımanm içi de dışı gibi 
kübilunlş. Acaip merdivenlerden indik, 
kıvnm kıvnm, loş koridorlardan geç
tik. Dostumun, üç köşeli misafir odaa»-
ııa girer girmez bitkin bir halde kana-
peye oturdum. Fakat, eğri büğrü tahta 
parçalanndan yapılmış, bir kanş yük
seklikteki kanapede de rahat edip din
lendim sanmaym ha... Cemal Refik 

B i r ç o c u k b i r ç o k y e r l e r i n d e n 
y a n a r a k ö l d ü 

Feriköyünde oturan Mustafanm 
evinde mangal yakılırken dört yaşın
daki kızı Güngör mangal basma gel
miş ve ateşle oynamağa baflamıştır. 

Çocuğun bir aralık etekleri tutuş
muş ve az zamanda ateş bütün vücı> 
dünü sarmıştır. 

Hadiseyi görenler çocuğım imdadı* 
na yetişmişlerse de Günkör o zamana 
kadar muhtelif yerlerinden teh l ike 
surete yanmıştır. 

Vakadan haberdar olan zabite^ 
Güngörü Şişli Çocuk hastanesine ya
tırmıştır. G ü n ^ evvelki gün ölmOç-
tür. 

— Eksik oİmRflinlar % dost bay
gınlarda haUruma sorarlar Bay 
Amca... 

... Her bayram İşte böyle yüilerce 
tebrik kartı alınm... 

... Kimisi «tdiniı sald olsun» kimi
si «Btfyramm kutlu olgun» kimlıl de 

... Başkası olsa bunları saklar, fa
kat ben yırtar atanmt... 

B. A. -Sak laa ın dahaiyll... Yafl 
(UUmkiB geçirdiği İstihalelerden blrei 
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A S İ 
G E N E R A L İ N 
SON E M R İ 
BAŞ ROLDE: 

GARY COOPER 
MADELEİNE CAROLL - AKİM TAMİROFF 

Tüccarları alâkadar eden 
mühim bir mesele 

Defterlerin vaktinde tasdik 
^ ettirilmesi lâzımdır 

Kanun icabı olarak tasdikli def
terler tutmak mecburiyetinde bulu
nan müessese ve ticarethanelerden 
bazıları defterlerini vaktinde tedarik 
ederek noterden tasdik ettirmek işini 
ihmal ederler. Halbuki bu tasdik mu
amelesi bir müddetle mukayyeddir. 
Kanımî müddet içinde defterlerini 
tasdik ettirmiyen müessese ve ticaret
haneler hesaplannm teftişi esnasın
da müşkülâta uğrarlar ve bazan da 
defterlerinin tanınmaması gibi vahim 
vasiyetlerle karşılaşırlar. 

Ticarî defterlerin tedarik ve tasdi
kini kânunuevvelden itibaren düşün
mek lâzımdır. Her nevi tüccar defter
lerinin en sağlam, en elverişli ve en 
ucuzımu «Akşam» matbaasında bu
labilirsiniz. Şimdiden tedarik ederek 
tasdik muamelesinin ikmalini ihmal 
etmeyiniz! 24240 numaradan telefon
la malûmat istiyebilirsiniz. 

ÜÇ MÜHİM PANKRAS GÜREŞİ 
Bundan bir ay evvel LOS ANCELOS 

olimpiyadmda 100,000 kişinin huzu-
rımda yapılan üç beynelmilel Pan-
kras güreşleri şöyle ki: 

1 — Cim Londos ile - Pankra şam
piyonu lâkabUe sakallı canavar DEAN. 

2 — Ali Baba nammı taşıyan meş
hur Ermeni güreşçi ile Amerikanm 
dünya şampiyonluğu için güreşen 
Amerikalı DİCK DAWİSCOURT. 

3 — İstanbulun Tatavlasmda yetiş
miş, sonra Amerikaya gitmiş ve şimdi 
dünya şampiyonluğuna namzed YOR-
Gİ ZAHARİAS ile - İtalyan JOE 
SAVALDİ. 

Bu üç büyük güreşlerin galiplerini 
görmek için ÇARŞAMBA matinele
rinden itibaren: 

ALKAZAR 
Sinemasında programa ilâveten 

2;österilecektir. 

mı 

ŞEHİR TİYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da 

B Ü T Ü K H A L A 
4 perde komedi 

Yazan: P. Von Sshaönthant, 
Türkçesl: S. Moray 

Saat 20,30 da İNTİKAM MAÇI 3 perde 
2 taplo komedi. Yazan: P. Vebere, /Türk
çesl: A. Muhtar. 

T^CMCt 
6 KânnnueTTel 937 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 mu
sikisi, 19,00 Çocuk tiyatrosu, (Falaka), 
19,30 Konferans: Ali Kâml Akyüz: Çocuk 
terbiyesi, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Rı
fat ve arkadaşlan tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 
20,33 Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45 Belma ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları (S. A.), 
21,15 Radyofonik opera (Faust) Stüdyo 
orkestrası refakatile, 22,15 Ajans haber
leri, 22,30 Plâkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 22,50 Son haberler ve ertesi gü
nün programı 23,00 SON. 

Bu akçam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebül, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldınmda Venikopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıog-
lunda Barbut, Eminönü: Salih Neca
ti, Heybeliada: Tomadis, Büyükada: 
Merkez, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Ali Kemal, Ba
kırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Ta-
rabya, Yeniköy, Emirgân, Rumelihi-
sarmdaki eczaneler, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Nail, Fener: Balat-
ta Hüsameddin, Beyazıt: Asadoryan, 
Kadıköy: Söğütlüçeşmede Hulusi Os
man, İskele caddesinde Saadet, Üs
küdar: İttihad, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Çula, Alemdar: Cağalog-
lunda Abdülkadir, Şehremini: Top

uda Nazım. 

Galatasaraylılar çayı 
Şeker bayrammm üçüncü gününe te

sadüf eden 6/12/1937 pazartesi günü saat 
17 de Tokatlıyan salonlarında verile
cektir. 

Davetiyeler: Cemiset binası, mektep ka
pısı ve Spor klübünden tedarik edilebilir 

Olüm 
Belediye Hesap işleri müdürü Ke

mal Tulgar ile Belediye müfettişle
rinden Hayri Tulgann valdeleri ba
yan Binnaz Tulgar vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün saat 11 de Maçka 
palas dördüncü kapıdan kaldınla-
rak Beşiktaşta Sinanpaşa camisinde 
namazı kılmdıktan sonra Karacaah-
meddeki aile kabristanına defnedile
cektir. Oğulan: 

Kemal Tulgar, Hayri Tulgar 

ŞEYH AHMED 
Türkçe sözlü va şarkılı 

RAMON NOVARRO 

PAUL VVESSELEY 

Büyük Çılgınlıklar 
filminde 

Günden gü 
SH 

ROBERT 

on 

SAKAF 
Büyük 

Ç 

(Arslan adam) lâkabile tanınan emsalsiz atlet 
B U S T E R G R A B E 

En büyük zaferi olaiı 

BAY TEKİN 
Blnbir maceralı filminde timsahlarla, vahşî hayvanlarla zıplıyor, sıçnyor 

ve mücadele ediyor. 

Bu hafta ASRİ sinemada 
26 kısım tekmili birden. Seanslar: 12 -14,45 -17,30 - 20,30 

Bayram münasebetile SARAY sineması 
H A R R Y B A U R ' u K O R S A N S A İ D A L İ rolünde 

Sergüzeşt, macera, kin, ihtiras ve aşk sahnelerile dolu 

KIZIL DENİZİN ESRARI 
Sergüzeşt, macera, Kin, ihtiras ve aşk sahnelerile dolu: 

İki saatlik hayecan, hareket, entrika, aşk ve ihtiras süper filminde takdim ediyor. 

Bayramın en güzel filnnl 

Türkç 
Bugün r ( / / ? A : Sinemasında 

a a n o 1 

GÜZEL 

BUYUK FILIMLERIN 
EN BÜYÜĞÜ 

C^^^^i- l>^*..*«; DOLORES DELRIO 
L^ennet rarısı ve JOE MAC CROE 

^ammmmmmmmm binlerce figüranla Havayan adalarında yapüan aşk, zevk ve heyecan filmi 

Turan gecesi 
Neşri Maarif ve Yardım 
Cemiyetinin yıldönümü 
Turan Neşri maarif ve Yardım Ce

miyetinin beşinci yıldönümü bayra
mın birinci günü akşamı Alayköşkün-
de kutlanmıştır. Cemiyetin âzalarm-
dan ve muhiblerinden üç yüze yakın 
kişinin iştirak eylediği bu toplantıda 
hep birden İstiklâl marşı söylendik
ten sonra Cemiyetin reisi Muharrem 
Feyzi Togay arkadaşımız, Cemiyetin 
geçen beş sene içindeki faaliyetleri
nin bir hülâsasını yapmıştır. 

Cemiyetin bir gayesi hariçten ana 
yurda gelen Türk talebe, mülteci ve 
muhacirlere maddî ve manevî ya;rdım 
olduğundan, beş sene içinde ne ka
dar para toplandığını ve yardım uğ
runda nasıl sarfedildiğini izah etmiş
tir. Bu müddet zarfında âzanm mak-
buz mukabili aidatından 894 lira 55 
kuruş ve müsamerelerden 493 lira 24 
kuruş ki ceman 1387 lira 79 kuruş ha
sılat temin edilmiştir. Varidat ilk se
ne 390 lira ve diğer senelerde vasatî 
150 liradır. 

Beş sene içinde yardım ve mütefer-
ri masarif için 1304 lira 31 kuruş 
sarfedilmiştir. 

Cemiyetin reisi bundan sonraki 
senelerde maarifin neşri cihetine de 
büyük ehemmiyet verileceğini ve 
Türklüğe aid ilmî ve tarihî eserlerin 
hazırlanmakta olduğunu haber ver
miştir. Reis daha sonra Türk âle
minin büyük kurtarıcısı ve önderi 
hakkmda her Türkün duyduğu min
net ve tazim duygularına tercüman 
olmuş ve nutkunu alkış tufanlan için
de «Yaşa Türk, varol Atatürk» sözl»-
rile tamamlamı.stır. 

Cemiyetin genç ve münevver âza-
latından B. Şükrü «Erol» isminde ha
zırladığı manzumeyi okumuş ve fev
kalâde alkışlanmıştır. 

Bundan sonra jübilenin eğlence 
programı icra edilmiştir. Azeri genç
ler muhtelif millî dans oynamışlar ve 
şarkılar söylemişlerdir. Bu şarkılar
dan «Türk bayrağı» son derecede al
kışlanmıştır. 

Tanınmış musikişinaslarımızdan 
Celâl Tahsin armonika ile Şubertin 
serenadını ve kendisinin bizzat bes
telediği bir şarkıyı çalarak geceyi fev
kalâde şenlendirmiştir. 

Bundan sonra İdil - Ural gençleri 
Şimal Türklerinin Teftilev ve emsali 
güzide edebî ve musiki parçalannı pi
yano ve keman ve kora ile oynamış
lardır. 

Şimal Türkleri gençlerinden son
ra Kmm gençleri meşhur Men
dil oyununu ve Kaytarma ve Çoban 
danslarını oynamışlar ve sürekli ola
rak alkışlanmışlardır. Geç vakit top-

^^>4^. ^ 

Bugün MELEK sinemasında 
BİR SİNEMA HARİKASI 

EN NEFİS - EN ŞEN - EN EĞLE NCELİ BİR MEVZU İÇİNDE 
ŞAHANE BİR İHTİŞAM - E MSLSİZ BİR LÜKS 

A Ş K 
TERZİHANESİ 

'/» 
1937 yılının en son keşfi üzerine yapılan 

birinci ve mükemmel tabiî renkli 

Baş rollerdeı 

JOAN BENETT-
, ^ _ WARNER BAKSTER 

^ Seanslar: Her gün saat 
2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da 

%: 
*c^ m 

8 Birinci kânun Çarşamba akşamı 

Sümer sinemasında 
Sinemacılığın şaheseri olup 

VİKTOR FRANSEN - GABY MORLAY ve JORJ RİGAUD 
gibi büyük dehâkâr Fransız artistlerinin muhteşem temsiUerl 

Ateş Gecesi 
muazzam, zengin, göz kamaştırıcı ve dramatik filmin ilk iraesl 

^ ^ ^ ^ _ ^ ^ Şerefine BÜYÜK GALA 
• • 

KOCAMIN IŞI ÇOK 
(Fransızca sözlü) 

WİLLİAM POWEL § MYRNA LOY 

Pek yakında M E L E K Sinemasında 



^ miülliı . 

SIYASI İCMAL: 

Brutaka di 
kö Dmmtiva^Bfl 
Jaıp©ıniDaiirDinı 
®ÇDy©ır 

Japon ordusu Nankin kapüan önû-
tıe gelmiştir. Şanghay ile payitaht 
arasındaki son belde Ku-Yung da su
kut etmiştir. 300,000 mevcudlu Japon 
ordusu süratle Nankin üzerine yü
rüyor. Mavi nehrin ağzındaki Siu-
chau ismindeki büyük adayı işgal 
eden Japon donanması hem nehrin 
ağzına hâkim olmuş, hem de ser-
besçe Nankini nehirden sıkıştıracak 
bir vaziyete gelmiştin. 

Japon ordusu askeri harekâta de
vam ederken, Şanghaydaki İngiliz
lerle Amerikalılara aid beynelmilel 
mıntaka ile idaresi ayn olan Fransız 
imtiyazlı mıntakasını tamamile nü
fuz ve hâkimiyeti altına almaktadır. 
Bütün gümrük daireleri, posta ve tel
graf ve Çin hükümetine aid diğer mü
esseseler Japon askerî idaresi tarafın
dan zaptedilmiştir. Ecnebi mtntaka-
lara Japonlar askeri sansür vazetmiş
lerdir. 

Şanghayın etrafında harp cereyan 
ederken Japon askerlerinin, kamyon
larının, tayyarelerinin ecnebi mınta-
kalan arazisine ve havasına girmeleri 
yasaktı. Hattâ Çin ordusu ricat ettik

ten sonra iki mıntakanın arasındaki 
Suço nehrine Japon römorkörlerinin 
ve gemilerinin girerek nehrin yukan 
tarafındaki Çin arazisindeki Japon 
askeri kıtalarıma arzak götürmeleri 
yasak edilmişti. 

Şimdi ise Japon askeri kuvvetleri 
ve kamyonları beynelmilel ve Fransız . 
mıntakalannda hareket ediyorlar. 
Son zaferi tesid için Japon askerî kuv
vetleri beynelmilel mıntakada geçid 
resmi yaptılar. Bu esnada bir ÇİTÜİ 
tarafından atılan bomba, Japon ku
mandanlığının lüzumu halinde bütün 
ecnebi mıntakalarda asayişin muha
fazasını eline almak hakkını muha
faza eylediğini, mıntakalann idarele
rine bildirmesine vesile olmuştur. 
Mıntakalarda çıkan hadiselerde en zi
yade Amerikalılar dostane surette 
araya girmişlerdir. Çünkü Amerika 
hükümeti. Amerikan efkân umumi-
yesinin kahir ekseriyetinin zoru üze
rine Japonyaya karşı diğer devlet
lerle birlikte vaziyet almamağa katî 
karar vermiştir. Bu gidişle ecnebi 
mıntaklan tamamile Japonların eli
ne geçecektir. 

FeyzuUah Kazan 

Mahracanın kızı] pehlivana varıyor!.. 
Londranın meşhur bir pehlivanı 

vardır: Gregori. Bu adam profesyo
neldir, at cambazlarmda göreşir. Ya-
kışıkh, güzel bir gençtir. 

Gregoriye, Saravak mahracasmın 
kızı Bâbâ âşık oluyor, pehlivan da kı
zı seviyor, evlenmeğe karar veriyorlar. 

Bunu haber alan mahraca kızına 
şu telgrafı çekiyor: 

« O herife varırsan seni reddede
rim!» 

Bu duyulur duyulmaz gazeteciler 
pehlivanm etrafını sarıyorlar. O di
yor ki: 

— Filvaki birinci raundda yere yu
varlandım, fakat henüz iki omuzum 
yere gelmiş değildir; maç devam ede
cek.. 

Prenses Bâbâ gazetecileri kabul et
memiş, ancak kâtibi şu beyanatta 
bulunmuştur: 

— Bâbâ çok sıkılıyor. Babasmdan 
alacağı para ile, milyonerlere mah
sus bir idman salonu uçacaktır, bu 
lüks salonda jimnastiğe merakh mil
yonerler gelip idman yapacaklardı. 
Eğer mahraca Bâbâyı reddederse bu 
proje de suya düşecek. Bâbâ babasile 
darılmak istemiyor, annesUe muha
berededir... 

Gregori ise: 
— Kânunuevvelde evleneceğiz! di

yor. 
Bugün ayın 6 sı, bakahm bu haf

ta ne haber gelecek? 

Sigaradan kurtulmak 
isteyenlere 

Günde üç dört paket sigara içen, 
sigarajn sigaradan yakıp söndürme
yen öyle tiryakiler vardır ki: 

— Ah şu sigarayı bırakabilsek! 
derler. 

Sahiden de sigarayı bırakmak güç 
şeydir, içenler bilir. 

Amma son zamanlarda bir formül 
bulmuşlar: 

Sabahlan 0,25 gram Ferro - nitrate 
d'argent ı 100 gram su ile karıştınp 
ağzmızı bununla çalkalıyorsunuz, bu 
suretle sigaradan tiksiniyorsunuz... 

Tecrübesi güç değU. 

Bektaşi sözü 
Bektaşinin biri atla sefere çıkmış, 

bir handa konaklamış, ertesi günü 
bir türlü atma binemiyormuş: 

— Ya Ali! 
Diyip sıçramış, binememiş. 

. — Ya Hasan! 
Diyip atlamış, binememiş. 
— Ya Ali, Ya Hasan, Ya Hüseyin... 
Diyip tekrar sıçramış, eğerle öbür 

tarafmdan yere jruvarlanınca: 
— Yahu demiş hep birden değil, 

teker teker yardıma geliniz!.. 

Geçen yılın f ilimleri 
Geçen yıl dünya stüdyolarında 953 

filim çevrildi. 
Bunlardan 500 tanesi Amerikada, 

222 tanesi İngilterede, 116 tanesi 
Fransada, 115 tanesi de Almanyada 
çevrilmiştir. 

Görülüyor ya, henüz filimcilikte 
Amerikanın rekorunu kıramadılar. 

but komuru 
Geçen gün Amerikada Şikago şeh

rinden hareket eden Dixice sürat ka
tarım çeken lokomotifin ocaklannda 
kömür yerine kurutulmuş süt kalıp
lan yakılmıştır. Kömür yerine süt 
yakılmasmdaki maksad Şikagodaki 
süt haftası münasebetile halka sütün 
enerji kuvvetini anlatmaktır. 

Karınca kudreti 
Bir natüralist bir gün bir karınca-

nm bir çekirge ölüsünü sürüklediği
ni gördü. Bir kanncamn, bir de çekir
genin boyıma baktı, her ikisini de 
tarttı. Çekirke kanncadan 60 misli 
ağırdı. Bu nisbet 70 kiloluk bir insa-
mn 4 ton ağırlık kaldırması demekti: 

Kanncanm yükünü tekerlekli araba
ya koyup ta çekmemesi kuvvetini bir 
kat daha arttırmaktadır. 

I 

Yüz s e n e evvel rgırg-Tŷ r̂Ty». 
Kandil yakma imtiyazı 

tstanbulun yüz sene evvelki halini, hele gece manzarasını göz önüne 
getirirseniz ışıksız ve ölü bir şehirden başka birşey düşünemezsiniz. 

İşte İstanbul bu halde iken bazen evlere -tabiî kodamanlann evlerine-
kandiUer asılırdı. Bu kandiller dinî gecelerde çoğaltıhr ve şehir, yahlar, ko
naklar başka bir renge bürünürdü. 

Bir aralık bunım zaran görülmüş... Zarar şu: Küçük rütbeliler de bü
yük rütbeliler kadar konağım süslüyor. Bmıun için rütbe ve mansıba göre 
kandil yakılmasına karar verildi ve kimlerin kaçar tane kandU yakabilece
ği ilân edildi. 

Erkekler kadınları elde 
I I ' I '• 

etmek için yedi türlü 
plân kullanırlarmış 

Amerikanın ma
ruf mecmualann-
dan biri ismini ver-
miyen kadm oku
yucularından biri
nin bir mektubu
nu neşretmiştir. 
Amerikanın en yük
sek mahafiline 
mensup oMuğu 
zannedilen bu ka-< 
din erkeklerden na-

Amerikanm yüksek mahafiline mensup bir kadm 
diyor ki: "Güzel bir kadmm hayatında çektiği zor
lukları tasavvur edemezsiniz. Bu kadm daima bir 
av gibi telâkki edilir, birçok Don Juanlar arkasın
dan koşar. Fakat kadm bir parça akıllı ve dikkatli 
ise kendisini tehlikeden koruyabilir. Çünkü erkek
lerin baş vurduğu usuller daima aynıdır.,, 

gibi harekette ser-
bes bulunmasıdır. 
6 numaralı plân: 

Bu usule müra
caat edenler her 
türlü neticeden v« 
mesuliyetten ka
çanlardır. Bunlar 
daha başlangıçta 
kadına kendin
den ne kadar ho^ 

sil saklamak lâzım geldiğini şu 
suretle izaha çalışıyor: 

Güzel bir kadının hayatında ne ka
dar zorluklar çektiğini tasavvur ede
mezsiniz. Bir parça güzel olan bir ka
dın dajmî surette aldatılmak tehlike
si geçirir. Güzelliği kendisini heran 
müşkülâta maruz bırakabilecek bir 
tehlikedir. İster vazifesi başında, ister 
konser ve tiyatroda, isterse bir gezin
tide bulunsun, o nerede ise orası bir av 
sahası sayılır ve o sahada Don juan'lar 
av peşinde koşmakla meşgul olurlar. 
. Buna rağ'men o kadar endişeye düş

meğe lüzum yoktur. Birkaç acı tecrübe 
ve küçük, büjaik bazı ruhî yaralar er
kek cinsinin aşk tatbikatım bize öğ
retmeğe kâfi gelir.'^rkeklerin esas iti-
barile aşk işlerinde icad fikirleri nok
sandır. Bir kadml» karşı karşıya gel
dikleri zaman kullandıkları taktik ek
seriya aynidir. Bu eskiden de böyle idi, 
bugün de böyledir. Erkeklerin kadm-
lan ele geçirmek istedikleri zaman kul-
landıklan metodlar yedi kısma ayrıla
bilir. Bunları birer birer tedkik ede
lim: 

1 numaralı plân: Bu usul hiç bir 
şeyden haberi olmıyan kadını ilâm aşk 
tufanma maruz bırakmaktan ibaret
tir. Tatbikatta kullanılan vasıtalar iç 
çelane, yeminler ve vaidlerdir. Bunla
ra evlenme vaidi de dahildir. Evlenme
yi vadedenler, ekseriya ya iktisadî va
ziyetini erinden veya başka bir bağlantı
dan dolayı evlenmeye muktedir olamı-
yacak kimselerdir. Akılh bir kadm böy
le bir kavalyeyi derhal başından defet
mekte geçikmemelidir. 

2 numaralı plân: Bu usulün taraf-
tarlan güya ruhları anlaşılamıyan er
keklerdir. En ziyade evli erkekler bu va
sıtaya müracaat ederler. Kendilerine 
merhamet edecek bir ruh aradıklannı 
söylerler. Dikkat ediniz, kadınlar! Böy
le bir adamı hemen kendi ailesinin mu
hitine geri gönderiniz. 

3 numaralı plân: Bunlar kavalyeler
dir. Hediyelerle kadm gönlünü alma -
ğa çalışırlar. Bu gibi erkekler tehlike
lidirler, çünkü kadın ruhuna nüfuz et
mişlerdir. Böyleleri bilirler ki, bir yü

zükle, bir kürk manto ile kadınlara yak
laşmak, para teklif etmekten daha bü
yük bir tesir hasıl eder. Bu suretle ha
reket eden erkek aşkını ve yahud aşki-
le kasdettiği şeyi hediyelerile izhar 
eder. Daima hissiyatından bahis açar, 
fakat itiraflarda bulunmaz. Bımunla 
beraber kadın tarafından bir mukabe
le bekler. 

4 numaralı plân: Bunu kullananlar 
ruh arkadaşlarıdır. Bunlar yukanki 
tipteki erkeklerden daha tehlikelidirler. 
Hedeflerine daha büyük bir sabırla yü
rürler ve hiç acele etmezler. Çünkü 

r bekledikleri vaktin bir gün yaklaşa
cağım bilirler. Evvelâ günah çıkaran 
papas rolünü oynarlar, kadınların gü
nahlarım itiraf etmelerini isterler. Bu 
itiraflar esnasında ağlıyan kadın göz
lerinden akan yaşların yakalanm ve 
gömleklerini kirletmesine karşı göz yu
marlar. Çünkü ağlarken dayamlan o-
muzlara bitişik olan iki erkek kolu 
deraguş için kadını kolayca sanverir. 
Bu gibi baştan çıkaranlara karşı ka
dınların alacakları vaziyet çok zordur. 

5 numaralı plân: Bunlar filozoflar
dır. Başlıca silâhlan sözle kandırmak 
ve bir sürü dumanlı fikirlerdir. Bu tip 
erkekler muhtelif sınıflara ayrılabilir. 
Bir kısmı kadına şu sözlerle yaklaşır: 
«Hayat o kadar kısadır ki, onun her 
amndan istifade etmek lâzım gelir.» 
Halbuki akıllı bir kadın bilir ki bahse-
düen o yegâne fırsat kendisi için bel
ki herkesten zuhur edebilir. 

Bu tip erkeklerin ikinci kısmım da 
güzel fikirlileri teşkil ederler. Bunlar 
bir sürü felsefî fikirlerle doludur. En 
ziyade kullandıkları fikir eski ahlâk 
mefhumımun artık ortadan kalkmış 
olması ve bugün her kadımn istediği 

landıklarını itiraf ederler, fakat bu 
itiraflarının sakın kadına kur yapüı-
yormuş gibi telâkki olunmamasım, yok
sa bir felâket çıkabileceğini de ileri sü
rerler. Son karan bu suretle kadına 
bırakırlar. İstersen bana yol ver, ister
sen beni kabul et, demek isterler. İlk 

konuşmaları takip eden haftalara da bu 
küstahlar taktiklerini hiç değiştir
memekle beraber, uzun mübaheseler 
esnasmda şikârlanna gittikçe daha zi
yade yaklaşmağa çalışırlar. Kadının 
artık tam onun kollarına atılacağı an
da bu küstahlar g^ya vicdan azabı duy
mağa başlarlar. Yumruklannı göğüsle
rine vurarak bir daha görünmemek ü-
zere ayrılmağa kalkışırlar. Fakat, on
dan sonraki ilk karşılaşmada gene bu 
bedbahtUk rolünü oynamağla başlarlar, 
o kadar ıztıraph bakışlarla kadına bak
mağa başlarlar ki kadın kendilerine 
acıyarak kollarına atılır. İşte bu tip 
erkek muradına nail olmuştur, fakat 
her türlü mesıüiyetten âridir. Çünkü 
son dakikaya kadar çekinmiştir. 

7 numarah plân: Bu usul, kurban 
edilecek kadım sarhoş etmekten iba
rettir. Bu suretle hareket edenler ka 
ba ve ahmak erkeklerdir. Bu gibi adam
ların çarçabuk elde ettikleri neticeler
den çıkan rezaletler mevzuu bahsedil
meğe büe değtaıez. 

Kadınları elde etmek için erkelder 
tarafından kuUamlan usullerin başh-
caları bunlardır. TabU her memlekete 
göre bunların incelikleri de değişir. Er
keklerin, baştan çıkarma usullerinden 
bazılarım birleştirmeleri de mümkün
dür. Fakat Don Juan demlen şahıslar 
umumiyet itibarile jrukanda sajalan 
tiplere mensupturlar. Yalnız sekizmci 
bir tip daha vardır ki, o da kadını ka
çıran erkeklerdir. Fakat bunlar ilk ve 
orta devirlerde yaşıyorlardı. Sekizinci 
tiple diğer yedi tip arasmda bir fark 
varsa o da sekizincide kadmm ilk an
dan itibaren erkeğin maksadım anla-
masıdır. 

Izmirde yangın 
üç dükkân 

tamamen yandı 
izmir (Akşam) — İzmirin Arasta 

çarşLsında bir yangın çıkmış, üç dük
kân tamamen yanmıştır. Yangımn se
bebi dikkatsizliktir. Dikatsizlik neticesi 
yangına sebebiyet veren tornacı Ali ve 
Robeno adliyeye verilmişlerdir. 

İzmirin ahşap dükkânlarının müte-
kâsif bir halde bulunduğu Arasta için
de çıkan yangın, çok tehlikeli olmuş
tur. İtfaiyenin gayret, fedakârhk ve 
modern vasıtaları olmasaydı bir anda 
çarşıda büyük bir adanın tamamen 
yanması tehlikesi vardı. 

Yangın, tornacı Ali ile Robenonun 
dükkânlarında tutkal kaynatmak için 
daima yaktıkları ateşten çıkmıştır. 
Yangın civardaki iki hasırcı dükkânı-
m tamamen, bir şekerci dükkânım da 
kısmen yakmıştır. Zarar, ziyan mikta-
n on beş bin lira raddesindedir. Dük
kânlardan yalnız biri sigortalı idi. 
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İKTİSADÎ MESELELER 

Ticaret birliklerine neden llizum var ? 

w * OYUKLU 
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TRAŞ BIÇAftl 
daha serMir 
daha sağlamdır 
daha keskindîr 
daha dayamkhdır 

•^ktte 

Piyasada ayni mal üzerine ihracat 
yapan tacirlerin kendi aralarmda bi
rer birlik kurmaları artık zarurî bir 
şekil almıştır. Bu zaruret nereden ileri 
geliyor? Bunu izah edelim: Son sene
lerde, Avrupa memleketlerinde hükü
metlerin dış ticaret işlerine müdaha
lesi yüzünden ticaret münasebetleri 

eski serbes şeklini kaybetmiştir. Meselâ: 
Almanya ile serbes bir surette alış ve
riş yapmak mümkün değildir. Bir Al
man firması, Türkiyeden mal alacağı 
zaman, fiatleri kontrol dairesinin mü
saadesini almağa mecburdur. HasıU bu 
gibi kayıdlar neticesinde ihracat ta
cirlerimiz tek ahcı ve tek fiat karşısın
da kalıyor, halbuki ticaret âleminde 
bir malın karşısına muhtelif alıcılarm 
çıkması ve bu alıcılar arasında o mala 
karşı görülen taleb yüzünden fiatin 
artması lâzımdır. Bugünkü ticaret, bu 
nevi rekabet esaslarına dayanan bir 
saha olmaktan çıkmış, bir teşkilât ta
rafmdan tanzim edilmiş ve tek fiati 
olan ve taleblerini sistematik bir suret
te idare eden bir iş haline girmiştir. 

Halbuki ihracat tacirlerimiz, bir ma
lı satarken yekdiğerine rakip bir vazi
yete girdikleri için icabında malm fl-
atlni de düşürmektedirler. Bir tek ail
emin karşısına muhtelif satıcılar çık
tığı zaman, pek tabii olarak fiat düş

künlüğü gibi hâdiselere meydan verilir. 
Yapılacak iş, ihracat işlerini teşkUât-

landırmaktır. Nitekim bu fikir ilk defa 
olarak burada Ueri atılmıyor. Bu fikri 
tahakkuk ettirmek için îktisad vekâle
tinde, «İhracatı teşkUâtlandırma bü
rosu» diye bir teşekkül mevcuttur. Bu 
teşekkül senelerdenberi ihracat işleri
ni tanzim etmek için tedkikler yap
maktadır. Fakat ihracat piyasasını tan
zim etmek teşkUâth alıcılarm karşı-
smda münferid vaziyette kalan ihrar 
cat tacirlerini müşkül mevkiden kur
tarmak için biraz acele etmeliyiz. De
mek istiyoruz ki, ihracatı teşkilâtlan
dırma bürosu, projelerini biran evvel 
tatbik sahasına koymalıdır. — H. A. 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI: 
^. ru 

Bu bir Türk filminin ismidir. Da-
rÜlfünunlu bir genç mütareke yılla-
nnda bir kaza neticesi, tıafızasmı 
kaybediyor. Tam on beş sene normal 
hayatmm son yıllarmdaki hatırala-
nn âleminde yaşamıştır. On beş yıl
lık bir uykudan sonra bir tesadüfle 
ameliyat oluyor. Ve dlmağmdaki bu 
anzadan kurtuluyor. Uykulu genç 
uyanmca hayret, hattâ korku hisset
mektedir; memlekette o kadar değiş
me, o kadar baş döndürücü bir iler
leme var. On beş yıl önce ile on beş 
yıl sonra, bir ışık - gölge tezadüe bu 
gencin açılan gözlerine aksettirilmiş
tir. Mevzu bu!... 

İsim güzel; fikir, buluş güzel; se
naryo muvaffakiyetli; konuşmalar 
çok tabiî ve hattâ maharetli. Hele 
bir kısım parçalar, heyecan verici ve 
düşündürücü. Yerli musiki, iyi yer
leştirilmiş. Sevdiğimiz sanatkârları 
görüp işitiyoruz. Tabiî ve sunî de
korlar iyi seçilmiş, iyi yapılmış. Yir
mi dört saat içinde mevzua en uyar 
•akitler, yerli yerinde. Ona emeğini 
Yerenleri takdirle görmemek elde de
ğildir. Bütün bunlar iyi. Fakat... 

Fakat, diyorum, birşey söylemek 
için bu filmi tenkid, artistlerin rolle
ri hakkında mütalâa, benim işim de
ğil. Ben daha başka bir noktaya do
kunacağım. Yukanda saydığım bu 
iyiliklere rağmen neden bu filim mu-
yaffak sayılamaz? Onu söyliyeceğim. 

Hepimizin bümemiz lâzım bir ha
kikat ki bugün, hiç birşey, büyük 
bir inşa: construction ruhunun dirü-
tlcl nefesile var olmadıkça ayakta du
ramıyor. Felsefe, ilim, sanat, hep bu 
Ijüyük kuruluş hendesesine dayan
maktadır. Kulübe, mimarîden; biblo, 
beykeltraşlıktan; suna, edebiyattan; 
poşad, resimden sürgün edilmiş gibi
dir. Asnmız, bütünlerin ve bütünlü
ğün aandır. Oöz, her eserde önce 
«Heyeti umumiye» ye bakıyor. Te
ferruat, (Bütün) İçinde gördüğü va-
•Ife ve hizmet nisbetinde müsamaha 
görüyor. 

Ük iş bütünü Tücude getirici un-
•urlardan başhyor. Mermer taklidi 
alçı, tunç taklidi teneke bir binanın 
jüzünde re rücudımda ne kadar iğ
reti durursa bir piyeste amatör artist, 
I»ir romanda uydurma kahraman, bir 
fllrde yapmacık esprlt de öylece bir 
•rzasttır; kâğıddan sahtiyan, kedi 
gemiğinden fU dişi gibi. Bir defa her 
eseri vücudlandıracak unsurlar, asil, 
hilesiz ve teiniz olmalıdır. 

Herşeyden önce sanatkâr, bu un-
•urlan kendi mevzuunda elde etmiş 
bulunmalıdır. Realizm, burada san-
atkân kendine çeker. Hayat içinde 
kökü olmıyan fikir, hayal^ şahsiyet 
Te şahıslar onu dalâlete götürme-
melidir. Filmde Neyzen Tevfiğin otur
duğu kahvedeki insanlar, böyle bir 
realitenin parçalandır. Dava bu sah
nenin olduğu gibi filme çekilmiş ol
masında değil, o realiteye yaşıyor 

halini vermekjıedir. Bu, ister sunî, is
ter tabii olsun; oluşımdaki haille 
temsil edUebUmelidir. İpekten yapıl
mış bir papatye ile bahçeden kopa
rılmışı birbirinden farkedilemyiorsa 
her ikisinin temsil kıymeti müsavi 
demektir. 

îçte tam bu noktada teknik başlar. 
Bir makine sanati olan sinemada bu, 
fevkalâde mühimdir. Oyımcaklardan 
yapılmış ve beş altı metre murabba-
lık bir masa sathını ancak işgal edebi
len yapma bir şehrin evleri yüksekliğin
den bir adam, damdan dama atlarken 
seyirci, eğer şehri şehir, evi ev, -da
mı dam, adamı adam gibi görüyor ve 
onun bir oyuncak olduğunu farket-
mlyorsa bu görüşün sahicisini gör
mekten kıymetçe hiçbir ayrılığı yok
tur. Esasen teknik, ilmin sihirbazh-
gmdan başka nedir ki!... 

Arka ayaklan üzerin dayanıp şahla
nan mermer bir at, namludan geçer
ken aldığı süratle dört beş yüz met
re ilerideki bir göğsü delen minimini 
kurşun, kilometrelerce uzaktaki bir 
adamın sesini dinleten radyo, bun
lara alışmcıya kadar bizi, bu sihir
bazdan daha mı az şaşırttı, düşün
dürdü ve büyüledi? Teknik, izahı ka-
bU ve tabiat kanunlarına dayanan 
bir Şaşırtmaca değil midir? Bugünün 
üeri tekniğini, benimsemeden, kul
lanmadan her hangi bir işi yapmıya 
kalkmak, manivelayı bulmadığımız 
devirlerde birkaç tonluk bir kütleyi 
yerinden oynatmıya benzer. 

Farzedelim ki yapacağımız eser için 
unsurianmız sağlam, tekniğimiz kuv
vetli. Yine iş bitmiş değUdir. Bu un-
surlan terkib etmek ve terkib edişte 
teknikten edilecek istifadeleri tayin 
edebilmek için toplayıcı, kurucu ve 
yaratıcı bir fikrin bizde doğmuş ol
ması lâzımdır. Kurucu ve inşacı ruh, es
prlt constructif işte budur. Büyük eser
leri yapmakta bu ruh, dehâ derece
sine yükselir. Meselâ yeni bir felsefe 
sistemi kurmak, Süleymaniye gibi bir 
mimarî eseri inşa edebilmek, gökler
de yol alabilecek bir âlet keşfetmek, 
inşa ruhunun dehâ mertebesine er-
mesile yapılabilecek işlerdendir. 

Unsur, teknik ve inşa... Bunlan, 
Güneşe Doğru filmini seyrederken 
yalmz bu güzel (Hüsnü niyet) eserin
de değU, bütün üim ve sanat eserleri
miz için düşündüm. Mükemmele el
bette noksanlardan gidilir. Tecrübe, 
muvaffakiyetin ilk şartıdır. Bu filme 
zekâ, emek ve para sarfedenler, bo-
guna bir zahmete girmiş değillerdir. Ha
yatında bir iş yapmayı kafasına koy
muş her ferdimiz gibi onlar da bu 
eksikleri tamamlıyarak bize her cep
hede tatmin edici yeni eserler vere-
bUirler. Karanlıkta kalanlar, karan-
hğı tabu hal sandıklan zaman tehli
ke vardır. Eğer onlar, uzaklarında 
bUe olsa, ışığın mevcudiyetinden ha
berdar iseler, ona doğru yürüme 
cehdini ruhlarında buluyorlarsa ay-

Hatay heyecan içinde Fransız 
tehdidi para etmiyor 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
tir. Delege, anayasada bayrak hak-
kmda hiçbir kayıd bulunmadığı ve 
siyaseten Sancak Smiyeye bağlı bu-
lımduğu cihetle Suriye bayrağı çekil
mesinin gayet tabiî ve hukukî bir ha
reket olduğunu söylemiştir. 

Bunun üzerine Türk heyeti murah-
hasası bir tek Fransız veya Suriye 
ba'yrağı çekildiği takdirde binlerce 
Hatay bayrağı çekileceği ve bunun 
önüne geçmek mümkün olmadığı ce-
vabmı vermiştir. 

Fransız delegesi, Türk heyeti mu-
rahhasasınm noktai nazannın kabul 
edilmesine imkân olmadığmı ve Ha
tay bayrağı çekildiği takdirde kan dö
küleceğini ve bundan vazgeçilmesini 
bildirilmiş ise de heyeti murahhasa 
noktai nazarında ısrar etmiştir. Ay
ni günde Türk heyeti murahhasası 
delege tarafmdan iki defa daVet edil
miş ve belediye dairelerile hükümet 
merkezlerinde ve jandarma dairesin
de nazarı dikkati celbetmiyecek su
rette, her şehirde yalnız üç aded Su
riye bayrağı çekilmesine heyeti mu-
rahhasanm muvafakat etmesini ta-
leb etmiş ise de Türk heyeti murah
hasası bir tek Suriye veya Fransız bay
rağı çekilmesini bUe kabul edemiye-
ceğini ve ahalinin buna tahammül 
etmesine imkân olmadığını, halkm 
Suriye otoritesine nihayet verildiğini, 
Suriye bayrağının ortadan kalkma-
sile anlıyacağım ve bayrak açıldığı 
takdirde bımdan doğacak bütün fe-
nalıklann müsebbibi kendileri olaca
ğını tekrar bildirmiştir. Delege, Su
riye bayrağı çekilmediği takdirde bay
rama iştirak edemiyeceğini ve yüksek 
komiser Kont de Matel'in Sancağa 
gelemiyeceğini ve bayram yapılmıya-
cağını ileri sürmüştür. 

Bayramdan bir gün evvel Türkler 
tarafından yapılmakta olan takı za
ferler menedilmiş ve bayram hazırlık
ları durdurulmuştur. Türklere yalnız 
Halkevi binası dahilinde bayram ya
pılması ve hariçte hiçbir tezahüratta 
bulunmamalan bildirilmiştir. Türk
ler, bu vaziyeti protesto ederek bay
ram yapümıyacağma dair tahrirî teb
ligat istemişlerdir. Bunun üzerine 
bayram gecesi geç vakit Türk mahal
lelerinden harice çıkmamak şartUe 
takı zaferlerin yapılmasına müsaade 
edilmiştir. 

Bu tazyiklere ve tehdidlere rağmen 
Hataym her tarafmda bayram yapıl-
ımş ve köylerden yalnız Antakya mer
kezine on bin köylü gelmiştir. Fran
sızlar köylülerin Antakyaya gelmesi
ni yasak etmek istemişler, şehre gele
cek köylülerden ikişer lira nakdî ceza 
alınacağım bildirmişler ve bıma mü-
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dmlığa çıkacaklannda şüphe yoktur. 
Bu filmin adı, hepimiz için, ilim ve 
sanat adamlarımızm hepsi için müş
terek parola olmalıdır: Güneşe 
doğru!... 

Hasan - Âli Yücel 

masil birçok tehdidler yapmışlarsa da 
Hataym her tarafmda büyük bayram 
yapılmasına mani olamamışlardır. 

Fransızların aylardanberi her va
sıta ile ve daima Türklük aleyhinde 
yaptıkları propagandalarm hiçbir se
mere vermediği bütün Hatay halknun 
bu bayrama iştirak etmesile sabit ol
muştur. 

Fransızlar, düştükleri vaziyeti bir 
türlü hazmedemediklerinden, ne ya
pacaklarım şaşırmışlar ve gayri şuurî 
hareketlerde bulunmağa başlamışlar
dır. Biri Köprübaşmda, diğeri Türk 
konsoloshanesi önünde yapüan iki ta
kı zaferi bayrain programmda yoktur 
bahanesile yıktırmışlar ve ankazmı 
müsadere etmişlerdir. Türk heyti mu
rahhasası bir gün zarfmda üç defa 
Fransızlara protesto çekmiştir. 

Konsoloshane önünde yıkılain takı 
zaferin bulunduğu yere binlerce Türk 
halkı hücum etmiş ve kan dökülmesi
ne güçlükle mani olunmuştur. Tak 
yıkıldıktan ve Fransız kuvvetleri ta
rafmdan konulan ve üç saat devam 
eden kordon kaldırüdıktan sonra aha
li büyük kütleler halinde konsolosha
nenin önüne gelerek tezahürat yap
mış: (Yaşasın Atatürk, yaşasın Tür
kiye Cumhuriyeti) âvazeleri mütema
diyen yükselmiştir. 

Ahali akın akın konsoloshanenin 
önüne gelerek hissiyatmı izhar etmiş 
ve sabaha kadar millî oyunlar oynan
mıştır. Halkevi binasının bahçesinde 
müteaddic^ hatipler tarafından bir
çok nutuklar söylenmiştir. 

İlk nutku Türk heyeti mümessilesi 
âzasından Dr. B. Vedi söylemiştir. B. 
Vedi irticalen söylediği bu nutukta 
bu bayramın bütün Türk dünyasına 
aid olduğunu, Sancağın Hatayla olan 
münasebetini, tarihten binlerce sene 
evvel gelip yerleşen Türkleri buralar
dan hiçbir kuvvetin söküp atamıya-
cağını, arz üzerinde hayat baki kal-1 
dıkça Türklüğün de burada her vakit 
hayat ve kuvvet bulacağını, on sekiz 
senedenberi devam eden haksızlık ve 
tazyiklere rağmen, şimdi bile mevcud 
emlâkin yüzde yetmişinin Türklere 
aid olduğu kayden sabit bulunduğu
nu söyleıhiş, Türklerin akalliyetler-
le binlerce senedenberi kardeş gibi 
geçindiklerini ve hiçbir millete ga
razları olmadığını ve akalliyetler ara-
larmda olan zıddiyetin hasis menfa
atler peşinde koşan politikacılar ta
rafmdan zorla çıkanldığmı anlattık
tan sonra: 

— Arap, Ermeni Hıistiyan millet
lerinin liderleri gelsinler, işte bu kür
süden milletim namına onlara elimi 
uzatıyorum., bizim hiç kimseye millî 
kinimiz yoktur ve Hatay Hataylılara 
aiddir. Yakın zamanda burası Şarkm 
İsviçresi ve arzın Cenneti olacaktır., 
demiştir. 

Müteakiben Atatürkü, Türk hükü
metini ve Hatay davasında çalışanlan 
ve Türk milletini hüi'metle selâmla-

KADiN KÖŞESI 

Kürk pelerin 

Kahve rengi anyo raze kürkünden 
gündüz giyilecek pelerin. Bu kap 
kahve rengi, yeşil veya şarabi elbise 
üe giyüebilir. Şapkası kahve rengidir. 

•wHtıWMtimHimtııııiMlHMlMiııımi"imıııı»nMiımııımtıın IHIM^ 

F e c i b i r ö l ü m 
Karaman (Akşam) — Kışlık üıtiya-

cım temin için Karamanlı tüfekçi 
Mustafamn İpsala nahiyesinden sa
tın aldığı ağaçları Karamana nak
lederken Sudurağı köyünden Kör Mu
sa oğlu İbrahim Coşkun kınlan ara;-
bamn altında kalarak ölmüştür. 

ıııııııııııııııııııııııı»ıı:tısııııuı::::iiı« 
diktan sonra kürsüden inmiştir. 

Bunu müteakip Türk heyeti mü-
messilesinden B. Vedi Karabay kür- . 
süye çıkmış, Türklüğün HataydaM 
hukukunu ve vaziyetini mufassalan 
teşrih etmiş ve uzun bir hitabede bu
lunmuştur. Dr. B. Arif te nutkunu gür 
ve heyecanlı bir sesle söylemiştir. »1 

Dr. Sıtkmm selis ve güzel nutku sü
rekli surette alkışlanmıştır. Daha bir
çok gençler söz söylemişlerdir. Gece 
sabaha kadar Halkevlnde ve bütün 
caddelerde şenlikler yapılmış mUll 
oyunlar oynanmıştır. Alevî, sünn! 
Arap ve Ermenilerin büyükleri Halk-
evini ziyaret etmişlerdir. Halkevine 
davet edilmiş bulunan delege, İsken-
derunda meşgul bulunduğundan, ge
lemiyeceğini tahriren bildirmiş ise de 
gece Halkevine gelmiştir. 

GONUL HINCI 
Yazan: Perihan Parlai Tefrika No. 

Aradan bir hafta geçmişti. Bir tatil 
sabahı Floryaya gitmece karar ver
dik ve erken trenlerden birine yetiş
mek üzere evden çıktık. îstasyona 
yaklaştığımız bir sırada (Deli Ömer) 
koçarak arkamdan geldi. Gözleri kı-
tannış, sık sık soluyordu. Çok hele
canlı idi. 

— Ne var Ömer? dedim. 
— Aman Banu hamm size yetişemi-

yeceğim diye çok korkmuştum., ham-
dolsun yetiştim. Sabahleyin pencere
nin kenarında oturmuş sokağı seyre
diyordum. Sizüı geçtiğinizi gördüm., 
biraz sonra (beyaz perilerim) etrafımı 
aldılar: «Koş Banu hamma söyle, bu
gün evinden uzaklaşmasın. Yoksa ba-
fina bir kaza gelir» dediler., bunu du
yar duymaz hemen kendimi sokağa 
attım., ne zamandanberi arkanızdan 
koşuyorum. 

Zavallı ömerin büyük bir helecan 
ve safiyetle anlattığı bu saçmalara 
İkimiz de gülmekten kendimizi ala
mamıştık! 

Enis: 
— Haydi sen eve dön Ömer! dedi, 

ben onu muhafaza ederim. Hiç bir şey 
olmaz. 

O, bu teminatı dinlemek bile iste
miyor, ayaklarını yere vurarak ısrar 
ediyordu. Enise fransızca onu aldat
mak İçin biraz dönmemizi, arka yol
dan tekrar istasyona gelmemizi söy
ledim; muvafakat etmedi ve Ömere 
sert bir sesle bağırdı: 

— Başımıza bir de sen mi çıktın? 
Her iş bitti, delilere meram anlatmak 
kaldı. Haydi bakaUm hemen dön git. 
Bize treni kaçırtacaksın... 

Zavallı Ömer büsbütün şaşırmış, 
gözleri dolmuş yalvarır gibi bana ba
kıyordu. 

— Ömer sen merak etme, ben şimdi 
dönerim, dedim, fakat sen de hemen 
eve dönersen.. 

Bunun üzerine derhal yanımızdan 
uzaklaştı ve geldiği yoldan yavaş, ya
vaş geri döndü. 

O gün akşama kadar ağlar gibi yal-
vanr hali, acıklı bir hayal gibi gözle
rimden uzaklaşamadı. Her yerde ve 
her zaman onu görüyor, sesini tekrar 
duyuyor gibi oluyordum. Bu zavallı 
insanın haleti ruhiyesini anlamak ne 

güçtü? Acaba beni ne hisle yolumdan 
alıkoymak istemişti? 

Bu vakadan sonra onu bir daha hiç 
görmedim. 

— Hareketinden evvel onunla son 
bir defa görüşmediniz mi? 

— Hayır! 
— Bilâhare muhabere etmediniz 

mi? 
— Katiyyen! 
— Nerede olduğunu biliyor miy

diniz? 
— Bu hususta en ufak bir malûma

ta bile malik değildim. 
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— Bir gece geç vakit (Park Otel) 
den dönüyorduk. 

İnce bir sonbahar rüzgârma kendi
mi vermiş, süzülerek bulutlara yasla
nan mavimtırak mehtabın sıklaşan 
ağaçlıklardaki akislerine dalmıştım. 

Onu göiTOiyeli uzun bir zaman geç
miş, hazana yaklaşan ömrüme bir kaç 
ay daha katılmıştı. 

Enis bir gölge gibi beni takib ettiği 
ve yalmz hiç bir yere gitmeme fırsat 
vermediği için ona ait en ufak bir ha
ber "bile alamamıştım. 

Belki de buralardan çoktan gitmiş-
til 

Muztahb ve talihsiz hayatımın ye
gâne tesellisini son bir defa görmek
ten beni mahrum eden sebeplere lanet 

ediyordum. 
O kadar dalmışım ki Emsin konuş

masından âdeta ürktüm. Sesinde bir 
istihza, intikam almaktan mütevellid 
garib bir neşe vardı: 

— Sana söylemeği unuttum, bu sa
bah bankada Cehdi ile karşılaştım. 
Teyzesinden kalan köşkü satmış, ga
liba bugünlerde gidiyormuş... 

Hain bir zevkle kalbime hitab 
eden bu kelimeler belki bütün 
mevcudiyetimi zehirlemeğe kâfi geldi! 
O anda her şeyi göze almış, her ne ba
hasına olursa olsım kalbimin sesine 
tâbi olmuştum ve her şeyi çiğnemek 
istedim! 

Fakat, hayatta beni daima itidale 
sevkeden vicdani borçlarım bir cana
var pençesi kuvvetUe buna mâni oldu. 
Ve ben gene o zavalh esir tevekkülü ile 
kalbim parça parça olurken riyakâr 
bir ahenkle şu cevalM verdim: 

— Ya? Çok iyi!... 
Aradan iki gün geçmişti. Bu sıralar

da Enis her zamankinden fazla bir düş
künlükle benimle meşgul oluyor; (hiç 
belli etmediğün halde, ruhi utu-ablan-
mı tahmin edebildiği için olacak) be
ni avutmağa çalışıyordu: Vazifesini 
İhmal ediyor, hemen bütün gün beni 
gezdiriyor, ne yapacağım bilemiyordu. 

Fakat bütün bunlara rağmen maa
lesef dünyamn belki en muztarib in
şam bendim! Sevdlĵ lm insanın ben

den ilelebed uzaklaşacağım ve gene 
bu zelil ve hürriyetsiz ha3ratla baş ba
şa kalacağımı düşündükçe teessürüm 
hâd bir şekil ahyor, bu acıjra nasıl ta
hammül edebileceğimi kendi kendimö 
soruyordum. 

Bir akşam üzeri bahçede dolaşırken 
müvezzi bir mektup getirdi. Heyecan
la zarfı açtım, Cehdiden geliyordu. 

Bana son bir defa verdiğim karar
dan dönmemi rica ediyor ve ne olursa 
olsun her şeyi feda ederek kendisini 
takib etmemi istiyordu. Mektubun 
sonlarında iki üç gün sonra îstanbu-
lu terkedeceğini ve son dakikaya ka
dar beni bekliyeceğinl ilâve ediyordu. 
Bu iki günü ne elim bir ıztırab içindt 
geçirdiğimi bilemezsiniz. ı 

Karalımdan dönmeme imkân yoktUt 
Onsuz yaşamak ta benim için ölüm 

demekti! 
Fakat her ne olursa olsım bu ikinci

sini tercih bilhassa ihtiyar ve zavall| 
bir kadının son günlerine hürnıel 
İçin elzemdi. >« 

Şahsi hislerim uğrunda bir kaç kişi* 
nin hayatını zehirlemeğe fte hakkım 
vardı? Bu temiz sevgiyi ölünciye ka^ 
dar gönlümde yaşatacak, bu ilk v« 
son şifamı talihsiz ve zavallı bcnliğ^-
de ilkbahar tazeliği ile anacak, yade^ 
decektim! Onun gideceği, belki hi4l 
dönmemek üzere gideceği günün gece* 
li gelmişti... lArlası var); 



Sabife 1 

Profesör Cemil diyor ki^ 

Izmirdeki yanlış hareketin 
akıbetinden sakınalım 

Liman meselesi halledilmedikçe İstanbul 
hiç bir zaman güzel bir şehir olamaz 

İstanbulua îman uzun müddet 
tatlı bir hayal gibi telâkki edilirdi. 
Bu ha3ral yakmda tahakkuk ede
cektir. Kıymetli bir şehircilik müte
hassısı, B. Proste bunun için lâzım 
gelen proje ve plânlan hazırlamakta
dır. Vali ve Belediye Reisi B. Muhid-
i ^ Üstündağ yakmda Ânkaraya ĝ -
öerek hükümet erkânile görüşec^ 
ve bu mesele hakkmda izahat verecek-
lir. Şimdiden Yenicamün etrafım 
sçmak için teşebbüsler vardır. Liman, 
kömür depolan için de projeler ha-
2irlanmaktadır. 

Eski Şehremini profesör Cemil To-
puzluoğlu İstanbulun iman işile öte-
denberi alâkadar olmuş, bıma dair 
risaleler neşretmiştir. Profesör Cemil 
Topuzluoğlu, bir muharririmizle gö
rüşürken bu mevzu etrafmda bazı 
kıymetli mütalâalar söylemiştir. Pro
fesör diyor ki: 

— Büyük Önder Atatürkün geçen
lerde, Millet Meclisinin açılması mü-
tıasebetüe irad buyurduklan nutukta 
İstanbulun iman için hükümet büt
çesinden yardım edilmesi hakmdaM 
beyanat ve direktifleri, İstanbul hal-
kmı ve güzel İstanbulu sevenleri çok 
sevindirdi. Ben bir gazetede bundan 
evvel: «Atatürk isterse İstanbulu on 
senede tamnmıyacak bir hale getirir» 
demiştim. Yine bundan sekiz, dokuz 
ay evvel neşreylediğim (Yannki İs
tanbul) adındaki risalemde de gjüzel 
İstanbulumuzun şimdiki gibi harap 
ve perişan bir halde kalmıyacağım, 
iptida! büyük Inr köy halinden çıka
rak ergeç imar edileceğini, şehrimi
zin medenî ve asrî bir kisveye sokul
masının da senelerce sonraya, ahfar 
dımıza değil, akıllara hayret veren 
ve yapılması imkân haricinde olan 
bir çok işleri başaı-an Halaskar Atar 
türke nasib olacağım yazmıştım. 

İşte görüyoruz ki her başardığı işte 
olduğu g:ibi münasib zaman gözeten 
Ulu Önderimiz İstanbulun imarım 
da bizzat ele aldı ve bu güzel şehri de 
imar etmeğe karar verdi. Son gün
lerde hükümetimizin İstanbulu imar 
için her sene bütçesinden 2,5 milyon 
lira ayıracağuu ve çok kıymetli Nafıa 
VekUi AU Çetinkayanm da bu hayırlı 
işe önayak olarak tramvay şirketin
den aldığı bir buçuk milyon lirayı 
Yenicaml etralınm açılmasına v« 
Eminönünün imar ve tanzimine tah
sis edeceğini gazetelerde okudum. 
Bütün bu güzel haberler üzerine bir 
kaç sene sonra İstanbulun güzelleşip 
temizleneceğini, asri bir şekil alaca-
ğmı gözümün önüne getiriyor, âdeta 
çocuk gibi sevinmekten kendimi ala-
taıyorum. 

İstanbulun iman için muntazam 
bir istikbal plâm hazırhyarak esaslı 
surette çalışmak lâzımdır. Kaşelerini 
kaybetmiyerek, âbide ve asanatikayı 
yerinde bırakarak kısım kısım bir 
çok mahalleleri tarla kaidesine göre 
istimlâk edümek üzere tanzim edil
miş bir harita yapmak lâzımdır. Bu
nun için de her sene en aşağı 10 - 15 
nıUyon lira tedarik ederek 30 - 40 se-
toe çalışmak icabeder. 

L m ı a n m e s e l e ^ 
Ben evvelce, şehrin müstakbel plftr 

lu hazırianıricen behemehal limamn 
JDıevkünin kati surette tesbit edilme
sini ve liman mevkü tamamiie taay
yün etmeyince şehrin müstakbel 
^lân ve projelerinin tatbik olımma-
hıasını, hattâ bir çivi bUe kakılma-
»îiasuu tavsijre etmiştim. Halbuki bir 
taraftan İstanbul limamnın Yedl-
kule taraflanna taşınmasuu esas it
tihaz eden B. Proste İstanbulun müs-
lakbel plânını hani hani yapmakla 
,Ugraşıricen diğer taraftan bugünkü 
İimanın eski yerinde bırakılarak tevsi 
!Ve ıslah edilmekte olduğunu, büyük 
Jtömür depolanmn da Kuruçeşme 
koyunda yapılmak üzere olduğunu 
işitiyoruz. 

Liman ile behemehal yanmda bu-
îunmaa lâzrnı gden büyük kömür 
depolarının Yenikapı taraflanna ve 
Aîaliçteki tersanenin de hmlt kö^f^ 

zine taşmmasına taraftar okluğumu. 
muhtelif vesilelerle söyledim. Aksi 
takdirde, yani kömür depolan liman
dan uzak olarak Boğaziçinin en gü
zel semtlerinden Kuruçeşmede, li
man da yine İstanbulun en güzel 
bir tarafmda bırakılırsa İstanbul hiç 
bir zaman güzel ve modem bir şehir 
olamaz. Böyle yapıldığı takdirde gü
nün birinde yapılan işin isabetsizliği 
anlaşılacak ve nihayet limanın kö
mür depolarüe birlikte YedUcule ta
raflanna nakledUmesine mecburiyet 
hasıl olacaktır. Bu suretle sarfedüe-
cek mUyonlar Iıeıiıava olacak, B. 
Proste'un tanzim ettiği plân da, sırf 
bu yüzden tatbik edilemiyecek, İstautı-
bul imarı da sürüncemede kalacaktır. 

Bugün de size söyliyebilirim ki şeh
rimizin imanna yanüş bir tarzda 
başlıyonız. Liman işi iyice tedklk 
edilmeden İstanbul için çok hayati 
olan imara karar verilmelidir. Hele 
belediyemiz İstanbulu imar ve tan
zim için senede 10 - 15 milyon lira 
tedarik etmeden işe başlamamalıdır. 
Yoksa şimdi elme geçecek olan bir 
iki milyon lira şuraya, buraya serpi
lerek kaybolur. 

İşte bundan dolayı bugün ısaym 
Nafıa Vdcili Ali Çetinkayanm tram
vay şirketinden alarak şehrimize 
tahsis ettiği bir buçuk milyon lira-
nm Yenicami önündeki binalarm is
timlâki için hemen sarfedilmesini 
muvafık bulmuyoırum. Şimdilik bu 
bir buçuk milyon liraya hiç dokun-
mamah. Belediyemiz, hükümetin ge
lecek sene bütçesinden şehrimiz için 
ayıracağı 2,5 milyon lirayı, bazı be
lediye resim ve vergilerine - halkı hiç 
sıkıntıya sokmıyacak surette - yapı
lacak cüzî zamla elde edilecek büjrük-
çe bir parayı kasasma koyduktan 
sonra imar işine başlamalıdır. 

tlkîş 
İlk iş olarak Eminönü, Balıkpazan, 

Sirkeci taraflanm kamilen ve bir 
hamlede istimlâk etmeli, sokak ve 
meydanlarım açmah, bundan sonra 
belediyenin elinde kalan çok kıymet 
ve değer kazanacak arsalan satarak 
elde edilecek mühim mikdardaki pa
ra ile bu cihetlerin kanalizasyonlan, 
asfalt yollan ve Sirkeci ganmn Ye
nikapı taraflanna taşınması temin 
edilmiş olur. 

Halbuki ayn ayn mevkUerde kü
çük, küçük kıtalarda istimlâk yapı
lırsa belediye bu hususta daha ziya
de para serfetmeğe mecbur kalır. 
Hem de büyük mikyasta istinüâk 
yapmadığından elinde satılacak ar
salar kalmaz ve yukanda söylediğim 
istifadelerden de mahrum kahr. 

Yenicami kemeri 
Bundan başka müstakbel harita 

ve projeye uygım olmıyarak şurada, 
burada parça parça açüacak sokak 
ve meydanlar bUâhara beğenilmiyece-
ğinden bu projelerin sık sık değişti
rilmesine mecburiyet hasıl olacaktır. 

Meselâ Yenicamün güzelliğini 
; meydana çıkarmak için önünde

ki binaların yakmda yıkılacağı-
m işitiyoruz. Bu esnada pek çok 
seneler evvel padişahm biri tarafm-
dan cuma günleri camiin ikinci kar 
tındaki sultan mahfili denilen ma
halle kadar at üzerinde gidebilmesi 
için canûin sol tarafına ve bitişiğine 
yaptırılmış olan yüksek ve biçimsiz 
binanm asan atikadan olduğu ba-
hanesile yıktınlmayıp yerinde bıra
kılacağında hattâ B. Proste'un dahi 
ona göre Eminönünü tanzim etmek
te ve projeler hazırlamakta olduğun
da şüphe yoktur. 

Halbuki camiin önündeki binalar 
kaldmlınca camii güzelleştirmek şöyle 

dursun, bahsettiğimiz o koskocaman bir 
na oralanm büsbütün çirklnleştirecek 

ve pek çoklanmız keşke camiin önün
deki binalar yıkılmasaydı da bu pek 
sakU manzara meydana çıkmasay
dı dlyece^. 

(îkvmı tS inci Mhifeİt) 

Meğer af şaka 
yapmış ! 

Sinema ytkhzı CUrk 
Gablenin başına gelenler 

Hollivutım meşhur filim yüdızı 
Clark Oable ata binmeğe çok merak
lıdır. Artistin Sunny admda çok sev
diği bir atı valrdır. Atı üe aralan çok 
iyidir. Biribirlerine hafif tertip şaka 
yaparlar. 

Clark Gable geçen gün bir gezin
ti için atmı almağa gittiği zaman at, 
artistin saçlarım yakalamış ve adam-
aküh çekmiştir. Etrsıftan artiste yar-
duna koşuşulması üzerine at Clark 
Gable'yi bırakmıştır. Fakat birkaç tu
tam saç a:ğzmda kalmıştır. 

Atm kudurmuş olmasmdan korku-
larak kendisi müşahede altma aldınl-
mışsa da böyle bir şey olmadığı anla-
şümıştır. At, meğer Clark Gable'y» 
şaka yapmış] 

İki keşif 
Çam sakızından gözlük 

cam ı̂, dalganın yüksekliği 
İngilt^rede çetm sakızından suni 

adeseler imaline çalışılmaktadır. Bu 
adeseler fotoğraf makinelerinde, göa-
lüklerde, dürbünlerde, teleskoplarda 
ve sairede kullanümaktadır. Yeni 
sunî adeseler tıraş edilmeğe hacet kal-
maksızm doğrudan doğruya yerleri
ne konulabilmektedir. Bir de sunî 
adeselerde ziyanm nüfuz kabiliyeti 
hakikî cam Eideselerden yüzde otuz 
beş daha fazladır. Bımdan başka ul-
tra - viyolet şualar da sunî adeseler
den daha kolaylıkla nüfUz edebilmek
tedir. 

Son zamanlarda yapılan ikinci keşif 
te şudur: 

Gemi inşaatmda dikkate alınması 
lâzım gel«ı mühim noktalardan bi
risi de deniz dalgalannm uzunluğu 
ve yüksekliğidir. Şimdiye kadar bu 
hususta yapılan tedkikat hep tahmi
nî ölçüler meyadana çıkanyordu. 
Son zamanlarda yeni imal edilen öl
çü âletleri sayesinde Şimalî Atlas Ok
yanusunda: fırtmalı g^ünlerde üç yüz 
metre uzunluğunda ve 16 metre yük
sekliğinde dalgalar tesbit edümiştir. 
Bu ölçüler, bugüne kadar tesbit edi-
l«ı uzunluklann ve yüksekliklerin iki 
mislidir. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Tiazan: Arif C. Desker Tefrika N». 22-

Ah-Sing: "Herşey yolunda... Ben de icab eden 
develeri hazırlattım.*.,, dedi 

F a z l a v e r g i t a h a k k u k e t t i r e n 
ü ç m e m u r h a k k m d a t a k i b a t 

y a p ı l ı y o r 
Beyoğlu bina ve airazi tahakkuk şu

belerinde bulunan vergi memurlann-
dan üç kişinin bazı mükelleflere ta
hakkuk ettirilmesi lâzım gelen vergi
den fazla olarak vergi tahakkuk et
tirdiği, yapılan tedkik ve teftişler 
neticesinde anlaşılmıştır. Bu üç mo-
mur ha^kkında derhal kanuni takibat 
yapılmış, yanlış tahakkuk ettirilen 
kayıtlar tashih edilmî ^ BOMuliyetl 
ikinci derecede görülen memurlardan 
biri de Kasımpaşa şubesine verilmiş» 
tir. Bu hadise üzerine kanuni nlsbet 
y^ miktaıiar baridada t/üüt v«ydıut 
f ı ^ oUnk ?ıcgl talıakİEBie etttna 
mamuıium şHMetto cfnlındmlici* 
ğı Blâkadarlaira bildirilnüştlr. 

Foyamız meydana çıkar. Ancak tü
fekleri ramiyet altma aklıktan sonra 
askerlerimizin geri dönmesini temin 
etmeliyiz. 

Hang-Fao parmaklarımn ucüe çay 
fincanım tutarak ağzına götürüriten 
oıdişeli bir tavırla arkadaşına dedi 
kü 

— Fakat Japonlan da bu esnada 
uzak bulundurmamız lâzım. Onlar da 
hanr bulunmak isterlerse işimizi bo
zarlar. 

— Bı&a. bu noktayı da düşünerek 
ona göre tertibat aldım. Şayed Japon
lar bize refakat etmek isterlerse Ala-
tao dağlanndan gelen bir heyet mü
him bir meselenin müzakeresi için Ja
ponlan bir çok kabüe reisleri namma 
bir içtimaa davet edecektir. Japonlar 
bu daveti reddedemezler. Biz evvelâ 
bu davete itiraz eder gibi görünür, 
Japonlann da bizimle beraber bulu-
naımyacaklanndan dolayı teessüf ede
riz. Böylece maksadımızı hiç belli et
meden Japonlan defleriz. 

Ah-Singin bu izahatından sonra 
Hang-Fao dedi ki: 

— O halde her şey yolunda. Ben de 
icab eden develeri hazırlattın! Örtü
ler, çuvallar ve saire de satm alınmış
tır. Hayvanlar öbür gün Şarka doğru 
yola çıkacaktır. Ben onları Korlada 
karşılıyacağlm. 

Bu esnada bir uşak hiç gürültü yap
madan odadan içeriye girdi ve durdu. 
Ah-Sing onu görünce bir işaret yŝ Mi-
rak yanma çağırdı. Uşak dedi ki: 

— Dışanda iki kişi var. Huzurunu
za çıkmak istiyorlar. 

— Kimler? 
— Ben kendilerini tanımıyorum. 

Git efendine Çinin istikbali için çah-
şan yolcular ubudiyetlerini arzetmek 
IstiyorİEur de, dedüer. 

Ah-Sing arkadaşına seri bir bakış
la baktıktan sonra uşağma: 

— İçeriye buyursunlar! dedi. On
dan sonra Hang-Faoya dönerek: 

— İşte geldiler! sözünü ilâve ettL 
Biraz sonra iki Japon odadan içeriye 
girdi. Selâm ve kelâmdan sonra Tako-
mo Asa dedi ki: 

— Uşağınız Çumun gösterdiği bü
yük yardımdan dolayı size teşekkür 
ediyoruz. Sizin lûtfunuzla büyük bir 
tehlike atlatılmış oldu. 

Ah-Sing karşısındaki adamın ne de
mek istediğini anhyamadı. Buna rağ
men hayret ve taaccübünü hiç belli 
etmeden Japona cevap verdi: 

— Size yardım e t m ^ benim için 
fevkalâde bir şereftir. Her zaman em
rinizi yerine getirmeğe hazırım. Ben 
ve nem vsu-sa hepsi sizindir. 

— Müşterek işimizi tamamlamak 
için bütün haarüklarm tamam oklu
ğu haberini uşağımz Çum bize getir
diği zaman kendisine, bir gün evvel 
Kulcaya girerken Azapkapısmda 
rasgeldiğimlz iki kadınm ne olduğumu 
bilip bilmediğini sorduk. 

Ah-Sing bunu işitince içinin yağuun 
eridiğini duydu. Kurnaz Japonlar 
Rus casuslarUe aramdaki münasebeti 
haber aldüarsa eyvah! dedL Fakat 
Takomo Asamn aşağıda verdiği isa-
hat üzerine geniş bir nefes aldı: 

— Çum bize o iki kadınm Mongol-
lann hamnda oturduklanm söyledi. 
((İsterseniz kadınlara görünmeden si
ze onlan tarassud ettireyim» dedL 
Çumun bu teklifini memnuniyetle k»-
bul ettim. Bilirsiniz ki ben gelip g»> 
çffli bütün hâdiseleri bilip öğrenmeğe 
fazla ehemmiyet veririm. EKin akşam 
onunla beraber harım yamrrfaki bir 
evden han damma çıktık. Kadmlann 
oturduğu odanm tavanmdaki yarık
tan onlarm harekâtım mükemmelen 
görebiliyordum. Gîördüğüm şeylerde 
bir fevkalâdelik yoktu. Fakat bir ara
lık odalarının kapılan açılıp içeriye 
bir adam girince i§ değişti. Çünkü ben 
bu adamı tanıyordum. 

Takomo Asa burada sükût etti. Ah-
Sing gene endişeye düştü. Çünkü o 
her ne kadar uşağfı Çumu kervamn ele 
geçirilmesi için Japonlara yardım et
mek üzere onlann nezdine gönder
miş ise de hakikatte maksadı Çum va-
atâsUe Japonlann icraatım ve har^ 
kâtını neıuet altında bulundurmak 
İdi Şimdi Ufajhhin Japonlar tarafm-

dan para ile elde edilmiş olduğımu an-
hyordu. Yalnız, Japcmlarm Rus ka
dınlarla ne alâkalan olabUeceğini bi
lemiyordu, meğer ki onlann Rus ca
susu olduklarım Japon ajanlan da 
haber almış olsunlar. 

Acaba Çum, Ah-Singin Rus casu»* 
larüe münasebette olduğunu da Ja
ponlara ifşa etmiş miydi? Çinli bu 
aralık bu ciheti de düşünerek telâşa 
düştü. Fakat, Çum da Rus kızlarım 
yalmz artist olarak tamdığmı hatuv 
hyarak biraz müsterih oldu. Bunun
la beraber, Japonlann hangi sebepten 
dolayı Rus kızlarım tarassud ettikleri
ni düşünmekten kendisini alamıyor» 
du. 

Takomo Asa sözüne devamla dedi 
ki: 

— Rus kadmlarmın yamna giren 
o adam evvelce bizim yanımızda uşak
tı. Lâmbamn ziyası yüzüne vurduğu 
için onu derhal tamdım. Bir hırsızlık 
yaptıktan sonra kaçmıştı. Çaldığı şey
ler bazı evraktan ibarettL Bu kâğıt-
lan kendisi okuyamazdı, fakat o kar 
dmlar okuyabilirlerdi. 

O adamı çatlak arâsmdan tarassud 
ederken cebinden bazı kâğıtlar çıkar
dığım ve kadmlardan birisine verdiği
ni gördüm. Kadm kâğıtlan tercüme 
ettikten sonra bir tanesini muhafaza 
etti. O adam da çıkıp gitti. Konuşulan 
şeyleri tabii işitemedim. 

Kadınlar odalanndan çıktıklan za
man bizce fevkalâde mühim olan o 
evrakı tekrar ele geçirmek için çalış
mağa karar verdim. Uşağınızm yardı-
mUe - bundan dolajn size çok müteşek
kirim - hanın kapısmdan girerek gale
riye çıktık. Handaki odalann kapı 
anahtarlanmn nerede saklandığım 
Çum biliyordu. Hancuun kulübesin» 
gideı-ek oradan bir çok anahtar getir
di. Bu anahtarlarm birisim, biribi-
rine benziyen kilide uydurmakta güç
lük çekmedik. 

Rus kadmlarınm odasına girip her 
tarafı araştırdık, fakat hiç bir şey bu
lamadık. Ondan sonra galerinin damı
na çıktık ve hamn arica tarafından 
dolaşarak sokağa indik. Yolda gider
ken o evrakı bizden çalmış olan hırsı
zı Cuma tarif ettim. Çum o kıyafet
te bir genç adamı bir kaç defa handa 
gönnüş olduğunu söyledi 

Çalınan evrakta yazıü olan şeyler.^ 
Bu esnada yandaki odada hasü olan 

bir gürültü Japon casusumm sözünfl 
kesti. İçeriye bir uşak girdi. Onun ar-
kasmdan Mongollar hanınm hancıa 
göründü. Ah-Sing kendisi için ikind 
bir tabiat hükmüne g îrmiş olan satar 
te lâkaydî maskesini bir tarafa atma
ğa mecbur oldu. Hayret içinde: 

— Ne var, ne....? diye gelenlere ht-
tab etmeğe kalkışırken hancı onun sö
zünü keserek: 

— Sizinle derhal kcmuşmalıyım, rft-
hatımzı bozdum, kusura bakmajnnuL 
Söyliyeceğim şeyleri yalnız size ani». 
tabilirim! dedi. 

Takomo Asamn vermekte olduğa 
izalıattan dolayı zaten heyecan içinde 
bulunan Ah-Sing derhal yerinden 
kalktı ve misafirlerinden özür dil»> 
dikten sonra hanciyle beraber dışar>> 
ya çıktı. 

Ah-Sing bir müddet sonra tekrar 
odaya girdiği zaman pek sakin görü
nüyordu. Çumun ölümünü ve Olgft» 
mn tedbirli hareketini hancıdan h»> 
ber almış ve kendlsUe Rus kızlan ar»-
smdaki münasebetin gizli kalacağına 
kanaat getirerek müsterih olmuştu. 
Onun için, hiç bir şey olmamış gilıl 
tekrar yerine oturdu. Takomo Asa aü̂  
züne devamla dedi ki: 

— Çalman evrakta yazüı olan şef» 
ler silâhlan getiren kervana alt bütün 
esrarı ihtiva ediyordu. 

Ah-Sing bunu işitince kendi kendV< 
ne düşündü: ((Demek ki kızlar dün g»* 
ce bana geldikleri zaman sUfthlara alt 
esrara vâkıftılar. Bildiklerini bendoı 
gizlemeğe iyi muvaffak oldular!» l)ö^ 
le düşündükten sonra Olgaya daht 
ziyade itimad edebUeceğine, kmn ken
disini hiç bir zaman ele vermiyeceğint 
kanaat getirdi. 

Takomo Asa sözüne detam etti: 
(Arkası tırV 
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Nezle 9 Amerikada senede üç 
milyar zarara sebeb oluyormuş! 

Vitamini fazla yemekler, nezleden korunmak husu
sunda nişasialı yemeklere tercih edilmeli imiş 

Nezleye ve nezleden korunmak İçin yapılan tavsiyelere ait bir kaç resim 
Birleşik Amerikada bir sene zarfın

da 200 milyon nezle vakası oluyor-
^ muş. Bir nezle 5-7 gün devam ediyor, 
doktor, ilâç parası ve işten geri kal

ma gibi sebeplerden dolayı her bir 
nezle insana 15 dolara mal oluyormuş. 
Bu suretle nezle senede Amerikada 3 
milyar dolar zarar yapıyormuş!... 

Himaiaya daûlarının Mana tepesine çıkıldı 

Tepeye çıkan dağcılar ve çadırlan 

İki İngiliz dağcısı, Smythe ve Oliver 
Himaiaya dağlanmn Mana tepesine 
kadar çıkmağa muvaffak olmuştur. 
Mana tepesi Himaiaya dağlanmn or-
tasmdadır. Bu tepe denizin sathından 
7600 metre yüksektedir. Yukarıdaki 
resim 6000 metre irtifadan alınmıştır. 

İngiliz dağcıları bu tırmanmada 

muvaffak olmak için aylarca uğraş
mışlardır. Müthiş uçurumları aşmak, 
derin kar tabakaları üzerinde yürü
mek lâzım gelmiştir. Ekseriya gecele
ri çadır kurmak için kazık kakacak 
yer bulamamışlardır. Çünkü kar ta
bakasına çakılan kazıklar tutmamış
tır. 

Nezle küçük yaştaki çocuklara' daha 
çabuk sirayet ediyormuş. Yaşlı in
sanlar nezleye karşı daha ziyade mu
kavemet ediyorlarmış. 

Her sene insanlan kasıp kavuran, 
kışm aîtan ve yazm daha az kendisi
ni gösteren aksırıkların, nezlelerin, 
soğuk algmlıklannm Amerikalılar ta-
raimdan tutulan istatistiki bunları 
gösteriyor. Doktorlar soğuk algmlığı-
na karşı katî bir ilâç veremiyorlar, 
daha: doğrusu bulamıyorlar. Yalnız 
nezleye karşı tahaffuzu tavsiye edi
yorlar. 

Soğuk algınlığa ve nezleye karşı 
kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Ka
labalık yerlerde durmaymız, bol bol 
temiz hava teneffüs ediniz, beden ter
biyesi yapmız ve U3ruyunuz. Fazla' ye
mek yemeyiniz, yemek arasmda bol su 
içiniz, sık sık ellerinizi yıkaymız... İş
te soğuk algmlığma ve nezleye tutul
mamak için tavsiye edilen şeyler... 

Bir Amerikan mecmuası bu nasi
hatleri yalnız söze bırakmıyarak oku
yucularına onları resimle daha mufas
sal olarak anlatmağa çalışıyor. Diyor 
ki: 

Soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak 
tutunuz, ıslatmaymız. Başmızı ve boy
nunuzu muhafaza ediniz. 

Amerikalı bir kadının iddiasına gö
re ev kapısının üzerine «Nezleniz varsa 
dışarıda kalmanız rica olunur» levha-
smı asalıdanberi ailesi efradı nezleden 
daha az muztarip oluyormuş. 

Dışanya asacağmız termometre ha
vayı nasü gösteriyorsa ona göre kalın 
veya ince elbise giyerek sokağa çıkı-
mz. 

Mendil, kibrit kutusu, fincan, kaşık, 
bardak, kitap, telefon gibi şeyler nez
le mikrobunu naklederler, bunlalı 
kullanırken temiz olmalanna dikkat 
ediniz. 

Yemekten evvel ve halk ile temas 
ettikten sonra mutlaka ellerinizi 3^-
kamayı unutmayınız. 

Aile efradına aîd diş fırçalarının bir 
arada durması muzırdır. Fırçalar nez
le mikroplannı birisinden diğerine 
nakleder. 

Öpüşürken de mikroplar ağızdan 
ağıza geçer, HoUivut artistleri filim 
çevirirken birkaç defa tekrar ettik
leri buse ve aşk sahnelerinde nezleye 
karşı korunmak için ağızlıklar kulla
nıyorlar. 

Doktorlar yemek arasmda bol su 
içilmesini tavsiye ediyorlar. Günde 
sekiz on bardak su içmek çok değil
dir. Kalabalık yerlerden uzak bulunu
nuz, şayed mecburen bulunmak lâ
zım gelirse, ihtiyatlı olunuz. 

Parmaklarınızı ağzmıza sokmayınız. 
Kurşun kalemi, yazı kalemi, kâğıd 
parçalarını, paraları ve sair şeyleri de 
ağzmıza sokmaymız. 

Nezlenin başlangıcında almmak 
üzere birçok ilâçlar tavsiye olunuyor. 
Bunlardan biri de azar miktarda bi
karbonat içmektir. 

Perhiz soğuk algmlığından kaçm-
mak için mühim bir âmildir. Fazla 3re-
mek yemeyiniz, nişastalı yemekleri çok 
yemeyiniz. Vitamini çok gıdaları ter
cih ediniz. 

Vîyanada büyük heyecan 
uyandıran bir dava 

Evli bir kadın, âşı 
dostunu öldürdü. 

layıp etleri lâğıma 
Viyana ağırceza mahkemesinde Ro-

sa Hassel admda genç bir kadııun ve 
Kari Dudek adındaki cürüm ortağı-
nm muhakemelerine başlanmıştır. 
Bunlar Leopold Kaufer isminde bir 
heroin kaçakçısını öldürmekten suç
ludurlar. Cinayetin şekli ve genç ka
dııun verdiği ifade Viyanada büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Bir çok 
merakhlar bu davayı merakla takib 
ediyorlar. 

Rosa Hassel evlidir. Kocası Avustur
ya içinde sık sık seyahat etmeğe mec
bur olduğundan genç kadm ekseriyet
le yalnız kalmaktadır. Rosa sansın ve 
çok güzel bir kadındır. Fakat hayatı 
çok karışıktır. Evlenmezden evvel bir 
çok kimselerle düşüp kalkmış, evlen
dikten sonra da bu hayattan vazgeç
memiştir. 

Rosa ve kocası Viyananın kenar ma
hallelerinden birinde küçük bir evde 
oturuyorlardı. Rosa, kocası seyahate 
çıkar çıkmaz dostlarım buraya davet 
eder, sofra kurulur, işret âlemi baş
lardı. Kadın ve dostlan içkiye çok 
düşkündü. Ekseriya kendilerini kay
bedecek kadar içerlerdi. 

Rosanm dostlan arasında Leopold 
Kaufer adında eski bir şoför vardı. 
Leopold şoförlükten kâfi miktarda pa
ra kazanamajanca işi heroin kaçakçı-
hğma dökmüş, Rosayı da kendisine 
metres yapmıştı. Fakat bir parça kıs
kanç olduğlmdan kadınla aralarında 
sık sık kavgalar oluyordu. 

Rosanın tamdıklan arasında Kari 
Dudek adında 45 yaşlarında biri var
dı. Karhn hayatı hırsızlıkla geçmişti. 
Bu yüzden 15 sene hapishanede yat
mıştı. Kari genç kadını seviyor, fakat 
çok Ueri gitmeğe korkuyordu. Bu üç 
kişi arasında ne gibi bir vaka cereyan 
etti? Rosa neden Leopoldden kurtul
mağa karar verdi. Bımlar şimdilik bel-
h değildir. Yalnız Rosa ile Kari cür-
mü meşhud halinde yakalanmışlardır. 
Bu hâdise çok heyecanh olmuştur. 

Yapılan tahkikata göre Rosa koca
sının seyahate çıktığı bir gün gidip 
Kralı ve Leopoldü bulmuştur. Üç kişi 
bir iki meyhaneye uğrayıp epeyce iç
mişlerdir. Bundan sonra bir kaç şişe 
daha içki alarak Rosamn evine gitmiş
lerdir. Burada da içki devam etmiştir. 

Rosanm kocası gittiği yerde iki gün 
kalacakken işini bitirdiğinden akşam 
üzeri Viyanaya dönmüştür. Hassel evi
ne geldiği zaman kapıyı arkadan sür-
melenmiş bulmuş, bir kaç defa çaldı
ğı halde cevap alamamıştır. Bunun 
üzerine birinci katın penceresinden 
içeriye bakmıştır. Hassel ortada kan 
lekeleri gördüğünden kansına bir ka
za gelmesinden korkmuş ve koşarak 
polise meseleyi anlatmıştır. 

Gelen polisler kapıyı kırarak içeri
ye girdikleri zaman birinci katta kim-

ki ile birlikte eski 
Vücudunu parça-
atarken yakalandı 

Rosa Hassel 

şeyi görememişlerdir. Yalnız her ta
rafta kan lekeleri vardı. Bu lekeleri 
takib ederek ilerileyince mutfaktan 
geçilen metruk bir garaja gelmişler
dir. Burada gördükleri manzara kar
şısında bir dakika dehşetle geri çekil
mişlerdir: Rosa ve Leopold, ellerinde 
büyük bıçaklar olduğu halde ortada 
duran Karlın cesedini parçalıyor ve 
parçalan kapağını açtıkları lâğıma 
atıyorlardı. 

Rosa da, Leopold da sarhoştular. 
Rosa karakola götürülünce polislere 
kaş göz işareti yapmağa, âdeta sataş
mağa başlamıştır. Kendisi güç hal ile 
yakalanarak bir odaya tıkılmıştır. 

Ertesi günü sorguya çekilen Rosa: 
«Kaufer bana taarruz etmek istedi. 
Karh çağırdım, kendisinin işini bitir
dik.» demiştir. Rosanm bu sözlerine 
inanılmamaktadır. Kadının evvelce-
den bu cinayeti hazırladığı anlaşılı
yor. 

Duvar ilânlarından almacali 
ücret tarifesi değişmiyecek 

^ mi? 
Şehir içinde yapılacak ilânlarla her 

türlü afişlerden alınacak ücretler 
hakkında hazırlanan tarife ve tali
matname geçenlerde Şehir meclisin
de hararetli münakaşalara sebep ol
muş, bilhassa mağaza vitrinlerine ko
nacak mostra mallardan da ücret alı
nacağı aniaşıldığmdan. Meclis esaslı 
surette tedkik etmek üzere tarifenin 
müzakeresini şubat devresine bırak
mıştı. 

Haber aldığımıza göre. Belediye re
islik makamı, tarifede yeniden tadi
lât yapmağa lüzum görmemekte ve 
eski noktai nazarmı muhafaza etmelfi* 
tedir. 

^̂  B a y Ammca 
Kartpostalları çıktı!.. 

Bay Araca'nın en güzel pozlarından ve üç renkle basılmış kartpostallar
dan bir kaçı, 

Satıldığı yer: Ankara caddesinde Ay - Yıldız pazarı. 
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Londrada Kral sarayında bir 
ziyafet nasıl hazırlanır? 

iki saat sûren bir ziyafet için 
haftalarca müddet uğraşılır 

Yemek listesi nasıl tertip edilir? Davetlilerin isimleri ve yerleri 
ne suretle kararlaştırılır? Sofra nasıl süslenir? 

Belçika kralı üçüncü Leopold ge
çende Londrayı ziyaret etti. İngiltere 
kralı altıncı Corc kendisini istasyonda 
karşıladı, misafir olacağı daireye ka
dar götürdü. Üçüncü Leopoldün Lon-
draya vâsıl olduğu akşam sarayda bü-
jrük bir ziyafet verdi. 

İngiltere kralı bu defa resmî ziya
fette demokratüğa delâlet eden bir 
yemlik yaptı: Sofrada ayağa kalkıp 
nutuk irad edeceği esnada 180 davet
linin de usul ve teamüle riayetle aya
ğa kalktığmı görünce: 

— Rica ederim, oturunuz, dedi. 
Bunun üzerine davetliler oturdular 

ve Buckingham sarajanda verilen res
mî bir ziyafette tarihte ilk defa olarak 
İngiltere kralmın nutkımu bu vazi
yette dinlediler. 

Buckingham sarayında böyle res
mî bir ziyafeti hazırlamak için hafta
larca çalışılır. Kral tarafından verilen 
resmî ziyafetlerde ufak bir kusur va
ki olduğu bile görülmemiş, işitilme-
miştir. 

Kral resmî bir ziyafet vermek iste
diği zaman başmabejrincisi Lord Cro-
meri yanına çağırır ve davet etmek is
tediği misafirlerin isimlerini ona ve
rir. Bvmun üzerine başmabeyincisi da
ha hangi zevatm davetleri muvafık 
olacağını kralla müzakere eder. krali
çenin de iştirakile yapılan müteaddid 
müzakerelerden sonra davetlUerin katî 
listesi tanzim olımur. 

Lord Cromer derhal maiyetine lâ
zım gelen emirleri verir ve Bucking
ham sarayında yemek yenileceğini bil
diren «haşmetpenahm emirleri» ni 
muhtevi davetiyeler sahiplerine gön
derilir. Bu iş ziyafet gününden bir kaç 
hafta evvel yapılır ki davetliler ona 
göre tertibat alabilsinler. 

Resmî ziyafetten iki hafta kadar ev
vel, kralın masraf nazm Sir Hill Child 
bir yemek lisetesi hazırlanmasının 
kral tarafmdan emredildiğini ahçıba-
şılara bUdirir. Kraliçe, ahçıbaşılar ta
rafmdan tavsiye edilen yemekleri, mi
safirlerin hoşıma gidecek bir tarzda 
birer birer seçer ve nihayet on türlü 
yemekten ibaret ohnası mutad bulu
nan yemek listesi tanzim olunur. 

Ziyafetten dört gün evvel sarayda 
mevcut olan ahçüara ilâveten yardım
cı erkek ve kadm ahçüar getirilir. Bel
çika kralının şerefine verilen son zi-

Belçika kralı üçttncü Leopold ve tngUtere kralı altıncı Corç 
Buckingham rarayina giderlo-ken 

yafet için yirmiden fazla yardımcı ah-
çı getirilmişti. 

Bütün bu mutfak müstahdemleri 
mutfak şefi M. Rene Roûssinin kuman
dası altmdadır. Bu meşhur ahçı daha 
geçenlerde kral tarafmdan hizmete 
alınmıştı. Onun için Buckingham sa-
raymda verilen son ziyafet bu zatm 
hazırladığı ilk ziyafet idi. M. Roussin 
bu işinde o kadar muvaffak oldu ki 
bundan dolayı kral İle kraliçe kendi
sini hususî surette tebrik ettiler. 

Bu suretle mutfakta hazırlıklar de
vam ederken saraym diğer dairelerin
de ve Stzames saraymdaki başmabe-
jrinci dairesinde başka faaliyetler gö
rüldü. Kralm daire nazın ile başma-
beyinciliğl misafirlerin yerlerini sıra
ya koymak vazifesile mükelleftirler. 
Bu İş için bin türlü etiket ve teamül 
kaidelerine dikkat etmek lâzımdır. 
Bundan başka yanyana oturacak olan 
davetlilerin biriblrlerinden hoşlamp 
hoşlanmadığı da düşünülür. Fakat 
B[rala ve kraliçeye gösterilmeden ev
vel ziyafet sofrasının katî plâm tan
zim olunmaz. Ondan sonra misafirin 
oturacağı yer beyaz kartlar üzerine 
kalın siyah harflerle basüan isimleri-
le gösterilir. 

Kral tarafmdan verilen resmi ziya

fette masaları çiçeklerle süslemek de 
mühim bir meseledir. Bu çiçeklerin 
renklerini Intihab eden kraliçedir. Mi
safirler gelmeden bir kaç saat evvel 
çiçekçiler heyeti gelerek beraberlerin
de getirdiği on, on iki kadar çiçekçi 
kızUe beraber sofraları süslemeğe baş
lar. Çiçek demetleri açıhr, sofralar 
süslenir. 

Kral İle kraliçe hanedan âzasile ve 
başbca davetlilerle beraber 25 - 30 ki-
şilUc uzun bir masada oturur. Diğer 
davetliler de, arkaları krala gelmemek 
şartUe sekizer onar kişi bir arada ol
mak üzere jmvarlak masalarda yer 
alırlar. 

Ziyafete sekizi çeyrek geçe başlanır. 
Yemek bittikten sonra kralm hassa 
alayına mensup îskoçya gaydacılan 
gaydacıbaşı Forsythin idaresi altmda 
masalann etrafmda İskoçya havalan 
çalmağa başlarlar. Kral nutuk söyll-
yeceği zman nutuk bitinciye kadar 
bütün hizmetçiler salondan dışanya 
çıkarlar. Saat onu çeyrek geçe kral ve 
kraliçe kalkarlar, ziyafet hitam bulur. 

Haftalarca devam eden hazırlıkla^ 
işte iki saat süren bu ziyafet içindir. 

Dizkapaksız 
çoraplar 

Buckinfham larap n lijtlcft nlonn 

Eiadm çoraplarına türlü türlü şe
killer yerildikten sonra şimdi de kmt-
rikada dlzkapağı olmıyan çoraplar 
çıkmıştır. Bu çoraplar fazla gerilme-
dlği İçin kolayca yıtümıyormuş. 

Karamanda temsiller 
Karaman (Akşam) — Halkevi tem

sil kolu tarafmdan üç gece sıra ile ta
lebeye, ımauma vç davetlilere mahsus 
dmak üıere «Hasbahçe» piyesi temsil 
olunmuştur. 

Dönkü maçUrdA takunlannın en iyi oynneıdâft: 
Necdet (O. S.), Melih (OOneg), Aytan (F. B.) ,IUza (OQne9>, 

Beşiktaş sUâmda ymimnr altmda Fener 
Güne; maçını sejrreden balk 

Beşikta^a kar ı̂ fia/tl bir oynn çıkaran Beykoılnlar 
y Altta bu maçtan bir enstantane 

Dünkü maçların tafsilâtı spor 
sahifemizdedir 
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Eski ispanyadan hatıralar 
"Azdaha termometre olacaktım, insan 
termometre olmak için doğmaz ya!.,„ 
Bir vatmanın nezaketi - Bilardo seyreden arabacı 
isimleri aklında tutamıya hizmetçi - Çiçek merakı 

[Eski İspanya şarkı, dans ve etlenca 
memleketi idi. Bugün vaziyet değişti. Bir 
buçuk aenedenberi tı̂ Muıya kan v« atA( 
işiadedir. Eski İspanyada uzun müddet 
yaşamif olan bir ressam oradaki hayata 
dair bir kaç yazı yasmıştır. Bunun İlk İki 
kısmını nefretmlştlk. Sonuncu kısmını da 
tıugün yazıyoncK.] 

SevUde bir akşam tiyatroya git
mek üzere bindiğimiz tramvay önü-
nıüzo çıkan nakil vasıtlanmn yoltb> 
muzu kapaması yüzünden durmak 
mecburiyetinde kalmıştı. Dakikalar 
geçiyordu. Temsüe geç kalmaktan 
korkmağa başlamıştık. O zamanlar 
on iki 3^1arında olan küçük kızım, 
piyesin başmı göremiyeceğiz diye te
lâş etmeğe başlamıştı. 

Bir aralık vatman bana dönüpı 
«Küçük ne istiyor?» diye sordu. «Ti
yatroya yetişemiyeceğinden korku
yor» dedim. «Ah... Öyleyse hemen 
gidiyoruz, üzülmejöniz senorita!» de
di ve tramvay hiç bir tevakkuf ma
hallinde durmamak şartile yıldınm 
<îibi giderek tam vaktinde tiyatro 
aun önünde durdu. 

Kendisile daha ilk defa karşılaştı
ğımız vatman bunu sadece bizi 
memnun etmek için yapmıştı. 

Bilardo seyreden arabacı 
Bir akşam klüpten çıktıktan son

ra kapının önünde duran bir kira 
ai'cibasma tünmek istedim. Arabacı 
yerinden inmiş, dışardan, pencerele
rin arkasından içerde oynanan bir 
nlârdo partisini seyrediyordu. 

—f Arabacı! diye seslendim. Bana 
b^t ı , fakat yerinden kımıldamar 
dan: 

— Bir dakika müsaade ediniz, 
parti şimdi bitiyor senorita! muka
belesinde bulundu. 
isimleri aklında tutamıyan 

hizmetçi 
Hiznıgtçimiz Pepa gelen ziyaretçi

lerin isimlerini katiyen aklında tu
tamazdı. Eve gidince ona «bugün 
kimse geldi mi?» diye sorardım. Ev
velâ katiyetle «hayır» der, bir kaç 
dakika sonra: 

— Biraz evvel gelen adanun neşe
siz bir hali vardı, diye söylenirdL 

— Öyleyse buraya bul geldi de
mek! 

— Evet pek neşesizdi. 
«— K5m imiş bu, laml ne imiş? 
^ İsmi... Vallahi bilmem amma 

t u İspanyol kadmt 
garip bir isimdi. 

— Nasıl bir adamdı? Uzun boylu 
mu, kısa mı, şişman mı, zayıf mı, İh
tiyar mı, genç nü? 

— Eh... Şöyle böyle... Yalnız ayak-
kabısımn bir düğmesi noksandı ve 
kravatında mavi taşlı bir iğne takıh 
idi. 

— Tarif et bana bu adamı; de
yince bizim Pepa derhal meçhul zi
yaretçinin taklidini yapımsra başlar 
ve o kadar benzetirdi ki hemen ek
seriya kimin geldiğini gayet doğru 
olarak anlayabüirdmi. 

Termometre olmaktan korkan 
bir çoban 

Sevilde bir Fransız kimyevi mad
deler imalâthanesi müdürü hayretle 
kanşık bir tavıria Sevillller hakkın
da bana şu sözleri söyledi: 

— Bu adamlarm ne kadar zeki 
ve becerikli olduklarım tahmin ede
mezsiniz. Verilen işi derhal kavn-
yorlar. Bir ay evvel ömründe yalnız 
katur sürücülüğü etmiş ve okuması 
bile olmıyan bir delikanlıyı müesse
seye aldım. Kendisine gece bekçili-

Ispanjradan kaçanlar 

ği vazifesini verdim. 
Şimdi her gece muntazaman de

receleri okuyor, termometrelerin gös
terdikleri rakamı an kaydediyor. 

Dostumla böyle konuştuktan son
ra atelyeleri gezm^e çıktığumz za
man mevzubahs delikanlıya tesa
düf ettUc. Yüzünde müthiş bir can 
sıkmtısı okunuyordu. Onu sefalet 
günlerinde katır sürücülüğü yapar
ken de tanımıştım. 

— İşte artık hayatmdan memnım-
sım ya, dedim. 

Gülümsiyerek; 
—^ Tabii memnunum, dedi. 
Aradan on beş gün geçti, bir gün 

onu bu sefer küçük bir sıpamn peşin
den giderken gördüm. Hayretle: 

— Hani fabrika? dedim. 
İçini çekti: 
— Müdür çok iyi bir adamdı, dedi, 

iyi para veriyordu. Amma ben de 
bir termometre olımya başlamıştım. 
Dünyaya termometre olmak için gel
medik ya!... 

Menekşe 
Triana pazan civannda Vadiül-

kebir üzerindeki körünün köşesin
de paçavralar içinde, yırtık şapkaU, 
sırtındaki yükün a ğ ı r l ^ e iki bük
lüm olmuş bir ihtiyara tesadüf et
miştim. Üstü beşi toz içinde idi. Yü
zü kınşık bir köseleyi andınyordu. 
Göz kapaklan titriyor, güçlükle ne
fes alarak 3rürümeğe çahşıyordu. 

Köprünün basamaklanna yakla^ 
cırken ihtiyar tıkanıyormuş gibi, ya
vaş yavaş yere eğüdl. Doğrulurken 
elinde bir menekşe gördüm. Solmuş, 
toz içinde bir menekşe... 

Güçlükle nefes alan ihtiyar itina 
ile çiçeğin tozlarmı üfledi. En ya
landaki bü- sıraya doğru yürüdü. 
Yükünü yere bırakti ve menekşeyi 
koklamağa başladı. 
İspanyada güzel bir kadımn 

göreceği itibar 
İspanyada güzel bir kadmm gö-

r e c ^ itibann hududu yoktur. Se-
vile ük geldiğim günlerde, sokata do-
laşu-ken bir yolcunun omuzundaki 
pelerinim çıkanp, iskarpinlerinin 
çamurlanmasmdan korkarak küçük 
bir su birikintisini geçmekten çeki
nen bir kadımn ayaklan altma ser
diğini gördüm. 

Güzel kadın teşekkür makamında 
g:ülümsiyerek pelerinin «serine ba
sıp geçti. 

Ressaımn İspanyada gördüğü, ta
nışıp görüştüğü bu sevimli insanlar 
bugün hayatU mıdu-lar? Hayatta 

< iseler kim bilir hangi cephede vatan-
< daşlarile vuruşuyorlardu:. 

^' Zavallı İ^panyal Ve zaraUı İspan
yollar!... 

Şevket Hıfa Rado 

Aşk filozof ile mülakat 

Mesud bir hayatın 
esasları neden ibarettir? 

Gençleri yanlş yollara sapmaktan 
menetmek için ne yapmak lâzımdır? 

Alimler âleminde kısaca «Aşk fUo-
zofu» diye tanman meşhur İngiliı 
ediM ve fUozofu Havelock Ellis «Cinsi 
psikoloji»nin ilk müessislerlnden ve 
Freud nazariyelerini îngilterede ilk ka
bul edenlerden birisidir. Bir Ameri
kan gazetesi bugün yetmiş sekiz ya-
fmı dolduran bu âlim hakkmda di
yor ki: «Havelock Ellis asrî renaissan-
ceımızm babası sayıhr. Bu adanu ta
nımak, dünyadan gdip geçmiş olan 
şalısiyetlerin en büyüğUe karşüaşmak 
demektir.» 

Ellis daha 16 yaşmda iken hayatm 
muhtelif safhalanna; dsıir sorduğu su
allerle akrabasım müşkül mevkUe: ^ 
sokardı. Ona ekseriya «Böyle şeyler 
sorulmaz, ayıptır!» cevabı verllirdL 
Ellis bu cevaplardan o kadar kızıyor 
ki, bilmek istediği «Cinsî psikoloji»ye 
dair olan meseleleri kitaplan kanştı-
rarak aramağa mecbur oluyor. 

Bir aralık Ellis bir doktorun nakdî 
yardımile Oksford üniversitesinde tıp 
tahsili etmekte iken «Cinsî psikolo-
ji»ye dair küçük bir eser yazarak bas-
tmyor. Fakat bu eseri o zataan «müs
tehcen» görüldüğü için sansüre tâbi 
tutıüuyor. Bu yüzden İngilizlerin en 
meşhur edibi ve muharriri olan Ellisin 
bütün eserleri Amerikanın Boston şeh
rinde basüıyor. Ontm içindir ki. El
lisin Amerikadaki okuyuculannm ade
di İngilteredekinden daha çok fazla
dır. Ancak son zamanlarda EUis'in 
bir eseri îngilterede basılabilmiştir. 
Ellis bu münasebeUe «Kraliçe Vik-
torya devrini ancak son zamanlarda 
anlamış olduk!» demiştir. 

Ellis mesud bir hayatın esalslan 
hakkında diyor ki: 

«Kadmm emansipasiyonundan, iç
timaî ve mesleki hayatta erkdde mü-
savatm temininden, hasılı çocuklu
ğumda erkekle kadm aıasmda' mev-
cud olan duvarlarm yıkılmasmdan 
sonra herkeste hayatin sırlarım an
lamak için büyük bir merak hasü ol-
diL Freud bu merakın sırlanm mey
dana çıkarmağa çok yardım etti. Ge
rek Freud'ün, gerekse Adlenln, ayni 
zamanda aşkm da esası demek olan 
hayatm esasmı öğretmek hususunda 
bize çok hizmetleri dokundu. 

Bugün içinde yaşadığımız devir 
hakikate daha ziyade yaklaşıyor. Kra
liçe Vıktorya devrinde mevcud olan 
azamî tazyikten çıkarak hududsuz 
hürriyete intikal ettik, fakat son o^ 
sene zarfmda tekrar normal olan yo
la dönmeğe muvaffak cdduk. Mesud 
bir hayatm esası, ihtilâl peygamber
lerinin iddia ettikleri giM serbes aşk, 
kadmla erkek arasmda bağsız, ka
nunsuz; münasebet tesis etmek de-
ğUdir. BUâkis, genç yaşta evlenen ve 
saadetleri için, yurdlannm sükûn ve 
asayişi için mücadele etmeğe mecbur 
kalmış olan bir kadınla bir erkek, 
kendüerini talihin cilvelerine kaptı
ran ve kararsız bir aşk hayati süren 
bir kadınla bir erkekten daha çok 
mesud olmaktadır. Bunu tecrübele
rim bana göstermiştir. 

Bir zamanlar müstehzi bir mahi
yet almak tehlikesini gösterdi «Anla-
şılmıyan kadm» tabiri hakkile mev
cud idi ve bugün de mevcuttur. Çün
kü kadınlar, yeni neslin hayat M-
sefesindeki bü]mk değişikliği o^keUer-
den daha çok çabuk kavramışlardır. 
Kadm ruhunun kurtuluşu ve bundan 
doğan asri kadm zihniyeti erkdcleri 
müşkül mevkide bırakmıştır. Fakat bu 
inkişaf, kadımn nefsi itimadım ve 
müdafaa kabiliyetiıü de terbiye etmiş 
ve bu suretle ona müstakU bir mev
ki kazanmayı temin eylemiştir.» 

Ellis, hayatta aşka hâkim bir mev
ki vermektedir. Bugün ihtljrar bir 
âlim sayılan ve fakat bütün hayatm-
da şiirden hiç uzaklaşmamı? olan El
lis, asrî gençliğin ihtiyaçlarını hisse
decek, hayat telâkkilerini, hayat ida
relerini kavnyabilecek bir vaziyette
dir. İngiliz âlimi, asr! kadmm bugün
kü giyiniş tarzını -moda budalalık
ları hariç olmak üzere- vücud güzel-
li^nln bir tezahürü suretinde teiâkü 
ediyor. Diyor ki: 

«Fazüet mefhumunun kaynağını 

•.•.'.•.•.•.•.•.•.•.•.•>.\f .•.•,:• 

Havelock Ellis 
erkeklere mahsus evsafta aramak lâr 
zımdır. Halbuki sonradan buna mün
hasıran kadınlara mahsus evsaf dam
gası vurulmuştur. Fazilet mefhumu, 
benim gençliğimde hiç bir tabiî des
teğe dayanımyan yapma bir mefhum
du. Bugün faziletin manevi kıyme
tine daha ziyade yaklaşılmış bulunu
luyor. Kadmm hürriyeti fazilete bir 
mesuliyet bilgisi ve nefsi murakabe 
verdi. Halbuki geçen asırda bunlar 
mevcud olamazdı. Çünkü bu güzel 
evsafı ve yahud faziletleri harekete 
getirmeğe imkân yoktu.» 

Ellis, vaktile bir takım kayıdlardan, 
şartlardan doğan iffet ve ismet yerine 
bug^ün serbes bir samimiyet ve ar
kadaşlık kaim olması meselesini ehem
miyetle mevzuu bahis ederek diyor ki: 

«Bir baba gözile baktığımız zaman, 
genç insanlarm cinsler arasındaki mü-
ntısebetleri bugün basit bir formüle 
bağlamalarını anlıyamazsak da, aşk 
ruhunun değişmiş olduğu zannına 
katiyyen kapılmamalıyız. Aşk bun
dan sonra da hayatın âmU bir kuvveti 
olarak kalacaktır. Aşk her zaman ay
ni kuvvette ve ayni derinliklerde he
yecanlar uyandırmakta devam ede
cektir. O dün de böyle idi, yann da 
öyle olacaktır. FUvaki levanta çiçeği 
kokusu içinde ve yasemin çardakları 
altinda jraşanan romantik hayat kay
bolmuştur. Çünkü artık mesud bir aile 
hayati için sahte bir mahcubiyet ve 
gizlilik değU, biribirini tanuna ve W-
ribiıile anlaşma Uâzım olduğu kanaıt-
ti yer tutmuştur.» 

İhtiyar «Aşk filozofu» genç yaşta 
evlenmeği ve genç jraşta çocuk sahibi 
olmağı tavsiye ediyor. Ana, baba ne 
kadar genç olursa çocuklarmm düşü»-
çelerini de büyüyünceye kadar daha 
kolay kavnyabileceklerini, anlarla ar* 
kadaş imiş ĝ ibi yetişeceklerini söylü
yor. Çocuklarla beraber oynamağı ve 
çocuk şakalarını anlamayı men^edec* 
«Ebeveyn üe çocuklar arasmdaki hür
met mesafesi» aleyhinde bulunuyor. 

Ellis kadmla erkek arasmda safdl-
lâne bir romantiğin aleyhinde oldur 
ğrr kadar edepazse yapüan flirt'in de 
alejiıindedir. Bu mesele hakkmda Ğk-
yor ki: 

«Gençleri hatalara dalmaktan ve 
yanlış yollara sapmaktan menetmek 
için onlara cinsî psikoloji bügüeri öğ
retmelidir. Aşk karanlık sırlara bflr 
rülü kaldıkça onun hayvani bir hare* 
ketten başka birşey olmadığı düşün
cesine kolayca meydan verilmiş olabi
lir. Çocuğun, doğru ve batü düşünce
lere sapılmadan tenviri bu husustft 
kullanüacak birinci vasıtadır. Bu var 
sıta, dört izdivaçta yalnız birinin m©-
sud olmasını menedecek bir vasıtar 
dır. Tutulan istatistiklere nazaran hı^ 
kikaten izdivaçların yalnız dörtte bi* 
ri mesud olmakta ve bütün izdivaç
lar yanlış ve fena tert)iye yüzünden ı»-
ürap çekmektedir. Bilgi saadet denak* 
tir. Ancak bilglsidiğm bizi mahnn» 
ettiği bir hakikati, hayattaki saadet 
İksirinin temiz bir aşk zevkinden iba
ret oldu^nu bize öğretecek olan şef 
bilgidir.» 
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Tanrı buse ile göz yaşlarını nasıl yarattı? 
Tabiatin kıskannuyarak, büyük bir 

»emahatle en büyük güzellikleri 
|)ahşettiğî (Baykal) muhitinin (İr-
koska) şehrinde, soğuğun sıfırdan 
kırk derece aşağı olduğu bir günde, 
bir Yakut İzbesine sığınmış, ortada 
kaynıyan büyük semaverden sunu
lan çaylarla ısınmağa başlamıştık. 
Arasıra, kapmm penceresinden, kar
lar ve buzlarla süslenmiş geniş ro
manları görüyor, nehirler üzerinden 
koşarak giden kızaklara bakıyor; ev
velâ yabani beyaz bir kefenle süs
lenmiş hissini veren tabiat; daha zi
yade dikkat ediJdiği zaman güzelleş
tikçe güzelleşiyordu. 

Büyük ayı postu üzerine uzanmış 
olan ihtiyar ev sahibi, Buge dişleri 
dökülmüş ağzının dudaklan arasın
da tuttuğu uzun piposunu yutar gi
bi iştaha ile bir iki defa çektikten 
sonra güldü: 

— «Kış geldi!. Ormamn bülbülleri 
artık ötmüyor! Buselerden çıkacak 
cıvıltıları dinlemek için sessiz ve 
sakin bekliyor...» dedi. 

Ve sonra ilâve etti: 
— «Bir buse deyip te geçmeyin! 

O, Tanrıyı günlerce uğraştıran bir 
kuvvet olmuştur» 

Bu, onun bir efsaneye başlamak 
için, her zaman yaptığı bir mukad
deme idi. Sorgu ve ısrara lüzum bı
rakmadan anlatmağa başladı: 

Busenin masah, ceddinden irsen 
gelen bir efsane idi. Ulu Tanrı dün-
yalan yarattığı zaman insanlara 
her şeyi vermiş, her şeyi öğretmiş; 
yalnız iki şeyi öğretmemişti: Buse 
ile göz yaşı!... Ne gözler ağlamasmı 
biliyor, ne de dudaklar öpüşmesini 
düşünebiliyordu! 

Tannın saisi beyaz karga; koku
şarak sevişmekten bıkmış, insanlar 
arasında dolaştıkça; hayatın buse ile 
süslenmemesi yüzünden ne kadar 
•önük olduğunu görür; güneşte, haş
metli tahtı üstünde oturan Tann-
nın yamna çıktığı zaman daima: 

— «Ulu Tann, öpüşmiyen dudak
lar, ağlamıyan gözler olduktan son
ra, hayatm ne mânası kalır?.. İzin 
Yer... İnsanlara öpmeyi ve ağlama
yı öğreteyim!» dermiş! Tann be-
•az karganın hemen her zaman 
tekerrür eden bu isteklerine cevap 
vermez, her vakit susarmış: 

Karga bir gün, Baykahn geniş 

ormanlan arasında, gene koklaşarak 
sevişmeğe başlıyan acemi bir çifti 
görmüş, gayri ihtiyarî yanlarına ya
naşmış, onların dudaklannı birleş
tirmiş, saatlerce ayırtmamış... Bu 
güzel vıcıltıyı seyreden bülbüller se
vinç ile ötüyor, nehirler sürür üe 
aki3ror, hafif bir jüzgâr yapraklan 
birbirine vurarak, bû ilk aşk kahra-
manlannı takdis ile alkışhyonnuş!... 

Tann ormanın vahşi köşesinde 

V 

Sinop (Akgam) — Sinopta itfaiye garaji yapılnuştır. Tukanki klişe vali B. 
Naciyi garajın kapısındaki kordelâyı keserken fösteriyor. 

ahenkler husule getiren buseyi du-
yımca, şanlı tahtı üzerinde hiddetle 
harekete geçtiği zaman, zelzeleler ol
muş, tufanlar başlamış, bütün in-
sanlann gözleri birdenbire yaşlar 
akıtarak, korku ve helecan içinde, 
her çift birbirine sarılmış, dudaklar 
gayri ihtiyarî birbirine yapışmış; ve 
bu yapışan dudaklan gözlerden akan 
yaşlar, inci haline gelerek süslemeğe 
başlamış! 

İnsanlara öpmeyi ve ağlamayı 
öğreten karga, gadup Tanrının hid
detinden nasıl kurtulabilir?! 

Tann ulu fermanını, karga hak
kında da vermekte gecikmemiş: 

— «Rengi siyaha burunsun!. Kara 
karganın ruhunda fenaük yapan şey
tanlar sakınsın... İnsanlarımı, zevk 
veriyorum diye ilelebed ağlatan bu 
mel'ûn; fesad ve mel'ânetin canlı 
bir mümessili olsun!...» demiş! İşte 
o zamandan itibaren, beyaz, güzel 
karga; sefil, sürünen bir kara mah
lûk olmuş, gıda olarak leşlerden çöp-
lenmeğe mahkûm bırakılmış!... 

Fakat kaı-ga, o gündenberi, gö
rülmemek korkusile ormanların 
ağaçlan altına saklanarak, öpüşmek 
istiyen dudaklan görünce, bütün işi
ni bırakır; onlarm tepesi üstüne ko-
naı-, nadim, ağhyan korkunç sesile 
öter. Yalmz onun lisanından anlıyan 
olursa şu sözleri söylediğini işitir: 

— Ben «Öpüşün» dediğim için bu 
belâya düştüm!. Siz de onun cezası
nı göz yaşlan akıtarak çekeceksiniz!. 
Buse göz yaşmm bir mukaddemesi, 
zevkle süslenmiş gelen kederin ha
bercisidir. Ağlatmıyan bir buse ola
maz! Yann daha fazla ağlamak 
istiyorsan, bugünkü buselerinin ade
dini o nisbette çoğalt!...» 

İhtiyar sustu. Gözlerimizin içine 
bakıyordu. Ve sonra büyük bir filo
zof gibi tekrar söze başladı: Kafasını 
bir iki defa salladıktan som-a, gü-
lümsiyerek ilâve etti: 

— Buseyi göz yaşı, göz yaşmı da 
buse takip eder. Çünkü Tann buse
yi ağlatmak, göz yaşım da onu süsli-
yen inci diye yarattı. Aşkın kilidi 
buse; o kilidi açtırtmıyacak ve daima 
kapalı tutacak anahtarda göz yaşı
dır. Ağlamıyan bir göz, seven bir 
âşık olduğunu söyliyemez. Sevmek 
için ağlamak, ağlamak için de sev
mek lâzımdır. R. Çavdarlı 
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H A S A N D E P O S U 
Sahibi Eczacı Hasan 

Muhterem müşterilerinin, ahbaplannm ve bütün din kardeşlerinin 
bayranunı kutlar. 

Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

Ba;, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
çağrılarınızı derhal keser. İcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 
"taklitlerinden sakınınız ve her yerde İsrarla giripin isteyiniz. 

Nazilli basma fabrikası 
Bir işçi, Nazilli basma fabrikasında iş

çiye imzalatılan iş mukavelesini gönder
miş; bunun bazı maddelerini İş kanununa 
muhalif buluyor. 

Bu tarz mukavelenameler iş mmtakası 
amirliği tarafmdan tedkik edilir. Şayed 
İş kanımıma muhalifseler, imza edilmiş 
olmalarma rağmen, keenlemyekûndud. 

Onun için, işçiler, bilhassa Nazilli fab
rikası gibi Devlete bağlı ciddi müessese
lerde haklarının zayi olmıyacağına emin 
olmalıdırlar. 

Şimal denizlerinde oruç 
Bay Şafik'in mektubuna cevab: 
Şilepçiliğe baışlıyan ve Şimal denizlerine 

gitmefi uman bir gemici, altı ay yaz, altı 
ay kış olan bir memelekette nasıl oruç 
tutulacağım soruyor. 

Bole bir müslûman güneşle değil, saatle 
hareket eder zannındayız. Meselâ alafra-
ga altıdan altıya kadar oruç tutar. 

Maamafih, bir gazeteci müfti değildir. 
Bu bahsi pek merak ediyorsanız, müftiye, 
yeni adile başimama bir mektupla soru
nuz. 

Türkçe konuşmıyan müslûman 
vatandaşlar 

Doktor S. B. yalnız gayri müslim değil, 
mûslüman yurtdaşlardan bazı zümrelerin 
de türkçe konuşmadıklarmdan şikâyet edi
yor: 

«Balkan harbinden evvel Türkiyeye gel
miş, mülk sahibi olmuş bir çok ailelerin 
aralarında hâlâ amavudca, rumca. boş-
nakça konuşmaları şayanı teessüftür!* 
diyor. 

Bu tarz tenkldler bir çok yerlerden iştil-
mektedlr. Türkçe bahsinde pek hassas olan 
efkârı umumlyemizin zıddına gitmemek lâ
zımdır. Türklyede türkçe! 

Beyazıdda dar bir sokak 
Beyandda Tav^antafina İnen sokağın 

başmdan itibaren Aksaraya giden tram-
Tay yoluna muvazi olan kavisin fırına 
kadar uzanan kısmındaki yaya kaldın-
miyle tramvay hattı arasmdakl mesafe o 
kadar dardır ki sabah akşam binlerce ta
lebenin geçld yeri olan bu dar yolu ge
nişletmezlerse bir gün bir faciaya fahkl 
Olacağız. Küçük bir istlml&Ue bu i«ln 
halledilmesini brlrdlye retebıAn rtca ede
ri» Bir Beyandlı 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

. » Yazan: İskender F. SerteHi Tefrika Na 77 - » . 

Sinan: "Rozîtaya bundan sonra güneş yüzü göster
meyin!,, diye bağırmıştı. Rozitayı ambara atmışlardı 
— Oh, diyordu, bir Türk denizcisi

ni ne kadar kolay avladım! Kulağım-
daki elmas küpeler tam vaktinde işi
me yaradı. Gemiciler böyle laymetli 
şeylere bayılırlar. Aılık umanm ki 
buradan çabuk icurtulurum. Venedik 
gemUeri gelinceye kadar Sinan da ge-
bermiş olur. Türk amiralini öldüre-
medimse, lıiç olmazsa meşhur bir 
Türk kaptanından babamın öcünü 
alıyorum. Benim için bu da bir mu
vaffakiyettir. 

** 
R o z i t a n ı n m e k t u b u ! . . 

Kulübenin kapısında gittikçe artan 
bir kalabalık vardı. Kayıkçı Hasan, 
uzaktan koşarak gelen gemiciyi gör
dü. Karşıladı: 

— Ne yaptın, Mahmud dayı? Rozi
tayı tuzağa düşürebüdin mi? 

Türk denizcisi merd ve Sinan reise 
çok bağlı bir adamdı. Mağrurane bir 
tavırla kapıya yaklaştı: 

— Reis uyamk m.ı? 
— Şimdi uyandı. Ne haber var? 
— Her şey yolunda. Rozita annesi

ne hitatjeıı bir mektup yazdı. 
Koynundan mektubu çıkaı-dı: 
— Bunu Venediğe gicTecek yelken

liye götürmemi rica etti. Ve çok de
ğerli küpelerini - bu işi yapmam 
için - bana verdi. 

Hasan dişlerini gıcırdatarak: 
— Kahbe... 
Diye bağırdı. Mektubu aldı. Mah-

mudla birlikte içeri girdüer. 
Sinan dışarıdaki konuşmayı duy

muştu. Mahmudu telâşlı görünce: 
— Gemiden mi geliyorsun? 
Diye sordu. 
Mahmud, kayıkçı Hasanın yüzüne 

bakarak: 
— Evet, gemiden geliyorum. 
Dedi ve reisin l)aşı ucunda durdu. 
Şimdi neredeyse kızılca kıyamet 

kopacaktı. 
Sinan o güne kadar Rozitanın üs

tüne toz kondurmuyor, arkadaşları
na daima onun fedakârhklanndan 
bahsederek: 

— Dünyada eşi bulunmaz bir ka-
dm varsa, o da Rozitadır! 

Diyordu. 
Kayıkçı Hasan, Cerbede Türk de

nizcilerine yıllarca hizmet etmiş, on
larla kaynaşmış, hattâ iki lazım da 
türklere vermiş temiz yürekli, zeki 
ve ousur bir adamdı. Onun da, Türk 
denizcileri gibi, bütün hayatı deniz
lerde geçmişti. 

O, Sinanı Rozitanm elinden kur
tarmak istiyordu: 

— Sizi öldürmek istiyen meçhul 
adamı bulduk! 

Diyerek, mektubu uzattı. 
Sinan birdenbire işin iç yüzünü 

anlıyamamıştı. 
— Bu mektubu kim gönderdi? di

ye sordu. 
Mohmud dajn kısaca anlattı: 
— Rozita, annesine gönderilmek 

üzere yazdı. Bana verdi. 
— O, bana, annesinin çoktan öl

düğünü söylemişti. 
Ve kayıkçı Hasana döndü: 
— Mektubu Venediğe kim götüre

cek?... 
—Venediğe gidecek kimse yok, 

aslanun! Bu plânı biz kurduk. Rozi-
tadan şüpheleniyorduk. 

Sinan birdenbire köpürdü: 
— Ne diyorsun... Rozitadan şüp

helenmek mi? 
Hasan başmı salladı: 
— Evet. Hattâ aylardanberi sizi 

aelürliyen ve ölüm döşeğine düşüren 
de odur. 

Sinan kulaklarına inanamıyordu: 
— Rozitanın bana gösterdiği fe-

dakârlıklan gömıüyorsanız, hepiniz 
de körsünüz demek!... 

Hasan gülümsedi: 
— İçimizde Venediklilerin dilinden 

anlıyan çok kimsiler var. Bu mek
tubu birisi okusun da dinliyelim. Ba
kalım, Rozita ölmüş annesine neler 
yazıyor?! 

Mahmud dayı ileriye atıldı: 
_ , Müsaade ederseniz, mektubu 

okuyayım! 
Sinan reisin çeneleri tutulmuştu. 

Kayıkçı Ha^an, Mahmuda işaret 
ederek: 

— Haydi oku, dedi, ne duruyor
sun? 

Türk gemicisi, Rozitanm mektubu
nu yüksek sesle okumağa başladı: 

«Babamın gemisi Rodos 
açıklannda kazaya uğradık
tan sonra, l)en de türklere esir 
düşmüştüm. Sinan isminde 
bir genç kaptan beni Cezaire 
kaçırdı ve gemisile l)eraber, 
Türk donanmasından ayrıldı. 
Şimdi Cerbe limamnda bulu
nuyorum. Bu mektubumu al
dığınız zaman Sinan reis öbür 
dünyaya gitmiş bulımacaktır. 
Hemen Cerbeye kuvvetli bir 
korsan gemisi gönderiniz ve 
beni buradan kurtarmız. Ge
lecek gemi Cerbe limanına ge
ce girsin İd, Türk yelkenlisini 
de kolayca ele geçirebilsin.» 

Sinan bu mektuptaki malûmatı 
öğrenince hayretten hayrete düştü. 

— Kulaklarıma inanamıyorum, 
arkadaşlar! Eğer bu mektubu haki
katen Rozita yazmışsa, bu kız bugü
ne kadar beni aldatrmş demektir. 

Kayıkçı Hasan ciddî bir tavırla 
başını sallıyarak: ' 

— Elbette aldatmış, dedi. ve biz 
senin aldandığını biliyorduk. Hattâ 
seni onun zehirlediğini sezmiştik. 
-Sinan derin bir şaşlanlık içinde 

lxx;aiıyordu: 
— Beni zehirliyen zagana değil 

midk? 
Diye sordu. 
Hasan cevap verdi: 
— Hayır. Eğer zagana zehirlemiş 

olsaydı, kırk gün içir^de - yapılan 
üâçlarla - ya kurtulmuş, yahut öl
müş olacaktın! Bilhassa şeyh Saidin 
gönderdiği ilâçla nuıhckkak surette 
kurtulacaktın! 

— İşte kurtuldum ya... 
— Kurtuldun amma. Rozita gemi

ye gittikten aonra. Halbuki şimdiye 
kadar çoktan kalkmalıydın! 

— Demek beni zehirliyen oydu 
ha?... 

— Şüphesiz. Sen, bizim için hâlâ 
diş biliyen bir kıdının seni candan 
sevebileceğine inanıyor musun? 

— Aşkm gözü kördür, derler. Bel
ki beni derin bir aşkla seviyordu 
diyerek, ben de onu sevmiştim. Fa
kat şimdi... 

Yerlüer hep bir ağızdan bağnş-
tılar: 

— Gebertelim bu kadtağı... 
Kayıkçı Hasan ilerisini düşünen 

bir adamdı: 
— Hayır, dedi, onu gebertmekle 

bir şey kazanmış olmayız. Yarın, o 
bize lâzım olur. Onu elimizde bir 
rehine gibi saklıyalım ... 

Sinan yatağından kUlonağa muk
tedir olsaydı, gemisine kadar gide
cek ve kendisini aylardanberi zehir
liyen ve ölümünü bekliyen sevgilisi
ni tel kamçı ile okşıyacaktı. Fakat, 
dizlerode derman yoktu. Zafiyetten 
kollan titriyordu. 

— Onun koUannı bağlasınlar ve 
ambara atsınlar. Kahlaeye ben kal-
kmcaya kadar güneş yüzü gösterme-
sinler... 

Dedi. Yerliler dağıldılar. Türk de
nizcileri Sinanın emrini alır almaz 
Rozitamn kollarım bağlayıp ambara 
attılar. 

* • 
Sinan, Rozitanın ihanetini havsa

lasına sığdıramıyor: 
— Bu, inamlacak bir şey değil. 

Ben aylarca hasta yattım. Geceleri 
ne zaman gözlerimi açtımsa, Rozita 
baş ucunda uyanıktı ve beni bekli
yordu. Onun bu fedal:ârUğma konv-
çular da şahiddir. 

Diye söyleniyordu. 
Ertesi gün, Rozitanm mektubunu 

götüren Mahmud dayı, Sinanı yok
lamağa gelmişti. 

Sinan, Malınıudla başbaşa kalınca 
bu meseleyi kurcalamak istedi: 

— Rozita sana o mektubu kendi 
elile mi verdi? diye sordu. 

Türk denizcisi merd bir adamdı: 
(Arkası var) 



BEŞİKTAŞ STADINDA: 

İkinci devrede llstlln bir oyun gösteren 
Güne; maçı i(azandı 

Gûnefş *• Fenerbahçe: 4 - 2 ( 1 - 1 ) 
Güneş: Cihat - Faruk,'feeşat - Yusuf, 

Rıza, Daniş - Salâhaddiıif Ömer, Melih, 
Murad, Rebii. 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Sedat, Lebip, 
Esad, Aytan, M. Reşad - Naci, Niyazi, 
Bülent, Fikret, Orhan. 

İlk devre hemen hemen mütevazln 
geçmekle beraber Fenerbahçe ojrun-
cuları Güneşlilere nisbetle aralarında 
daha iyi anlaşıyorlardı. Bununla bera
ber başlangıçta Güneşin hücumlan da
ha tehlikeli idi. Güneşliler biraz acele, 
biraz da Fener müdafilerinin Melihi 
iyi marke etmeleri yüzünden üç gol 
kaçırdılar. Fenerbahçenin sol muha
cimlerinin tehlikeli olmaa yüzünden 
Güneş sağiçi Ömer müdfifaaya yardun 
etmek mecburiyetinde kalıyor, Salâ-
haddin de iyi oynayamadığı için Gü
neş hücum hattı yalnız bir taraflı iş
leyebiliyordu. 

Fenerbahçenin tazyiki tedrici arttı 
ve nihayet yirmi altıncı dakikada Fik-
retin uzaktan olmakla beraber güzel 
bir sütü, Cihadın müdîihalesine rağ
men golle neticelendi, f 

Fenerbahçe bu golü yapmakla bera
ber tam bir hâkimiyet ^'kuramadı ve 
akınlar karşılıklı olmağ& başladı. Hu-
susile Güneş, golü takip eden beş da
kikalık furyayı atlattıktan sonra mü
savi bir oyun temin etti. Devrenin bit
mesine iki dakika kala sağdan ortala
nan topa Melihin güzel Uir kafa vuruşu 
Güneşi 1-1 beraber vaziyete getirdi. 

İkinci devreye Güneşin daha canlı 
başladığı ve muhacimlerin ilk devrede-
kinden daha iyi anlaştıkları görüldü. 
Ömer daha fazla ileride oynamağa baş
ladıktan başka Salâhaddin de hem ko

şuyor, hem iyi oynuyordu. Çok koşan 
Melih müdafUeri müşkül vaziyetlere 
soktuğlı gibi Rebü ile Murad da sağ 
cenahla rekabet edercesine iyi oyunu-
yorlardı. 

On birinci dakikada Muradın yaptığı 
gol Güneşi galib vaziyete çıkardı. Fa
kat beş dakika sonra önce Güneş mü
dafilerinin, sonra da kalecisinin tered-
düd ve hataları Bülendin beraberliği 
temin etmesine imkân verdi. 

Bu beraberlik sayısı Güneşi bozma
dığı gibi bütün takım ve bilhassa mu
hacimler asıl bımdan sonra mükem
mel bir ojrun gösterdiler. Otuz birinci 
dakikada Murad Güneşin üçüncü sayı
şım yaptı. Fenerbahçenin buna muka
bele etmesine meydan verilmeden otuz 
sekizinci dakika sağdan kaleye muva
zi olarak yerden gönderilen topa Mu
rad tam zamamnda balıklama yere ya
tarak kafa vurmak suretile Güneşin 
dördüncü golünü de yaptı. Hemen ar
kasından Güneşin yaptığı beşinci gol, 
ofsayd olduğu için sayılmadı. 

Oyunun bitmesine sekiz dakika ka
la 03run biraz sertleşti, fakat iki gol 
farkla galib vaziyette olan Güneş bun
dan müteessir olmadı ve maçı 4-2 ga
libiyetle bitirdi. 

Hakem Nuri, maçı dürüst, güzel ve 
bilhassa eskiden yaptığı gibi münaka
şalara kapılmadan idare etti. 

Beyl(oz beralierllğl ildnci devrenin 
yarısından sonra temin etti 

Beşiktaş - Beykoz: 1 - 1 ( 1 - 0 ) 
Beşiktaş: Şevket - Hüsnü, Faruk - Rıfat, 

Enver, Feyzi - Hayati, Hakkı, Nazım, Şe
ref, Eşref. 

Beykoz: Safa - Halid, 
deddin, Kemal, Mehmed 
Şahap, Galip, Turhan. 

Bahadır - Sa-
- Kâzım, Sald, 

Oynnun başlamasile hâkimiyeti ele 
alan Beşiktaş, onuncu dakikada Ha
yatinin yaptığı golle 1-0 galip vaziye
te girdi. Bu golden sonra Beşiktaş umu
miyetle tek kale halinde oymyarak 
Beykoz kalesini mütemadiyen tazyik 
etti. Fakat sıkışık bir tarz takip etti

ği, bu tarz da Beykoz müdafaasile kale
cisinin işini kolaylaştırdığı için kol çı
karamadı. Bu devrede Beykozun mün-
ferid akmlan kolayca kırıldı. 

İkinci devrenin ortasma kadar gene 

umumiyetle Beşiktaş ayni hâkimiyeti 
ve tazyiki gösterdiyse de sıkışık oyun 

ve biraz da şanssızlık sayıyı arttırmaları
na imkân vermedi. Bundan sonra Bey
kozun daha canlandığı ve birşey yapa-
mıyan Beşiktaşla hiç olmazsa berabere 
kalmağa uğraştığı görüldü. Seri bir 
akmla Beşiktaş kalesine inen Beykoz-
lular Şahabm güzel bir şütile beraber
liği temin ettiler. Geri kalan on beş da
kika mütevazin bir oyımla geçti. 

Tril(olor Peraya km müessir olamadı 
Pera - Trikolor: 2 - 0 ( 1 - 0 ) 

Trikolor: Şamek - Dunercano, Hetzer -
Rado, Mişkolç, Lokatoş - Stefanesku, 
Moska, Pok, Koştn, Savulesko. 

Pera: Hiçoş - Fedo, Roberto - Çlçoviç, 
Etyen, Toto - Ekonomidis, Mesinezls, Va-
silyadls, Bambino, Aleko. 

Dün Taksim stadında 3000 kadar se
yirci önünde oynanan Pera-Trikolor ma-

çmda Peralılar enerjik bir oyun çıka
rarak teknik itibarile kendilerinden 
kat kat üstün olan Rumenleri yendi
ler. Bilhassa ikinci devrenin mühim 
bir kısmında tek kale oynıyan Trikolor-
lular ellerine geçirdikleri bütün va
ziyetleri kısmen şanzsızlık ve kısmen de 
beceriksizlik yüzünden kaçırarak oyu
nu kaybettiler. Pera klüp disiplin ko
mitesinin cezalandırdığı Vlastardi, Bo-
duri gibi en iyi oyuncularmdan mah-

. mm olmasma rağmen zaman zaman 
iyi bir oyun çıkardılar ve bilhassa Bam
bino Rumen müdafaası için daimî bir 
tehlike oldu. 

Oyuna Rumenlerin bir hücumu ile 
başlandı ve oyun bir müddet Pera ka
lesi önünde oynandı ise de Rumenler 
bundan istifade edemediler. Arada sı
rada yapılan Pera akmlan ise Bambi
no müstesna olmak üzere diğer muha
cimlerin fena oyunlan 3rüzünden neti
ce vermiyordu. 28 inci dakikada Bam-
binonun tehlikeli bir akmı Rumen mü
dafaası kornerle kesti. Rumen müda
faası kornerden gelen topu uzaklaş
tırmak isterlerken penaltıya sebebiyet 

verdiler. Mesinezi de penaltıyı güzel bir 
vuruşla gole tahvil etti ve oyun Triko-
lorun hâkimiyeti altında devam eder
ken devre 1-0 Pera lehine bitti. 

İkinci devreye Rumenler takımlarım 
kısmen değiştirerek çıktılar, bu devre
de de birincisi gibi Trikolorun hâkimi
yeti altında cereyan etmesine rağmen 
Rumen kurlannm şarjlı oymyan Pe
ra müdafaası karşısında iş yapamama-
lan joızünden neticesiz akınlarla geç
ti. Peralılar da Rumenlerin akınlan-
na fırsat buldukça mukabele ettilerse 
de bu akmlan çok güzel bir ojrun çıka
ran Rumen sol beki kolaylıkla kesiyor
du. Oyun bu şekilde devam ederken 
39 uncu dakikada Bambino yaptığı 
şahsî akım güzel bir şutle nihayetlen-
dirdi ve top Rumen kalecisinin plân-
jonuna r a ^ e n ikinci defa olarak ağ
lara takıldı ve oyun da Rumenlerin ne
ticesiz akmlan arasmda nihayetlendi. 
Hakem Sami oyunu fena idare etme
mekle beraber Rumenler aleyhine ver
diği penaltı bir parça yersizdi. 

Puanlar 
IJg maçlannm beşinci haftaam

dan sonra takımlarm vaziyetini 
aşağıdaki cedvelde gösteriyoruz: 

O. G. B. M. A. Y. P. 
G. Saray 
F. Bahçe 
Beşiktaş 
Güneş 
Vefa 
I. Spor 
Beykoz 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Süleymaniye 5 
Topkapı 
Eyüp 

5 
5 

4 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
0 
0 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

22 8 
20 7 
20 9 
14 7 
16 9 
9 8 
5 10 
7 13 
3 17 
5 29 

14 
12 
12 
12 
12 
9 
9 
8 
6 
6 

Ayni puanda olan takımlann sı
rası gol evereyc'i yani atüan gol
lün gene gole nisbetine göre gö-
zetilmiştir. 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Siiieymaniye-Topiıapı 
2 - 0 ( 0 - 0 ) 

Dün Fenerbahçe stadmda yapılan 
Topkapı - Süleymaniye maçında her iki 
taraf da çok bozuk bir oyun oynadı. Bil
hassa bundan evvel bazı iyi oyımlanm 
gördüğümüz Topkapı o kadar fena oy
nadı ki oynanan oyuna futbol ismini 
vermekte insan tereddüd eder. Süley-
maniyeliler ise Muvaffak, Damş ve Ru
hi bir parça düzgün oymyarak takım-
lannı kazandırdılar. 

Birinci devrede her iki takımın yap
tığı rasgele hücumlardan bir netice 
çıkmadı. İkinci devrede İbrahim ve 
Süreyya Danişin güzel iki pasmdan 
istifade ederek birer gol attılar. Top-
kapılar ise bu gollerden sinirlenerek 
işi sertliğe döktülerse de hakem İzze
tin isabetli kararlan oyunun büsbü
tün çığrmdan çıkmasma mâni oldu 
ve maç da bu suretle Süleymaniyenin 
2-0 galibiyetile bitti. 

Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, Bur
han - Reşit, Orhan, Sabri, - Rauf, Dani^, 
İbrahim, Süreyya, Hamdi. 

Topkapı: Tsıhsin - Hakki, Sabahattin -
Şeref, Mehmet, Tahsin - Yunus, Salâhat-
tin. Kâmil, Hamit, Besim. 

İkinci küme maçları 
ikinci küme maçlanmn üçüncü haf

tasında alman neticeler: 
Cumartesi günü Şeref stadında Al-

tmordu, Doğansporu 5-0, pazar günü 
Fenerbahçe stadında Galatagençler, 
Feneryılmazı 2-0 yenmişler ve Şeref 
stadmda Davudpaşa ile Karagümrük 
0-0 berabere kalmışlardır. 

itaiya - Fransa 
maçı 0-0 lıerabere isaldı 

I 
Pens 5 — Bugün Panste Kolomb 

stadında Fransa - İtalya millî takun-
lan 60,000 seyirci önünde karşılaş-
tüar. Geçen sene siyasî hadiselere yol 
açan ve bu yüzden yapılamıyan bu 
maç bugün çok hararetli bir hava 
içinde oynanmıştır. İtalyanlar ekseri
yetle hâkim oynamakla beraber Fran
sız müdafaası fevkalâde bir oyun çı
kararak İtalyanlarm gol yapmaları
na meydan bırakmamıştır. 

Fransızlann İtalyanlarla 0-0 bera
bere kalmaları çok büyük bir muvaf
fakiyettir. Bu mevsim Fransız millî 
takum yaptığı beş maçtan hiçbirinde 
mağlûb olmamıştu:. 

Ayni gün karşılaşan İtalya - Fran
sa B. millî takunlan da 2-2 berabere 
kalmışlardır. 

^ B g Ş g 

Bugünkü spor 
hareketleri 

1 — Taksim stadmda: 

Galatasaray - Trikolor 
Saat 15 de 

2. — Fenerbahçe stadmda: 
Fenerbahçe - Beşiktaş 

Saat 14,30 da 

TAKStM STADINDA: 

Hâkim fakat şuursuz bir oyun çıkaran Vefa 
Galatasaray muhacimlerine dayanamadı 

Galatasaray - Vefa: 4 -1 (3-0) 
GALATASARAY: Necmi - Salim, Suavl -

Celâl, Eşfak, Fazü - Necdet, Süleyman, 
Bülend, Hâşim, Danyal. 

VEFA: Halûk - Süleyman, Saim - Namılc, 
Lûtfi, Abduş - Mustafa, Şükrü, Lâtif, 
Muhteşem, Hüseyin. 

Beşiktaşlı Rüştünün idaresinde 
başlıyan oyun derhal büyük bir sürat 
kesbetti. İlk on dakika Vefalüar rakib 
klübü tahdid ettiler. Fakat Galata
saray onuncu dakikadan sonra yavaş 
yavaş açılas-ak 16 ncı dakikada Nec-
detin yakmdan çektiği bir sütle ilk 
golü kazandı. 

Galatasaraym tazyiki devam etti
ği bir sırada Süleyman yirmi metre 
kadar uzalttan vole bir sütle ikinci de
fa olarak topu ağlara taktı. 

Vefalılann gayreti semere vermiyor, 
kale önünde beceriksiz kalıyorlar. 
35 inci dakikada Haşim otuz metre
den fevkalâde sıkı bir sütle üçüncü 
golü yapmağa muvaffak oldu ve dev
re de Galatasara5an hâkimiyeti al
tında böylece 3-0 bitti. 

İkinci devreye biıincide olduğu gibi 
Vefa hâkim başladı ve ilk on dakika 
tek kale oynaüı. On dakika sonra Ga
latasaray sağlı sollu hücumlarla tek
rar Vefa kalesini sardı. On dördüncü 
dakikada Danyalm korner noktasma! 
yakın bir yerden çektiği frikik kale 
önündö bekliyen Bülendin ayağma 

geldi, Bülend de telâş etmeden topu 
sol köşeye plase ederek dördüncü go
lü yaptı. 

Bu golden sonra Vefa tekrar can
landı. Buna mukabil Galatasaraylılar 
dört golü kâfi görüyormuş gibi dur
gun oynamağa başladılar. 26 ncı da
kikada Vefanm hâkim oyımu seme
resini verdi. 18 çizgisi İçinde Galata
saray müdafilerinden birinin elino 
top çairptığı için hakemin verdiği pe
naltıyı Muhteşem çok sıkı bir sütle 
kalecinin elleri arasından ağlara ta
karak takımımn şeref sayışım yaptı. 

Bundan sonra Galatasaray tekrar 
açıldığı için Vefalılar sert 03mamağa 
başladılar, hakemin müdahale etme
mesi, bir araük oyunu bozmağa ka
dar vardıysa da netice değişmeden 4-1 
Galatasaraym galebesile bitt. Son 
dakikalarda Necdet bir penaltı ka
çırdı. Hakem dürüst olmakla beraber 
sert oyuna müdahale etmediği için 
hatalıydı. Galatasaray takımmda 
Necdet, Salim çok muvaffak oldular. 
Genç kaleci Necmi ile muavin Celâl 
çabuk parlıyacak birer espuvardırlar. 

Sarısiyahlılar randımanlıoynadılar 
tstanbulspor - Eyüp: 6 - 0 ( 2 - 0 ) 

tstanbnlspor: Mecdi 
Orhan, Hayri, İsmail -
mi Enver, Nejad. 

- Samih, Hasan -
Adnan, Sabih, Sa-

Eyüp: Halid - Mehmed, Alâaddin • 
Mehmed, Şükrü, Faik - Ferdi, Zaven, Ne
jad, Haydar, Faruk. 

îstanbulspor ilk akmda Sabih'in 
ayağı ile bir gol kazandı. Bundan son
ra iki taraf m mukabU akınları oyuna 
mütevazin bir şekil verdi. Oyım devre 
sonıma kadar bu şekilde oynanma-
sma; rağmen son dakikada Eyüp ka
lecisi bir hata ̂ yaparak bir gol daha 
yedi: Tuttuğu topu ancak on sekiz 
metre kadar attı, o esnada orada bu
lunan Sami boş kaleye bir şüt çeke
rek îstaiıbulsporun ikinci golünü yap
mağa muvaffak oldu. 

İkinci devre, îstanbulspor daha gü
zel oymyarak dört gol çıkanp maçı 
6-0 kazandı. Üçüncü golü dokuzuncu 
dakikada Sami, dördüncü golü 26 ncı 
dakikada Sabih, beşinci golü 40 n a 
dakikada Enver kornerden, altmcı go
lü 42 nci dakikada Sabih yaptüar. 
Son dakikalarda Eyüp kalecisi Sahih
le çarpışacak sakatlandı ve kolu çık
tığı için sedye ile hastaneye nakledil
di. Hakem Galatasaraylı Burhan ma
çı güzel idare etti. 

Rumenler Vahabı marke edince Şişli işliyemedi 
Trilcolor - Şişli: 2 - 1 ( 2 - 1 ) 

Trikolor: Şiramik - Dunorano, Heçer -
Pop, Plaser, Plagatos - Boksa, Kovaç, 
Stefanesku, Mosku, Koçis. 

Şişli: Armenak - Çalar, Alber - Martt
an, Nubar, Agop - Diranik, Jlrair, Vahap, 
Suldur, Arsavir. 

Misafir Rumen Trikolor takımı bay-
ramm birinci günü ilk maçmı Taksim 
stadında Şişliye karşı oynadı. Mavi 
forma, mavi pantalonla sahaya çı
kan Rumenler ince vücudlarile fut
bolcudan ziyâde atlet yapüı. Maç îs-
tanbulsporlu Saminin idaresinde baş
lar başlamaz, Şişli seri akınlarla Ru
men kalesini sardı. Vahabm sağlı sol
lu yerini bulan paslan Şişlirün hâki
miyetini temin ediyor. Bu daimî taz
yik semeresini verdi ve sekizinci da
kikada Rumen müdafiinin ıskasın
dan istifade eden Şişli soliçi Jirair gü
zel bir sütle topu ağlara taktı: 

Şişli: 1 - Trikolor: O 
On beşinci dakikadan sonra saha

ya alışmağa başhyan Rumenler mu
kabil akınlara başladılar, oyım müte
vazin bir şekil aldı. Bu vaziyet de
vam ederken yirminci dakikada Ru
men solaçığı önündeki müdafü atlat
tı, seri bir sürüşle kalecüe karşı kar
şıya kaldı ve topu sol köşeden plase 
ederek beraberlik sayışım yaptı: 

Trikolor: 1 - Şişli: 1 
Rumenlerin oyunu gittikçe açüıyor, 

bilhassa soldan akmlan çok tehlikeli. 
32 nci dakikada misafirler kornerden 
bir gol daha kazanarak galip vaziyete 
geçtiler: 

Trikolor: 2 - Şişli: 1. 
Devre Şişlinin gayretli hücumlari-

le bu şekilde bitti. 
İkinci devreye Şişli yine hâkim baş

ladı. Fakat Rumenler Vahabı iyi mar-

Dünkü maçlann resimleri dokuzuncu sahifemizdedir 
F^^m%jWü,̂ J.WllWLlWHM 9090 sese 0S0t mm0sm 

ke ettiklerinden akınlan müessir ola
mıyor. Şişli muhacimleri, açıklar ve 
bilhassa Suldur çok randımansız oy-
nadıklarmdan, takımm hâkimiyeti 
devamsız... Devrenin ortalanna doğ
ru Rumenlerin tam 13 kişi oynadık-
larmı gören hakem iki oyuncuyu çı
kardı!.. 

İki tarafın mukabU akınlarile ol
dukça mütevazin geçen bu devre gol
süz bitti. Rumenler maçı 2-1 kazan
mış oldular. 

Davete icabet var 
flüreyok! 

Güreşçiler Bursadan 
boş döndüler 

Kadıköy spor klübü idarecilerinden 
B. Orhan Termiyeci imzasile aldığı
mız bir mektupta ezcümle denili
yor ki: 

«— Bursa Acar idman yurdunun 
daveti üzerine pazar günü Bursada 
bir güreş müsabakası yapacaktık. BeŞ 
güreşçimizin başında Bursaya gittim-
Evvelce bize gönderdikleri mektupta 
yol, otel ve saire bütün masraflan-
mızı kabul ettiklerini blldiriyoriardı. 
Fakat biz Bursaya gittikten sonra gÜ' 
reşçilerinin antrenmansız oldukan-
nı ileri sürerek maç yapamıyacaklari' 
m ve masraflanmızı da kabul etm** 
diklerini söylediler. Bursadan boş döı** 
dük. Bursa İdman yurdunun bu ha
reketini sporculuktaki ciddiyetle Wö 
te uygun bulmuyoruz.ı 
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B. Delbos 
Varşovada 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Başlıca neler görüşüldü? 
Londra 5 — İngiliz gazetelerinin 

yazdığına göre Varşovada B. Delbos 
ile Bek arasında başlıca görüşülen 
şey Lehistanm müstemleke isteği, 
Lehistan ile Çekoslovakya ve Küçük 
antant arasındaki münasebet olmuş
tur. Lehistan, Fransız - Sovyet paktı
na muhalif olmakla beraber komü
nizm aleyhindeki Alman - İtalyan -
Japon paktına girmiyecektir. Lehis
tan Fransa ile ittifakma sadık kala
caktır. 

Bir Leh tebliği 
Varşova 5 — Iskara Leh ajansı 

Lehistanm müstemleke isteğine dair 
bir tebliğ neşretmiştir. Fakat iki ha
riciye nazırının bunu görüşmedikleri 
söyleniyor. Lehistanm bir istikraz 
istediği de doğru değildir. 

Fransa ile Lehistan arasında mü-
nazaalı mesele yoktur. İki hariciye 
nazın iki memleket arasında fikrî 
mukareneti derinleştirmek ve iki li
sanın mütekabilen iki memlekette 
inkişafım temin ettirmek zanıretin-
de ısrar etmişlerdir. İki memleket 
kültüre müteallik bir itilâf akdi için 
müzakerelerde bulunacaklardır. 

B. Bek, bilhass?. B. Delbos'un Lon
dra müzakereleri hakkında verdiği 
izahata ve B. Von Neurath'ın Berlin 
istasyonunda B. Delbos'u selâmlamış 
olmasına büyük bir alâka göster
miştir. 

B. Bek, B. Von Neurath'ın bu ha
reketinin sulh ve sükûn lehinde fiilî 
hareketlere bir mukaddeme olacağı 
mutalâasmdadır. 

Rhin misakının bütün ahkâmı ile 
alâkadar bulunan Lehistan, bu me
sele hakkında yen:"den müzakerelere 
girişildiği takdirde lâkayd kalamıya-
caktır. 

İki devlet adamı, Avrupadaki ger
ginliğin zevale yüz tutmuş olduğunu 
memnuniyetle müşahede etmişlerdir. 

B. Bek, Lehistan'ın ihtilâfU mese
lelerin hal suretini evvelden tesbit 
etmek ve daima prestij meselelerini 
ortaya atmak tehlikesini arzeden 
nizalann önüne geçmek için komşu 
devletlerle olan bütün münazeünfih 
meseleleri evvelden derpiş etmekten 
ibaret bulıman pratik bir usul takib 
etmekte olduğunu beyan etmiştir. 

B. Bek, devletler arasında doğru
dan doğruya müzakereler icrasına 
taraftar ve bu usulün mürevvici ol
duğunu gizlememiştir. 

Mumaileyh, Çekoslovakya ile Leh 
akalliyeti hakkında mevcud olan ih
tilâfların eski ve bunlann derhal hal-
ledimesinin müşkül görünmekte ol
duğunu ilâve etmiştir. 

Berlinden geçerken 
Berlin 5 — Fransız Hariciye Nazın 

B. Delbos, Lehistardan geçerken Al
man Hariciye Nazın tarafından se-
lâmlanmıştır. Bu hareket çok iyi tesir 
bırakmıştır. 

Leh gaze te l er in in maka le l er i 
Varşova 5 — Leh gazeteleri büyük 

harflerle «Müstemlekât istiyoruz.» 
diye makaleler yazıyorlar. Lehista
nm nüfusu her sene artmaktadır. 
Saiıayi de çok ilerlemiştir. Bu sebeble 
müstemleke isteğinde ısrar eyliyor. 

Hayatı ucuzlatmak 
için 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
edilen iptidaî maddelerin gümrük 
resimlerinde tenzilât yapılması ve 
tenzilâtın nisbeti göz önünde tutu
lacaktır. 

Dahilde tedarik edilen iptidaî 
maddelerin maliyet fiatlerini düşür
mek de ucuzluğu temine hizmet ede
cektir. Bu münasebetle muamele ver
gisinin tenzili veya bir kısmından ta-
ûıamen kaldıniması göılüşülecektir. 

Hayat pahalılığma sebeb olan âmil
lerden biri de aradaki mutavassıtların 
fazlalığıdır. Bu yüzden meselâ met
resi 4 liradan olan bir kumaşın fiatl, 
halkın eline gelinciye kadar aşağı 
yukan bir misli artmaktadır. 80 ku-

^Şluk en yüksek ipek kadın çorabı 
150 . 200 kuruşa kadar çıkıyor. Bu-
'̂ ün için mutavassıtlann azaltılması 

.ÎLBÖrüşülecektir. 

Profesör Cemil 
diyorki... 

Baş tarafı 7 nci sahifede) 
Elbette ahfadımız yirmi otuz sene 

sonra bu çirkinliği düzeltmek için 
kemer kısmını behemehal kaldıra* 
caklar ve bittabi birçok paralar sar-
file şimdi yapacağımız meydan ile 
sokaklann şekil ve istikametleri de 
değiştirilecek ve bugün mevzii ve 
acele ile parça parça yapacağımız 
proje ve istimlâklerin mazarratı ve 
büyük bir hata işlediğimiz o vakit an
laşılacaktır. 

Gazetenizin dünkü nüshasında İz-
mirin de imar edilirken hata yapıldı
ğına dair İzmirden aldığınız bir mek
tubu neşrediyordunuz. Bu mektupta 
birkaç sene evvel bir şehir mütehas
sısının uzun etüdler yaparak hazır
ladığı büyük plânın muhtelif Beledi
ye reisleri refakatinde çalışan fen 
heyetleri tarafından zaman zaman 
ilâveler ve tadillerle ilk şeklinden ta
mamen başka şekille''c sokulduğu ve 
pek büyük bir hata işlendiği ve şimdi 
de esef edilmeğe başlandığı yazılıy
dı. Biz de bu akıbete uğramıyalım. 

Bugün Yenicamiin önü J?eheme-
hal açılmak isteniyorsa biraz feda
kârlık yaparak kemer de beraber 
kaldırılmalı ve camiin etrafı tama-
mile açılmalıdır. 

Görüyorsunuz ki İstanbulun iman 
işine bir plân içinde toptan başla
mak zaruridir. Bu suretle bugün 
yaptığımızı pel: az zaman sonra bo
zup değiştirmekten kurtuluruz. Size 
bir misal göstereyim: Geçen gün ga
zetelerin birinde senelerden beri bir 
çok emek, para sarfile Zincirlikujruda 
yapılan asrî mezarlığın şehire pek 
yakın olduğu tahakkuk etmesi üze
rine terkedilerek daha uzaklarda ye
niden başka bir mezarlık tesisine ka
rar verildiğini okudum. 

Korkuyorum ki ileride limanla 
Kuruçeşmede yapılacak kömür depo
lan ve Haliçteki tersane de ayni akı
bete uğramasın!» 

YENİ NEŞRİYAT 

UYANIŞ 

Haftalık resimli Uyanış (Servetifünun) 
mecmuasının /son sayısı bol resimler ve 
zengin münderecatla intişar etti. Bu sa
yıda şu yazılar bulunuyor: 

Güreşler düşümceler (Ahmed İhsan 
Tokgöz). Özlü edebiyat (İbrahim Hoyi), 
Bir filim bir düşünüş (Gavsi Halid Ozan-
soy), Hakikatler karşısnda (İzzettin Mete), 
Geride kalan günler (Kudret Cemil). 
Haftanm meseleleri, bibliyografya, resim
li aktüalite, İvan Turgenlyeften, Andre 
Morava'dan tercümeler ve saire. Ayrıca 
Burhan Arpad'm Beyoğlu Halkevinde 
yaptığı resimli röportaj. 

TICMİtlUİ Httl lOARİ 
O A V ^ , A L A C A K , 
ÇETlr<v,C«PI»*;IK 

BUTUN IŞLERINIZI 
«urÜN gpuYAaA. 

S;XJ TACETTlKe GÖRDÜRÜlfllZ Z 7 
J&Mıı-Baıtl(Qİ<ır.ŞehiUYOrÇ^47M!l s. 

imıPİ5lllUCIIirALIHHAZ.HASIimAirAP/U/f. V U — ^, 
I60tlf AVANS VinİLİR. » ^ * „ İ , . . İ / . , * , > T T ' ' 

I, ıic««[r 
•;Â\»MÛHE«DİSİ 

^/ÖERÖriTİRAZLARI 

Z 
^MUHASEPE 

ttuNMsear TtiHiiOTi %ave%^*>oı. Konuncn EKSPRES •' 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berl in 

Turkiyede Şubeleri: 
İstanbul (Balata ve istanbul) 

Depo: TûtOn Gümrük 
İzmir 

Her türlü banka muamelâh 

— HÜSEYİN CAHİD — 

Fikir Harel(etleri 
4 Kânunuevvel 1937 Cumartesi 

215 inci sayısı çıktı 
İÇİNDEKİLER : 

Bugünkü smıf müessesesi C. 
Bougle — İncilde sosyalizm G6rard 
Walter — Meşrutiyet hatıraları Hü
seyin Cahid Yalçm — Güzellik hak-
kmda nazariyeler Felicien Ckallaye 
Rusyada dalkavuklar sürüsü Andre 
Gide — İptidaî kavimlerde kaza 
Levy- Bruhl — Siyası mezhepler ta
rihinde mühim simalar: Tocupeville 
G. Mosca — Matbuat hayatı: De pro-
fondis Oskar WUdee — Filozoflar: 
Hayat ve mezhebleri Will Durant — 
Timurım sarayında bir İspanyol sefiri 
Clavijo — Kitaplar arasında (Küçük 
notlar) — Lehde ve aleyhde — Veci
zler. 

Fiyeti 20 Kuruş 

8 ci cild çıktı 
183 numaradan 208 ci sayıya ka

dar olan 8 ci cild hazırlanmıştır. 
Fiyeti 5 liradır. 

Müracaat yeri: 

İstanbul: Ankara caddesi, No. 34 — 
Birlik matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
DahOiye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar Istan-
bulda Divanyolunda (104) numaralı 
hususî kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Sah, cumartesi günleri sabah 
€9,5 - \2> saatleri hakikî hkaraya mah* 
sustur. Muayenehane ve ev telefon ı 
22398. Kandilli 38 — 48. 

1938 1938 
Bu ay zarfında limanımıza gelecek olan American Export Lines kum-

panyasımn <(Examelia)) ve «Executive vapurlarile ilk parti 

N A S H 1938 Otomobillerini 
getireceklerdir. Bu birinci sınıf otomobiller: 

«Ambasadör Eight» NASH 
«Ambasadör Six» NASH 
«400 de LUXE» NASH 

Her noktai nazardan rakip marka otomobillerle mukayese edilmeğe 
hak kazanmışlardır. 

1938 modeli otomobil satm alacak zevata bir kaç gün daha sabretmele
rini tavsiye ederiz. 

NASH otomobillerinin mücehhez bulvmdukları teknik tekemmülâtm, 
en pahah otomobillerde bile ancak bir kısmı mevcuttur. 

Hututunun güzelliği, cazip lüks ve zarafeti, bilhassa konforu ve igtiha-
rmâ sebep olan sağlamhğı şayanı hayrettir. 

Türkiye için yegâne acentahğı: 

C. ve G. D A S S I R A 
Şişhane yokuşu 79/81 No. Galata - İstanbul. Telefon: 42328 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
CİNSÎ Miktan ^uhaıjımen bedeli İlk teminatı ihale günü 

Kalem Lira Kr. Lira Kr 
Ecza ve malzeme 87 928 65 69 65 13/12/937 pazartesi saat 15 de 

Gureba hastahanesindeki Tıp Fakültesi dahiliye seririyatı lâboratuvarma 
lüzumu olan yukarda cins ve miktan yazılı ecza ve malzeme açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü bi
nasında toplanan komisyonda yapılacaktu*. Şartnamesi her gün Levazım kale-
minde görülebilir. (8017) 

A Ş 

MieMLMIMâ 
Grip, Baş ve Diş Ağnian, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Belediyeler İnşaat müteahhitleri ve 
tüccarların nazarı dikkatine : 

« K o Ç „ 
DEMİR BORU LİMİTED ŞİRKETİ 

Fabrikasının imal etmekte olduğu 3/8 «-3) kutrundaki demir ve galvaniz boru
ları; su, kalorifer ve havagazı tesisatmda kullanılabilir. İhtiyacı oalanla-

rm müessesemize müracaatları menfaatleri icabındandır. 
Telefon: 42093 - Posta kutusu: GalaU: 1355 

Hakikî kaşe 

ALGOPAN 
Madenî kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. Nezleye, 
soğuk algınlığına. Nevralji ve baş, diş ağrılarına senelerdenberi tec
rübe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilâçtır. 

ALGOPAN her eczanede bulunur, 
Isnnine ve markasına dikkat. 

••••':• m^^^^mmm 

ONU BAN 1̂ AYA YAT IR IN IZ 
KCOTOIİLO İZAHATI GiŞELEEiMi20£N ALIN IZ 

UOLANBEİANI^ÖNİNV 
Î AKAKOy, PALAS ALALEMCI HAN 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

idaremizin Haydarpaşa Deposunu bir sene zarfında gelecek tahminen 
40,000 Ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden makina 
ve vagonlara yükletilmesi işi 21/12/937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 
Haydarpaşa Gar binası dahilinde 1 nci işletme komisyonu tarafından kapalı 
zarf usulile ihale edilecektir. Beher ton kömürün tahliyesi için on kuruş ve tah
mili için on üç kuruş muhammen bedel konmuştur. İsteklilerin 840 lira mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve resmî gazetelerin 7/5/936 tarih ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa birinci işletme komisyonu tarafın
dan parasız olrak verilir. (8176) 

I ' I istanbul belediyesi İlanları | « | 
Taksi Otonnobili İle Otobüs 

sahiplerinin nazarı Dikkatine. 
Taksi ve otobüs talimatnamelerinin hükümlerine tevfikan 1 şubat 1938 ta

rihine kadar arabalarmdaki adi camların dağılmaz cama tahvilleri aksi takdir
de adi camla mücehhez taksi ve otobüslerin çalışmalarına kafiyen izin veril-
miyeceği hakkındaki encümen karan işbu vesait sahiplerine ehemmiyetle İlân 
olunur. (B.) (8081) *'^^ 

istanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik muhammen Kira 

kirası Lira müddeti 
Beşiktaşda Çırağan caddesinde Kabataş Erkek lisesi bakkaliyesi: 652 21 Ay 
Bcyoğlunda Kuledibinde Beyoğlu orta mektebi bakkaliyesi: 100 21 Ay 
Boğaziçinde Emirgân orta mektebi bakkaliyesi: 62 21 Af 

Yukarıda yazılı mektep bakkaliyeleri hizalarındaki kira ve müddetler üze
rinden açık arttırma usulile ayn ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye 
şeraiti ile diğer şartlarım öğrenmek istiyenlerin hüsnühâl esbabından oldukla
rına, mahkûmiyetleri ve sarî hastalıkları bulunmadığına dair zabıta, Cumhuri-
yet Müddeiumumîliği ve Sıhhat Müdürlüğünden alacakları resimli vesikalarla 
ve yüzde 7,5 pey akçelerile 13/12/937 pazartesi günü'saat on dörtte Millî Emlâk 

[WWTL 
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TÜRK TîCARET BANKASI A.$. 

MERKEZİ : ANKARA 

HER NEVİ BANKA MUAMELÂTI 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

Ş U B E L E R : 

ANKARA: 
Telefon: 2316 

Adapazarı 
Bandrrma 
Bartın 
Bofu 

BozöyOk 
Borsa 
Düzce 
Eskişehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

İSTANBUL: 
Tdefan: 22971 

Türidyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

T E L G R A F A D R E S İ 

Umum Müdürlük: T Ü R K B A N K - Şubeler: T İ C A R E T 

I \9^ ı\m 'A 
eyva tuz^u 

EN HOŞ VE TAZE METVALABIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

I»w1riai bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalanm ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. A ^ kokusunu izale eder. Umumi hayatm intizamsız-
lıklanm en emin surette Islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BET06LU -> İSTANBUL 

Bir hastabakıcı; 
Bu - Biocel - lî 
Cild unsuru 

Bir mucize gibi 
tenigüzelleştirdi 

dedi. 

TÜRK HAVA KURUMU 
BUYUK PİYANGOSU 

Üdııci kefide ll/Bırincikânun/937 dir. 
Büyük ikramiye: 40.000 liradır... Bundan bafka: 

15.000, 12.000, 10.000 lü-alık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve laOOO) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyan-
foya iftirak ediniz... 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarfmda yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklann kaybol* 
duğımu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi âdeta on yaş |;enç-
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Kocd» cevheri bir Vi
yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kol
lanınız. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz, îki kremin tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlılık ve gençlik verir. CU-
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü
tün buruşukluklardan kurtarır. 

Bel§oğukluğu 
ve '̂ RE/İCîlYE yakalanmamak için 

on iyi îlâ^jncâk 

Pf!OTE.IilVDil{ 

iv.^, 

Hesap Defterleri 
Yeni sene için sağlam ciltli, iyi kâğıtlı, zarif ve 

aynı zamanda ucuz defter almak isterseniz 

AKŞAİVI IVIatbaasına uğrayınız! 
F i y e t 1 e r 

[Birinci hamur kâğıd veya kalın banka kâğıdı ile] 

200 saMfeli : 140 — 160 Kuruş 
300 » ; 175 — 200 » 
400 » ; 250 — 275 » 

Piyasanın en elverişli yevmiye ve kasa 
defterleri - Defterikebirler - muavin defterler 

Akşam matbaası. Telefon 24240 

A T 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, meme iltiha
bı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

altı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin ed». 

Şark İspençiyari lâboratuvarı T. A. Ş. 

Tarag^a isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri teıketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en iyi çarMİ 

PERTEV BRİYANTİNİ 
kullanmaktır. 

I 

Askerî MÜ2f Bayramın iiunci ve liçüncü günleri açıktır. On kuru«a filrf^ 
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Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tabir haa 3 üneü kat 
Tel: 44991 - t - i 

BTenska Orient Llnien GottıenbnrK 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlc. 

(Mynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan gark ve Karadeniz baflı-
M limanlan arasında 15 günde bir ulınet 
»• avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
<Un beklenen vapurlar. 

Birkaland vapuru 9 K. evvele doğru. 
Odynla vapuru 17 K. evvele doğru. 
Ounborg vapuru 25 K. evvele doğru 
Takmda Istanbuldan Hamburg Roter-

«hun - Kopenhag, Odynla Oothenberğ, 
Dantzlg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
Içtn hareket edecek vapurlar. 

Vassaland vapuru 1 K. evvele doğru 
Birkaland vapuru 9 K. evvele doğru. 
Cklynla vapuru 17 K. evvele doğru. 
Fazla tafsll&t İçin Oalata'da Tahlr han 

I flncU katta kftin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Doyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
OMtuht Irrtntt Unl« | âUM L«v)iıl*-«.lııl| a . - l . 
HMiburg, A.-6., Htatturg | B'taın 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

Andros vapuru, 4 K. evvele doğru. 
Morea vapuru 4 K. evvele doğru 
Akka vapuru 9 K. evvele doğru. 
Burgaz, Varna, Köstence, İçin 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Andros vapuru 7 K. evvele doğru. 
Akka vapuru 11 K. evvele doğnı. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan İçin 
hareket edecek vapurla» 

Larissa vapuru 14 K. evvele doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

klmyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
LtNYE vapur acentalıtıoa müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Harikulade güzel 
Yeni bir 

pudra bulunmuştur: 

Bu yeni pudra terkibine altın 
kremi karıştırılan ve 48 saat hava-
landınlmış VENÜS pudrasıdır. 

Fevkalâde ince ve hafif bu 
VENÜS pudrasüe tuvalet gören 
bir cild dünyarun en taravetli gü
zelliğini ifade eder. Okr, jon okr, 
Ra§el, bej, Roze, pembe ve beyaz 
renkleri sarışın, kumral ve esmer
lere tamnmıyacak güzellik ve ca
zibe verir. Bütün şık ve kibar fa-
mUyalar şimdi Venüs pudrasım 
tercihan kullanırlar. 

UDRA 
VENÜS 
Umumi deposu: Nureddin Evli

ya Zade eczayı kimyeviye al&tı 
tıbbiye ve ıtriyat deposu, İstanbul. 

MERYİH 

UYKUSUZLUK 
Sİt^İRRĞRILRRI.RSRBİ 
OHSÜRÜHUR^RSRBİ ZRYI-
fUK.BRŞfiYRRIM BRŞ 
AĞRISI,BRŞ DÖNMESİ, 
BRYGIMLIH,Cf^f9PlNTI 
V£ SİNİRDEN İLERt Oeuti 

^ÜTUN RRHRTSIIUHLm 

EY1 EDER. 
IIIMIIIIIHH* 

IMi Necmeddta Sıidl 
ÜDiumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

AKSAM matbaan 

RUPENZERONYAN 
Danûb Sigorta Müfettişi 

Celâl Bey han 39 numaralı ya
zıhane ile alâkamı kesmiş oldu
ğumdan muhterem müşterile
rimden doğrudan doğruya Danüb 
şirketinde beni aramalannı rica 
ederim. 

Her hangi bir sigortanızı yap
madan evvel, ücretsiz olarak is
tişare etmeniz istifadeniz İcabı
dır. Mektupla müracaat etmeniz 
lica olunur. 'Sr 

Rupen Zeronyan 
Danüb sigorta 

Danüb Han Galata 

T I F O B İ L 
Dr. İ H S A N S A M İ 

Tifo ve paratlfo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alman tifo hapla
rıdır. HİÇ rahatsızlık vermez. Herkes 

alabilir. Kutusu 50 Kr. 

K I M S E ANLIYAMAZ! 

F E M I L 
âdet bezleri 

o kadar güzel vücuda intibak 
eder ki evde, mektepte, vazifede, 
yazlıkta, sporda, seyahatte ve ba
loda keyif ve neşe ile kullanılır. 
ve en ince kostüm altmda bile 
çıkmtı yapmaz. Hayatının kıyme
tini takdir eden her Bayan bu ga
yet sıhhî yumuşak, sıcak ve ufak 
âdet bezlerini her şeye tercih eder. 

Her eczanede, parfümöri ve tu
hafiye mağazalarında, kadın ber
berlerinde kutusu 65 kuruştur. 

Umumî deposu: İsmet eczanesi 
ve lâboratuvarı, İstanbul Galata, 
Telefon: 49247. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedari eden 

terisi mücerreb bir ilâçtu*. 

Eski HAYDEN 
Yeni BAKER 

mağazalarım ziyaret ediniz. 
MobUya hususunda «EMSA
Lİ ARASINDA» en iyi ve zen
gin çeşidler bulacaksınız. 

SALON, YEMEK ve YA
TAK ODASI takımlannı 
HER YERDEN ÎYİ ve UCUZ 
ŞERAİT ve FİATLARLA te
darik edebilirsiniz. 

ZAYI — Pangaltı mahallesinin Şehit-
muhtarbey caddesinde eakl 3 yeni 172, 
17S «ayılı ar.<!anın taviz fcedelinln ödendi
ğine dair nuz /937 • re 127 

törlûjtoün torlı tezlerfst zayi edilmiş ve 
ikinci nüsha.";! İstenilmiş olduğundan bu-
lundu^da hükmü olmıyaeatı Uftn olu-

Inşaat Mühendisi ve 
Fen Memurları Aranıyor 

Memleketimizin muhtelif şehirlerinde inşaat ve su işlerinde Şantiyede 
çalışmak üzere bu işlerde ihtisası olan mühendis ve fen memurlarına ihtiyaç 
vardır. Taliplerin 10/Kânunuewel/1937 ye kadar İstanbul Posta Kutusu No. 
616 ya yazı ile müracaatları ve diploma veya ruhsatname suretleri ile şimdiye 
kadar yaptığı işleri ve Referanslarını bildirmeleri. (8128) 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I!#JTMIİ!< 
BALSAMİN KREMİ 

^?^ 

Bütün cihanda elli senedir dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREMBALSAMÎN 
Büyük bir bilgi ve uzım bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sılıhî kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhi evsafınm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 

*̂  Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatmı 

D I K K A T : kazanmış olmakla isbat etmiştir.^ 
v-DCAj, DArcAR^tAi «ündüz içm yağsız, gece için yağh ve 
K.KLm İSALöAMIIS halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i yardır. 
iTD rn/r D At c An/ıtm ötedenberi tanmmış hususî vazola-
KREM BALSAMIN rmda satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kıülanışlı ve zarif olan 

K't?rM RAr ÇA MtN *"P^*" ^'^^^^ nevilerile tamnmış, ecza 
t\. KİL İYİ UALbAlvAlN ıtriyat ve tuhafiye mağazalannda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Dahilîye Vekâletinden 
Malatya vilâyetinde Adıyaman kasabasmm halihazır haritalarım tanzimi 

işi eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen keşif bedeli 4,000 liradır. Eksiltme 20/ 
12/937 tarihinde saat 11 de Ankarada Belediyeler bankası binasmda İjelediyeler 
imar heyetince yapılacaktır, muvakkat teminat 300 liradır, şartnameler büâbe-
del Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden ahnabilir. (4387) (8057) 

Yelek cebi için ufacık 

FENER 
Deposu 

Sultanhamam 
Camcıbaşı han 

No. 10 

Vahe 
Otücyan 

Z E N i T H 
1938 modeli 
En eski ve bütün Amerika-

da: en fazla rağbet bulan rad
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey-
oğlunda BAKER mağazaları 

En şiddetli 
Asabî buhranları, kor

kunç titremeleri ve bayıN 
maları geçirmenin çaresi 
damla İle KARDOL kul
lanmaktır. 

Gaip köpek aranıyor 
Siyahlı ve beyazh tû3m olan (Bul

dok) cinsi bir köpek bvmdan bir kaç 
gün evvel Çarşıkapıda kaybolmuştur. 
Herkim bulursa aşağıdaki adrese ge
tirdiği takdirde memnun edilecektir. 
Akşam gazetesinde Bayan Adile 

• i * ^ -

Kumbara biri 

HÂyR§WH 
ÇfZHf 

' 

TÜRKIYE 
CUMHU RIYCTI 

Zlfiflflr.BflNKRSI 
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HAS MÜSTAHZARATI 
HAMÜI KotoHTK V» lotyonlan 

Hasan Losyonlan küçük ceb şişesi 1/24 litre 25 
» » ceb şişesi. 1/16 » 
» » küçük 1/8 » 
» » orta 1/4 » 
» » düz büyük şişelerde 
» » büyük 1/2 » 
» » » 1 » 
» » fantazi kristal 
» » » kristal lüks kutu ile 
» » top kristal 1/16 » 
» » » » 1/8 » 
)) » » » 1/4 » 

Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 

Hasan Buz-Ateş kolonyası 
üç misli 

40 
70 

130 
150 
250 
500 
300 
400 

50 
80 

150 
70 

150 
25 
70 

bakkaliye ve ıtriyat ve hırdavat mağazalarında satılmaktadır. 
Pudralar 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 
» » » 

Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 
» » » » 
» » » büyük kutu 

Kuruş 
25 
40 
15 
25 
40 

Hasan çocuk pudrası (leylâk, gül, f ujer,lavanat) 20 
» » 

Hasan Talk 
» paket» 

» 500 gr. » 
» 

Neurîn kolonya ve losyonları 
Kurvış 

Nesrin Kolonya ve Losyonlan 1/24 Utra 15 
25 

» » l / ö » 40 
» » Fantazi 1/4 » 70 

60 
100 
125 
250 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

H 1/16 
» 1/8 
» Fantazi 1/4 
)) adi şişelerde 1/4 
» 1/3 
)) 1/2 
» 1 
» litre ile açık 
» cam kapaklı 

şişeleri 1/8 
» » » 1/4 
» » » 1/2 

250 

70 
100 
150 

T r a ş ko lonya lar i 
Nesrin tıraş kolonyası 1/4 litre 30 

düz büyük şişeler 
tam bir litre 

Lavantalar 

Hasan Lavantaları 3 gr. şişe 
» » 5 » » 
» » 10 » » 
» » 20 » »lüks kutu 
» » 50 » u » " 

60 
150 

Kuruş 
25 
50 
75 

100 
300 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
Kuruş 

Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yuvarlak 10 
yuvarlak orta 

» büjrük 
lüks 

» büyük ve beyzi 

G l i s e r i n sabunları 
Hasan Gliserin sabunu gül ve limon kokulu 
Hasan Gliserin sabımu gül ve limon kokulu 

T o z s a b u n l a n 
Hasan Toz Sabunu 100 gı-. 

T ı b b î s a b u n l a r 
Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime 

Hasan Tıbbî Sabunlar 

15 
25 

12i 
20 
30 
30 

30 
30 

20 

15 

K r e m l e r 

Hasan kremi vazo ve şişe 
» » tüp 

Hasan Deniz kremi büyük 
» » » küçük 

Briyant in ler 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 
» » büyük şişe ve vazo 

Rujlar 

»10 
40 

Kuruş 
50 

Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu 
» » » » » » 
» » » » » 

20 
50 
35 

35 
50 

50 

TrtLt levaanmatı 
adet kr. adet kr. adet kr. 

Hasan Traş Bıçağl 1—4 10—35 100—300 
» » » paslanmaz 1—6 10—50 100—425 

» 
» lüks 100 
» küçük25 

Allıklar 
Hasan Allık brünet, blöndlnfit ve mandarin 35 

Tırnak cilâsı ve sürmeler 

Hasan Tırnak Cilâsı beyaz ve renkli 
» 

» 

» 

sedef 
orta 
büyük 

Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedanlığile) 

» » Lüks büyük 
» » Paket 

Saçlara aid müstahzarat 

Hasan Şampuvan Tozu 
» » özü likit 
» » » » büyük 

Hasan Trihof il Saç suyu 
Hasan Saç Sabunu 
Hasan Saç Sabımu büyük 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük 

Kokulu sular. 

Hasan Maimukattar 1 kg. 
» » 2 » 
» » büyük damacanlarda 

Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 
» » 1/2 » 
» » 1 » 

Kuruş 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
60 

12i 
20 
30 
15 

Kuruş 
5 

30 
50 

100 
25 

Hasan Traş Sabunu 
Hasan Traş Sabunu kutusuz 
Hasan Traş Sabunu Kremi 
Hasan Traş Makinesi 

» » » kutulu lüks 
» » fırçası 
» » halis blero 
» » » 
» » » 

Yağlar ve esanslar 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. 

» » » 5 » 
)» » » 10 » 

Tıbbî müstahzarat 

Hasan Kuvvet Şurubu küçük 
» » » büyük 
» » » 1 kg. 
» » » 2 » 

Hasan Öksürük Pastiller 

Di( müstahzaratı 
Hasan Dantos Diş macunu tüp 

» » » » » iki misli 
» » » )» dört » 
» » suyu 
» » » orta 
» » » büyük 

Glüten mamulâtı 

Hasan Glüten Ekmeği 

30 
25 
30 

100 
150 
100 
250 
500 
800 

40 
175 
300 

Kuruş 
60 

100 
150 
250 

25 

7i 
12i 

20 
30 
60 

100 

Kuruş 
40 

» » Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 
Hasan Diyabetik Çikolatası 

» » » 6 İlk kutu 
» » » 1 2 lik kutu 
» Brekfast Bisküvitleri kilosu 
» » » 1 / 2 kilosu 
» » » kutusu 

25 
125 
240 
250 
130 
35 

O z l ü unlar 
Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelya, Türlü, Yulaf, 
Çavdar, Patates, Arpa, Mercimek, İrmik özü 

Kuruş 
250 gramlık kutu 25 
500 gramlık kutu 45 

Yftftlıtr m(UtıJu*rAti 

Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şişe 
» » » 1/2 » » 
» » » 1 » » 
» » » 2 » » 
» » » 1 kilo tenekesUe kutu 
)) » » 3 » » » 
» » » 5 » » » 
» » » 7 » » » 

Hasan Fıstık Özü yağı 
Hasan TatU Bademyağı küçük şişe 
Hasan Tatlı Bademyağı büyük şişe 
Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. 
Hasan Acı Bademyağı küçük şişe 
Hasan Hacı Bademyağı büyük şişe 
Hasan Balıkyağı 1/4 Kg. 

» » 1/2 » 
» » 1 » 
» » 2 » 

Hafaratı öldüren Fayda 

Fayda Hasan 1/8 litre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1/4 » 
1/2 » 
1 » 
5 » 

teneke 15 kilo safi 
fıçı ilç kUo 
Pompa n 

Naftalin özü 

Kuruş 
40 
60 
100 
200 
90 
225 
375 
525 
150 
30 
50 
100 
40 
60 
40 
60 
100 
190 

Kuruş 
17i 
25 
45 
65 
300 
900 
50 
40 
45 
25 

Fareleri öldüren Far 
Kuruş 

Far Hasan fare zehiri buğday ve macunu küçük 10 
» » » » macunu » 4 misli 25 

40 
70 

, 150 

Kuruş 
25 
45 
10 
30 
50 
75 

Hasan Badem Özü 250 gr. 
» » » 500 » 

Hasan gazoz ve meyva özü 
Hasan Gazoz Özü 1/16 litre 

» » » 1/8 » 
» » » 1/4 » 
» » » 1/2 » 

Hasan Meyva Özü 1/16 
» » » 1/8 
» » » 1/4 
» » » 1/2 

40 
70 

25 
35 
50 
90 
25 
40 
60 

100 

» » » » ikisi bir arada 

Muhte l i f müs tahzar lar 

Hasan Çocuk Donları 1 numara 
» » » 2 » 
» » » 3 » 

Hasan Leke suyu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cüâ Tozu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cüâ Tozu bÜ3rük 
Hasan Vazelin 
Hasan Hasta dereceleri 

göğCis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
BÎR K A Ş E 

NEOKALMiNA 
GRİP 9 BAŞ ve DIŞ AĞRILARI 9 NEVRALJİ • 
ARTRIT IZM • R O M A T İ Z M A • KIRIKLIK ve 

BUTUN AĞRILARI DİNDİRİR 

Hasan Garanto Prezervatifleri 6 aded kutu 
» » » 1 » » 
)» » » ipekli 6 » 
» » » » 1 » 

Bikarbonat dö sut küçük paket 
» » 1 0 0 gram 
» » 250 » 
» » 500 » 
» » 1 kilog. 

30 

Kuruş 
70 
BO 
90 
10 
10 
15 
12i 
50 
100 
40 
7i 
50 
10 
5 
10 
20 
29' 
60 

OZİPEK PALAS 
Otel v e lrt>kaııtası 

S ü ^ İP^ Sureti mahsusada otelde çıkartılan 
" * ^ * ^ Halis TEREYAĞI ile yapılmlş 

En nefis yemekler hazırlamaktadır. Lütfen tecrübe ediniz. 

Sirkeci, Orhaniye caddesi No. 7 Tel. 24394 

GRİPİN 
Nezle, grip, bronşitle tekmil ağrıların 

yegâne ve en kuvvetli ilâcı ? 

Harareti sür'atle düşürür, 
üşütmeden ileri gelen rahat
sızlıkları önler, mideyi boz
maz, kalbi yormaz, böbrekle

re zahmet vermez. 

6RİPİN 
Romatizma ve mafsal ağrı

larım durdurmakta 
kat'î tetiri haizdir. 

[a(e aıınaDiiır. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla «GRİPİN» isteyiniz. 


