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Hitler faaliyet 
programını hazırl~dı 

Bu programın 
tatbiki ıç·n 

Mali vaziyet 
tetkik edildi 
Figaro gazetesinin Prağ muhabiri 

bildiriyor: 'S, arı; kadın, §aka aayfalan; 
iıitttl'İ. •por ıühmlan; doktor Ö· 

"- ~evk ve merakla takip edi· Geç<'n seneki tzmtr Fuaruıdan bir ı;i.irünü~ 
'kalnnyla sayın okuyucu. 
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1 --~dabathyor! .l'\..en ısıne para.· vermedıgı ıçın 

"Gelecek cuma veya cumartesi günü 
Almanyadaki siyah nazi çetesine te
kabül eden bazı Südet teşekkülleri 
Moravya ve Silczyada muharebe uliın· 
leri yapacaklat'-ı:lır. Hududun öbür ta.. 
rafında Alman manevraları yapıldığı 

bir sırada bu gibi talimlerin 'endişe ve· 
rici bir mahiyet arzettiği inkar edil~ 
mcz. 
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_ Dün ak~anı saat 20 sıralarında Bey. 
l ~ oğlunda bir adam kendi ine para verme-
! & ~ a $ aı Dil diği için metresini üç yerinden bıçakla. 
1 o,ttı 0(9 o o e o e ır n mıştır. 
!·. ,,,. anı. ta 'h' . . Kalyoncukullukta yazıcı soka~'Inda 

:••ı •~ı;.ı_ rı ınm kanlı bır safha . 
• J ... , "'41 3 numarada oturan Niyazi, uzun milel 

i "tıt-da l' n bu tarihi roman, !>u dettenberi 20 yaşlarında Sabahat tsmindc 
\o~ kı.ı ..... '-:ı.ılınıı eserlerin en güzel 

t
i . vttliaid' bir kadını kendine metres tutmuştur. 
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de son günlerde Niyazinin işini gücünü 
bırakarak Sabahatin elıne bakmağa baş. 
laması üzerine aralarında ffik sık kavga_ 
lar vukua gelmcğe ba~laruı~tır. 0:iyazi 
hiç iş yapmadığı gibi aynca Sabahattcn 
harçlık da almaktadır. Zavallı kadınca
ğız ötede bende çalı:..arak kazandığı beş 
on kuruşla hem evlerinin ihtiyacını gör. 
mekte, hem de Niyaziye harçlık \ ennek. 
ledir. 

Niyazi de hazırdan gelen paralarla dı
şarıda içmekte \ "C kumar oynamaktadır. 
Aylarca devam eden bu \'aziyet artık 
Sabahatı usandınnış \"C son günlerde ~L 
ya1Jiye az para \·ermeğe ba~lamıştır. Ni· 
yazi. bu paralan kafi görmediği için ka. 
dıncağıza dayak atarak fazla para ko. 
parmak yolunu tutmuştur. 

Nihayet diiıı akşam da yorgun argın 
evine gelen Sabahat Nıyaziyi odanın bir 
köşesinde tenbel tenbel yatarken bul. 
muştur. Niyazi kadını görür ~örmez he
men ay_:ığa kalkmış \ie: 

~ Dcııamı 15 incide 

Arnavutluk kraliçesi 

Ar navutLuk 
f(raliçesi 

Sene b3şın,ıan evvel 
doğuı ınası hekleniyor 
Tirandan bildirildiğine göre, Arnavut

luk Kraliçesi Gcraldino'in önümüzdeki 
sene başına doğru dünyaya bir çocuk 
getirmc>si beklenmektedir. Maliım oldu. 
ğu üzere Kral Zogo ile Macar kontes 
Gt>rnldinc nisan ayında evlenmişlerdi. 

Paris, 18 - Çekoslovakya meselesi 
gene nazik bir safhaya gir.miştit. Çek 
hükQmetile Alman ekalliyeti murahhas

U.- Deııamı 15 incide 

fngilizoo "Dcyli Herald,, gazetesinin 
lıaber v.er.iliğine göre, Alrnanyada, ~
çen şubatta ordunun yijkiek ft".kan1 
arasında yapılan deği§iklik eanasınaa 
istifa ctmiı olan eski Alman baş~. 
mandanı general ron Friç tekrar ayni 

vazüeye ahmm§lır. 
. . 

12 Yaşında ev soyan: 
sabıkah bir hırsız 

yakalandı 
Diln, ev soymaktan sabıkalı 12 yaşın

da küçük bir hll'SIZ yakalanmıştır. 

Bu sabıkalı çocuk 'J'aksimde Maviköşo 

gazinosunda. çalışan Kazımdır. Kii.zmı 

diln, Feriköyünde Kahmmanbey soka. 
ğında. 50 num~ralı cvl soyarken yakayı 
ele vermiştir. Bu evde Ayşe isminde bir 
kadın oturmaktadır. 

Kazım çoktanbcri evi göz hapsine al
mıştır. DUn öğleden sonra Ayşe evden 

çıkarak komşuya gitmiş, Kazım da fır

satı bulur bulmaz evin bahçesine geç. 

miş \'O pencereden atlamak suretlle i

çeri girmiştir. Kiıum evde her tarafı 

altüst ettikten sonra Ayşenin sandığın. 

da saklı dört kıymetli küpeyi bulmuş ve 

ayrıca da kıyıdan köşeden bir miktar pa. 

ra da meydana çıkarmıştır. Bunları cep

lerine yerleştiren Kazım başka eşya al

mnğn lüzum görmemiş ve bu defa evin 
kapısını açarak savuşmak istemiştir. Fa. 

kat tam bu sırada evine dönen Ayşe 

kapıdan yabancı birisinin çıktığını gö-

rünce feryada başlnmış ve yetişenler 

bu 12 yaşındaki hırsızı yakalam13lardır. 
• '.Knzımm bu ısekildc başka evleri do 
soyduğu znnnedllmektedir. 

-----
Benliğimizi 
Rurtarmalı1Jız ! 
Eğlence 3e.rleri, ~lgılı yerler, ysban

C'ı tlillcrle söylenen fjllrkılarla. sa.rsıhyor. 
BliyUkdcreyc gidiniz, Tcpehaşıu 11ğra

l ınız, nereye giderseniz gidlnlı, daha 
ı;lz glı.leccj:;riniz ycro \-nnnadan ~"lllakl~ 
nnız. tiirkçcdı:n lıa ka her dille söylenen 
~arkıl:ınn tiz, yayvan, çapraşık ahenkle· 
rile tınnnlanacaktır. ı tanbulnn eğlence 
yerlerinde Türl~ karaktıcri ne kadar a7. 
\ "Cyn hiç! 

Hl!: ~üphc yok ki biz, bu dillerle ko
nu5an milletlerin hep.,lle do.,tnz. Böyle 

olmakln lıernbor, kültür, duyu vo dil ha. 
knmndan ne J,ad:ır mllli 1 ek muıJk ba. 
kmtmclıın da o kadar milli lmlmak eme. 
llınlzdir. Eğlence ycrlcriıilizden yükse. 
len bu sc lcr, sokaklarcfa oyo:ışan t-O· 
eukllU'ımrzm ağız.la.rma milli be5te~1 u
nutturmuştur. He!e o rumca tangolar, 
fokstrotlar, .• Zc,·kfmlzc dokunuyor doğ. 
ruı;;;u, 

İhmal cdilndyecck blr mesele ~·· 
smdayız. Bu salgını önliyccek tedbirleri 
ünıtıe nhnamız lazım. 

Gecikilen her gün benliğimizin zara-
nnadır. 
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dladiseeec,tifUctec 
Bır Sovyet 

Japon harbine 
doğru 

Çıplak hakikatler arayan gözler hep 
Uzak Şar~a bakmaktadır. Orta Avrupa 
ile İspanya, medeniyetin talihi üzerin
de sanıldığı kadar mühim bir tesir yapa· 
mamaktadrr. 

Bilhassa son on gün içinde inki~af -e
lden askeri vaziyetler Uzak Şarkın 

dünya mikyasmdaki tehlikeli manasını 
bir kat daha arttırmıı. elle tutulabilir, 
bir hale ıSokmuştur • 

Yıllardanberl Uzak Şarkın her kö
şesine, arayıcı fi§eği gib~ dalan Japon
ya bugün zaafını ilan etmiş bulunmak
tadır. Dünya için bundan büyük tehlike 
olamaz. Emperyalist devletler, kuvve. 
ti, harp için değil, harbctmeden emel
lerine ulaşmak için ıelde etmek itiya
dmdadırlar. 

Emperyalist devletlerin her birinin 
'kuvvetli oluşu, bugünün §artları içinde 
dünyayı harbe sürüklemez, umumi mü
vazcneyi devam dtirir. Fakat bu dev. 
Jetlerden birinin zaafa uğraması ve bu 
zaafın ilanmdan diğer bazı emperyalist 
temayüllerin tehlikeye girmesi asla sul
hUn lehine tecelliler yapmaz. Mutlaka 
tehlikeyi arttınr ve mutlaka felaketi 
doğurur. 

Prens Konoc kabinesi, Japonyanın 

aanen ve maddeten tehlikede oJ:luğunu, 
Japonyayı siyasa sahasında düşmanla
nrun her emrini dinlcmeğe Smade bir 
küçük devlet menzelesine indirmek ar

zusiyle ilan ~tmiş olamaz. Mağrur Ja. 
J>O'l aristokrasisi için ve cidden kahra
man bir terbiye almış olan modem Ja
pon Samuraylan için sınıf mcnfaatla· 
nnın ve milli şerefin tehlikede olması 
- sadece - büyük fedakarlıklara davet 
edilmek manasına alınabilir. Binaen
aleyh Japonyanm, Uzak Şarkta son 
yedi yılda gösterdiği savletin derece
sini katkat yükselterek harekete geç -
mek üzere bulunduğu söylenebilir. 

Japonya, Çine sall:iınrken, Asyada 
ve Pasifikteki en büyük düşmanını ha
reket edemez bir halde sanmıştı. Rus 
ene:-jisini, Çindeki Amerikan ve İngi. 
liz sermay&Si gibi "donmuş., sanmı§tı. 
Hatta tek başına harbi kabul edebile
cek bir Çang Kay Çek Çininin nelere 
kadir olabileceğini bite iyice ölçüp bi
çememişti. 

Çin mukavemetini arttırdıkça Ja· 
ponya nasıl bir tuzağa düştUğUnü an~ 

lamıştı. Fakat ancak Mançu hudutla· 
nndaki bMiseler başlayınca Tokyo. 
nasıl bir maceraya girdiğini ve Çinde
ki tuzağın J.-.imler tarafından hazırlan
mış olduğunu sezebildi. Şimdi, Japon 
kabinesi, Asyada hüküm sürmenin an
cak S~etleri ezmekle mümkün ola -
bileceğine intikal <:tmi§ gibidir. Japon 
erkanrharbiyesi Şanghayla Nankini 
düşürdükten sonra Çinin tepelenmesi 
için Kantonla Hankeuyu zaptetmek 
kafi gelecektir sanmakla ne büyük 
hataya düştüğünü bugün pekala sezi
yor. 

Bu takldirdc, ~n macerasına devam 
etmek kararını verirse, Japonyanın 

saldıracağı yer Şarki Siberyada Vladi
vostok, Habarovsk ve Orta Sibcryada 
Baykal istikameti olacaktır, denilebi· 
lir. 

Zira Çini zaptetmek için gorunur
de tek yol Sovyetleri Uzak Şarkta kı
mıldanamaz bir hale sokmaktan ibaret
tir. 

Japonya, milli hedeflerine ulaşmak 
için böyle büyük bir scxgüzeşte katla.. 
nacak mı?. 

Katlanacaktır her halde .. 
.Zira, Prens Konoe kabinesinin ırr.em

leketin manen ve maddeten tehlikede 
oFduğunu ilin etmesi ancak buna deli· 
let eder. Japonya, ancak Sovyetlerte 

I 18 A~STOS -~~ 

. ,nış/11· 

llkmcklcp t~1crtc?eri için şeTırimizde açı lan kamplar çoct1k1arın evvelki gun Fem: ba1ıre stadınd~ yaptıkları /i'?1nastik şen li!i?den. sonra dün akşam :~:;ttl fa>" 
Kamp'l<ır birer buçuk ay siırnıüş ve ta tiilcrde çocıtk'l<ırın avare dolaşmalarım ön lRmek ve tcmız Jıavadan ıstı/adı etmele mıı temın tlmek bakımında. 
dalı olmuştm. Gelecek j'ıl bu kamplar dalza çok miktarda açılacaktır. Ayrıca OT tamıktep talıbeleri için b11 şekilde kamplar açılması düşünülmekted~ 

Giresunda yapılan fındık standardi
zasyonu içtimalanndan echrimize dönen 
iç ticaret umum mildürli Mümtaz Rek 
burada pazarlıksız satış hakkındaki ka. 
nunıın tatbikı hususlarında tetkikler 
yapmaktadır. 

Pazarliğm kaldırılması ve ticarette 
maktu satıı:ım kurulması hakkmdo.ki ka
trun, bu §eklin yurdun istenilen mmta
kalannda tatbikı için lcrn Vekilleri he. 
yetine tekliflerde bulunmağa 1ktısat 

Vekliletinl mezun kilmI§tır. Bu teklüler
de 938 senesi eylfı.lUnden, yani bu &ıll

mUzdeki ay başından itibaren yapıla. 

caktır. Vek!let bu hususun tetkikfnl fç 
ticaret umum mUdilrlüğUne bırakmış 
bulunmaktadır. 

!ç Ticaret Umum :MUdürilniln şehri
mizdeki tetkikleri işte evvelce Belediye 
tarafmdo.n da yapılmJ§ olan tetkiklere 
bu bakımdan bir iltl.ve te~kll etmektedir. 
Bu tetkiklerde 1ç Ticaret Umum Mildilr 
muavini Cahit de umum mUdllre yar
dım etmektedir. 

Umum mUdlir ve munvlnl yarın şehri
mizden lmıire hareket edecekler Ye o. 
rnda da tetkiklerine devo.m edecekler
dir. 

Evvelce mukarrer olduğu Uzere paz:ır
hksız satış evvelıı. İstanbul, Ankara ve 
lzmlrdc ve ilk olarak yiyecek ve içecek 
maddelerinde tatbik olunacaktır. 

iki kadın 
tayyareci 

şehrimizde· 
Holanda lı tayyare

ciler Avrupa turnesi 
yapıyorlar 

Bir A \TUpa dolaşmasına çıkmış olan 
iki kadın tayyareci dün Yeşilköy tayyare 
meydanına inmişlerdir. 

Tayyarecilerden biri Holandalı mis Do 
berman, diğeri Amerikalı mis Evrartdır. 
lki tayyareainin müştereken idare ettik
leri tayyare mis Dobermanmdır. 

Mis Dobcrman beyanatında şöyle de.. 
rniştir; 

"-Arkadaşım mis Evrart ile beraber, 
bir Avrupa dolaşması seferine çıkmış bu 
lunuyonız. Bugün de 1stanbula geldik. 
Ankaraya gitmek ve şöhretini duyduğu
muz büyük tayyareciniz Sabiha Gökçeni 
ziyaret etmek asterdik. Fakat maalesef 
vaktimiz müsait değil. 

"Bura}a gelinceye kadar Holandadan 
kalkıp Almanya. Çekoslovakya, Maca. 

harbetmeğe karar verdiği zaman bü. 
tün millt enerjisini henpıaz, kitapıtz 

sarfetmeği göze alır. 
-. Nizameddin NAZiF 
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Devlet Havayolları İdaresl.n.in, uçug.. 
lar, manevralar, ini§ ve kalkışlar içln 

bUtlln asrl techlzatın vtlcude getirilme. 

s1 maksadile §imdiye kadar geri bıraktı. 
ğt İzmir ve Adana seferleri başlıyablle

cek hale gelmiştir. Öğrendiğimize göre 
gerek İzmir, gerekse Adana uçuıı alan. 

larmda. lazımgelen tertibat vücuda ge
tirllmf§ ve hangarlar yapılmıştır. Bu 

mcydanlarm teslimi icap eden benzin 

meselesi de halledildikten sonra uçuııla
ra baıılanabllecektir. 

Devlet Havayollan Umum MildürIUğU. ' 

nün lzıntr ve Adana Bcferlerlne başla-

mak .için gelerek Ukhahan bcklemiyece 

ği anlaşılmaktadır. Seferlere ağlebi ihti
mal eylCllde başlanacak ve bu suretle İz-

mir fuarmm açık bulunduğu müddetçe 
bu 8eferlerden istifade edilmi.§ olacak. 
Ur. 

Ankara hava seferleri tatil edildiği 

kış aylarında lzmir ve Adana seferleri 
de tatil edilecektir. 

Devlet havayoFları tayyarrlerindcn 
birkaçı 

Ba~v~k.öU 
Bu sabah Izmire 

hareket etti 
lzmir fuarı büyük 

cumartesi günü 
merasimle 
açı hyor 

Baıvekil Ceıat Bayar, İzmir Fua· 
mır açma.k üzere bo eaha.h saat 11 de 
lzmlr Yapurllo llmanmırLdan hareket et. 
mlştir. Ila5vcldll nhhmda Rlya.setlctlm
hur hosusi katibi Hasan Rıza, Ba'ya,·er 
Celil, Jlaıiclyo Vekili Doktor Am.s, 
Moskova Elı;lsl zekat, Brüksel Eltlsl c.e.. 
mal HUsntl, Sofya Elçisi Şc\'kf. Vall Vs. 
tfuıdağ, 1st&ıbul Komutanı General th. 
sıınt Dcnlzbank erkanı uğurh1mrşlardır. 
Unlk Ha5'·eklll §lddcU~ alkıslamıstır. 

B:ı5'·cJdHc blrlllrte Deniı.ba.nk Umum 
~lüdürü Yusuf 7Jya da tzmlre gitmiş
tir. 

Fuarın açılış mcrashnl cumartesi günü 
yaıııl~akhr. Başvekile bu seyahatinde 
husu t Juıtıcm müdürü Bald refakat et. 
mekt,c{llr. 

Celal Bayann Izmirden döndükten 
sonra 30 Ağustoııta Elaz.iğ.de yapılacak 
büyük askeri geçit resminda l!xılunmak 

ristan ve Romanyadan geçtik. Buradan 
Yunanistana gideceğiz, oradan da Fran
sa yolu ile Holandaya döneceğiz. Şimdi • 
ye kadar seyahntfimiz üç hafta sürdü. Ho
landara dönmek i~in de iki haf ta ltııım-

ı gelecek.,. 

üzere .doğuya hareket etmesi de muhte. 
meldir. 

iktisat Vekaleti 
daireleri 

Liman hanında 
tophinıyorlar 

İktisat Vekll.leti hlilfı Yüksek Ticaret 
mektebi binasında bulunan Vekfılet ticari 
tnhlillcr lt1boratuvan ile ihraç mallarını 
kontrol teşkllA.tmm 5lmdi DördüncU Va
kıf hanmdakl merkzinln bu ay nihaytfn
de Liman hanına nakledilmeleri için emir 
vermiştir. 

Sirkecideki Liman hanında şimdi, lk. 
tısat Vekliletlne bağlı toprak mahsulle
ri ofisinin lstnnbul eubcsi ile yine Veka-

lete merbut le dairesi ilçilncU bölge a. 
mirliği bulunmaktadır. Bunlar hanm 
dördüncü \"C Uçilncü katlarını l§gal et
mektedirler. 
Hanın diğer iki katmı da kontrol teş

kllll.tile ticari to.hliller Iaboratuvan işgal 
edecek, ayni zamanda şimdi Beyker hn. 
nmda bulunan lktıııat Vekaleti 61çme ve 
lıyarlnr başmUfettişliği de bu binaya 

Doğru 

d .... l 99!i? 
ef!ı ,,.~ 

il" 
Sabah kars11,,ıt 
~oında lkoır l!< tUI 

konse r g od•~ 
Kadırgada ve Cinci ıney~r def 

tcıdiye temizlik vasıtaıannın 5,ıııtafl' 
su vardır. Bu depo, temizlik ~0rııJdıl" 
nın cidden temiz olarak bUlUJl 
ğu bir parkbr. riJı -pa· 

Bu kadar beygir ve şeb e ,ti' 
tün pislikl~rini ta§ıyan yUzterc ı(t i6" 
banın biriktiği bu yerden. geÇ~tll'I"' 
klinın Ustünde bir temiıl~ ·-:ıg ~ ~ 
Fakat bu arabalardan mubıtı· l'_r; 
giklyeti olmadığı aöyleneınez:. ~ f 
bu civar balkının belediye t~ 
rabal.armıdan §iklyeti büyUktUf· • 

İzah edelim: ,!# ' 
tstanbulda temizlik y~~ ar,r~ 

rın mühim bir kısmı Cıncı .• l' ~ 
toplu olarak bulunduktan ıçi!''t,rsfıl' 
lik saatlarmda btanbulun }le~ f1'.. 
da vazife alan arabalar bura citl"cıeı' 
düzülmektedir. Bu arabalar g•, rf' 
Divanyoluna çıkmak için J{adıf lciP eti 

dikpaşa - Fulıpaşa yolunu t• ~erıef 
mekte ve iki Uç yüz- klenıir t~,tı ~ 
kaldmmlar Uzerinde yuvarlat1 radl /. 
nrun sabahı halka uykuyu ııa ..tJ 

mcktedir. ;9tiJ' 
G .. ··ıt·• il ·· adc' - etrııeJc ,,ef uru u e muc ~ .. "'ı:ıe ., l' 

bcJediyenin bu hidisenin onu '11-"e 
cek tedbirler alınası Jaznndır· e 
hakikaten mii%'içtir. ıct<le~11 

Belediye bu arabalann tclc~r ~IJ 
birer lastik geçirtebilir. Belldnsuıc ~ 
rı ayn ayn yollardan küçük lt f~ 
fileler halinde geçirtmek tet;ııııf ol' 
bu gürültüyü bir parça aal ~ 
lir. r şı 

İzmirtle ikinci Kıcı-dondan bı:ffl'I r.; 
incir arabaları geçer. B~ ara~~b'rls ~ 
rültüsü yüzünden, şcbnn en 1 ri ~ ııe 
semtindeki evlerin kı~~ref1 tıt' 
altmıı düşmüştü. izmır bel tıll~ ~· 
yaptı bilemiyoruz. Fakat fs iı:ti dl • 
l d • . . .. '"l .. 0cadeJcS ·ftı' "' e ıyesının guru tu m ~erdir. ti'' 
katle başarmak hususun~idetl ço1' r 
rar, bu meselede bir ızınırl ·ıc ctt1'eıct 
ha hassas olmağa bizi teŞ'll ·ıe 
dir. ~ıcıe~ 
Fazlıpa~ Gc<likp;ış& ıcırıJ11 IJf s' 

Kadırga ve Cinci civarı bal. cı:ı Jel 
sunu iade edecek tcdbirtcril1 

1 
zamanda almacağını sanıyotıl ~111# 

,,.,.J 
gelecektir. rduı:ıcU ~4{ 

Bu suretle, evvelce pö uıeıı ~ 
0 

ci• 
hanında toplanılması dUşlin ~!Jl~ ,t• 

iıılerle alfıkalr dairelerin • tJc&r~ 
varında. yapılması mukarrer lt~ 
rayı inşa edilinceye kadar ~~~tıf 
Liman hanında toplanınış ıse• l ~ ,-c 

Dördilncil Vakıf hanında 5sıı9) ııf' 
f ue c;s 

fı;Icrle aJ!kalı Tilrko 15 ret \'ı:ı ~t"' 
muadln mUfcttlşlikleri. tıc; ııııl~ 
~ i Odası ve Sanayi Blrlll 
dır. 
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~ta da!! 
1daef Li surücü 

/\. llABAcm 
"'\ tin lN biri, direten b~ygi. 
~el'ıııiıJ h e hırslanıp bıçağını saplayı
tabeli '

0
k aYvaııı öldUnnUı;ı ... Gazetede bu 

il llıtıh U~nca, İngiliz veya Amerikalı 
~ arrırfn 

baiısetr • .' geçenlerde karilerime 
~ltiııenın .1sı.rn bir sfü:UnU hatırladım. 
ti Old11ı;11 ınsanı terbiye etmek fazile
tlııa .,0

6
r nu da söylüyor. Aklımda kaldı-

t. e g"' 
~ 1·ı O) le diyordu: "insan makine-
le ~ enıedl "i · . ' 
r(~lik . g nı SörUnoe ona huysuzluk 

e(,,~inı ısnat edemez, öfkelenemez; 
~''l'tr ~ Bakathğmın ne olduğunu a-
ıı.;~ • unun ı ... · 

e duşunu ,.ın lnakine insanı teen. 
ti.lll"nı P tnşınmağa davet eder.,, 

f ıı nı 0 arabacının beygiri sırf ina
~ a::ı ı YürUınüyormuş? yoksa yükü 

t> r buırn 
~ llıl? l<a uş, halsiz kalını§ da onun 

ııııu Sa bahau bıçağı yiyenden ziya. 
t:ı~ Plırnnd r &ldıyo a arzetmek daha ho§u-
l!ı ' bir ın :· Hele arabacının hayli gil-
0 ~ l3ir :\ kle düştüğü de inkô.r edile
~ -l otdJl'(I ayvana bu kadar öfkelenmek 

:ı.~, tek inlik • 
~ • Fak am almasa kalk. 
la.:ıı -ıı ltnı. at adamcağızın halini de bir 
f:ı: l'arın; Gaz tenin anlattığına göre 
~ .i,ı l'arrı:ant uğra,mış, ağustos sıca
~: )lnl' d l!ant kırbaç sallayıp didin
lia illr-1{_ • e ha~·vanı yUrümeğe razı e. 
Jıı-'a'lllr Do •rusu o da kolay dt>ğil. 

•· :1 • 1 • ın, hallC'rinl ıınlatncak dilleri 
""ll:ıı •çın ı1 . 
~ ilk d ' uma masum olduklnrını 

tıı ::ı do.;ru d ··1 . 
1,_ a~lar • e>gı dır. Onların da ne 
~ ı, n<' . 
l'1l t ad,ırı ınatçıları vardır. Adıım ,u ... n1 n S('çrır, Belki de o beygir sU. 
d i ite ho 1anmıyordu, ona itaat 
J .. h ndlnce un d' . 

ıı,ı llU d uruna ye ıremıyor-
h...~ h~rlise 8• hiç imkansız değildir. He. 
~· h Yt btit" f , ,, iti un tc crruatilc bilmiyo-
t d ltı ıJıt bu, sUrUcü ile hayvanı ara
ht -r ı ın anlaşamamazlık, ilk kavga de. 
~~ır ar evveliyatı olması, sUrücü ile 
""il asınd 
ı. agı d a eski bir husumet bu-
<la.h-a a Pekala kabildir. 

ndan in . 1, &elin tıkam almanın gillilnç-
ı. 

0 
CE", o da pek ayıp

e ... 1 eçen sene miydi? evvelki 
.. , Yd'-> 

ilııı, it 1 
• hani Fransada bir 

t )il ~ endlno bakan adamı para
ecıı dl 

ııonra Ye, kabahatinden iki 
gıbt ' adeta bir caniyi idam e 

oıcıurın" . 
l>e]i uşterdi; onu pek gülünç 
ad b Iitrıllı tn.bi jki h diae birlblrinc 

~llı .teııı,~lor; çünkU zavallı beygir 
lıırı aaıaıı111 iş; bir kere insan eti ta. 
bıı ~ lııııt~dda Çok tehlikeli olduğu, bir 

l<ı ı.. ll('ın' • . - 1 . d ~d ıyeccgı soy enır. Fakat 
il· ISe b' 'b' tı r btrı b ırı ırinden çok uzak da 

• ltı:ını dt· lr dram, öteki daha ziyade 
"ll o1a·r 
r r ha ' akat me\ZU aşağı yukan 

l''ıııa, lııııaıı1.ııl":nı~ ~ldUrillmesini nihayet 
<\ ~.) lduruımesi kadar feci sa-

rab 
~ acıy1 h 

1u .1~t> ı:a1ı aklı veya kabahatsiz gös-
~ .. ıı için d :nı..vorum: bir beygir öldür 

"'"' c-gıı • b t>l içlıı ' o hayvan kendi malı ol-
• r ~a bir i" Ceza görecektir. Kendine ('u -~ar 

1 
llltu a arnağu da mecbur olacak-

.\. l'ını 0 l"tık hiçbir mal sahibi ha'-' " rıa . , J. 

~-, Iltıı l:ok enuııyet etmek istemez. 
1 

da •·r•- zl~·an ı;ctirir derler· o za-
ı v "crı· ' 
~ aca1c. ın Pahalıya malolduğunu 

~~. i'gır 
-..ııııcı dl'nil(I 

a 2anh n ınahlük da insanlar a-
o «Cde..t-tq 1 r. On 

8 
ı. • .._., artık son senelerini 

ab·· cl\ızın 1 f tb 11Yat ... 1 c asnn meşhur Fran. 
~tt'. .. sı Burr 

"'~ıı 1i:l !lCJI on: "At, insanoğlunun 
\ f~ .eu buh Crfn en asilidir., der. (ilu 
1, ı: den se arının elastiki kuvvetinin 
fıı "'"1rıttr a~ra söylenilmiş olması hay-

' ~a "'U bü itti~ llıan1al'I yijk adamların da ço-
~ !a kıYnleti n

1
da daha yeni olan keşif. 

h3.1 
1ctiıı0 n. anlamazlar.) Fakat bü-

ı:V a.cıı ragrne 
'llre · J\rtık h n at, işe yarm:ımağa 
t(ı. d bıtait1y0 cnıen her i.5te ) erini mo-
1 Itarnın r. bPek ~akında, son bey. 

anına 3
• ıc;ağı Yiyecek \·e at nes-<' ('-.· 

~acaktı 01 de alarak, tarihe karı-
r. ,. 

nunıUah ATAÇ 

h~~1 . 
"1l\ ra1a Yeni b' 
1-ı- 1 Rctrııl apı ır moda ofarak çıkan. 

'
1
I\en COC:uk•a, herhalde daha oyna. 

ların · · 1 ısıne Yarı\•acaktır. 

HABER - ~Keam poıtut 

75 lik kadına 1 
talip çıktı ' • 

işi 

l\lilyoncr berber, bir miiştcrisinin saç. 
/arım kendi ıısulii11c gore kesiyor 

Milyoner berber 
Aıneri kadan Londraya 

\ağırıldı 
Bir tesadüfün ynrtlımı ile milyoner 

olan Ameıikalı borb~r Krintinin hikaye
sinden evvelce bahsedılmfııti. Hatırlatn: 
hm: 

Berber, bir çocuğun başındaki yaraya 
değmesin diye, saçlnruu usturayla husu
si bir tarzda kesiyor. Çocuğun saçları 

uzadıktan sonra bakıyorlar ki haçlar kı
vırcık olarak çıkıyor. Eskiden düz saçlı 
olan bu çocuk ııimdi kıvırcık saçlı ol
muştur ve bu kmrcıklık bir daha da 
kaybolmuyor ... 

Bunun üzerine, adamın aklına bir fi
kir gel!yor: kadınlar daimır kıvırcık saç 
isteyip duruyorlcır ve bunun için berber
lere koşuyorlar. Halbuki, bu gün mev. 
cut usulJcrin hiçbiri bunu tamnmlyle te
min edemiyor. 

Kristi bu usulü tc>erUbc ıfıahiyetindc 

evvela kansına tatbik etmek istiyor. Fa
kat, berberin karısı, kocasına güvene -
mediği için, buna razı olmuyor. 

Bunun üzerine berber, mah~lledcki 

genç kI7.lara müracaat ediyor ve onlara, 
bu usulde saçlarının kesilmesine razı o
lurlarsa, hayntlan müddetince saçları -
nı bedava keseceğini vnadediyor. 

Bu vait üzerine, saçlarının yeni bir u
sulün tathikında tecrübe tahtası olarak 
kullanılmnsına bir iki kız razı oluyor. 
Fakat, pişman da olmuyorlar. Ustura i
le hususi şekilde kesildikten bir müd. 
det sonııa, saçları kıvırcık bir halde gel
meye başlıyor. Ondan sonra da bir dnha 
düzelmiyor ... 

Bu canlı delillerd<-n sonra herkes ber
bere itimat ediyor ve küçük bir berber 
olan Kristi az zamanda dükkanını büyü
tüyor, Amerikanın her tarafından ken
disine müşteri temin ediyor. 

l~ristl, Londraclan kendisine yapılan 
bir davet üzerine bu gUn lngiltcreyc gel
miı;tir. 

Limanda hu 
stthah h i sis 

Bu abah limanımızda kerif bir is oL 
muş Boğaziçindcn Adalardan ve Anado
lu yakasmdan köprüye hareket eden ilk 
vnpurlar gecikerek köprÜ}'e gelebilmiş. 

lerdir. Kadıköyünden köprüye kalkan 
ilk vapur si in birdenbire bastırma5ı yfı. 
zünden Ahırkapı sahillerine düşmü~ ve 
vaktinden yirmi dakika geç köprüye r,el- ı 
miştir. Sis saat 8,30 ela tamamen dağıl. 

mı ve seferler intizamını bulmu tur. 

/hf iqar, kiminle 1 

evleneceğini şaşırmış! 
7 5 yaşındaki bir kadına, evlenmek iç in, 144 kişinin talip olması şüphesiz ina

nılacak bir şey değildir. Fakat, hadise tngiltuede hakikaten olmuştur ve bugün, b11 
kadının, seksenlik kocası ile !ngilterenin en mes'ut çifti olduğu ilan edilmektedir. 

Vak'a, ingilterenin Essehs kontluğunda Tandersley kasabasında geçmektedir. 
Bundan otuz sene evvel, kocası ölerek clu 1 kalmış olan yetmiş beşlik bir kadın, bu
gün kendisini dünya'da pek yalnız hissetmiş ve tanıdığı tek erkek otan vergi me. 
muruna baş vurmuştur. Bu müracaat, vergi memuru ile evlenmek için değildir. 

O ndan ricası, 'kendisine bir koca bulması dır. 
Vergi memUiu, on beş senedenberi, kendisine her müracaat ettiği zaman 

vergisini derhal veren bu ;..-adından çok memnundur. Buna mukabil kadına ken
disi de elinden gelen yardımı yaprr..ak istiyor ve ona koca bulmaya çalışıyor. 

Bir taraftan vergi memuru, diğer taraftan onun ricası üzerine bütün arkadaş
ları kapı kapı dolaşarak para t oplamak için gittikleri her yerde 7 5 lik kaldına ko. 
ca arıyorlar ... Bu haber ağızdan ağıza da yayılıyor ve az zamanda ihtiyar kadımı 
144 kişi talip çıkıyor. 

O zaman kadın kimi intihap edeceğini ~aşırıyor. Bunlar arasında 35 lik genç
lerden tutun da 80 lik ihtiyarlara kadar muht elif meslekte 'kimseler vardır. Fakat 
ihtiyar kadın nihayet bunlardan 80 yaşında birini intihap ediyor. Bu intihabında 
başlıca amil , adamın. eski kocası gibi, vaktile posta ~darcsinde çalışmış elmasıdır. 

Klark Geybl g·aze
teciliğe başlıyor! 

Valk.'lttae asaıns@r ha@lemeon<ğı n n n 
"aı~toğn gazet<Q'11ft sa~un aDdı 

Artist Klark Geybl vakt iyle asansör 
memuru bulunduğu gazeteyi satın al· 
mış ve onun müdürü olmuştur. 

Bu, aritstin hayatında talihin oyna
dığı cilvelerden 'biridir. Hakika ten, 
Klark Gcybl'in hayatı çok meraklı bir 1 

surette geçmiştir. l 
Artist aslen Almanldır ve babası, bun· 

dan 45 sene kadar evvel Almanyadan 
gelerek Amerikaya yerleşmiştir. Klark 
Geyblin asıl ismi Klarens Helşerman· 
dır ve bugiin 38 yaşındadır. Klarensin 
babası bir otomobil Jastiği mağazasın· 
da çalışıyc-rdu. Oğlu 14 yaşına gelince 
onu da bu mağazaya aldı. Klarens ora
da ıdört sene çalıştı. On<lan sonra, oto
mobilcilik işinde epey ihtisas sahibi o. 
la:-ak, kamyonlar üzerine kontrol ola· 
rak çıktı . 

Bundan sonra onu bir fabrikada çı • 
rak olarak buluyoruz. 

... 
Klark Geybl - T _, 

haftada 5 dolardır. 

Ondan sonra, filmlerdeki muvaffakı
yeti ile mevkii yükseliyor, meşhur bir 
artist oluyor. Bugünkü Klark Geybl, 

iki bu~uk milyon dt.;lar serveti olan bir 
adamdır. Güzel bir köşkü, Meksikada 
büyük bir malikanesi, sayısı meçhul o. 

Çocuğımll lwcaklayan bir kaarnw lıa. 
rckctini tcsbit eden bıt resim lugiltcrcde 
bir gazetecinin açlığı lıarckctli fotoğraf 
milsabakasında birinciliği kazanmıştır. 

tomobilleri vardır. 
Klark Geybl iki kere evlenmiş ve bo

şanmr tır. Bunlardan ilk kansı ken -
füsinden on iki, ikinci karısı da on bir 
yaş büyüktü. İlk karısı Violet Horton, 
ondan boşandığı gündenberi, tekrat" 
evlenmek için hala ümidini kesmiş de
ğildir. Mütemadiyen artiste mektup 
gönderir, barışmak ister. 

Klark Geybl onunla bir kere olsun 
görüşmeyi kabul etmemiştir. Buna mu. 
kabil, ikinci kansı Rea ile, boşanmış 
clduklan halde, beraber gezmiye git
tiği bile vardır. 

Klark Geybl'in eskiden asansör ha
demesi ve reklam memuru olarak ça
lıştığı gazeteyi satın alması biraz hay. 
retle karşılanmıştır. Artist buna, hem 
es'ki bir hatıranın sevki ile, hcmı. de pa· 
rasını işletmek arzusu ile karar ver • 
rruştir. Bugün ayni gazetede, eski 
Klarensin idarehanede hademe olarak 
çalıştığını bilenler vardır. 

Burada istikbalin Klark Geybli ha
yatından memnundur. Çünkü haftada 
dört dolar almaktadır. Bu para, ayda 
25 - 30 lira kadar bir şey e~er. 

)--- - --- - - - - - - -Fakat Klarens ateşli bir çocuktur. 
Kendisinde kabına sığamıyan bir hal 
vardır. Bir gün, ustabaşısına kızıyor 

ve onunla kavga ediyor. Kavga dövüş 
derecesine varıyor. Bugün Klark Geybl 
o hadisenin hatırasını hala alınında ta
şnr.aktadır: Sol kaşının üzerindeki iki 
sıyrık o gün1den kalma bir izdir. 

Şüphesiz ki, o hadiseden sonra Kla· 
rcns fabrikada kalamazdı. Fabrikadan 
çıkıyor, bir müdrlct boşta 'kalıyor. Fa
kat scnra, kendisine bugünkü hayatını 
temin edecek yola adımını atıyor; 

Klarens. Oregonun en büyük gazete-:" 
ferinden biri olan "Portland Oregonian., 
gazetesinde iş buluyor. Vazifesi, gün. 

düzleri asansör memurluğu etmek, gc· 
ccleri de idarehaneyi silip süpürmek -
tir. 

Bir müclclet sonra, gazetede kendisini 

(/{asq,de 

• 
1 NGlLTERE, harbin kopmasına seb ebiyot verecek iktısadi vo siyasi pUru,, .... . 

den hiç olmazsa iktısadilcrinin bir dünya konfernnsıyla ortadan kaldırılabileceğine 
kani. 

Bu ve buna benzer haberleri gördükçe garibsiyorum. Sanki bugün harb yok 
mu? diye. 1Ianıharbsiz harb! 

Ah bu keşif ... Bu keşif yirminci asrın muhakkak ki felaketini hazırlıyacak ..• Bu 
gUnün iliınıharbsiz harbi oldukçn, harbin patlamamasına c;alı3anlnr, onun, asırlarca 
patlamadığını, fakat beşeriyeti için için yakıp kül ettiğini görerek mUteselli olacak
lardır. 

M n ı~oırneır oiD lblJ © D ma~tCil(fl) ırnaızer 

M 11.YO. ·EnLEHlN ölümU, geride ka )anlarının ytizünü ı;i.ıldürUr. "Bir milyoner 
öldü,, serlevhası altında bıraktığı servetin miktarı aranır. Züğürtlerin çenesi yoru-· 
!ur. 

İstanbulluların pek iyi tanıdığı milyon er lnsulün vasiyetnamesindeki ı;:u madde-
seven ve :zekfisını anlayan bir muharrir ye bakınız: 
onun gazetenin reklam işleri dairesinde; "Oğlum, bugUn UÇ milyon lirayı bula n borcumu ödemC'lidir.,, 

... 

ilan memuru olarak çalıştmlrr.asını 1nsnnın: ''iyi ki milyoner oğlu olmam ışım !,. diyeceği geliyor. 
atvsiyc ediyor. Bugünkü Klark Geybl, 
bir müddet de bu işte çalışıyor, sonra, Vol}(o Osoliil mu yu~o0maı$oli"'ll m ı '? 
Holivudun y~lunu tutuyor. s ERLEVHA:MDAN ncpen bahscdece ğimi şüphe yok ki sayın okurlarım anı .. _ 

Fakat, Holivut, uzaktan görüldüğü mış bulunacaklardır: Hapishane b innsınd:m. 
gibi taşı toprağı altın bir yer değildir. Mimnrlnr binanın yıkılmasına, Tarih !{urumu yıkılmamasına karar vereli. Tek-
Klarens orada tam altı ay işsiz kalı· ~ lifleri komisyonda reye kondu. Beşe kar§ı 11 le ekseriyet yıkılmasında kaldı. 
yor. Elindeki parayı yeyip bitiriyor. "l{ör öİür badem gözlil olur!., atn söz il mcflhurdur. Bugün hapishane binasında 

Nihayet, Foks Film şirketinde figü- işliyccck kazmanın ) ann bir nedamet doğuracağından şüpho edilemez mi? İyisi mi 
ran olarak i bulu or. Aldığı ücret t c kazmanın iıılcmesine meydan vermemeli ... 



!ÇERDE: 1 
• Yunan sanayicilcrinclcn mürekkep 60 

ki<:Uik bir he;>:ct hınir sersisini zb nrct et. 
mek üzere Pireden hareket etmiştir. llııo. 
l:ır n asıada biı)uk C::ıbrika'orler de \'ardır. 

• Tu kor ik nci reisi • ıhat. dün nk. 
şamki trenle nka:u-~a gitmiştir. 

• Mute:ıhhitlerc vesikaları :N.ıriıı ' 'ckah.·. 
tindeki blr komis.}on tarafından tetkikat 
yapıldıktan sonrn ''erilcceklir. 

• Tro.!>yantn lkti ndt \'aziyeli h:ıkk~n 
Türkofis t rafından ) ı:ıpı]an tetkikler de. 

• Ankara memurl.ır kooperatifi tarafın. 
d:ın ı;:etirilccc 55 bin ton kok kömürün. 
den ~oo başına cdi buçuk lira yerine iki 
lira t:ıınruasına karar ~erUmiştir. ,·:ım etmcktc<lir. B.ıılkan -dc-;:lelkriuc lı.ura. 

• An!.arad;ı ~apılacak olan )eni huk dan ka' un. karpuz ı:ıibi ilırncut yapıla 
lafiltcc;f b,in:ıs nın inş:ı..sı eksiltmeye konul. caktır. 
muştur. Bi!la 100 t ebe alabılccek, 8 ıü • lu:;iliz clı;isi hirkaç günclcnbcri bulun. 
kişilik bir konf r "' s loau 'IC 400 kişilik dıı~lı Mudanyadan dün şchrımize dönmuş. 
•emek aJonu t uJun:ıc-aktır. tür. 

• Çb;t •ncl rin ınuh cir sıfatı ile mcın. • \ 0 1Hi)clln bu cncki ilk ehli h:l)\'an ser 
1 ket k:ıbuJ ctlilmi)eceklcri e kendileri:.. si i yarın Beyi.tozun Dozana köyünde mera 
ne i kıllı mus;wdcsi verilmil cccği alt1kndnr simle ııçılnc klır. 
fara bildlrilıu :>,lir. • Cumlmriye.lin o.n bcşi\ıci yıl !önümü 

• De' lct denıir)olları kömür ,.e madem münııscbclile lınzırlauııcak olnn brc.-;üre ls. 
n:ıkli,ı.:nt1 için 3 \';ıgon getU-tmiştir. Bun.. t:ınhul '·ilayctinin mükemmel bir h:ıril:ı. 

l:ırın, ,ı.ukü iki b rtan boşaltan otonın.. smıu konulması kararl:ıştırılmıştır. 

tık l rt 'llb 'lardı.r. • Orm:ın umum müdürlüğü dün nltıb ... 
• At.ı•ürk kopru ünün dubalarının ku. darforo 1ıöndcrdiği mühim bir tamimle 

rulm •;ı bitmiş ve b r la m t da yerlerine köylere ne suretle mahruknt verileceğini. 
konulmuştur. on dub l:ır d:ı denize indi. ormaol:ırda eynl:ın köuıiir m.ıntal.al:ınn1 
rlld'ktcn onra O t kısmın in,:ısına başl:ı. bildirmiştir. 

nacaktır. • Otomobillerin muayenesine devam e. 
• Kachköy cihetinin u scvkiy:ıtını co. clflmektedir. Bu arada, lıozuk görülen bazı 

~ııltmak üzere Kuzguncukta );ıpılan su yük olomobmeriıı plıikal:ırı sökülmüştiir. 
sellule b:wuzu yakında bilecek \"C altı ki. • Üsküdar _ Kadıköy lraınvay şirketi An 
lomctrdık bir SDha~a yeniden borular dö. l koraya hallın daimi tamiri ,.e seferlerin 
şencccklir. intizamı için muhtaç oldllt'U yardımı bil_ 

Fransız 

dırcn h.r rapor sun lcrınişlir. H:ıpor muh. 
tcJir ,·ck5letlcrclc tetkik edilecektir. 

• Gircsund::ı en uin ilk f1ndlk mahsulü 
tıivasavn çıkıınlrı;ıış 'H' kilosu 37 kuruştan 
satılın~şlır. 

Dlş..ARDA: 

• SOY)"Cllcr birliği ) Uksck mccfüi. Sov. 
yeUcr birı.i,Si yük ek nd:ılct divanı seçimini 
)apmıŞ,tır. Meclis, yüks"k adnlcl divanının 
4 5 nza -;ın ı scçm iş 'c ) iiksek d h·an reisli. 
ğinc iıtifı:ıkln Gollako\lı sctirınişllr. Y:ıpı~ 

Jan bir teklif üzerine, meclis, divana l inni 
t:ınc de n.z:ı muavini srçmiştir. 

• Dol,dor Göhc-Js M:ıcnrist:ın prô_poganda 

müsleş:ırı Stefan Antalı kabul etmiştir. 
• l\lcşhur lay ·arecI I.indbcrg ''c refika_ 

~ı dün tayyare ile l\loskovaya varmışl:ırdır. 

Bugün ?ıloskova dnrında Tuşimo t:ıyyare 
meyd:ınrnd:ı yap.ıl:ıc:ık ba,·acıhk bayra. 
nıında hazır bulunacaklardır. 

• Sıhhi vaziyeti gittikçe iyileşen lngL 
Jiz haşYckiU Çcmbcrl:ı.yn dün bnşvckı'ilcl 

dairesinde Lord Halifaksl kabul etmiştir. 
• Arncrikalt general Pcrşing, Pnrisc git_ 

miştir. General, gec;en seoclerdc oldu~ gf. 
bi, halI) ın:ıklullcri komilesi:ı.in reisi .. ıfıı_ 
fatilc Amerı.kan mezarlıkları ile li.biı.leleri. 
ni ıiyarc edecektir. 

• logilız işçi mebuslardan Lnnsbüri 
Sofyova '-nsıl olmuş ve istasyonda İngiliı 
d · li i crkJioı ile muhtelit Buls:ır mfime!:. 
sıllcn tarafından karşılanmıştır. Lan bü. 
ri, bu hana sonunda Dükrcşc hareket ede 
ccktir. 

~-·. I• \ .. . . - •• Jet , ., . 
~I ._ ~ 'I• 'A.:&..~ ,1 0 •1 

. . ' , ' ,. 
,·, 1.. ..ıt r..-ı....,. '• 

Baş, Diş, Nezle, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. FW 

Şark Film 

' . . 

Esnaf . 
c m·ye erı 

Umumi heyeti~ 
f evkalade toP18 

lura çağrılıY01~ 
Cümhuri) et Halk pnrtıs·ne1 ° ... ı • •e 11"" 

lılıklarmı ealısiyc.i mnnevı; ıcıı.tt' 
tiye bağlrunalda gösterxnege rı' ıııı 

· etle • miş buhıno.n esnaf cernıY Jdl' .,. 
sustaki tem-:ıınilerin lste.nbU ı • 
34 cemiyete kayıtlı esnafın n Utl 
di için heyeti umumiyelerlıtl g _.ıır. 

· ıer
meden davete karar, vcrnıı§ bil 

biri arkasmn ynpı' .cak ol~li'l 
Jıide heyeti umumiycleri11 1 

t('sf gilnU dokumacı, ynznıacı 'ut• 
ci esnafı tnrnfından yapılncak 

yıldızı 

T U u LU 

FLiFLA 
ve Grtı 

TAK~ü 

Beled • • 
ıye Ba 

atur a 1 

MASALARI EVELD EN SiP ARiŞi 
Telefon: 43776 
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logt==c , 'J orç un v ersay 
,~•ohedesi hatıraları: 29 

!!~rneyi üşünüyordu 
e.ı.,_ tana ehe . . 1 . '1:llleYiz 1 mmıyet vermemezlik tm, Almanya inkiDaf ettikçe artacak 
~ ıre de.n· taly.a~arın Hııbeşlstana ya - taksitlerle alınması hakkmdaltl Kenyes 
it ille g . ızıe ıltısakı olan bütün yerle- ) 
lı... eçlrnıek · 
İt~!llru al ıstemeleri en sonunda , 

Aşley plam üzerine, Almanyadan sene
de bir taksit alınmasını muvaf !t buldu
lar. BiltUn Alman i~çilcrini 40 sene mUd~ """ll'itan ~ak nıaksadmı gütmektedir. il 

"rl'iL §öyle bir bak... - ··ı·· ki ""lıtılın . • .ca goru ur , detle bir esaret şeraiti altında bulun. 
,, §llnali "arkisinde, İngiliz' Hm· -bir .. " durmak ou iktısat ve maliyecilerin fikri· 

ltaı. Y.aruı kadar bi.ıı büyüklükte 1 ni hiç işgal etmedi. Onlara göre madem
oı.. ~an ıınp 
-..cağı a 

1 
aratorluğunun ne demek ki harbi Almanya ııçtr, bütün iktidarınca 

~- .~ n aşılır Bö 1 . • 
. ~il b · Y e bır hal, şarkı Af- tazminat vermeye mecburdu. 
~ ıre n_~şl:ıyıp Sud:ın, Mısır, Arabıs -
"ll!+· vıuıra. k" Almanyadan tazminat alıp alamamak 

'<illa lt orfezinden geçerek Hin. 
lıııııtaltaa adar gidQn geniş İngiliz nüfuz meselesi onda sonra 1918 teşrinieveli
llaıb ını ort"d ne, yani harbin bitmek üzere olduğu an-

'

lllci b .. an ikiye bölecektir. 
Urı1$1 D . !aşılıncaya kadar bir daha. görüşülmedi.. 

• aaı1 t_ • omınyonlar istisna edi-
h .t.11,...il'- i O zaman harb kabinesi ticaret encüme-
(Jllgu11 ttaı"' u. ı:nparatorlugudur. 

e llıtıd 
0 

Yanın Kızıldeniz boyunda ninden sulh ahk&mma müteallik iktısa-
~· buYü~Ya~usunda sahib bulunduğu di raporunu hazırlamasını istedi. Bu ra. 
-::r J bııı: .. bır ehemmiyeti ha.iz değil- por 26 teşrinisanide, yani mütarekeden 
~ ,, n bi 15 gün sonra ilan edildi. Ranor §öyle ni 
ı ... "e p k raz daha büyümeleri· 
~ (!ıf o kt.Jar znrarı olmaz. Fakat, I hayet buluyordu: 

I!.~ .• '(~ ~ başlıca l;ltndistan yolunu "Harb tazminatı olarak istenecek pa-
~ ~altı talyanın Arabistanla ve Su ranın miktarının, itilaf devletlerinin 
Ilı~ hir ~ ra~ıta t~~isine yardım eden harbdeki zararlarına göre değil, orta 
ı.tiyıe. hao1t taıJ an _m ustemlekı>si tama - Avrupa devletlerinin tediye kabiliyetle
lıı illbaıde :~'.r. Böyle bir müstemleke rine göre tayini lazımdır. 
~ebat IZıın bu iki memleketle olan Bizce 2 milyar ingiliz lirası kadar. bil· 

~it.. Iınızda tehlikali bir hal ala - yük bir miktarda tazminat istemek doğ
oı,.. takat 1 ru değildir. Bu miktarda bir paranın tak
r._~ltıa la!yanın Haoeşistana hiikim sitl ri uzun bir müddette itmam edile

l't~~lt b~~ernnıiyet ~ermiyeceğimizi ceğine göre, borca mukabil, bu kadar 
Ilı llıeıır e, bu memlekette bazı ha- uzun bir zaman Alman arazisinin rehin 

Ji.:L_ llatlcı • 
ıı,,~-.a e •tnız vardır ki bunları altında bulundurulmasının kabil olup ol. 
~ 1-ta ~ek lazımdır. Bununla bil - mıyacağmı da düşünmek lazımdır . ., 
";ce.tıl'o~ l'lıı sularının başladığı yeri Ort~ Avrupa devletlerinden itilaf dev
ııı..~ tlnd · En büyük mr>mleket ser- letlcri.uin zararlarını kar"ılryacak mik-
.,~ eıı b' · · ~ 
~ let'ly ırını teşkil eden Sudan pa. tarda bir paranın alınabileceğinde ben 

~llttr. atı da tamamiyle bu sulara esasen mütered,did bulunuyordum. Bu 

~al~aYI mesele hakkında ticaret en,.Umeni de 
Ilı r ~ v.erirsek, İtalyanlar flabe- ayni fikirdeydi. Mister Bonar Lav da bu 
~llıltte ıstedikJeri zaman, oradaki hususta mUtereddid bulunuyordu ve faz-

ltaı l'lıtıizi mildafaa için kullanaca- ı..ı.. i,l.eı:l ~ ~l~J,ir ~a ılmasma mani 
))UJ"aıııarıır YJ ıtaybetmiş oiacag"ız. olmak istiyordu. Kendisi, maliye nazm 
~ ııl'ııı.ı eıı d~, oraya giden bfitün deniz sıfatiyle, meseleyi tetkik etmek Uzere 
~İaıır aı:_ne. geçirdikten SC1nra. Ha- bir hazineler encümeni kurulmasını mu-

lta ''• . k ıstcyecekleri de şüphe- 'lafılı: buldu. 

11 ll'aıııara . w. • Encümenin kanunuevvelde çılı:an ra. -
ı... lıı~ıı:. vercbılecegımız arazi olsa 
~ 3() "~ So poru Mister Keynesin fikirlerinden ge-
tt ~ bfıı 1tın nıalyasmm ~ark kısmıdır niş mikyasta istifade etmişti. 

l'an S nıurabbamda olan bu ara
onıaıyasının yanındadır. 

~ ~aygılarımla, 

~ıı ta, ltaı "Mllner" 
'l ' Jllb} Yaya lnglliz Somalyasmı 
q""' a.ndr 

Hazine encümeni azaları ticaret eneli-
meni azalarından daha ümitli insanlar. 
dı. Tazminat parasının miktarını azami 
olarak 3 milyar ingiliz liral!ma çıkar

mışlardı. 
ı'''lltıb vermeyi kaıarlaştırdık. 

'~gulı: l\<fa O n h 11 aca k ta 1 m 1 na t İki encümenin raporları arasındaki 
Iııu.. e F'ran . fark bilhassa şu noktadaydı: hazine en-

"'11&.f BlZ sıyaset adamlarının 
~~t , 

~arı~ k-ıideleri biJe unutup, 
~ ~orıa' harb tazminatı olarak on 
\i 1 dUşnn:kın ingUiz liraıu vereqiJe

~lhrı!şu llş olmaları ekseril·a ten-

... ~t~·ll\ 
tı...-·l'aııı nıu e •. lııgil~ devlet adamla. 
~' !Javtrlerinin fikri ilzefine, 
\t ~'-i l'J.~~le bir boı-cu verip vere
> a ~te\l U§ünQı.ii§Jer, maUye ve iktı
~Cl.day8a -~l.arına danıcımışlardır. 
e.ı~ ll ~ gerek siyaset, gerek il a-

climeni alınacak tazminatı borcuna mu
kabil Almanyanm dahildeki servetlerini 
rehin altına. koyamk fikrini bırakıyor -
du. 

Devamı var) 

HABER: - :Akşam~ 

[~~S~LIEf 

Pahalılık bizi 
Hem lçeırden, hem 

tcahrüp e<dlöyolf ı 
Dünyanın en 1'4h.alı memleketi olmak, bugünkü 

şöhrete so lıip dünya.~da ~iç de karlı olmıgan bir 
olmak demektir. 

İnsanlar başkalarına zarar vermemek 
şarttile hürdürler. Her hürriyetin şöyle 

veya böyle bir tarzda takyidine lıa.kim o. 
lan mantık budur. Vatandaş Ali hürdür 
fakat bu hürriyetin vatand~ Voliyi zara 
ra sokmaman ~le. 

Türkiye ticarete hürriyet ve tacire em. 
niyet bahşeden muasır nadir memleket.. 
lerden biridir. Ferdi teşebbüs sahibi va
t 'a§, iç ticarette Ye dış ticarttte, dün. 
_ .• n bugünkü en geniş imkan ve müsa.. 
adelerinden istifade eder. Hiç kimse o.. 
nun kabaran kazancına hasetle ve kinle 
bakmaz. Sosyal terbiyemiz., bizden olan-

~~~~ 'UtY.~ •wa· fA. 
harnmülil ~teren* ula§.tıkları refah se. 
viyesinıin düşmanı değildir .. Fakat hükJl ... 
met bu hürriyetin makul yollar dışına 
çıkmamasını da hassas bir dikkatle takip 
eder.Türk iç pazarları ın dün müstem 
lekeci kafaı;ile istismarına ne derece hid. 
detlenmişsek bugün de ayni pazarların, 
içimizden yetişenler taratıp.dan ayni tarz 
da istismarına o derece hiddetleniriz. 
Yabancıyı nasıl adam etmiş ve milli hak.. 
!arımızı tanıtmışsak, aşırı ihtikara sapan 
yerliyi de vatandaşların umumi menfaat
lerine saygı göstermeğe öylece icbar edJı-
riz. 

Hti.kfunetin hayatı ucuzlatma yolunda 
kıi çalışmasına hakim olan bu telakki va. 
tandaşlar: tarafından büyük bir · se\lİnÇ 
le karşılanmıştır. PazarhğJA kak4r$na
sı, fiyatların m~ şeh@etııamelerine 

Yazan: Nızameltirı Nazif 

göre dikkatle gözden gc.;irilmec:;i, yemek, 
içmek, giyinme, eğlenmek gibi beşeri ih 
tiyaçlarm vatandaşın ka~ancma uygun 
tediyelerle temin edilebilmesi için sarfolu 
n?Jl her gayret halkta bir sevinç uyandır. 
maktadır. 

Biz. günden güne medenileşen bir mil
letiz. Herkeste ihtiyaç nonnası hergün 
değişiyor ve yükseliyor. Bir lokma ale 
bir hırkaya tahammül eaenimiz kalma. 
mıştır. Güzel giyinmek, temiz ve sıhhi 
ya§<l;mak, hergünü mutlaka az çok eğlen. 
celi geçirmek hepimizin hedefi olrnu~tur. 
Memle1·ette tenbel ve tufevli kalmamış. 
~ de!lf~ ~ çoi ~§trr. ı;:t)düstri 
-pqramı heıdp bisiM'ıceL~ye yeni ka 
zanç sahaları <>.rnin ediyor. Memleketin 
i_ç ve dış erruıiret.i. tam ve kamil bir tarz. 
da temin edilmiş bulundubru için1 t.oprak 
gün geçtikçe daha verimli oluyor. Vel:ıa 
sıl biz, millet }).alinde. bir büyük refaı'ı 
yolunun yolcusuyuz. Bununla beraber, 
ne kadar çok kazanırsak kazanalım., ti. 
caret şubelerimizin bir çoğunun da hala 
eski telakkilerle işlemekte olması bizi, 
hayatımızdan şikayete scvketmesc bile, 
hayatımızdan dilediğimiz ~ibi !istifade 
edemememize sebeb olmaktadır. 

Geçen gilA bir kahvenin garsonu, civar
daki kaplıcalardan birinin propaganda 
risalesini getirdi, önüme koydu. Boş val~
tıim vardı. ŞöY,le bir karıştıracak oldum. 
Hayret ettim doğrusu. 
Dağ b~da damdaracık bir odada üç 

karyolalı bir odada yatacağını yatak pa. 
ra"ı 2,5 !ıra. 

Otel sahibi, beni, listesi meçhul bir 
tabldottan yemek yemeğe teşvik ed~yor. 
Beher öğün 1,5 lira. 

Şekli, temizliği, suyunun orijinal iyili. 
ğini banyoya gelit ceye kadar muhafaza 
edip etmedi~ meşkQk bir sıcak suya da
lıp çıkmağa teşvik edıiyor. Beher banyo 
50 kuru~a.. llfilı .. 
Şöyle bir hesap ettim. Bahşiş ve kah. 

valtısHe beraber asgari 6,5.7 lira. 
Bu sı a yanıma bir arkadaş gelmiş.. 

ti. Hesabımın neticesini öğrenince; 
- Azizim... - dedi • ateş pahası bu. 

1\lmanyada bu para ile Adclon otelde o. 
turmak mümkün. Ben bir aile pansiyo
nunda oturdwn. Ayda altmış seyyah mar 
kı ile (sabah kahva1tısı dahil) oturdu
ğum oda, bizim en büyük otellerimizde 
yoktur. Geniş, aydınlık, tertemiz. 

Ben bu fiyat1arı İsviçre otellerinin fi. 
yatları ile söyle bir hesapladım. Parası 
en pahalı memleket olan İsviçrenin Lo. 
zanpalas, Montröpalas gibi büyük otel
lerinde 17 İsviçre frangile 24 saat (ye. 
mek, banyo ve garson bahşişi dahil oldu. 
ğu halde) yaşamak mümkün olduğuna 

göre bizim dağbaşı kaplıcası takriben 
bunun yüzde elli fazlasını istiyordu. 
Kılarans gibi ikinci sınıf İsviçre kasa

balarm:.la günde 7 lsvtiçre frangına (tak. 
riben iki yüz yirmi kuruş) yemek, yıkan. 
mak, uyumak, dinlenmek ve eğlenmek 

mümkündür. 

Bu,.ııe~~I 
Bu pahalılığı çarşılanmızdaki p;ıhalı

liğın dışında hususi bir tarzda mütalea 
etmek Iazım. Turizm işimizin en belli 
başlı noktası bu olsa gerek. 

:ıfo "' :ıfo 

Pahalılık bizi hem içerc1en hem dışar. 
dan tahrip etmektedir. 

"Dünyanın en p::ıhah memleketi,, ol
mak, bugünkü dünvada hiç de karlı ol
mryan bir şöhrete sahip olm:ık demektir. 
Piyasalarımıza sunulan mallardan ço. 

ğumın t pvn oluşunu da buna ila.ve e.. 
derseniz h 'ikfunetın ''hayatı utıızlatrna,. 
işine sanlmasmm ehemmiyeti bir kat da
ha anlaşılır. 

Bu felaketten biran evvel kurtulmak 
milli hedefimiz olmalıdrr. 

Nizameddin Nazif 

>' e ltanıct~Yanın hu parayı verebile
tl ~ "'1.Q ~ er. Binaeaaleyh, Alıtıan. -

' ltrııdak. 7ınatın1 tediye edebilece
~ b\l~ 1 

anaat :mali ve iktıaadi sa-

~Bır kaırtaı taı';,.-ıyaıreye Yüz yaşnn<dlaklfterln 
snrru 

Faı~oa vD1tamBlri! ıı 
YJlYI mtYtırtaDar hücum cttn 

ıtı!!tır. ~Vkilen olan kimselerden 1 ""4 y EN Ginede Moresbi li.man.mdan ~.3 yolcu ile ha-
~hl ~ t de"letı ... ~b • e 1 reket eden bir tayyare 3000 metre yüueklik· 
~ U >Jnı r nUı istediği tazminata 

H EP!MJZ ıu f&.ıq dünyada mümkün olduğu kadar 
çoi ka.lmalt iıHeriz. Onun için çok yaşamış insan

ların etrafma b~lr ve so~: 

A MER1KADA Lova üniversitesi kimya profesöril 
Tomas, tavuklara, 3 kahve kaşığı balıkyağında 

bulunan B vitamini kadar vitamin ihtiva eden, yumur

talar yumurtlatmağa muvaffak olmuştur. 

te bir kartalın hücumuna uğram13tır. 
Kartal evvela tayyareye çarpmı3 ve kanatlarmdQ 

h!risi irtifa dümeninin kanatlan a~a :pk1§~tır. ı<a. 
- Ne yıı.ptmız da bu kadar çok yaşadınız? 

~ llı4tl b~nya~ın ınUstakbel gelirle. 
~t 1 fikri llllldctet rehin olarak tu
'SOt >-,ıe 191

7 BeQesi ba§larmda, 
() 'ldan 

0 
Y ve Mister J. M. Keynes 

l~I talilu rtaya atıldı 
) el'iıı e.rde Al . 

nadını buradan kurtaran kartal, yQl.c~larm oturduğu sa- Her ihtiyarın bu sueıle verdiği cevab başka başkadır. 
lonun eaın\ıı.rına hUc~ elmi.3, içeri girmiş, pilotu ve iki Birisi her sab~ p~ elma Y,edi@nden, dlğeri de ağ· 

'ı:e1t 1 llıağıüh n:ıanlar da, itilaf dev
l'Oakinlsti yaralamıştır. zıııa bir ~l:ı bUe alkol ko~a4JğJ!ldan bahseder. 

•l'ılel' lot'i harb etUkleı-i takdirde isti- Yolcular arasında umumi bir panik olmuş, fakat ma-
kl\e le llaıııı te ta~nıinatını en ameli ça- kinistlerden birisi kafasına vurmak suretiyle kuşu tay
~lb~lanı, 

1 
rnın edebileceklr ini tet- yarcden dışarı çıkarmı§tır. 

tlat ş ardı Al l'ltıftı ınr elde · ınanlar, bu harb Tayyare gideceği yer olan Van'a kadar yoluna de-
' 

1 
illa.den etmek için itilaf devlet- vam etmiş ve burada yaralı pilotla makinistler hastane

~ e~ritıt ve ı:aklannı, demiryollarmı ye nakledilmiştir. 
-~ııt1 eyi <hl§Ul::enıieke1erini mUsade- Te 1 saz. te D tar ır al 1f ve 
\ıı~ erıı:ıın ... ~orlardı. Fakat itilaf 3 

-~,ı-ı:udd tıe b~!ıin gelirlerine 30 . 40 geç 1 t ye ır 1 e lf a 
~el' illi lercU. ~I)e~ e~mej; akıIIarına \ 1. ER!KADA İllinuva hUkumetince Jti mühendis 
~eYnestif u fütrın sabibl yalnız , tren yollarındaki geçitlere telsiz telgraf vasıta-

' ~-Yanın t ~- siyle trenin yaklaştığım haber verecek bir makine icad 
'~ t,,tı~ ıye kabiliyeti hakkın- etmjşlerdir. Bu alet tren raylarına raptediliyor. Tren 

Meşhur Alman piri Göte, insanların iradi zaa,flan 
yüzünden öldll.ğUnll iddia e<Uyordu. KendisJ.nin bir asır 
yaş1yamadığma bakılll'8a metbur galri ir&deabler arası. 

na koymak lbmıdm. 

Aimanyada. 100 ya§mt ge~en insanların sayısı 124 ü 
buluyQ11Ilu,ş, Doktor Gre! isminde bir Alman doktoru bu 
asırlık ihtiyarlqr~ y~yışını birer \>irer tet\tik ctnıi~ 

mü_şterek ~okWart toplamışttr. Şimdi. ~ ye.1ı~a ka· 
4\ar yaıamak is.tiyenlere ıu tavsiyelerde bıılunuyor: 

"her ıei<le itida,l, az ve munt~am jimnastik, açık ha-

vada y~ .•• ,, 

Bir tutttn lliyakisi bu tawlyele:rl göri\nee doktora 

Profesör, tavuklara hususi mayalar yutturmakla yu

murtaların gıda k~'IllOtini arttırmıştır. O, b11 usulü piliç

leı·e de tatbi.k e~ebileceğini ümid ediyor. :Bu mayal~tla 

beşlenen ril~ler yıµnurtadan çıktıklarının be§inci gıµıu 

kesilip yenilebilecek bir hale geleceklermiş! 

B<e'1'1fil<eDmfiDeD ~übap 
enstDtüsü 

... NÜMÜZDEKt Birınciteşrin ayı içersinde 1tatva

"' da Kremonede beyııelmilel Rübap enstjtUsünün 

a~ merasimi yapılacaktır. Kremone şehri birçok ıqu

sikişinııslarm, bilhas.qa kemanCJların ana yurdudur. Stra. 
.,.. 

divqriUS, Amali, Garniyeri gıbi birçok meşhur kemancı. 

lar bu şehirde doğnıur;lardll'. Ensti ilnUn açr:tma resmi 
~ :~ilnı.etın tahıntnler 1917 de. fn- --:eçit yerl<•rinc bir kilometre kadar yakl~ınca geçit ye· sormuş: "cigara içe~llir m\yim!,,. Doktor bu B!ıale: 

~l'du. ı: 'Velilen bu plana isti- rindeki ract·o "trE)n geıty0r, tren geliyor,, diy haykır- - Yttz ya~mdalri!eJ'in ekserisi tUtUn içiyorlardı. Bi- fa§istler4\ Roma üzerine Y4rU.Yüşünün senei qevtjyeııi-
n<tra nı · · · · rN>k kaza1a.nJWiıı' ~ıWt~ıı:·:.....ıw~ııı ~·'.Jl..ltlaıı!lm!IW!~~:Y.onıa t tUn erek dt'I yUz ya~ı.. ne tesadüf eden .ga ~irillcit~arimle Ytuul~çq ve on4aıı 



Son giinlcrdc Atfoa mahkemelerin· 
den birinde, bir varyete numarası 

yapan, karısını öldürmekle itham e 
dilen Fedor Gavalen isminde bir a· 
damın muhakemesi yapılmış ve bek· 
lenilen karar verilmiştir. Muha.'tcme 
ııras11ıda, ölen Lidya ismindeki karı· 
sının 1920 de öldiiriilen Rus Çar ai· 
lr.sine mensup olup, öliinıdcn kurtu
lan prenses Bclcnikof olduğu iddia 
edilmiştir. 

Bıı rfrayet Fransız gazetelerinde 
hayli aldka uyandırmış vı bir Fran· 
sız mecmuası pre1ıses Barikofun ma· 
cerası etrafında meraklı bir yazı yaz
mıştır. Bt1 yazıyı oradan alıyoruz. 

237 numarah hudut 
kaıukolu 

- Demek· aileniz, yuvanız tama· 
mile mahvoldu öyle mi? 

- Evet .. Elimde kalan sade bu ..• 
Prenses Lidya Baranikof, bu söue. 

ri söylerken eski etekliğini, parça par 
ça olmuş mantosunu gösteriyordu. 
Bu haline rağmen kumral ve kıvrık 
saçlarını sallıyarak gülüyordu. !nsan 
on altı y~ında iken ölümtin kar§ısm. 
da. bile gülebilir. 
Bu mükalemenin geçtiği han köşesin 
de, yı1ulan bir tahtın ankazı ara:5mda. 
kalmaktan korkarak kaçmış otuz ka· 
dar insan var. Odada meşin, ıs -
lak saman ve tUtün kokuyor. Ateş 
yok. Ga.voren ismindeki delikanlı, 

prensesin yattığı seyyar karyclanın 
dibine oturmu5tur. Bu delikanlı yir
misinde ya var, ya yok. Uzun boylu 
sağlam yapılı, çevik bir adam. 

Delikanlı da hikayesini şöyle anla.. 
tıyor: 

''-Ben yakayı ucuz kurtardım. Bir 
bataklıkta bir gece saklandım. Sürü· 
ne sürüne üç kilometre yol yürüdüm. 
Rovervcrim Uzcrimde idi. Kendimi 
müdafaaya hazırdım. Hududa yakla... 
§ırken bir pasaporta ihtiyacım oldu· 
ğunu düşündüm. Ve yığınlarla yatan 
ölülerden birisinin üzerinden nüfus 
kağıdını aşırdım. Beni memleketimde 
Kafkasyada herkes tanır; orada bana. 
''Nişancılar kralı,, ismini vermişler. 

dir. Fakat medeni memleketlerde in· 
sana bu şöhret kafi gelmiyor, ayrıca 
nüfus kağıdına IUzum var. Yalnız a... 
şırdığım kağıdı kullanamadım. Bir 
ölüden çaldığıma göre idamı lazımge· 
len birisinin olabilir. Hududu, kendi. 
ıni göstermeden sürüne sürüne geç
tim.,, 

Bu sözleri söylerken bembeyaz 
dişlerini göstererek gülüyor ... 

Genç prenses tekrar söze başlayor: 
'- Moskovadan buralara. kadar ge 

lebilmek için bir serseri gibi günlerce 
yUrUdUm. 237 numaralı hudut kara. 
koluna yakın bir köyde yerleştim. Hu· 
dut karakol kumandanı da bu köyde 
oturuyordu. Beni beycndi ve baştan 

çıkarmak için barakasına çağırdı. O 
va.kit planımı kafamda tasarladım. 

Buna rağmen barakaya giderken kal. 
bim hıuı hıuı çarpıyordu. Çünkü ku. 
mandan kaba ve korkunç bir adamdı. 

O gece, 1rarakasına kimsenin girme· 
mesi için emir vermişti. Üzerinde çö 
rekler, votka şişeleri bulunan masa. 
nın yanındaki bir divan üzerine o. 
turduk. Bir köşede soba homurtular· 
la yanıyordu. Kumandan durup din. 
lenmeden içiyor ve bana askerlik ma. 
ccralarını anlatıyordu. Ben bu sözle· 
ri tatlı tatlı dinliyormuş gibi davra. 
nıyordum. O cür'etini artırdıkça. ben 
rolümü daha kolay Ôynamıya. başla.. 
dım. Şarkılar söyledim, çılgıncasına 
neşeli göründüm, sonra birdenbire ke 
derlendim ve ağlamıya. başladım: 

- Yarın Kratozki'ye gidip dans et· 
mek. para kazanmak istiyorum. Hal. 
buki huduUan geçmiye izin vermiyor. 
lar. Ah bir defa hududu geçebilsem .. 
Burada açlıktan öleceğim, hahut ku
duttan kaçarken beni bir kurşunla vu. 
raca.klar ... 
Aşıkımın, saıiıoş oldukça, hakkım

daki emniyetsizliği azalıyordu. Niha· 
yet beni kolları arasına aldı, dudak. 
larını dudaklarıma yapıştırırken, e. 
liyle de, huduttan serbestçe geçebile· 
ceğime dair bir kağıt imzaladı. 

O vakit aramızda bir saklambaç o. 
yunu ba~ladı. Ben zaman kazanmak 
istiyor, ve ona muttasıl votka sunu. 
yorum. Nihayet sızma alfimetleri gö· 
ründü. Başını diucrimin üzerine koy. 
du ve uyudu. Vakit gelmişti. 
Yavaş yavaş pencereyi açtım. Ay 

parlıyordu. Pencereden kar üzerine 
sıçradım. Nefesim kesile kesile hu. 
duda kadar koştum. 

Nöbetçiler kumandanın imzasını 
tanıdılar. Hududu geçtim ve buraya 
sığındım.,, 

Delikanlı bu hikayeyi tatlı tatlı 
dinlemişti. Eli Lidya'nın elini sıkıyor 
du. Dışarıda kar yağıyordu. 
Gurbet yo'unda 
Tren Varşovaya doğru yola devam 

ediyor; her istasyonda yağmur altın 
da saatlerce dura dure .. ,. Halas çok u· 
zaklardadır. Gurbet yolu bitip tüken. 
mek bilmiyor. Aşk T.1idya'nm kalbine 
bir ok gibi seplenmıtır. Genç prenses 
artık yalnız değildir. Genç arkadaşı
nm kalbinin vuruşlarını dinlerken 
mesut dakikalar yaşıyor. 1:4,edor bir 
dağ çocuğudur, temiz ve magrur bir 
yüreği var. Lidya artık delikanlının 

dudaklarında tatlı bir lezzet bulmıya 
başlamıştır. 

lşte Varşovadalar. Kapkaranlık 
istasyon binasında Lidya. yorgunluk· 
tan bitkin bir sıra üwrinde uyuyor, 
arkadaşı, eli roververinin kabzasında, 
yol arkadaşını bekliyor. 

Udiya uyandığı vakit Fedoru yanıha. 
~ında ayakta ve güler yiizlü buluyor. 

Delikanlı: 

- Ya?lsın gençlik, diye haykırıyor, iş 
buldum, artık açlıktan ölmiyeceğiz. 

- Sahi rm? Nasıl buldun? 
- Sabahleyin şehri şöyle bir dolaştım. 

Bir sirk adam arıyordu. Oraya kapılan. 
dım. 

İstasyonun yanında bir kilise var. 
Oraya giriyor ve birkaç dakika içerisinde 
evleniyorlar sonra ufak bir otel odasına 
yerleşiyorlar. Bir demir karyola, ayağı kı 
nl( bir masa, hasırları çıkmış iki iskemle: 
lşte gelin odal'!nın bütün dö~emesi bun. 
Jardan ibarettir. Fakat ne zararı Yar: lki 
gönül bir olunca samanlık seyran olur! 
Canh hedef; kur ısı •• 
Matromen sirkinde perde arası bitmek 

üzeredlir. Şimdi vahşi hayvanlar numara 
!arına başlıyacaklar. Gavoren mavi bir 
elbise giymiş, artistlerin gireceği kapıda 

duruyor. Vahşi hayvanların mürebbisi 
beş aslanı oynatıyor. lskemlelere çıkarı
yor. Alevli çemberler arasından geçiriyor. 
Fakat Zohra ismindeki en genç aslan 
bu ak~am çok asabidir. Mürebbinin kır. 
bacı karşrsın°da itaat etmiyor. Bilakis mü 
rebbinin üzerine atılıyor ve onu yere seri. 
yor. 

Halk arasında dehşetli bir panik baş
lıyor. Yalnız Gavoren sah1indir. Rovelve. 
rini çıkarıyor .. Biribirinden ayrılması 
mümkün değil gibi görünen hayvanla 
mürebbiden ibaret yığına ateş ediyor. 
.ı\slan alnından vurularak ölmüştür. Mü. 
rebbi, Fedora t<;_c:ckkür ediyor. Direktör 
de bu manzaraya hayran olmuştur. Genç 
karı kocayı odasına çağıryor ve: 

- Kocanızın nişancılığına güverıfir mi
siniz? diye soruyor. 
Kadın cevap veriyor: 
- Tamamile .. Fedor eşsiz bir nişancı. 

dır! 

- O halde beraber piste çıkalım! 
Hemen, tamamile boş olan sirk rneyda 

nına iniyorlar. Direktör, tahtadan bir 
nişangah yaptırıyor. ve bunu bir mankc.. 
nin altına koyarak Fedora teklif ediyor: 

- Burayı vurabilir misiniz? 
Fcdorun ilk kurşunu nişangahı bulmuş 

tur. 

Direktör: 
- Bu harikadır, diyor, şimdi nişangah 

yerine madamı koyabiliriz! 
Fcdor: 
- I\laksadınzı anlıyorum diyor, kan·\ 

mı canlı bir nişangah yapmak is.tiyorsu. 
nuz .. Fakat bu delilik olur. 

- Niçin delilik olsun? Size bu iş için 
günde 300 frank veririm. Düşününüz; 

işinize gelirse .. 
Fedor hala tereddütte. 
Fakat Lidya araya giriyor: 
- Sevgilim, kabul et.. diyor senin elin 

den bana ölüm bile zevk olur! 
Artık iş kararlaştırılmıştır. 

Canlı hedef numarası tasavvur edile.. 
miyecek kadar mm·aff akiyet kazandı. 

Her müzikhol. her varyete sahne i genç 
kan kocayı elde etmek için büyük f ecla-

AŞIK 
Ölümden 
kuvvetli! 

Atlınıada 
enteıresa!Ml 

ol ır mu lhakelTifD9 

·==-·-·····--.. -- 'S Ü ,. 

l 
''Niıancılar kralı,, varyete k" •"'' 

rasr yllparken, pt"en&es olan an 

nasıl öldünnüt?• 

· 11::rm::::ı==ın-•••==ı1:1uslll~~.s 
karlıklara girişti. Halk Fedor ile Lidya· Orkestra kısa bir marş çaldı. •)-d~ 
yı avuçlarını patlata patlata alkışladı. başhyacaktır. Fedor henilZ rrı.e ~ıf'W". 
Sefalet yerine bolluk geldi. Prenses Bra- yok. Birdenbire kazak elbiseS1;,eıı-t!' 
nikof ismi unutulmuş, yerine canlı hedef sahneye fırladı. Ellerinde birer 
ismi kaim olmuştu. Perde açılıyor. rozii ~1 
Canlı hedef, şehirleri dolaşa dolaşa A· Lidya nişangahına dayalı .. '~·~ ~: 

ti naya kadar geldi. Apollo müzikholüne san. Fedor kolunu kaldırdı.: ~ı, ~ ~ t 
yerl~ttt. Burada konturatları mucibince Ateş ediyor •• Bir iki .• üç .. do:t.. ,ıe11-erl 
uzun zaman kalacaklardı. şun attı. Şimdi öteki e1indek1 ~ôl tl ıı-
Cd Vali dansöz Anik ateş edecek onuncu kurşunu stı . 
Apollo müzikholünde çalışan Anik is. den silah düşüyor. )~ 

minde Cavalı bir dansöz vardır. Bu ba- Kansı hiç ses çıkamıadan, 11~9 ~ • 

kır renkli kadının dansları Atinahların dan yere düşmüştür. Bir J.;urşun~ 
çok hoşuna gidiyor ,.e o, dansederken bir delinmiştir. Halkın haykınşla~nıı 'P' 
genç kızın perilerle çarpışmaSinı, ırmak perde kapanıyor. Fedor karı 
kenarında oynaşan köylü kızların sevin.. koşuyor. M~ 
cini, si~rbazların büyüsünü yüzünün Sahnedekilerden biri: ııısııy 
çizgilerinde canlandırıyor. -Karınız öldü .. Kurşun taınıı J.~ 

Fedor da bu danslara meftundur. Her dan girdi.. 0ıdı.Jr.:; 
dansın bitişinde genç Cavahyı uzun U· 

zun alkışlıyor. 

Fedor dansözle konusrnağa başlı}•or: 
- Danslanmz bütün varyete numara. 

larını gölgE!de bırakıyor. Bu kadar güzel 
dans görmemiştim. 

- Sizin numaranız da çok güzel doğru 
su, fakat çok tehlikeli.. 

_; El~me eminim. 

Fedorun dimağında garip bir endişe 
uyanıyor, fakat kendini topluyor ve A
nik ile konu5mağa başlıyor. Bu konuş. 
ma tamamen bir erkekle bir kadının ko. 
nuşmasıdır. 

Fedor ile Anik biribirini iyiden iyiye 
sevmişlerdir. Bu sbvgi tabii Lidyanm 
gözünden kaçmamı~tır. Fakat genç kadın 
kocasına hiçbir şey belli etmemeğe mu
vaffak olmu5tur. Zaten Fedorun gözünde 
Anikden ba~ka hiçbir şey yok. 

Bir aksam Anik, Fedora soruyor: 
- Karın heni kıskanmıyor mu? 
- O beni bir deli gibi sever, bana çok 

itimadı var .. Onun için hiçbir şeyin far. 
kında değil. 

Kadının bu alakac;ızhğı Cavalı dan~özü 
kızdırıyor. O, bu sükutta, a~klarına karşı 
kurulmu~ bir tuzak hissetmektedir. 

Zaman süratle geçiyor, Fedorla Ud· 
yanın, Apollo ile olan mukaveleleri bit
mek üzeredir. Fedor bir türlü Atinadan 
ayrılmağa razı olmadığı için kendi ine 
yapılan daha i tif adeli teklifleri reddede
rek Apollo ile yeni bir mukavele imzalı· 
yor. Fakat Anik daha uzun müddet Ati. 
nada kalmak fikrinde değildir. 

Bir akşam Kafkasyalı aşık ve Cavalı 
sevgili konuşuyorlar, kadın erkeğe: 

- Artık bekliyecek vak'it yok .. Kara. 
nm ver. ya beni, ya onu feda edeceksin. 

Ve aşıkının kulağına bir şeyler söylü
yor .. Kadın bunları söylerken, erkeğin 
yüzünde tatlı bir Sc\'İnç beliriyor. Atrık 
hayat, hürriyet kendileri için. Yalnız bir 
az cesaret.. Kadın devam ediyor. 

- Dediklerim6 muhakkak yapacaksın. 
Yahut ben yann giderim. 

- Peki, peki.. Senin için her şeyi ya. 
pacağımı görürsün! 

Diyor. Fedor bu işin nesıl }'!~ 
bir türlü anlamamış görünu;r~ A~ 
izahat istemeğe kalkıyor. F. ~ıı~ 
olan aşk macerasından p0lı5 r: ~ 
dır. Komiser kendisine soru~:ıı1ıııııP· 

- Her vakit nasıl kurŞUf'l 
nız? .• ~ıı~ 

- tık zamanlarda hakık~ l<ı;aııı ~ 
lanırdım. Fakat direktör bır t1 ı.-J.& 
sın diye yalnız tecrübe kurŞll~ll 61"'_ 
mamda ısrar etti. O halde k:eriJ!le ~' 
ren kurşunu yabancı el rovel ,eJ dol )t 
muştur. Ben silfilumı çok eVf ~te tııJ-' 
muş ve odamda bırakmıştll'11· :av3~~, 
dar.. Sonra ancak nuınara)rı i\·eriıtıl 
vakit odama girdim ve r0 ''e . cll_ 
dım. . . dÜ'ıerı -_,.</ 

- Fakat, aktörlerin g~Y!n 11ııııı3~ 
ra nezaret eden kadın, sı~11• gitÔ 
dan bir hayli evvel odanıza rl 
- " -~ gormuş.. rıuw· 

- Doğru. Para çantamı u ~ 
da onu almağa girdim.. . . old~ıı1' 

- Sonra bir de se,·gıtınız ·f' 
vayet ediyorlar! .... tte e& 

_, !;\J}"' 
- Aıik, yoksa ondan , ... :. ti' 

sunuz? ersi' e ,,.., 
S •1. • • rin rtı .ıe"' - l Iayır! evgı ınız ı)' ·ııll ev~ 

yiniz. O, bu hadiselerin cer;Jıı bı.lltl 
ceği zaman zarfında ~urala tti· r~ 
dığını mükemmelen ısba: e ~npııelte1.pl 

Fedorun üzerinde çok agır1'~111dtt t.,-ot· 
lannu~tır. Sorgu Mkiıni, h~düt ettı1 • 
müzekkeresi kesmekte ter ~ 

"' • ş. gill 
.. eresine ııO 

AYukatı, Fcdorun hU oiY 
gırıyor: ıııı'tlJ 'JI' 

k ~1.·or. , '1 
- Müjde! diye bay l•·~ ı0r· r-e 

var .. Ve ona bir zarf vem ·~ ~r 
tan ıelen bir mektup.. Si~.51 ~ 

Bu mektup, Nevyorkt~ ;g111Il ~ııt ff 
pishanesinde bulunan Lt Jor }lı)-re 
taraf ından yazılmıştır. fc ,
risindedir: . rdcşilldeflı,,, r' 

- Lidya niçin bana ka k Jtlcı-tll 
risden bahsetmedi? diyerc fi . .,,,. 
kumağa başlıyor: ·ardt§•>1 çll" 

"Evr.l, bcıı Lidyaııw. k .51cııı'"' i>6') 
zin mahkum olmamzı Tzıç ' 14 iJll' 

.< Dcva.tJll 



~~.~$~--------------------------------.... >tt "ı\r llrtronıın, Kanan Namma, Gonk Yurdu, Gece Konur;tu ,·c ~~ nJha-
k.. rOdıt ibQ 
~lfl~.ı 11rdanmda blr kadın,,. Bu dört eserde, Reşad EnJs kU~Uk hl-
~ .. - en llQ\·eıe, ,.e oradan SO&'"al romancılığa geçJ,ını merhale merhale 
"1...'"' ,.e ., 
~ rıı tok •zak olmıyan bir istikbalde. şahsında ynrata<'ağı b\lyUk ro-

~ Uasırlanna yal ... la.5tınr. '1 ~ a· ________ ... 

ı. bir fgaç gilıeldir. Fakat henüz 
~- ~tllıı a ~dank en tanıdığınız ağaç, si
~~ caçıarcıan daha güzel gelir. 
,:", \(! ıru bilirsiniz. BUyUyü§ü \'e ser-

lllfı t 
\ ~, 0 Praktan, aydm güneşten, 

bıçbir tnış kaynak suyundan baş
~tı111 b~tdınıın minnetlyle lekelen. 
~· ~!\lirsiniz. Tabiatla başbaşa ka
t.... ltı,d~ boğUŞa boğup, belki ken
~lıııı tek dik durmak hakkını ka
,~ ~e bUyUdUkçe hayata bir eey 

~&ıı ruhlara bile borçlu kalmayı i~ 
~~e Salrurunu bilirsiniz. 
~- 'l'lıı ı.. an, 8aldığı gölge gittikçe ge-
~ 'lllrnı 
~ ~ oııu . &§an tçınara §öyle bir ba-
~~'iıı. ftdantık günleriyle mukaye
-~ ıı. Gu -., 'lıııaıc 

1 
. turunu koruyarak çınar 

~ t 1 Çln, fidanın aarfettiği yük. 
;( 

1 aı--ca ~e bUyük 8abn anlarsınız. 
!!( ~ h ne('• UstUnde beliren tek 
IAtlt 1 tı!~klııra, bir lSrdek. palamım 

~ ~ili akar gibi, yadırgayan göz.
' ı. arın· ~-ı.ıll . 
~'4 ;~ne esrarlı bir kudret kay

~ ı.. •ldııt 1 
''il~ ...... 

J 

Reş·ıt En s 

Yazan 
Nizamettin Nazif 
den nuvelc ve oradan sosyal romancılığa 
geçl3lni merhale merhale gösterir ve 
çok uzak olmıyan bir istikbalde, şahsın-~ •tarırıd.tet edişlerini duyar, ilk kils

'~ arı irtidad edenlerin gittik- da yaratacağı bUyük romancıyı muasır. 
çınara dikilen hayran lanna yaklaştırır. 

~~k c ç~ıılıaıw.~l:;t:e; ~ • :{. 
' r. l3u, l' lıftn biricik tcmii zevki Reı;ad F..nis'in xcni romanında bize 
ltııı~İ:f 0ıı::d~ın \'eya doğu11a yakın- verdiği ilk sahne, iş hayatımızın 20 yıl '"'ri ıe..,tu le gibi bir mazhariyetin a- önceki ortaçağhlığı konuşturuyor. '"e ~· :Su, ancak babanın, a. lş kanunundan evvelki günlerin husu-

lıı · eıin duyabildiği temiz si teşebbUslcrinden birinde, endUstri 

\ ~ tl"bi pliı.nımızın muhtc'şcm eserleriyle taban 
'"~~ t6ztıken tek tUk ağaçlar- tabana zıd bir geri mü('~ses('dcn dört iş-
~ tııJıı 1111 hangi ıerlerdc, hangi ta- çi ... Bunlardan Osmanı mUellü şöyle tak. 
4ıı ~t'lııi b~l.erle ayakta durdurula- dim ediyor: 

'~~ tzı.ıa dlfiınlz aan'at iklimimiz- "Kırkını g<>tltbıdi. Sıskalıktan 
~ betı it •dınui serpilip bilyüme-
1' ~flrtııtı' d ~böyle bir zevk duyuyo
~ tler\ııt 0 ııunu görmUe olmanın, 
~ ..,e 0 ~erdiği gUnlerl tanunl§ ol

' ~ ed bnlerıe bugUnkU kıymetini 
«el'ece; lltnenin, sabır ve cehdin. 

L lartabUmenln zevkini. 
.. ~ .... 

a.ııd s dlf •navatana döndllğU gUn, 
~ Y\ tu~da bulunduğu günlerde 
~ ""1 ~kıib Uldufuna dair dönen ri"-a. 
\~ kt 'l'iıetınek istemle olacaktı 
,, .. '1llt !he hrk edebiyatmda romanın 

'rL'ttt. lıu ; ul oldufunu iddiaya kal
~e. "ro lkkataızıığinden iki ay ön

S:Qııu, he~~~ın ne bUyUk bir zurna,. 
\ ''olufu babaycğitin bunu Ufle-
~ 1 "'~ Yetf3cımıycceğini yazm•a 

~ -...rı ne d .. ~ 
~ ~~ eınck olduğunu izah et-

~ lfalid 
~ •• ··~uveı _ko.~ra, Simenon gibi 
"ıa~'· diye k röportaj.. larını bize 
~.cı"n ° Utınağa Jı:alkıemakla bu 
~ ~'ltıl!rı ;··b~aYir, hayır •.. Niçin mUL..' bu olu !rşadımızdan demek t.; 'ciettı r. Evet... Bu lrşadnnızdan 
~' Sdiğtııl Ö L."'\ lılcıııltta. g ze vurmuştur. E-
~· 0 ~ak laliinl denemek tstl 
~ aternızı k • 
~~ ~ertı. 0 uınasmı halisane 

kffnh:uış r;cnC'sindc nralımna r;oktan 
rıJ< düı;cn se.yrru• lı!r sakalı , ·a.rdr. 
l\lor, çatlal• dud:ıldan Uzerlndc dol
gun bıyıkları l>t'sllrrJ:;ıU. l ' innl yıl 
ÖnC'.C o bir maden anıclcsiydl. Zon-
guldakta msd"n ocaklarında talı

~mlı. Dcllkanlılı'"'nı maden ocakla
rında türütmUştu. Bu onun itin şim. 
dikinden de ıstırabh bir ya.~ayış ol
muştu. Şehirden uzak, dağ başlann
d&ld oc.aldar, orta dc,irle,rln pran
galı, r;armıhlı engizisyon zindanla -

rmdan korkunçtu. l"üzlcrcc insan 
toprağın mctrola.rca derlnliğindt", 

bin bir tehlike içinde, ciğerleri ya
kıp parçalıy&n bin bir zehirli gaz 
yutaral<. saatlerce ç:ılıştınhrdı. t~ı 

giindilz \'C aydmhk nedir blbnczdl. 
Ocağa sabah karanlığında girer. Uh,, 

" ... Burada )iyecck bulmak da 
gUçttl. İ:KI §lrket bakkallannm 
kurtlu kaııerlnl, ı:UrUk zeytinini, kok-
muş sucu~runo en yUksek ftatlarla 
yemeğe mecburdu. Şirket bakkalla. 

rmın yUzd~ yUz lhtikirma bUtttn 
gözler yumuluydu. Ölçü, tartı, tera
zi ... Burada öyle !JC)in yeri yoktu ... ., 

Bu satırlar, yirmi yıl önceki yabancı 
ve geri usullü istismarın fecaatini ne ('t ~enııekeu . 

.,, e kailtı nde roman num11nesi kudretle canlandırıyor! 
~ıı. lnnazdan .. 
~ ~·enı k once bu vatan- Bunu okuduktan sonra Zonguldağın 

bı. lıtı:ır alem neslimizde takip e- bugUnkU işçi kantinlerini ve Zonguldak-
.~ 8.t"arnasr 

o YUlil nı doğru buluruz:. taki modem ve insani işletmeyi dUşUn-
htr iı·ı rse bPlki -man semtı"ne k i b bi f ld ,.. • u me nsana ra at r ne es e. ırıyor. 

's.:'ilı "l"r &.dırn atabilmek kcndı"sino d h BI l " .. Alın stzo bir sahne ıı. a. r sa ınc 
· 'Bu izl .Uphesı erden en kuvvet- ki. avukatlık kanunundal:i ka~'ltlann ne 

~ ~ •lll"f.lcıu~~ Rc~ad En~'ln bir za- bUyUk bir lUzum olduğunu derhal göze 
.._, ~tind 0 kılıncın izidir. vuruyor: 
\.:."' te e Yedi yıl 
~ 

1 
l'11ıeat, • az çalışma ve "- Se'1şmel,.r:lnde fazla ha§ln .. 

\..~ -....._ 'l'laınGonk '"1lrda, Gece ko- Nasıl ıKlylly~yfm. faz1~ hoyrat bir 
« ~ Dl& ve işte nihayet erkek ... 
e, ltekd :~ bir kadm. J!u d8rt \ 

111 kUçtık hlklyeler-
(Devamı 14 üncüde) 

Nlzameddln Nadf 
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Dsvnçıre 

men:ttte~n eırn ın©Je 

Futbol 
Mecbuı i ohıcak 

!sviçrede futbol birliğini idare e. 
denler futbolün lsviçrc mekteplerin
de mecburi olması için hükumet nez
dinde tc§Cbbüslerde bulunmağa karar 
vermişlerdir. 

Ver yüzünün en büyük 
boks maçları 
hangileridir? 

Minellinin idare ettiği milli İsviçre 
takımının son dünya kupası maçla -
rmda kazandığı muvaffakıyet henüz 
unutulmamıştır. Maçı kazanmağa 

namzet telakki edilen Alman takımJ 1 
karşısında hakim bir oyunla zaferi 
kazandıktan sonra 20.000 Parislinin 1 
alkışları arasında ikinci bir defa silr
prizlerle dolu bir muvaffakıyete ulaş
tı. 

lki maçın yorgunluğu karşısında 
yalnız Uç günlük bir istirahatten son
ra rakipsiz telakki edilen bir Macar 
takımının karşısında Lilde İsviçre 
takımı mağlflb oldu. Bu mağlfıbiyete 
sebeb olarak takıma iltihak edecek 
yeni oyuncuların bulunmaması göste. 
riliyordu. 

Biltiln Isviçre, Isviçre milli takımı· 
na yeni oyuncular yetiştirilmesini 1 

zaruri görüyor. Bir memleket efldlrı 
umumiye.si bir meseleyi ısrarla iste
yince o meselenin derhal halline ça
lışmak lazımdır. 

Onun için İsviçre spor federasyonu 
azaları bu kararı vermi§lerdir. Onlar 
federal meclisten futbolün de jimnas
tik gibi bütün İsviçre mektepleri pro
gramlarına konmasını istiyorlar. 

Ortaya atılan bu mesele henüz hal
ledilmi§ değildir. Fakat sporcular ts
viçrenin futbol sahasındaki mevkiini 
muhafaza edebilmesi için futbolün 
mekteplerde öğretilmesi lüzumuna 
kanidirler. 

Yüzme 
Avrupa şampiyonası 

Avrupa yüzme şampiyonaları münase
betile Londrada yapılan su topu müsaba. 
kalarmda Almanya milli takımı, Holan. 
da takımını 3-2, Belçika milli takımı 
İngiltere takımı 7.2 mağlup etmiştir. 
Kadınlar arasında yapılan artistik at-

lama neticelenmiştir. 
l - Alman Davmcr, 48,60 pu\ anla, 
2 - Alman Hayns, 46 70 

3 - İngiliz Şiltlgn Rtniı 
4 - tngıiliz Sladc. 44,01 
5 - I Iolandalı Tolen, 42,42 puvanla, 
6 - İs\•eçli Ileykcnskyold, 41,38 pu. 

vanla, 

Boksun mcnşeini eski Yunanistan:d'l 
Olimpiyat oyunlarında görüyoruz, O
limpiyadı teşkil eden beş müsabakadan 
birisi Pujila ismi verilen yumruk gü
reşi idi. Bu yumruk güreşi çok kanlı 
olur, ekseriya galip ve mağlilp sedye 
içerisinde döğüş sahasından götürülür
dü. 18 inci asrın sonlarına doğru boks 
lngilterede bugünkü şekline yakın ola
rak görünmüştür. Brdayette boks tn
gilterede kibar bir eğlence olarak te
lakki ediliyordu. 
Dövüşmeler açık havada ring ismi 

verilen ~trafı iplerle çevrilmiş bir dai
re içerisinde yapılıyordu. Bcksörler el· 
diven giymezler, çıplak elle dövüşür
ler, tarafeynden birisi yere düşünce 

maç biterdi. 
Sonra Marki Kensburi bu ıartlan 

ta'dil etti. Dövüşenlere eldiven giydir
di, üç dakikalık dövüşlerden sonra bir 
dakika istirahat 'koydu. Bu xslfilıat 1890 
da yapıldı. O tarihten sonra yapılan 
meşhur boks maçları şunlardır: 

7 Eylül 1892. C~ymis Korbet, Suli

. .~... ' 
-f"t-.. 

7 - Danimarl)ah Agerbald, 36,40. pu. 
vanla. 

8 _ Danimarkalı Jenscn. 29,46 pu. ilk zamanlarda miisabakalar bu kıyafet. 
vanla, le ve eldivensiz olarak yapılırdı. 

.Karnera nas il çahşıyor 1 

Uğrat!~ f'ect mağHibiy~tlerden sonra tsml birdC'nbire unutulan ve ltalyaya 
sessiz sad:ısız bir yere yerle;ıen eski düny a boks §ampiyonu dev adam nıı.miyle ma
ruf Kamera, İtalyanın Akdeniz sahilind eki gehlrlcrlnln birinde yine birdenbire 
meydana çıkmıştır. Kadınlara dilşkUnlUğU ile me3hur, hattl bu yüzden bir ç9k acı 
mağlfıbiyetlere uğradığı söylenen bu eski şampiyon, şimdi de bakmız nasıl antren
man yapıyor! •. 

Doğrusu mağlubiyetlerin acl8ını çıkarmak için iyi bir usul değil mi?!. 

-1890 senesindenbtri ist bu ııkilde 
yaJXlıyor. 

varu 21 ravundda mağlQp etti. Hasılat 

25.000 dolar. 
17 Mart 1897 ide Bob Korbetle dö

vüştü. Korbet 14 üncü ravundda ringi 
terketti. Huılit 22.000 dolar. 

23 Şubat 1906 da Tomi Burns, 
Marvn Hartı: 21 ravundda Lo. Ance. 

• losta mağlilp etti. Haıılit 8.000 dolar. 
26 .ikinciteşrin 1908 de Cek Conson, 

Tomi Burnıu Avustralya!da Sidneyde 
14 ravundda mağlQp etti. Hasılat 

' 67 .500 dolar. 
S Nisan 1915 Ces V:ilard, Cek Con -

sonu Kübada 26 nvundda mağlup etti. 
Haullt 158.000 .doJar. 

4 Temmuz 1919 Dempsey Toledo, 4 
ravundda Viltard'x yemli. Hasılat 

452.000 dolar. 
23 Eylül 1926 Gene Tuney, Demp

seyi FHadelfiyada 10 ravundda yendi. 
HasıHi.t 2 milyon dolar. 

12 Haziran 1930 Şmeling, Jak Şar
kcy maçında Şarkey dördüncü ravund
da diskalifiye edildi. Hasılat 700.000 
dolar. 

Bu serinin sonuna da 22 haziran 
1938 ıda Nevyorkta Şmelingin Coe 
Loize kal"§r ~ni mağlilbiyetini de ilive 
etmek lbımdır. 

Antalyalı 3 bisikletçi 
Anadoluyu dola,.,orlar 
Antalya Akdeniz spor klübü bisikletçi-

lerinden muallim Fehim Taskent, Süley
man Orhun ve Hakkı Enginden mürdc
kep üç h;şilik lisiklet kafilesi memleket 
içinde bir. seyahate çıkmış ve g~en hafta 
da Ankaraya vasıl olmu~ardır. 

Antalya - Ankara yolunda günde vasa
ti yüz kilometre hesabile 640 kilometre 
katedilmiş ve bu yol altı günde alınmış.. 
tır. Bu müteşebbis sporcuların takip et. 
tikleri yol: Antalya - Burdur • Isparta -
Karaağaç_ Beyşehir - Konya - Cihanbey 
li • Ankaradır. Bundan sonra ka.te<ilecek 
yol ise; Ankara - Eskişehir - Kütahya _ 
Af yon - Burdur - Tefenni - Korkudeli -
Antalya. 

Kafilenin avdet yolu 811 kilometre tut 
maktadır. 

....................................... _ ... _ 

HABER'in 
!Jüqük 
deniz 

Müsabakaları 
Tafsııatını yarın 
okuyacaksınız 
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Kadın 2 leoaradartadna1eke1erouy 
1 - Bu çok güzel elbise hem pek sade· 

dir, hem de herhangi bir kuma5tan ya. 
pılabilir. Yakada iki pili, etekte iki dikiş 

1 
SQ)ru ın UJJ;ğ 1 

Vevttp ver elım 1 
• Tekirdağı bayan Melahat, Hckimoğ. ! 

Ju: Saçlarım kepekleniyor; ne ~·apayım?' 
Kepeklere karşı gayet müessir bir ilaç 

vardır. Tatlı bademyağı içerisine yüzde 
on beş nisbetinde Kad yağı (bunu Huil 
de Cade ismile eczaneden alabilirsiniz) 
karıştırınız. Saçlarınızı bol bol fırçalayı. 
nız. Tarakla bir çok yerlerinden ayırınız. 
Ve bu noktalan bu yağa batırılmış sert 
bir küçük fırça ile fırçalayıruz. Saçları. 
nız bir saat yağlı dursun sonra başınızı 
yıka~·ınz. Buna beşer gün fasıla ile de. 
vam ederseniz kepeklerden tamamen kur 
tul ursun uz. 

• Clhangir bayan M. Erişgil: Yüzümü 
her vakit adl sabun ve ılık su ile yıka· 
nm .. Yüzümde kırmızı lekeler oluyor. Aw 
caba bu lekeleri sabun mu yapıyor? Bir 
arkadaşım yüzüme Unolin sürmemi tav. 
siye etti. Vakia bu lekeleri kaybettiriyor. 
Fakat bir saat sonra yüzüm parlamağa 
ba~lıyor .. Siz ne tavsive edersiniz? 
İnce ve hassas bfr deriniz olduğu an. 

ti 

Jaştlıyor. Ihtimalki deriniz biraz da ku
rudur. Bunun için yüzünüzü adi sabunla 
sabunlamaktan vazgeçiniz. Hafif bir tu. 
valet sabunu seçiniz ve bununla },kayı
mz. Yüzünüzü yıkamak için soğuk suyu 
ılık suya tercih t>rlintiz. Yıkadıktan sonra 
ince bir tabaka gündüz kremi sürünüz.. . 
Akşam. yüzünüze biraz tatlı hademya 

I?' ~ürünüz ve beş dakika ~onra bir !';Ün_ 
ıı:er kağıdiyle kurulayınız. Bu tav!:iye.. · 
tere bir h?fta de,·am edecek olursanız cil 
diniz düzelir ve şikayet ettiğiniz lekeler 
n~tw"\an tamamen kavbolur. 

Konserv .. kutnhtrın ı at mayımz 
Kon erve kutulan hiç bir işe ya. 

ramaz diye çöp tenekesine atmayınız. 

Bu kutulan. üzerine istediğiniz renkte, 
hatta resimli olarak seçilmiş renkli kağıt 
yapıştırmak suretile çiçek saksısı olmak 
Oze~ kullanabilirsiniz. Jyi bir zevk sa. 
hib1 olan bir kadın. bu suretle. salonuna 
bile koyabileC'fii ~zel bir ~akc:ı hazırla. 
>-abilir. 

/ 2 

• 

\'ardır. Kemer beyaz meşin, ~·ahut podl\./ 
süetdendir. Elbı e beyaz zemin üzerine 
m~l\ i yıldızlı emprime bir kumaştan ya. 
pılırsa çok yakı<iır. 

.. ...._ 

ı I 

2 - Kırmm kalb ~klfode emprlm'-ı 
!erle süslenmiş beyaz keten rop. Elbise. 
nin bel kısmı dikili pililerle düzeltilmiş
tir: kemer beyaz kordeladan yapılmıştır. 

~, t·/ 

t/ 3 
:J. 

.l 
J.. 

3 - Güzel bir yol elbisesi. Mavi 
renkte ince }'Ünlü kumaştan yapılmı.tır. 
etekte üst tarafları diki~le bastınlmıs bi. 
liler vardır. Bu elbise üzerine gene ince 

Va~Dok ÇOCCYlk 
eoıc:n~en~ırn 

Genç kızlar nasıl 
tuvalet yapmalı ? 

Tuvalet bakımın.. 

dan genç kızlık dev. 

resi ikiye a}Ttlır: 

15 yaş ile 18 yaş a. 
rasr. 18 ile 20 yaş 

arası. 

Birinci devre tabii 
gençl•k devresidir. 

Bu ya~taki genç kız 

•; f · · · .;üsten mümkün ol. , · . Q lu&ru kadar sakın • . . . 
• • . • • • ınalıdır. Mücevher 

• • • • • · .• • takamaz, yüksek 
ökçeli iskarpin gi

yemez. Sade ve basit bir rob onu çok gü
zel gö termeğe kafi gelir. 

Saçları daima 'Clüz fırçalanmış ve on. 
<lüleli olmalıdır.Yalnız üç taraflarında ha 
fit bukleler yapabilir. Yazın saçlarını el. 
bisesi renginde kordelalarla bağlayabilir. 

Bu >•aştaki kızın yüzüne sarfedeceği 

dikkat yalnız sıhhi dikkattir. Yüzünün 
tara,·etini mümkün olduğu kadar çok za 
man muhafaza edebilmek. için sık sık 
yüzünü bol ,.e soğuk su ile yıkamalıdır. 

Genç kız bu devrede jimnastik hareket
lerini ihmal edemez. Jimnastik hareketle. 
ri vü cut güzelliğini devam ettirir. Vücut 
çizgilerindeki kusurlan düzeltir. 

On sekiz yaşından sonra iş değişir. Bu 

Üüstte gördü~rünü.z sevimli yavrunun 
gh•diği beyaz in~e ketenden dikilmiş 'tÜ
zel roba bakınız. Kol ağızlan ve göğüs 
kıc;mı penbe ketenden olan bu elbise bas
taki ba~lıkla beraber ne kadar güzel du. 
ru>·or? 

., Diğer model. biraz daha büyükçe olan 
: bir yavruya güzel bir plaj elbic::esidir. Bu 

da beyaz ketendendir. Yaka, keme ve 
göğüsteki süsler deniz rm\\'fsi veya kır. 
mızı olabilir. 

devrede genç kızın hafif tuvalet yapması 
na müsaade etmek lazımdır. Fakat bu 
tuvalet çok dikkatle yapılacak bir iştir. 
Bugün pek fena şekilde bo>•anmış birçok 
genç kızlara her yerde tesadüf ediliyor. 
Tecrübesiz!Sk tU\·alet yapmakta pek ça
buk kendini gösterir. Tanıdığım bir genç 
kız "esmerlik bana çok yakışıyor • ., diye 
okr renginde pudra kullanmağa başlamış 
tı. Fakat bembeyaz boynu, }'ÜZÜyle o ka. 
dar çirkin bir tezat teşkil ediyordu ki! 

Genç kız mübalağadan daima sakın
malı, kendi hususi vaziyetini düşünmeli
dir. On sekiz yaşından sonra, biraz kan. 
sız olan genç kızlar yüzlerini ''e dudak. 
lanm gayet hafif olmak şartile boyayabi 
lirler. Burunlar üzerinde gayet ince bir 

pudra tabakası kendilerini daha güzel Diyamıa Durbcn, 011 se1ıl 
gösterir. bıı dilber sinema yı[drZ" 

Genç bir kız, ne g<izlerini, ne de gözka- · giizcl göriincbilmctııtı 
paklannı boyar. Çünkü boyalı göz ka. 

paklar kendisini yaşlı göstermekten bas;;:=======::::;::;:~~ 
ka bir işe yaramaz. Kirpiklerini ve kas-r 1 E k d a tıt 
1 · 1 k 11 k ·· 11· v 8 ınm arını fırçalar. Rıme u anma· guze ı. 

ğe bilerek kasdetmektir. Kaştan eğer çok l\üçUlcn sabuuıar ne 
~ayrimuntazam ise ona muntazam bir ıe.. Adi ve tuvalet sa~

11

111P'fl" 
kil vermcğe çalışabilir. dıktan sonra, kullanılınal 

Genç lmlar krem kullanmazlar. Sa. di, küçuldü, elde durtn~ 
hah ve akşam yüzlerini iyi bir tuvalet nr atarsınız belki .. J-Iatbıdd 
sabunu ve bol miktarda soğuk suyla }'I· kuruttuktan sonra ha,rand" 
kamak onlara kafi gelir. haline getirmek ve çaınaşıt' 

Dudaklan fazla kuru olan veya ara kullanmak mümkün oldııJıl 
sıra çatla!an genç k~z!ar ilaç olarak tatlı torba içerisine parçaları kO 
bademragı kulalnabılırler. Genç kız saç. le el sabunu, hattft tu,'3}et 
lan sabah, akşam fırçalanır. da kullanabilirsiniz .. 
Tırnaklara gelince: Yakın \'akitlere 

kadar genç kızlar tırnaklarım boyamaz. 
!ardı. Son }•ıllar içerisinde boyalı gençl 
kız tırnaklanna çok rast geliniyor. Mo
da saridir. Binaenaleyh genç kız tırnak. 
lannı hiç boyamamahdırlar demiyec~ 

ğiz. Yalnız gayet hafif renkler, mesela 
sedef yahut penbe renkte boyalan ta\'si
ye edeceğiz. Koyu renkli tırnak boyalan 
anr.ak 25 yaşınd:m ronra kullanılabilir. 

• • • 
• Biçkiden artan 

çalan çok kıymetlidir. J3 
ev eşyası yapmak ın ~. t.ı 
zarif köşe ya tıklan. ) 3 

sa örtüleri 'csaire yapıl 
renklerinin binbirini tu 

1 .. evk meselesidir. 



lF o ır<dl u ın c<ev aı b o 
Muzibin biri meşhur otomobil fabri

katörU Forda iki boş petrol bidonu gön-

dermiş ve mektubunda §Öyle yazmıştı: 
"Sizin markanızı taşıyan otomobiller 

den almak istiyorum.. Fakat param 
yok. Bu sebeple otomobillerinizin mad-

dei iptidaiyesini gönderiyorum. Bana 
bir otomobil gönderiniz.,, 

Bir kaç gün sonra kapısının önünde 

Fransız ifı~ıraso 
İzak oğluna çıkıştı: 
- Neden mektepte riyaziyeden bu. 

kadar fena not alıyorsun? 
- Çilnkü riyaziye hocamız: Yahudi 

düşmanı! 

Izak oğlunu vaftiz ettirip katolik 
yaptırarak hocasının hışmından kurtar. 

dığına zahip oldu. Fakat oğlu gene fe. 
na numara almakta devam ddince hid. 
detlenerek sebebini sordu. Çocuk cevap 
verdi: 

.... ç .. 
Ilı ha agırdığını dişçi siz misitıiz? Peki öyleyse, hemetJ 

)ilanın dişlerini sökünüz! 

bir otomobil durdu. İçinden çıkan me
mur, muzibc şu mektubu verdi: 

"Sipariş ettiğiniz otomobili gönder -

dik. ikinci bidonu ne yapalım?.,, 

- Ne yapalım baba? Biz katolikler 
böyleyizdir, siz Yahudiler gibi hiçbir 
zaman zeki olamayız ki! .• 

Doktor (mahpusa) - Pek mühim bir 'ŞCJ'. delil. Fokal 
bir haf ta sokafa çıkmamalısınız. 

ı.tuaı!' A lii1 aı <§1 1 D D 
de "b ıtn - Nirin "Ana dili denir aba d" . ıı " 

l'aıcb ılı,, denmez?. 
~~ctı e - Çünkü evde 'konuşan umu
llıcı ı .c annedir; babaya pek fırsat düı 

...... ' lfif kaı111ı 
1Pıi~; b a duyımnadatı eı:c nasıl gir. 

ana soylc1 misiniz? 

~~~11 . O~ !file 
.71 a bır 

e dcği . ay Jtadar kaldrktan sonra 
t ~dırı §tıın ki kendimi adeta başka 
' ~ sanıyordum 

lııı.:ı ocan k" • 
~ur ı ıınbilir ne kadar mem-

ÇOK GEÇ 
- Saatini kolunda ımuttıın! 

IHlaır~ ınıedlen 
çoı!(aır ? 

Küçük çocuk gazetenin serlevhaları. 
nı heceliyerek okuyordu. Babasına sor. 
du: 

- Baba, harp neden ve nasıl çıH:ar? 
- Mesela farzedelim İngiltere ile 

Fransa kavga ettiler. 
Çocuğun annesi müdahale etti: 
- İngiltere ile Fransa kavga etmez. 

ler; onlar pek dost. İngiliz Kralının 

daha geçenlerde Parisi ziyaret ettiğini 
unuttun mu? 

- Biliyorum karıcığım. Sadece fa. 
raziye olarak misal şeklinde &öyledim. 

- Oyle misal olur mu? Çocuğa yan. 
lı şeyler belletiyorsun. 

- Ne munascbct 1 Sen olur olrnaz 
her şeye karışma? 

- Neden kanşmıyacakmışım? Hak 
kmı yok mu? 

- Hakkın yok demedim amma ... 
- Demedin amma demek istedin. 

Zaten sen hep böylesindir. Bana ağız 
açtırmaz, haklı olduğum halde bile ... 
Nedir bu senden çektiğimi 

Çocuk lafa karıştı: 
- Baba, anlatmana lüzum kalmadt. 

Ve belanın neden çıkttğını şimdi anla. 
dıml 

- Nişanlmm ailesine dair hiçbir şey 
bilmemen çok garip. 

- Neden garip olsım? Otomobilinitı 
markasını biliyorımı ya? 

K~ırna nş 
Arkadaşlardan (O.) otomobili ile gc

~en pazar köylerden birine gitmişti .. 
DönÜ§tC araba yol kenarında adeta tU• 

zak gibi hazırlanmış bir çukura girdi. 
Çukur bu kurak havalarda bile batak· 
tı, yardımsız arabayı kurtarmak im
kansızdı. Yolun kenarındaki tarlada 
çalışan bir köylü yardıma geldi, arka
daş bahşişi verince, beygirini otomobi
le koştu ve araba kurtarıldı. 

- Böyle kazalar burada 5jOk olur 
mu?. 

- Evet .. Bugün sizinle beşinci olu
yor. Hepsine ben yardım ettim. 

- Beşinci mi? Desenize hep bunun· 
la meşgtıl oluyorsunuz, Peki ama işini
zi siz ne zaman yaparsınız?. 

- Geceleri. 
- lşiniz nedir? 
- Kuyudan su çekip bu çukuru dol-

durmak 1 

Otel kapıcısı - Ne yapayım cfetıdinı; 
inat ettiler, sabahta11beri biribirleritıc yol 
vermek istemiyorlar: 

- imdat! imdat! Beni kurtarın, bil. 
tün servetim sizin olsun. 
. - Servetiniz ne kadar? 

- Cevabım bekliyorlar ama acele et. 
meyin, yanınızda camm sıkılmıyor. 

- Şimdi iki daktilo çalıştırıyor. Biri 
iş için, teki mmızarasr için! 

- Mademki ille benimle beraber bebek 
le oynamak istiyorsun, sen siit nine ol. 
Ben dt anne olay1m. Bugün süt niucnin 
izin giinü, gidebilirsin. 

MeclbHuırnyet 
Çirkin kadın, trende karşısında otu • 

ran dollknnhyıı. çıkıştı: 

- Demindenberi hep bana bakıyorsu

nuz. Beni kim zannettiniz? 

Delikanlı cevab verdi: 

- Ne yapayım efenCiim, :Pencere ya
nında değilim, maalesef size bakmaktan 

başka çare yok. 

Radyo spikeri - Bayanı.ar baylar. 
Meşhur ok-uyucu bay Veli Betses, ôni 
8urcttc rahatsızla11dığı için b-ıı akşam 
konser vercmiyeccktir! 

Kadın - .Mektubu bana göster baka. 
yım. Kadın yazısı olduğu belli, açıp oku. 
yunca rcngini11 de attığına ·göre kimbilir 
lza11gi aşif teden geliyor. 

Erkek - Ben de zaten satıa göstere. 
rt>htinı. Mektup senin tcrzitıden .. 

l ., 
.. _ '\ ·~ ~-- ~ . 

c(_S:\ 1 -,..:- · -- ---.... - . -- - -. 

-..., 

VanDış anlamış 
Doktor hastayı muayene ettikten eon

ra tercddUdUnU gösteren bir tavırla ba-

15mı salladı: 

- Şimdi bir şey söyliyemiyeceğim: 

belki içkinin tesiri ... 
Hasta cevab verdi: 
- Peki doktor, ıınrhO§luğunuz geçtiği 

~aman gelirim. 

Futbol meraklısı miyop çocuk - Hay. 
di bana bir pas ver! 

Kinaye 
Genç evli - Karıcığım, bu yemekten 

keşkl daha çok yapsaydın. .• 

Kansı (sevinçle) - Çok beğendin 

mi sevgilim? 
.. 

- Hayır. Fakat bu kadar yemekte 
koca bir tencere yemeğe kafi gelecek 
derecede tuz var da ... 

- . N c yapsın zavallı ha.stu'bakıct 

cloktor, hasta ağ::ını kapatmnk istemi-

11ordu.; bn§ka çare bıila.mııdı kızcağız! 

S@ın tren 
23,55 treni ilgn edilmişti. Bu hususta. 

ki tczkcrc~i alan kUçUk istasyon şefi gar

daki kara tahtaya havadisi yazdı: 

"Filfm t:>:ihtcn itibaren son tren mUl
gndır .. , 

.. -.._ 

- Hareketsizlik pek canımı $tkıyor~ Oltanm uc11na bir balık takıver. barit 
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DO • · ~-ı rırıa 
ınsana faydalı yegD.ne arkadaştır. Şık bayanlarımız bu losyonları kullanmakla kendilerini daimi surette nefis bahar kolnua 

garge~§ olurlar ve kM'§ıla rmdakine de bedit bir zc.;vk duyururlar. FREDO müstahzaratlanndan krem, ruj, briyantin, pudra. ve 

çocuk pudralannı V.S. yi her yerde araymrz. Markaya Dikkat. ~ 

--~~~~-=::-:~~--=-~-:-.:----::---:-----~!___~~~~.:__~--------~~~~~~~~~~-=--=======--~ 
1ürkiye Cumhuriyet Merkez Baokası az ~ 

AKTiF .... 
.6.ltıa u.a kllosram 11157 198 
ll&ıı.lmot,, 

Ufaklık, 
• 
• 

• • 
• 

DaJı.l.ldeJd lllllbablrkıt 1 
'l'UrJı: •1.rul • 

• • • 
ll&rlote.ld mllhabtrJerı 

• 

.&.ltm i8.0 kllogra.ı 9 054 6H 

.Altın.19 t&bT1U lı:abU Hrl:wt 
dOYtzier. 
Diğer dl'·1zler ,. bor9lıı 

kllrUlg ba.kfyeJeri • • 1 • 

Baztmı tahwtllerlı 
O«rubte edJ.Jen enaıo naktfy. 
kıtr~•' rğı. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevft.lwı llazloe cm. 
tmdan vaJd tedlyat. 

llenedat c1lzdam) 

Bazl.ne bonoıan. • • • 
'Tf "ıu1 9111etıer , • • , 1 • 

s.ııam ft l'M'Vfllt Cflsdam• 
JDerubte ldtlem nra1o n.....: 
ı l tlyen!n lw'flJıfl lldıum " 

JtallYDAt itibari IDJmellt 
~ Berbut eabam 99 t&ll...a&t 

ıl.ftllıtlarr 

lla.zlneye kısa vadeli avam 
.&.Jtm t'e dt.ru 1UeJ1Bıe 

'l'alıTllAt aurm. 

13 ı 8 ı 1938 vaziyeti 

24.J.82.971.84 
15.887. 794.00 

1.336.578.57 

297.185.TJ 

12. 786.038.33 
3.955.80 

9.949.401.12 

158.748.563.00 

. 15.057.949.00 

s. '700.000.00 
54. 788.092.96 

89,891.188.48 

6.905.074.86 

a. 1u.soo.oo 
6S.953.9S 

9.163.108.19 

Lira PASiF' -

llermaJw. • • • • • 
Dıtt7aı akoNI& ' I i ' 

40.857-344.411 t ....... .. .llii: ... tJ 1 Adin ev ........... • • 1 1 · 

BUIWd • • • , ' 1 
29'1.185.'7'7 1 

' 

rod&TWdeki Banlmotıu: 
Oerubt• edilezı ınaJo ll&ktt~ 

Kanunun 6-8 inci madde
ıertne ı.evttkaıı tıazıne t.a.raım. 

dan vakt tem)"at, 

Deruhte edlleD enaJo aaJıu,. 

2.'112.284.U 
6.000.000.00 

158.748.563.00 

15.057 .049.00 

tı&k!yeal. • • • • 14S.6D0.614.00 

143.690.614..00 

ı 
58.488.59Z.96 

Ka?"Jllıt:ı t&Dlamea aır.m olarall 
UAveteo ted&vWe vazedUen 

RMıkont mUkabiU llA••ten te4 
nMd. 

hrlıı Uraııı llılev4ııal1 

UllVbı l'aübUd&tn 

Altına tabvUJ ubll Cl(fYt.Ztet 

n1ter Cl!M·'"' " at&C&klJ 
ıc11J1ııl bakt:yelerl • • • • • . 

MalıteUf 1 1 1 1 t 
• -- - -4-. -· ........ 

19.000.000.00 

ıs.000.000.00 

1.068.92 

40.098.619.18 

15.000.000.00 

8.712.284.11 

115.690 .614:.00 
20.476."183.74 

4.().099.688.05 

82.544.106.78 

tstanbql Ayakkabıcı Sanatkarları Cemiyetinden: j 
·ııe 

İstanbul belediye iktisat miidü rlüğUnden aldığımız emir uzer~s y•· 
Eylül 938 tarihinde tatbik olunacak paza.rhksuı sat11 kanununı.ıııı b" 
zı1ı makıtu fiyat hakkında perakende suretile aa.tıo yapa.o bilıllJl 1 es· 
zır ayakkabı satan dükkan ve m ağazalarm igtiraklerile tı;tanbUopl8ftt: 
ğnloğlu halkevi salonunda 23-8-938 sah ~nü saat ıo.30 d3 t 

yapılacaktır. Alakadarların halkevine gelmeleri il:lıı olunur. 

Avrupa ve Amerikaya 
talebe gönderiliyor 

1 O oe 
Eostttüsii e Maden ,.retkik ve Arama 

Direk törlüğünden: f 
O ıaıetıe 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gön derilmek üzere müsabaka ile 2 ~ 
çilecektir. untclil ~-

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakada~ ~ece1'1er&i! 
3<1Sları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de ejolojik ilimleri tahsıl 

II - İsteklilerin a~ğıdaki şartları haiz olması 16.zundır: Ut 
a - Türk olmak. ti ts~ 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhtııı 

mak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,. . ı~· 
12.941.562.li. 

4.500.000.01.. 

12. '162.468.8i.. 

842.523.426.68 

c - Uakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını baıı btl ılt 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. g!sİ~ ,ı 
111 - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hal' rı ıasfı~. 

ı------ tiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka nottarırı~ılıı~-ıır· 
MZ.523.426.68 her iki mesleğin imtihanlarına ghilmiş olsa dahi, seçilen mesle~e göre ~~)'eee' 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edı ,. 

1 Temmuz H)38 tarihinoen itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın tızcrln~ avans o/o 3 

-~,!~!~~~~~J~~1~~1~~~~1~~~~~~fö~~~;~;~;~~~;~~~-s-~T-~~-~i~ı~r~~o~n~~~e~ıiı~.~n~~ceunııorın~~n l 
tarihine müsadif salı günü saat 15 den 
l 7 ,5 a kadar Kurtuluşta Yenişehi,rde 

Kasap sokağında 25 numaralı ev S.. 
nünde açık arttırma il-e ısatılacalrtır. 

Muhammen laymctin yilıJde 7 5 ini 
bulmazsa ikinci arttırması 25 • 8 • 938 
tarllıine müsadif perşembe günU ayni 
mahal ve saatte icra kılına.tak en çok 
arttırana ihale eclileoeJrtir. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçesi ile 
satış günü ve sa.atlarda hazır buluna
cak memuruna müracaatları itan olu-
nur. (V. P. 2549) 

OPERATÖR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tsp Fakültesi ikinci Ce11ahi 

Kliniği Doçenti 

lstikW Caddesi Elhaınra Apar. 
tnnanı No. 15119 Telefon: 35..99 

.. ---------------

Güzelliği kadar şıkhğila da :maruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzellltlmi cildimin tazeliğine tıorçll.J" 
yum, cildimin tazeli!i in JOLI FAM krem 

lerine. Hakikaten bir çok kremler kullandım, · 
fakat hiç birisinde JOLI FAM kremlerinin . . 

güzelleştirici. gençleştirici hassalara 
bulamadım. '"Geceleri yatarken JOLI FAM'ın hafifce 
yağlı cinsini ve gündüz tuvaletimde yağsız cinsini 
kullandım. Birinci haftada cildimde hayrete şayan 
bir değişiklik gördüm. ikinci ve ılçünea haftaların 
sonunda hakikaten taze ve cazibeli bir cilde ve 
parlak bir güzelliğe kavuşmuşdum. _ 
Bu sebepıe JOLI FAM kremleri tualet masamdan 

eksik etmem ve onları bütun Bayan bemsirelerlme 
tavsiye ederim... ., Bayan M. a. . 

Cerrahpaşa hastanesine 11.izumu olan ve hepsine 8850 Ura. bedel ta.hm!n edilen 
220 kalem ecza kapalı zarfla eksiltmeye ko nulm.uştur. Eki!!lltme 22-S..938 Pazartesi 

;:ı 
gilnU saat 11 de Dai.mi EncUmende yapıla caktır. ListesUe prtnamesi levazım mti. 

Opr. Dr. Fuad özba dUrlUğUnde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda. yazılı vesika ve 663 Ura 75 
Zeynep KA.mil hastahane kuru§luk ilk tcmiııa.t makbuz veya mektub ile beraber teklif mektuplarmı havi kapalı 

1 
ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı zarflarını yukarda yazılı gllnde sa.at 10 na kadar Daimi Encümene verınelidirler bu 
hassısr. Beşiktaş Tramvay dura. sa.a.tten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (5133) 

ğı Erip Apt. Tel: 49366. 
Belediye vesaiti için lüzumu olan ve hepşine 1000 lira bedel tahmin edilen 26 

••••••••••••••ıi ta.ne kontrol saati açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım mtidUrlUğUnde 
görülebilir. İstekliler 2490 N, 1ı kanunda. yazılı veaika. ve 75 liralık ilk tem.inat 

-------------- makbuz veya mektubile beraber 23.8-938 Salı gUnU saat 11 de dainıt encümende bu-
lunmalıdrrlar. (B) (5200) 

1 - !da.remizin Gaziantep fabrikası için şartnamesi mucib1nce satmalmacak 
500 ton rekompoze maden kömürü 3-8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 

· ve pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muha.;ınmen bedel beher tonu 15. 20 lira hesabiyle 7600 lira ve muvakkat 

teminatı 570 liradır. 
S - Eksiltme 20-8-938 tarihine rastı ryan cwnartesi gllnll eaa.t 10 da Kabataa

ta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla.ca.ktir. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün eözU gecen şubeden almabilir. 
ıs - tsteklllerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,~ gUnevme 

pare.lariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilft.n olunur. (5130) 

ı - Şartnamesi mucibince satın alm acak incir. üzüm ve anason koymağa malı. 
BWJ 30,000 adet çuval 1--8-938 tarihinde ihale ed.Ueı:nediğiıı.den yeniden ve pazar
lık usullle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 42 kuru§ hesablle 21000 lira ve muvakkat temi
natı 157ı5 liradır. 

m - Jmrsiltme 22-8-938 tarih.ine raııtlıya.n pazartesi gU.nU sa.a.t 10 da Ka. 
' 

IV - Milsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir - - Her iki meslek ic;in mecburt ,, 
b - Hendese " it 

,, 
c - Fizik ., ,. ,. ,, rt 
d - Kimya ., ., ,, '' ,. 
e - Ecnebt bir dil ,, · .. ., '' ri 
f - Nazari hesap Yalnız mühendislik için ınecbt1 ,. 
g - Ivtusellesat ,, ,. ,, .. '' •• 
h - Mihanik ,. ., .. •• 
f - Jeoloji - Yalnız jeologluk için ınecbuti 
j - Zooloji ,. .. ,. •• , _,,_; 

t t ·t~· 

k - Botanjk ~·-"' - ,. .. .. '' .. 11cı#' n ~ 
V - Açılacak müsabakada üssU mizamı kazanmış olmakla beraber. go ı* l• 

talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazarıanJarifl l 
ve jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulun malan §arttır. . . yıt:ıC IJ.f 

Ossü mizanın hesabında, ecnebi lisan dan kazanılan numara çıft :ı daıı ~" 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin do~ıııı Jı/ 
ruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 inciye kad:ı-' ~si~ 
şi de maden işletmelerile madent endüstrilerin idart ve ticari vazif eler~Ile )!J 
mak üzere ''Ticaret ve Organizasyon mühendisi,. olarak yetiştirilece.ktır. ıet efP' J 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tah~l müdedtleri kadar de~i1' t~J 
de mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini wrs eee!clef" 
Uzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil iöster 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankara da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 5 lgsS 
a - M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağu5t~ ıiffi1~ 
b - Sı:hhl muay~ne. tarih: 26 ağus~ıı~toS ~ 
c - Milsa.baka ımtıhanlan: 29 ve 31 ~teP ~oıı 
VIII Taliplerin, nüfus h:jvlyet iizd anım, hüsnühal varakasını, ~ueıcçt~~-u~ 

detnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğraf ; eltt6fl~ 
son müracaat tarihine kadar Ankadarada M.T.A. Enstitil$ü Genel .. !ıeoefl / 
göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde oğ ı.Jr• 
Bcur . ..Hasan apartımanındaki Enstitü merkezinde bulun.malan H~n o_~rı 

Dikkat 

VI 
Tashih , 

inci maddenin' cıı 
fıkrası şu şekilde 
değiştirilmiştir 

Müsabaka imtihanlar1 : 9s~ 
Mühendislik için 29 ve 3 l ağustos a 

"•J 930 Jeologluk için 1 ve 2 eylu d'f 
E b" ct·ı · · 3 eyıu··ı 938 

1 
ene ı ı ıçın 

l 
~e 

bata~ta levazım ve mu~ayaa.t alun komisyonunda yapılacaktır. · ıevsı~ 
iV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her giln !nbUıarıar er 

bayaat şubcsile Ankara ve 1znıJ.r BaşmUd Urlükleri.nden a1mabUlr· 5 gil~e~ 
V - İsteklilerin pazarlik için tayin edilen gün ve saatte % 1• ,.509-lı•' 

ralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olurıur· 
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Yalanı 
Nakleden: Hulidun S. Kip 

1 

Şehir: 
'

1
" ema payntaıınrteu ırocdlaı m l\J!Vafffal!< onma lk: nçn n 

bol bir 
H olivut 

Boğaziçinin köpüklü suları üzerinde 
sabahtanberi bir kırbaç sertliğile şakh

yan hırçın poyraz rüzgarı artık gev~emiş 
Tarabya koyunda çalkanan kotra ve san
dallar, uzun bir mücadeleden yorgun düş
müş insanları andıran bir sessizlikle, sa
kinleşen suların üzerinde sanki derin bir 
uykuya dalmı~lar .... 

Saat yirmi bire geliyor. 

nstDdat ~a<dlaıır ~Döf <dle şaırttoır 
r.lcir arr - - - - -- - - - .... - -

Gündüzkü rüzgarın oğultusu kaynaşan 
suların asap yorucu şıpırtısı kesildikten 
sonra, berrak ~emadan denize ve karaya 
gülümsemiye başlıyan arın )'UVarlak, 
sevimli yüzü, Boğaziçine has bir yaz ge
cesi daha vaadediyor. 

~d ••tler, ıtüdyolara gidencen, ko hıylıkla iş bulabilmel< için meşhur yıldı darın lükı otomobill<e·ini kiralarlar; 
•tı fi .. 1 . 1 

.. \ 
curan ar, şirket clirektörlerinc hoş görünooilmek kaygııiyle iğreti nl<'Lnto giyinır er. ~ ....... ___________________________________________________________________________ ~--------~----------( 

b .. 
~ı:ı~lda 
~ '.~ket .~n çok yalan söylenen 
tltı1buYUı §Uphe yok ki Holivuttur. 
but ar, 0~'1dızıar, en mütevazı figü

t~ llaı:ıa~ ~e küçük rolleri yapan 
~ l'iş ~ karlar yalan söylerler ve 
~ki~ aparıar .. Bundan dolayı da 

~ ır ~·ııd onu rnuahaz.e etmez. 
llıııd ıı b"t•· t tkta u un dünya tarafından 

~~etı1 b~ s~n.ra, bir mukavele ile 
~l llıUdd:t fılrn şirketine b.ığh kal
>teı t?ııesin Zarfında şahsan yalan 
~ ka1ın: ve .~löf yapmasına ihti
)\~ tt onun ı. Çunkü mensub olduğu 

lcaktı nanuna bu işleri bol bol 

~~~teh~1 ~ı._~1~1e la s Yalancılar,, sıfatına 
lı' tıların J:k. olan reklamcılar bu 

~ akat . nıskasını hazırlarlar. j 
\> ınsa G 

t~a e kendi n reta Garba olmayı?'-
~ rekl" narnına masallar uydu -

t 1
•leri k «ll'lcılar çalıştıramayınca 
r " endi · · • \. · ve . sının başarması lazım 

~r'ti h~~e .0 vakit blöf bir meslek 
~~ r ~ıld ını alır. 

b .. atini ~~ Yeni işe başlarken halkın 
"llıtı Uterj d 
~ şöhre .n. c. toplamak için, ta-

tt ~ b liıaıısa ~1~1 ıdarne ettirmek i . 
f E'tıj rruk :genilmemeğe başlayın 

)t ~a!>ar a, elcl<'r bulabilmek için 
()!iv · 

t Q Utta b' 
tııııar ırçok figUranlar var -

~ b1r:ı.ca1< 1~ hiçbirisi kürk manto 
rı,.,.ilki ara adı.r pıra kazı,,nz. 
..... , sıra ku"rk to ·ı .. "·eri man ı e go -1 o lllcslek · ... l'ltı b· ıcabıdır Bunlardan 

·~ ~ ır1 .. · · 
aı.. all:ırıa ... şır. aralarında bir şir-
" ır r l\f" 
1 

1tlar tt uştcrek bir manto r .\>ah~t e~blrisi birer hafta kul
~ ~ı. bir ' ;ır ziyafete davet edil

la_r, ""ks .
1
-':lyo tarafın:lan çağı-

a " ıt nı"' ~ e C'derı uşterek mantodan 
ll~ıc er. 
~ e ve .. 

,.,llatı • gosterişıi bir otomobili 

' 
b· >1rıar bu ot b'll . • r bed 

1 
orno ı erını u 

~ ı:ı .. ,, k re .nıukabilinde studyola. 
rb~ akır rn 1 , . tlb ..... es e.<j:ı.,ları:rn kı-

' b-~r bir oto . . l~ . rsC'a tı rnobıl ıçersinde yapı· 

1
tini bit ann daha iyi kabul e
alttör~n Sa~ransiskalu bir ko
C>toınobn~olıv~ta giderken, Av

abrıkalarından birisi- J 

nin markasını taşıyan (Amerikadaki) 
yıldızlar Amerikan markalı otomobil 
kullanmazlar ı bir otomobil kiraladı. 
Yalnız bu otomobile bir de şoför la -
zım. Aktörün eoför tutacak parası 

yok. Öz kardeşine §ık bir ~oför elbi. 
sesi kiralıynra 't bu rolü o::ı 1 oyn1ttı. 

Kadın artistler arasın:ia bir ipzk 
çorab, pahalı bir lavanta, şık bir el 
çantası almak için 48 saat aç kalma
ya tahammül edenler pek çoktur. 

KüçUk yanaklı, kızıl saçlı bir figü
ran, kendisiyle görüşen bir gazeteci
ye ~unları söylemiştir: 

"- Güzellik enstitülerine, kadın 

berberlerine verdiğim pıµ-ayı gıdama 
sarf etmiş olsaydım, emin olunuz ki 
on beş güuden on beş kilo alırdım! .. 

Kızın h:ı!!kı var. lnsnn Holivutta 
meşhur olmak isteyince, bir rejisö -
rün karşısına tırnakları boyasız, saç

(Devamı 14 ünr.üde) 

Akc:.ama kadar evlerinde kapanan halk 
- Ye~iköyden Sanyere kadar - asfalta 
dökülmü~... Boğaz gecelerinin yegfıne 
eğlencesi olan mehtap safası başlıyor. 
Denizdeki sandallardan akseden akorde
on, kadrn, kahkaha sesleri. asfaltta kol
kola dolaşan çıiftlerin sevgi dolu fıs11tı~a
rına, gülüşe şakalaşa yürüyüş yapan aıle 
gruplarının neşeli konuşmalarına karışı

yor. 
Husuı:i otomobiller, lüks taksiler:; gü

rültülü şehrin bunaltıcı havasından ka
çarak Boğazın serin ,.e sakin muhi· 
tinde dinlenmek istiyen insanları, san 
ki peri diyarlarına götürüyorlarmış 
gibi. esrarlı bir sessizlikle asfalt üzerin· 
de süzülüyorlar. 
Tokatlıyan otelinden etrafa yayılan 

tatlı çigan havalan, hemen yakında bu
lunan halkın ruhundan süzülerek, ha
vanın boşluğu içine geçiyor, uzaklarda 
akislene akislene kayboluyor. 

Bu gece, Tokatlıyan otelinde herkes
ten fazla eğlenen bir grup var. Bunlar, 
Avrupa ve Amerikada )~pılan beynel
milel atlı müsabakalarında çok büyiik 
muvaffakıyetler kazanara.l< bir hafta ev
vel vatana, tarihi şerefle dolu bir mille
tin aı:il kahramanlan olarak dönen sü
vari subayları ile şereflerine mükellef bir 
ziyafet tertip etmiş olan kıta arkadaşla
rıdır. Hepsi genç, atılgan ... -Kanlarında 
~ Tilrk kanı doleştlğı, :v,~ıWı. ~z 
vüzlerinin her çizgisinden, dimdik vü
~utlarının her hareketinden belli, tam 
Türk sü,·arileri... 

• • • 
Ziyafetin ba~lıca kahramanlarından, 

bütün milletlerin atlılarını gölgede bı
rakan bir üstünlükle kendisini cihana 
tanıtmış sÜ\ari üst teğmeni Sadun Alev 
Uıeri türlü içkiler, meyvalar ve yemek
lerle bezenmiş mükellef yemek masasın
dan kalktı. Czerinde parlak haziran ayı
nın gümüşten oyalar çizdiği denize, dün
yanın hiçbir yerinde eşi bulurunıyan ____________________________________________________ ...,. ______________________ .... ___ __ 

Jlatandaşlara "et qemeqınız!,, 
nasihatini vermek lJerinde midir? 

Geçenlerde, doktor olmıyan 

bir arkadaşım anlatıyordu: 
- Hemen bütün gazeteleri

mizde sıhhi öğütler, doktor ya
zıları var ... Bu yazıların fayda.. 
sız olduğunu iddia edecek deği
lim ... llk tahsili bitirdikten son
ra hayata atılmış, kat'i bir lü. 
zum görmedikçe doktora mü· 
racaat edemiyccek \'aziyette 
bulunan, elinin emeğile geçinen 
geniş bir halk tabakası var ... 

~u tabaka yalnız gazete okur, öğrendiğini gazetelerden 
ğrenir, ve çok defalar gazetelere akıl danışır. Fakat ga.. 
etelerdeki sıhhi yazılar bu zümrenin ihtiyaçlarına cernp 

:erebiliyor mu? Birçok defa, çok yerinde öğütler veriyor. 
:<'akat ekser yazıları, fenle alakası olan insanlar için ca. 
·ip bir takım fenni bahislerle, doktorluk ilminin yeni ke
ıifleri, biraz da halkımız için tatbikı müşkül bir takım 
a \'Siyelerden ibaret kalıyor ... 

Arkadaşıma, az da olsa, hak \'ermemek mümkün değil. 
·ok defa ilmi hakikatleri. içtimai ve sıhhi vaziyetmizle 
ılakasını gözönünde tutmadan, gördüğümüz gibi alıyo

uz. Mesela günlerce, et yemenin zararlarından bahset
iğimiz oluyor .. Bu satırları yazarken gözümüzün önünde 
·alnız garbın tanınmış doktorlarının kitapları var .. ora
la gördüklerimizi sıralayıp döküyoruz. Fakat düşünmü. 
·oruz ki bu satırlar bambaşka bir alem için yazılmıştır. 
1u kitapların yazıldığı memleketlerde sofraya oturmuş 

' nsanlar kanlı kanlı 25~ gram biftek yemezlerse kendile-

in i yemek yemiş saymazlar .. Ekseriya bu sofralarda sı-

ğır etini tavuk ve balık takip eder .. Fakat bizde öyle mi 
ya ... Orta halli sınıfımızın evine haftada giren et ekse. 
riya bir kiloyu geçmez; bu bir kilo et taksim edilir, kıy
ma ve kavurma yapılır .. Hafta içerisinde ailenin sebze 
yemeklerine tat vermek için kullanılır. Halbuki garpta 
sebze ya salata halinde, yahut haşlanarak veya sote ola
rak etin yanında yenir. Gıda vaziyeti böyle ola.n memlc· 
ketleri gözönünde tutarak hiçbir vakit kafi et yemiyen 
halkımıza "et yimeyiniz,, nasihatini vermek yerinde ol. 
mıyan bir şeydir .. 

Bu meseleyi bir misal olsun diye yazdık .. Yerimiz mü
sait olsaydı daha birçok misaller sıralıyabilirdik .. ~ 

Biz bu sütunlarda bu hataya düşmekten imkan nisbe
tinde sakınacağız.. Konuıımalarımızın mevzularını kitap· 
!ardan seçecek değiliz.. Evvela görmiye çalışacağız .. bir 
doktor gözü şehrimizin üzerinde bakışlarını dola.ştırdıği 
vakit halk sıhhati için söylenecek birçok sözler bulabilir 
lşte biz her gün bunları söylcmiye çalışacağız.. 

Bu işi yaparken okuyucularımızdan bir de ricamız ola. 
caktır. Kendilerini yakından veya uzaktan alakadar eden 
'!lıhhat meselelerini yazsınlar, sorsunlar .. Kendilerine eli. 
rnizden geldiği kadar faydalı olmıya çalışacağız. 

Her okuyucumuz şurasını muhakkak hatırda tutmalı. 
dır: Haberin bütn sütunları gibi doktor sütunu da, orayı 
dolduran arkadaşın değil, HABER okuyucularının malı

dır. 

Okuyucularımız öğrenmek istediklerini bizden sorarlar_ 
sa bu sütun canlı ve faydalı olur .. Yoksa bir kişinin bil
gisi ve görgüsü tabiidir ki bütün karilerin derdine der
man olamaz. 

DOKTOR 

o esrarlı, lAtif Boğaz. sularına bakan bal
konun kapısını ardına kadar açtı. Uzun 
uzun gecenin derinliklerine bakıp, derin 
blir nefes aldıktan sonra yerine döndü. 

Yemek bitmiş; cigara ve kahveler da
ğıtılıyordu. Genç subay gerinerek is· 
kemlesinin arkasına dayandı. Memnun 
bir nazarla etrafına bakındıktan sonra 
dedi ki 

- Dünyanın dört köşesini dolaştık. 

En güzel sayılan yerleri gördük, en eğ· 
lenceli yerlerde belki en zevkli saatleı1i
mizi, günlerimizi yaşadık. Fakat vatana 
döndüğümüz zaman duyduğum heyeca
nı, diyebtilirim ki en çetin müsabakamda 
hissetmedim. Şu Boğazın güzeH'ği kar· 
şısında şimdi kana kana tatdığım zevki 
ne Avrupanın ne de Amerikanın binbir 
eğlencesi bana tattıramadı. Dünyada va
tandan, aile ocağından tatlı şey \'ar mı
dır, acaba? lşte şimdi ben hem vatanım
(la, hem de ailem arasında bulunmak 
zevkini duyuyorum. Çünkü benim ailem 
sizsiniz aziz dostlarım ... 

Sözünde küçük bir nükte bulunduğunu 
anlatan çapkın bir gülüşle devam etti: 

- Fakat siz benim yaz ailemsiniz .. 
zira, diğer me,·simler iç.in benim ayrı 
ayn atrlelcrim vardır. 
Arkadaşları bu son sözleri, gürültülü 

bir kahkaha ve alay fırtınası ile karşıla· 
dılar. 

Sadun Alev, hiç istifini bozmadı: 
_ Kış için Maçkada bir ailem var. 

Yeşilköydeki ailem av için ... Şey ... Son· 
bahar i~n demek istiyorum ... İlkbahaı 
ailem de Suadiyede ... 
Çakır keyif biri atıldı: 
- Yuva ve aşk mevsimi! 

Ziyafette bulunan albay - o, bütün bu 
gençlerin saygı ve sevgisini kazanmış bir 
komutandı - çekilme vaktinin geldiğfoi 
anladı ve kalkmak için i"kemlesini itti. 
Dört beş kişiden ibaret olan diğer yaşlı 
subaylar da kalktılar. 

Sadun, iki eliıi masaya dayıyarak ba· 
~ırdı: 

- Nasıl? .. Gidiyor musunuz albayım? 
Fakat buna "ricat,. derler! Komutanı
mız hiç dü~man önünden kaçar mı? 

Hizmet eden garsonlara seslendi: 
- Heyyy!... Orada kim var? ''bol., 

getirin!. Düşmanı albaya takdim ede· 
lim? Bakalım bayrağını terke cesaret 
edebilecek mi? 

Alay komutanı gülümsiyerek cevap 
verdi: 

- Bir iş için randevum var; beni her 
halde affedersiniz. Pek mühim bir iş!.. 

Bunu öyle ciddi olarak söyledi ki Sa
dun ve arkada~ları fazla ısrar edemedi
ler. Albay, hep~inin elini ayn ayn sıka
rak ve hepsinin ayn ayn gönlünü ala
rak veda etti, gitti. 

Bir teğmen: 
- Albay ne kadar incedir! dedi, top

lantıdan tam, gittiğine esef ettirecek bir 
zamanda ayrılıyor. 
Göğsünde İstiklal madalyası bulunan 

ve güzel yüzünde göze çarpacak kadar 
garip bir surette ciddiyet ile istihza bir
leşen, otuz yaşlarında bir yüzbaşı cevap 
verdi: 

- Komutan yaman bir adamdır ves
selam! Sadunun sa!:ffialamak üzere ol 
duğunu gördü ve onu bu mesut gününde 
hap etmiye mecbur olmamak için ... 

Sadun hemen atıld: 
- Ben mi saçmahyacağım? Sen beni 

daha tammamı~sın galiba!.. 
Bütün subaylar kahkaha ile gülüyor

lardı. Sadun devam etti: 
- Saçma ha? .. Her mevsimde }>;r aile 

si olmak sa!:ffia mı? 
Bilmiyor musunuz ki, "Cenabı hak,, 

kullarına: "yalnız yaşamayınız!,, buyur
mu~? Tanrının bu buyrultusunu yerine 
getirmek saçmalamak mıdır? 

Her taraftan bağırdılar: 
- Çık masanın üstüne!.. Haydi, su-

sunuz .. vaaz dinliyeceğiz! 
Sadun başını salladı: 
- Hayır çıkmam .. bunu içeceğim .. 
İçinde türlü meyvalarla lezzetlendiril-

miş nefis bir bol bulunan büyük Nr U
se ortaya getirildi ve geniş karınlı, ince 
bacaklı kadehler heybetli kabın etrafına 
'asker gibi dizildiler. 

Sadun, büyük ka~ığı aldı. Dikkat ve 
itina ile bu meyvah içh~yi karıştırnuya 
başladı. 

(Dc\'amı \"ar) 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 32 - Çeviren: rPa IKa 

ülllzım n birdenbire qoia ç kması 
p altüst ediy r 

lUks bir taşımak itıyadındaydı. Bir şeyler yazdı, \ 
hikmeti okudu. Bir arfa koydu. Zarfın adresinı ı 

Soğnkkanlılığmı kaybctm.iyerck §aşır
mış gör nmemeğe muvaffak olan Benua 
gülilmsedi ve izah etti: 

- O kadm bir yabnncı ca~ustur; yen
meğe mecbur old\ığum bir dil~an ... Rol 
yapıyorum kızIDl, rol. Bizlm meslekte 
her tUrlU sllAh kullanıldığı gibi a§k da 

eil!h olarak kullanılabihr. 1 
Zahiri bir sükfuıet muhafn~ eden Do

rote sevinçle onu dinli~ or ve lkidcblr 
öpücüklerle soruyordu: 

- Sahi mi! demek bcnl hala sevi) or
sun? 
Yüzbaşı tamamiyle ikn:ı ettiğini sı:ın • 

mıa olarak ondan ayrıldı. Fnknt genç 
kadın onu takipten \•azgec;:medi ,.e dört 
gün p~lni bırakmadı. Ve bir gün ncfsi
lc uzun bir mücndeled~ sonra bir mek
tup ynzdr. 

Gece bir posta kutusuna nttı ve atar 
atmaz da yaptığına pişman oldu. "Ne 
yapmıştı? şimdi ne olacaktı?,. 
Benuayı tekrar gördü~'il zaman yüzü

ne b:ıkmağa cesaret edemedi. Ağlıya ağ-
1~-a kollarına atıldı: 

- Ah! seni nekadar seviyorum! bU
sen ! bilsen. 

- Ne oldun se,•gilim, nen \'ar? 
Dorote cevab vermedi. 

:xrx 
Ertesi gün Erna öğleden sonra saat 

ikiye doğru Bcnunyı harbiye nezareti 
clvnrma kadar götUrdükten sonra oteli
ne dönüyordu. Mebusan meclisi önilnde 
çivili gcçid hizasında durmU§, hareket 
için polisin işnret vermesini bekliyordu. 
Birdenbire otomobilin kapısı açılıp ka • 
pandı, bir adam yambasma geçip otur
du. 

- Lizot! Llzet! 
Erna hayretle br~ı çevirdi. Millazim 

Aleks Kollöre, heyecandan sapsan, yal
varan bir sı:ısle uydurma ismini eöylU
yordn. 

- Lizet, sevgilim! 
Mülllzimi o çoktan unutmuştu. Şimdi 

onun birdenbire yoluna çıkması bUtUn 
planlarını altUst ediyordu. Sevlnmi;, gö
rUnmeğe çalışarak cevab verdi: 

- Ah sen misin? Mna niçin haber 
vermediğimi anlataynn. 

Mülazlm sevinçle onun elini okşu,> or
du. Nihayet sevgilisini bulmuştu. On iki 
gündür ondan hiçbir haber alamam111tı. 

Belçfkada kalacağını ve bir daha görP
mJyeceğini s:ınırken birdenbire Pariste 
k~tsma çıkması zavallıyı sevinç delisi 
::rapmL:ıtı. Fakat Lttete ne olnıu tu ".' kı-
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yafeti değiSJll.İ§, ılkla§tnış, ve 
otomobile biımıişti. Bunların 

neydi? 
Otomobili haıic~·c nezareti binası kar

şısındaki kaldırıma ya.mıştırmış olnn ca. 
sus kadın saf müüWml kanclırmağa kafi 
gelecek bir masal uydurmakta gUçlük 
çekmedi. Sonunda: 

- Şimdi anlıyorsun ya, dedi, neden 
seninle buluşamadığun.J? Ben de çok U-

züldUm ama ne yapayım ki mecburdum. 
Maaroafih zaten yarın gelip her zaman· 
ki kUçük lokantada ~eni arıyacaktnn. 

Ertesi gUnU öğle Ucz.ri buluşmak va

adiyle mUUizimi gUçbelfı başından sava· 
bildi. 

Otele döndüğü zaman odnsrna kapa • 
narak saatlerce dU~Undil. 

Erna, Eenuaya itirafta bulunduğu za. 
man her ecyi anlatmamıştı. Bütün ga • 
yesi aşkını muhafaza edebilmek, Benu· 
uyı ollnden kaçırmamaktı. İtirafta bu • 
lunmağa karar verdiği akşam bile casus 
tarafı kendisini tnmnmiyle terketmemlş 
ti; uzun mUddet taııırııın maske yUzde 
az çok iz bırakır. Erna maskesini at • 
mıştı, fakat izleri duruyor(!u. O akşam 
samimt surette itirafta bulunmuş, fakat 
bazı noktalıın gizlemek, bazı noktnlany
ea istediği şekilde dOğiitirmek arzqsun
dan kendisini alamamıştı. Bundan mak ~ 
sadı da Benuanm kendisinden soğuma -
mıısmı temln etmekti. Parise gPlişinin 

haklkt gayesini söylemesi, Aleksi Koll6· 
rryle temasa geçtiğini ve Brosilofu öl

dlirdUğUnU itiraf etmesi demelı;ti. Bun
ları fıştkııun bllmeınl'sl lllzımdı, ôğrc • 
nirsc kendisinden nefret etmesi ihtima
li kuvvetliydi. 

Bu sobeble Veygelman h§.dlser'yle a
lakasını s5ylemcmlş, Parise gelişinin se
bebini eöyJe anlatmıştı: 

- Pariste serbest çalışacaktım. Tas
rih edilen yegii,ne vazifem Brosilofu kon 
trol etmekti. Bu adamdan şUphe ediyor
lardı. Kendisini biraz sıkı:ıtınp tehdit 
ettim. HerhnldG ııUpheler haklıymış ki 
Berlinin intlknmından korkarak intihar 
etti. 

Senin Mörzelbcrg macernlarından son 
ra beni Berline çağırarak yeni bir vazi
fe verdiler: ahbab olup a~ni onlanı teş
llnı etmek ... 

Casus ka.dın nihayet kararıııı vererek 
doğruldu. Bavulundan kilçUk model bir 
yaıı makinesi çıkardı. Erna, iyi bir casus 
asla el ~zts!yle mektup ~·azmayacağ:ı ci
hetle y11.nmda dalma böyle bir makine 

Bnrc.t ne dü lllnkumcr'dcn Uontccı dö l'F..storad'n 
15 tıktcı;rtn ısss 

de makineyle yazdı. 
Saat beşe doğru otelden bir taksiyle· 

şark garına gitti. Birnz orada dolaştık 
tan sonra Strazburg bulvarına çıktı ve 
ilk rasgcldiğı posta kutusuna mektcbu 1 

atıp saat altıda otele döndü. Odasına l 
çıktığı zaman soyundu, yilzünün tuvale. 
tini tazeledi ve krem rengi ipekten bn ! 
gecelik si.>iP Benuayı beklemeye ba -
ladı. 

• • • 
Ertesi sabah kolonel Gero, Benuay1 

Qağırttı. 

- Bakınız -dostum. Okuyun ve ban:ı 
fikrinizi söyleyin. 

Yilzba§ı eV\ eın zarfı lctkık etti ve U
zCrindeki adresi okudu: 

Askeri i tlhhanı.t ~kflatı Tel 1 
llıırbiyc nezareti 

Scnje.rmen bul\ rı 

Parls 

Bir k5~esindc de şöyle ynzılmııtı: 
Acı: .e \'C hu ustdir 

Kolonel devam etti: 
- Mektubu bu s:ıb h aldım. Pulun Ü· 

zerinde 114 numaralı damga var; yanı 
Strazburg bqh'armdııkl poHta ıubesinııı 

damgası ... Bu imzasız mektup dün ak§am 
§ark gan civarında poste.ya atılmu:. 

B"nua mektubu okudu: 
" ize lıir ta\ il c: itimat gosterdi ·nb 

adamı rı blrı:ız l aL."llldan kontrol ediniz, 
fUliırlm Alet.si ollörc lilzumunilnn 

cuzd:ınına bnkmız ... 
Bcnua, dU§Unceli bir tavırla, mektubu, 

elinde evirip çeviriyor ve bir şey 

söylemiyordu. Pencereye yaklaDBrnk 
mektubu cama dayayıp ktiğıdm filıgran
larını tctl'ik etti. 

Kolonel aı 1atıyordu: 
- Evvela Kollörcyt çağınp istlcvab 

etmeği dlişilndUmse de sonra vazgeç -
Um. Kendisi eskiden de maiyetinizdey
dl, buraya da sizin tavsiyenizle girmişti. 

- Evet kolonel. Kendisinden emin • 
dim. Şimdi de bu imzasız mektuba ina
namıyorum, inanmak istemiyorum. Kol
löre temiz, namuslu bir gençtir. 

- Ben de ayni kanaatteyim. Fnlınt 

mektupta öyle bir sarahat var ki ııüphe
ye dli.§mcmek mümkün değil. Para cUz
dımı meselesine ne dersiniz? 

Benua dUşUndli. SC\-llra teklif ctt\~ 
(DC\'aMJ \"ar) 

Evet. Rene, duyduklann dnğru. Konağımı S!lttım, Şantplör'U 

sattun, Seine-et-Mnrnc'dcki çütlikleri sattım: fakat mahvolduğu. 
mun ve cıldırdığunın aslı yok. Bir hesab edelim! rahmetli Maku
mer'imd knlnnları satınca elime bir milyon iki yUz bin frank geç. 
ti. Sana, akıllı uslu bir kardeş gibi bu paranın hesabını vereyim. 
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ıHJ aı ~ce ır' n 1FD "ttca w u lhl 1i ~cm aı 1n1 o : 11 1 &11 
Yazan~ Uf}(n~ 

J ~ 
Ummeti Muhammed, ne durıı!J t 

sunuz? Savulun .... işte kıyanıe 
kopuyor :ın~ 

t:3 AŞ L. A N G 1 Ç rin üstünden halk genı~ ~eyd ç 

/Jô.disenin cereyan ettiti devrin u
nmmi manzarası: 1221.1223 senesı ... 
lJçimcü Mustafa Padişah, Selmı 

lıal'cdilmiş, Şclzza-'e ıWohmııt lıcm'iz 

kufiik. Mııstafanm saltanatı bir yıla 
yaklaştılı halde haremde gebelik e. 
marclcrı yok, Mahmut için de sar'tılı 
oldufu rivayetleri kulakt(J,n kulala 
yayılmış. OsmanoCullrmnın inkarcı 

bulacağı endişeleri devlet ricalini te. 
laşa dü§zirmı'ış. 

Orduyu hümaj'tınlar Edirncde ve 
Serdar Ekrnn Çelebi Muştala Paia
mn ıidaresmdo Rus ordularile kargı. 
karşıya, parasız, takalsız, ümitsiz bir 
halde. 

lstanbrd iki partiye ayulmış, Sul
tan Mustafa taraf tarları, Selim ile 
Mahmudu11 idamım istiyorlar, Selim 
taraf tarları DeU Padişahın 1ıal' ve 
katlini lıazrrlıyorlar. Rumclinde Rus 
cukta gizli bir $t1İkast c.emiyeti Seli. 
min tekrar culeişu için Tuna Serdarı 
Alemdar paşayı bir alet gibi kullanı. 
yor. 

Y alnı~ $allanat deRıl devlet de tclı. 
lik~de. Rusya imparatoru AlJ;ksan4r 
ıila Fransa imparatoru Napolyon ara. 
cında O matılı illerinin taksimi tas. 
~ 'm Qlunmmı, harıl hartl memleket 
içinde bu. emclleritıi tahakkuk ettir· 
mi ye çalışıyorlar.. Yeni çeri zor balan.. 
nın tm la§km ve azgın .ıamanı. 

Sarny :vır padişah haremgtihlarımtı 
ve asılsız, nesilsiz cariyelcrın elinde,. 

- Birinci kısım -
- Bre ilmmetimuhammcd savulun, 

ne duruyorsunuz, i&te kıyamrt kopuyor.! 
1 atih cami6 avlu undaki yeniçeriler çil 

}'3\TUSU gibi dağıldılar. 
Siyah ve ke if bir bulut. Kağıthane 

ırtlnrı üzerine bir kahus gibi ~ökmüş, 

havaya nefesleri daraltan bir ağlrlık sin.. 
miş, yer sarsıntılarına bcnziyen oğultulu 
\e korkunç bir rüzgar, sanJ-i patlamış 

bir barajdan kopup fışkıran bir tufan c:.id 
delile, l tanbulu allak bullak etmişti. Ca. 
milerden çıplak ayaklarla sokaklara dö
külen kadın, erkek, çoluk çocuk, bir harp 
meydanını andıran çığlıklarla gelişigüzel 
kaç.ışı\·orlardı. 

Dü~enler, ezilenler, bayılanlar, ölenle. 

külerek canlarını lmrtarnııY3 

!ardı. 

Minarelerde tekbir getıren rıı 1 
titrek ve ürpenniş sesleri. bU rC 
ayrı bir dehşet ha' ası da~ıtl} ~ıl\ 

Seksenlik tthtiyarlar, kaP~. 
dede korkuyla sayıklıyorlar 1 ·~ 

- Yarabbi, bu göriıirnerTl 
sarsan kı.}'arnct ! ı. , ı' 
Kasırga, Balat ve FenH 

1
• ' 

muazzam palayla do~ranını; ~arı 
kopararak, onune gelen ka} ıı. 
i..ırı, arabaları, ağ~ları ,e ırı
latıp yere çalarak Marn.ara)~rer ~ 
yordu. Minarelerin tepeler bı 
kal<!!ıı gıbı kırılıp 11rıarnı~ 
uzaktaki evlenn çatıl'irını ,1() 

sokaklar yüzlerce cesetle doırıı:ı 
. bıt1 

Padi~ah Mustafa, çcnclerı rı) 
parak boğazlanmış gıbı ha)k~ 

- Bre mel'un zencı, 1<al'Şı ~ 
wrulmu~ bır oküz gıoı ne dll 
le ne oluyor, nedir bu hal? satııl 

Muazzam ve muht~rn ıı 

konaklar, evler, hanlar tu) Jetİıriı> 
r;atırdılarla yıkılırken kopUP pJ1 
kaz par~aları sersen şa(tl ~ıı11 
Jerı gıbı arayın darnlcrına, u 
,arparnk korkunç şangırt ıarl: 1 

ray halkının dehe tten dı b 
mi , sanki dılleıü~i kopa~1 tJ· , 

Zenci Nezır ağ , }er operc' 
di: 

- K:ı ırgadır hi.ink rım. 
-Allnhın gazabına :mı ~ 
Padı~ahm korku una kell 

vermekten korkan Nezir he~ıı 
doğrulup ellerini kaldırdı, 
§apırdatır gıibi sürat'~ O}'nattl· al 
Padi~ Mustafa, gö Ieri ~"ll, 

bGyüyen zencinin yanına d 
da diz çöküp, ellerini kaldır ~ 

Her isi de bir şeyler ınırıl de 
dı, ama, ne zenci padişaha, ne rd 
zenciye işittıirmckten ı;ekin~~e~e " 
belki kusursuz şahadet geur c 
fa doğru dürüst bir ihH\5 oll~3l1~ 
Yalnız haremi hüma:'Unurı 

kan büyük bir odasında be) ~<l 
bir sult~mla, henü7 bıyık13~ 
şe.iıaa .... sanki dünya gülliil< ı. 

1 tmif gibi sakin ve alçak se ~' ,,r 
lar. .<De' 

.~ 
eolimım~X!.l ınt!JmffilmteJ ın · IBB~ ıııt 

mtin istediği gibi, babasıyla anasının nezaretinden ı,;ıı.;s.ıı 
kız gibi yapmak isledim. ti. oıııı 

ta 'baret ' Sevgilimin van yoğu, otuz bin frank borç n ı :ı @ 

diın. Tam tetkik edilecek bir adam, değil mi? siz bs:l> • 
bir dalavereci olduğunu ispat edenimiz, kocan da çocl !f. 

" çs li kasını ko1lamağa kulkardı. Onu kcndiın ruılaın'l il iı-ıtli ) 
ettim. Bana yirmi iki n~ dan beri kur yapıyor; bC'Jl ) d ı-t ' 
şırnday:ırn, o yirmi UçUndc. Kadının erkekl"n b0>1e afll' 
"l,'ilk olması, azim bir fark sayılır. Bu da hir felaket o'f )~ 
" • !)' • ~ 
değil mi? dahası var: §:ıir ve nnca.k kalemi ile grı;~ ~ette t 

. şa.ır tt' 

Bir milyonunu, yUzde Uç faizli devlet tahvilatma yntırdım, tah
vilatı dn elllser franktan aldım; böylece glmdi ııenedQ altm13 bin 
frank gelirim var, halbuki topraklarım ancak otuz bin getitjyordu. 
Senenin altı ayı tnşraya gidip konturatolar imza etmek, parayı 
canlen ne zaman isterse o zaman veren çiftı:Uerln hallerinden şlkil.. 
yetlcrlnt dinlemek, yağmura tutulmuş bir avcı gibi sıkılıp esnemek, 
elime ı;eçen mahsulll yok pahasına. satmağa mecbur olmnk; Parls
de on bin frank getirebilecek bir konakta oturmak, parayı noter
lere yatırmak, faidni beklemek, alacağııp.ı toplıyabilmek için dava 
açmnğa, ipotek kanunlarını öğr nmeğe mecb11r olmak: Selne - et 
Mnrne'de, Nivemals'de, Parls'de idare edilecek malları olmak; i
tiraf et ki bUtUn bunlar yirmi yedi yll§mdo bir dul kadın için kolay 
fr.ıler değildir: ağır, sıkıcı bir şey; UstE:'lik ins:ını aldatıyor, paraamı 
yiyorlar! şimdi eıervetiml devlet fd3rC ediyor. Vergi vereceğime 
her altı nyd:ı bir gidip Hazineden otuz bin frank alıyorum; bunun 
için hig masnıfun olmadığnldan başka her seferinde gepç, gUzel 
bir memur tarafmdap giiler yUzlQ ltal"§ılanıyonım, otuz tan~ binlik 
kağıdı elime eayıyorlar. 

sa krallığının ayamndan değil mi? o da, Fransızlar kralına halk ta
rafından verilen ta m mesnedi erinden değil mi? dostlarımdan bay. 
le bUyük bir mali.>eci varken, o divanımuhasebatta yilksek bir mev. 
ki işgal ederken ben no diye korkayrm? hıı.di bana yine deli de 
bakayım! itiraf et ki ben de senin 'atandaş • krnl'm (1) kadar he
eabunı bilirim. 

lıyacıığm geçineceği yok. Bundan başka bu ozız guııf 

basık odasmm gölgesine kapanıp ıılirler yıızacağuın~ dn 1t1 

tıulya kurarmış. Milspet işlere bağlı insanların ço~ ,.tf 
lerin, şairlerin, fikir işleri ile uğraşanların karnrsız; 61e ~.;,ı 
~nu söylerler. Onlar heveslerine uyup hayalden ~ıı'llli ; IJ"• 

için bunun göntilleri tizerinde de tesiri olması tabii} 

şünmek de caizdir. c:litO 

.Ama een: "ya Fransa iflas ederse?., diyeceksin. Bir kere ben 
"!elaketleri o kadar öne inden hesaba katamam.,. Öyle Qlr eey 
olsa bile devlet, gelirimin ancak yansını kesebilir, ynni olsa olsa 
yine eski halime dönmUv olurum. Fransa iflas edinceye kadar da 
eski gelirimin iki mlsUnl alırım. Senin o iflfıs folliketl dediğin yüz 
yılda btr olur; demek l~i o zamana kadar, :paramı idare etmek şar
tiyle, kendime bir sermaye daha kurabilirim. Kont d5 l'Estorad da 
temmuz 1830 ihtiliılindenberi yan cümhuriyet sayılabilecek Fran-

Bir kadına bu kadar f.kiliı.ne hesabtıik nereden geliyor, bilir 
misin? aşktan! heyhat! kardeşçlğim, bütiln dirayetine, mütccessi
sane efkntlne ve inceliğine rağmen bir ttirlü anlı) amadığın hare
ketimin esrarlı eebeblerinl anlatmak sırası gidi. Ben, Ptıris civarın
da bir köyde gt:lice evlenmek üzereyim. Seviyorum ve seviliyo-
rum. 

A§kın 110 olduğ',•u hilen bir kadın nekadar sevebilirse o kadar 
ımviyorum. Bir erkeğin kendine perE:'sti' edan bir kadını nckadar 
sevmesi lazımsa o kadar sevillyorum. 

Rcne'ciğtm, bunları herkes gibi senden de gizlediğim için beni 
affet. Lu~'lnin bUtUn bakışları aldatmnsmı, bU Un meraklılardan 

kaçmnııu;mı ho~ gör, rahmetli Mııkuıncr'im iç;'n b"slediğim aşk, 
beni böyle harekete icbar ediyordu. L'Estorad c.ı:ı, sen de beni 
şliphelerinlzlc öldUrUr, sitemlerinizle sersem ederdiniz. Zaten doğ. 
nısu ahval ve §erait de size yardım ederdi. Ancak sen b~nim ne 

derece kıskanç olduğumu bilirsin, beni boş yere Uzerdin. Senin 
bir delilik diyeceğin bu işi ben kendi başıma, keyfimin ve gönlU-

rlm.Cll• ~ i 
Borçlarını ödememe rağmen. yıı farkına rnt:,-·~ eJi!11 t 

kendimi dokuz ay asUAne bir surette müdafaı:ı ettı':; 6011'fıl• 
Ulrmedim; işte böylece tertemiz, güzel bir ~§k s:ne c'" c 
gilne kadar, evleniyoruz; fakat bu sefer, sektı i t ı~ t ~ 
tecrübesiz, cahil, milteccssis bir kız olarak keııdifll1 1>r1'll 

d 'tnat e pı rum, kendimi veriyorum; o da bent o ka ar ı fnı.at ~ 

kahı bir sene sonraya atsam da. sesini ç-ıkarroıız· 0 Jtllı t 

bir lıdilik yok. Onun itaati uşaklık değil, sevf,uı:ınıış1'ttı tı' 
nanlımın asil kalbini, §efkııtte gösterdiği zarafeti, ııir$ tı 
içliliği kimsede bulmak kabil değildir. Aslını ö~r:u f>I ııC°' 
masına Ren de §a.,mazsın. Sana onun kim olduğU 

ı-1' 
yım. ı:;t\r1'1' J 

x urır.-U " 1 • 
(1) Rol-Citoyen; haJkm 1880 temmuzunda tsn lP 

dnn onra tahta ~ıkan ve me roti bir biiküındıır 0 

,·eriten un,·ım. r · t> 
(De,ıunı ,,. 
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CUk sebebl · d rler • er bu} ük neticeler doğu_ 
A.~ ' dogrudur. 

U\an B 
~ e\ıne uıl}as bır akşam sarhoş ola. 

rJak R. dondükten sonra istediği hır 
t llattaıotn~ \etınıyen karısını boğduğu 
• u. adı&ı ıçır. idama mahkfım ol. 

b 
•}as b h' 
anı u adıseyi cinayet mahkeme.. 

, 8 al.lrken· 

cıf ~~:Z fazla, şiddetli davrandığımı i
llıı g rnrumı danı ti. 

t larc1~ kalan itiraf \aziyeti düzeltme.. 
ldanı ın etm1:Jı. 
lan bıunu >akla .. ıyordu. Uğursuz sa. 
p ha &un ewct mahkfunun avuka. 
e ko nedekı hucresine gelmiş ve muş 

~ .ıkat nuşınuşt . 
..... a lllahkürna :>rdu: 

llt u lya 
~ ını • Yımıı bin frank kazanmak 

ınıı) 
lıt ..... Şıınctı . 
~... ~ ırrni bin frangı ne yapayım 

a "anınh PıJın1 u teşem bır cenaze alayı 
~· ~ap 1 'lJost 1 mamış bana vız gelir. • 

l Uı. Ga~~ ar~anızda kalanları düşü
or ıınttı 1 a kuçük yc6 eninizi çok se\ L 
...... . 

~Vet 
..... b • sevı"orurn b Qıı J ••• 

n fra!Ut CoCUk zengin değildir. Yirmi 
t ' kı onu sefaletten kurtarır, ictımai 
~ ıh~ ının eder. \ e her vakit hatı. 

'lııı._~ ~a Ue anar... . 
~ tkna~a\a~ >a\aş yumuşuyordu. A. 
' 1l<ı ed Cı nutkuna devam ettı: 
~~ ıı lllınncttar kalan } eğeniniz me
ctı>t "ını~~ret eder. Bu iyı hareketinizle 

ı.ıı. enalığın bir kısmını ödemiş o. 

lfbıj 
ıan 

- Bir şaheser doğrusu, dedi, artık ra. 
hat rahat öle}jjlirim. 

Ve titremiyen adımlarla giyotine doğ. 
ru yollandı. 

Giyotinin etrafında halk birikmiş. 

ti .. Buil~~s her tam.fa bağırdı: 
- Buzlar ortasında yanan ateş. haki

ki bir şaheserdir! 
Cellat Builya ı, giyotine çıkararak ba. 

fım giyotinin deliğıne geçirdiği vakit bile 
o hfilfı tekrar ediyordu: 

- Nefis eser, w .;elam. 
Bir dokunuş .. bıçak d :.iştü. Adalet yeri. 

ni bulmuştu. 
Cellcıt mütebaki isi rnuavinlerıne hıra. 

karak hemen giyotir.'ien inmi.5 ve en va. 
kın kütüphaneye koşmuştu. Celladın ar
kasında hakimler, papaz, gazeteciler, gar 
diyanlar ve mah .. Qmun son sözlerini ıişi. 
ten halk koşuyordu. Sabahın bu < ~en sa. 
atinde kitap~ıyı hemen zorla uykusun. 
dan uyandırdılar. Birkaç dakika sonra kü 
tüphanede "Buzlar ortasında ya' an ateş,. 
den bir tane bile ka\m!ımıştı. 

Ertesi günü büWn dünya gr.zeteleri 
bu hadi eden bahsettiler. Silven Röfulad' 
m eserinin ismi bütün dudaklarda dolaş. 
tı. 

Pari in bütün kütüphannlerinde bu ki
tap yağma edildi. Ye az zaman içerisinde 
''Buzlar ortasında yanan ateş,, sekiz li. 
sana çevrildi. 

Bütün dünya, bir idam mahkCımunun 
son dak'ka ında bile tatlı tatlı okuduğu 
bu ~·üksek e eri okumak istiyordu. 

Bu suretle edebi kudreti başka bir mu.. 
han1irden ne fazla ne de noksan olan Sil. 
ven Röfulad kurnazlığı ve avukatın yar. 

mu sayesinde mec:hur bir omancı oldu 
ve az za anda yük bir servet kazandı. 

Fransızcadan çeviren 
Mı:nffer ESEN 

ocuk 
Haftası 

Hediye 9'azananların 
isimlerini 

neşredi~1oruz 

Bir Kol Saati Kazanan 

1 - Ankara caddesin.de 19 numarada 
Gülümser., 

Lüzumlu 1 ele/onlar 
Y nıun: 
lstanhul için: 24222, ncyof!lu için: 

446'4. Kadıköy kin: 60020, Csküdar i
çin; li0625. 

\'r ılkôy, nnkırköy, nehek. Tarahya, 
BÜ:\ ükderc, Fenerhııh~. 1-\andilli, Eren
koy, Krll'lol, Bii) iik:ıda, Heybeli, Burg:ız, 
l\ınalı, için: Tcldon muhabere memu
ruıı,ı ~·angın demek kfıfidir. 

Hoıııi iıf&iyc.si: 22711 
Deniz ilfniycsl 31> • • 2n 
Bcyıızıl kulesi: :! 1990. Galata ~·:ıngın 

kulesi: 40060 
Sıhhi irndaı: 44998. Miiddeiıımurn:lik: 

222!!0. Emni t müdürlu~ii: ~t382. 
Elcktrı'c şırkeli: Beyoğlu: <t4801 - lstnn 

hul: 24378. 
Sıılnr 1dore"I: Be~ ojthı: H 783. Beşik· 

taş: 4119:-ıs. Cilıali: 20222. :\urosmaniye: 
21708. C l..üdar • K'aclıköy: 607i3. 

IJn\·:ııı:ızı: lst:ınbul: 24378. Jfodıköy: 
6079 . Beyoğlu: 44612. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
Sli - 101. Kndıkö~· cihet" 604"7. 

Denızyolları 
lstanbul nccııleliği: 22740. Kara"köy: 

4231i:!. 
P:ız:ırtcı;i Tophnnerlen 16,30 Muc:ınya, 

20 Bnndırma. 
Snlı Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mu· 

d:ıny:ı. 10 Knrabig:ı, 20 Bandırma, Gala
tad:ın 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer· 
sin. • 

Ç'.trş:ımlın Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Handırmn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 

Mudan)n. 20 Bnndırınn, Gclatadan 12 
Kıır:ıdeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya. 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Poz:ırlcsi Tophaneden 9İmroz, 9,30 !z. 
mil, Gnlalnrlnn 8,30 Mudnnyn, 10,30 İzmir 
Siir, 2 Knr:ıdeniz, 22,30 Mudanya. 

!...füzeler 
Ayr .orya, nomn - Biznnıı, Yunan eser· 

lcri -.c .. nll Klışk, Askcı1 Müze ve snrnıç 
lnr. Ticnre e Snnn:} ı Müzesi, Sıhhi müze. 

(Ou müzeler hergüıı snot 10 don 1G ya 
kadar açıklı r.) 

Tiırk ve lsliım e~erlerl müzesi: Pnznr
tC!.'Jlcton hıışkn hcrRiın sıınt O dan 18 yn 
k:ıdnr \'e Cuma günleri 16 dan 17 ye ka
lar açıktır. · 
Topknpı Müzesi: nergün saat 13 ten 16 

l'a kadar açıklıı. 

fV1 ~mleket Dışı Deniz 
Seferleri 

Romonya vapurları: Cumarlesl günleri 
13 ele Kosıcnecyc: Salı günleri 18 de Pi
re, Bcyrut, lskcndcrlyc. 

ltnl~ :ın \'apurları: Cunın günleri sant 10 
do Pire, Brcndizi, Venedik, Triyclile, 

Sirkeci lsto yon l'ılüdürlüijü Telefon 
230i!l. 

/>. vruna Hattı 
Srmplon ekspresi hergün Sirkeciden 

s:ıat 22 de knlknr ''e A\'rupadan geleni 
snal 7.2?i le Sirkeciye mu\'nsalat eder. 

Koru•nnsiyonel 20,80 da knlkar, 10,20 
de gelir. . 

Edirne posıası: Hergün snat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
llcrgün hareket eden şimendiferler: 
S:ıal 8 de !Kon~·a, 9 dn Ankara. 15,15 de 

Di)nrhnkır 'c Samsun, 15,30 da Es1dşe· 
bir, ln.10 dn Ank:ır:ı ekspresi, 20 de A
dnprız:ırı. 

Bu trcnl<'rdcn :ı:ıt 9 da hnrekel eden 
Anknrn mııhıclıli pazartesi, çarşamba 
·c cuma Rünlcri JTnleL Ye ){usula kndnr 

sefer C'lıııcklecllr. 

Bir Büyük Resim Albümü Kazanan 
2 - Nedime Çağlar: F&tih atpazarr lstanbul Radyosu 

17,. 18 tır.csTOS - 1938 }>ERSEMBE 
Bir Şiıe Kolonya Kazanan 1S,30 Çl~nn h:ıvnlnrı, (pl6k), 19,15 spor 

mnsahohcleri, Eşref Serik, 19,55 Borsa ha. 
3 - Gülçin Orkunt Beşiktaş Hasfı· herler!, 20 snnt n:, nrı, Gram le rasnthane. 

rm,. sinden nnklcn, Bclmn \'C arkadoşları tara. 

Birer tuvalet Sabunu Knzananlar 

2 - Feti Aksaray küçük lan,ıa 56 

Ömer Ersun sirkeci, 3 Behice Kemal 
Fatih, 4 Ali Sağlan Cağaloğlu, 5 Mah 
mut Şişli, 6 S. Baru To:rkt. paran, 7 B. 
Çağlı Samatya, 8 Süzan Uzunyusuf 
9 Leman doğanay 10 Haluk Sultan 
Ahmet, 

Birer diş Ftrça ı Kazananlar 
11 - Hicri İstanbul li&csi, 12 Sabri 

aki Kabataş lisesi, 13 Saba Sümer 14 
Şadi Agun aşıkpasa, 15 Yüksel Açık 

&lm l .. leli, 16 gülümser altan Saraç ha 
nebaşı 17 Güzin akny ercnköy, 18 yur 
da~·:.il Çevik Hc•.;npaşa 19 Bekçet Bay 
kut vefa lisesi: 
20 - Lütfi Azin Emirgan,. 

Birer diş macunu kazaruınlar 
21 - Hamyet Orat Kasımpaşa. 22 

Lemitaner kadıköy 23 Muhadeder çetin 
ağva. 24 Salim Karaman P.T.T. memu 
ru oğlu 25 Süzan Ezoldemir Fener, 26 

Nevzat Şen Karaman terzi, 27 F. tunçel 
Karaman Halkcvi Bardo öyretmcni, 
28 Refet Ertin akşehir müskirata Ali 

fınd.m Tıırk mm>iklsl \'C hnlk şarkılnrı, 
20,' lı. vn roponı,20,43 Ömer Rıza Doğrul 
tnratından arnpçn söylev, 21 snot ayarı Or. 
ke~trn, 21,30 ~nbnn Soynk \"C hayan Soyak 
halk Ulrkillcrl, 22,10 Novotnicltn naklen 
orkc5lra konseri, Kemal Akel idaresinde, 
22,50 on lınhcrlcr \'C ertesi günün prog_ 
rnmı, 23 sant nynrı, son. 
ncım1?t;: 

.ı drın~ pliıklnrı, 20,25 keman konseri, 
21.15 rnt~~o orkestrası, 22,45 kare konser, 
lJl D \Pl:Ş1'R: 

19,20 s:sıın orke5lrnı, 21 opera orkestra. 
sı. 22.25 rılfık, 23,05 cıızhıınt, 2~ pl~k, 
m:m ıs: 

18, ş;ırkılı konser 20, rılak, 21,10 askeri 
bıındo, 23,80 hnfif müzik, ve halk h:ıvnlnrı, 
1 hando. 
l' WŞOl'.\: 

20 piynno konseri, 20,30 konser, 22,10 
müzik, 26 pl:ıkla salon müziği, 

oğlu, 29 dürdan ün büsii 30 Türkan 
Etcis, 31 H. Tahsin P.T.T. Ankara 
Bakanlıklar 32 Faruh Akaaray Atatürk 
c.d. 77, 33 Mualla 44 üncü okul ~işli, 
34 Rühiye Okbay Şehremini tatlı ,pınar 
c.d. No. 39., 

\'azan; Rahinı 'YAlilZ 
1rD~ it»DlF Heır iJıç ~em ©!® ©le l9' 

heye~au=il e'f!;f" ifa sı~ırm Ş)~O 
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Sadi kaptan yanındaki adamlarla' 
tayfaların gittiği istikamete siğirtti. Sa
hilden az uzakta, kayaların arasında,' 

yarı belinden yukarıc:ı çıplak yorgun 
yüzlü bir adam yatıyor, ayağındaki sır
sıklam gemici pantalonundan srzan sular 
yattığı kaya kovuğunu ıslak 'tutuyordu. 

Ce:ıedi ilk göı en Bezmialem tayfaları 
bo.vgm adamın yambaşına çokmüşler, 
birisi başını dizine almış, adamı doğnılt
maya uğraşıyor, öteid de lmlağını göğ. 
süne yapıştmnış, kalbinin işleyip işle.. 

mediğini muayene ediyordu. 

Sadi kaptan yanlanna gelir ge1mez hay 

kırdı: 

- Sağ mı çocukl .r? .. 
Cesedin göğ5ünü dinliyen tayfa rnukabe 
le etti: 

- Kalbi isliyor beybaba .. Ama baygın. 
Kendine getirebilecek miyiz bilmem!. 

Sadi kaptan bu kazazedeyle burada 
uğraşmanın faydalı olmıyacağını kestir
miş. kendilerinden haber bckliyen ve 
kuruntu içinde bulunan Bezmialemdeki 
Sarı Etem kaptanla diğer arkada)annı 
düşünmfü;tü. Bu dü~ünce ile tayfalara e
mir verdi.: 

- Omuzlayın adamı.. Kayığa atalım, 
gemiye götürelim orada doktor uğraşsın .. 
Vakıt geçirmi) el~m çoctıklarl 

Sadi kaptanın emri lahzada yerine 
getirildi. Baygın kazazedeyi kavrapn 4 
çift kuvvetli kol flikaya götürdüler. Sa
di kaptan Eşek adası sabile1rini bir defa 
daha gözden geçird.\tPn sonra flikaya 
atladı, geldığı hı .... la ge.'Tliye dundü. 

Bezmifılcm durmu~. onu Bahrıahmerle 
Mitatpaşa takip etmi5' i. 

Her üç transporda da bariz bir heyecaı;ı 
etrafı san}or, kumanda köpru ünôen 
men~ini alan bir telaş anbarlardaki pi
yade neferlerine k~dar sirayet ediyordu. 

Bezmialemin kaptan köprüsünde fli
kanın donmesini sabırsızlıkla bekliyen 
Sarı Etem kaptanla piyade alayı komu
tam yarbay Saim tabur komutanları ve 
alay erkfuu bir kalabalık meydana getir

mişlerdi. • 
Her kafadan bir ses çık1yor, hPr ağız. 

dan yeni bir ihtimal ortaya atılıyordu. 
Alay komutam, gemi stoper eder et

mez süvarinin yanma fırlamış ~ormuştu: 
- Ne var? Ne oldu Etem bey? Niçin 

durduk? 
Sil\ ari parmağile Eşek adası sahilinde 

dumanı tüten gemi parçalarını göstermi~: 
- Ş kayalıklarda bir gemi enkazı 

var. Yanmış bir geminin bakiyesini an
dırıyor. Onu anlamak için durduk, de -
mişti. Fakat b Eözlcrden bır şey anla
mayan alay komutam konuşmağa devam 

etmişti: 
- Enkazdan bize ne kuzum? 
- Belki bir tehlikeyi ihbar ediyordur. 

- Ne tehlikesini? 
- Ne tehlıkesini olacak, düc:man tehli-

kesini.. Bu gemiyi şu hale sokan, yakan, 
kundaklıyan ya bir Rus tahtelbahiridir 
yahud da bir düşman destroyeri .. 

- Anlamıyorum kaptan bey .• Bu ge
miyi ~u hale koyan tahtelbahir olsun, 

~ . 
zırhlı olsun, k'TUvazör olsun, bundan btize 
ne .. Olan olmu~. gemi batmış, yanmıs 
bu, bizi yolumuzdan alıkoymak için bir 
sebcb olamaz. Havdi ) ol verde ilcrliye. 

lim. 
Etem kaptan yarbayın bu s0zlerine la.. 

havle çeker gibi başını iki yana salladık 
tan sonra telaşlı bir ifade ile izahata ıffi
rişti: 

- Bize ne olur mu beyefendi.. Onu 
bu hale getiren düşman, buralarda gizli 
bulunuyorsa bizi de kolayca ona benze.. 
tir .• Bakalım ,bir ara~tıralım belki bir 
emare ele geçirir, işin ne olduğunu anla

nz. 
Bu sırada flika Eşek adasından ayrıl-

mış, gemiye gelmiş, Y2!l"'Ş!IlIŞtı. 
Tayfalar, flikadaki arkad-ışlannın da 

yardımile baygın gemiciyi gü\·erteye al-

dıliir. 
Bu vaziyeti yukardan seyreden yar

bay Saim, Etem kaptanla l.onu~masına 
devam etti: 

- Bir yaralı bulmu~ar galiba? •• 

- E,·cL. Kazaya veya felakete uğn. 
yan gcmının mürete" atından olacak. 
Ben asa ı ani) orum. Bakalım ne haber 
getirdiler .. I:tem kaptanla yarbay Saim 
arkalarınd3n yuruyen subay kütlesinin 
önü sıra aşağı gu\ erteye indiler. lkinci 
SÜ\ ari Sndı kaptan süvariye yaklaştı. 

Ayak u tü izahnt 'e~di: 
- Bu adamı enkazın yanında bulduk. 

Baygın bir halde ka}-alann arasında ya
tıyordu. Aldık buraya getirdik. Geminin 
b:ı~ında "Bandırma,, yazısı var. Zongul. 
dağa kömür po tası yapan böyle t;ir nak
r, e getr'isi hatırlar gibi olı yorum. ljer 
tarafı yanmış. Hiçbir emare e!e geçire.. 
med'm, Sade bu adamı getirdim. 

Suba) larla gemiciler güvertenin üze
rinde; uzanan baygın adamın etrafında 
bir h"ill<a çe\ iımi~erdi. Alay komutanı 
ne süvari bunları yardılar, kazazedenin 
yanı a gittiler. Gemi doktoru hastaya 
tedavi tatbik ediyordu. 

- Doktor bey nesi var bu adamın? 

- Yorgunluk veya korkudan olma 
baygınlık .. Ya~ıyor, biraz sonra kendine 
clecck .. 
Doktor, baygın adama yeniden bir en

jeksiyon yaptı. lki güçlü kuvvetli gemici 
hastayı oğuyorlar, sapsarı vücudunda 

kanın ccreya ı ve ce\ elanıru temine uğ. 
ra)lyorlar, traf ma birikmfiş kalabalık 
da sükut iç.inde baygın adamın gözlerini 
aç.ma:sını bekliyordu. 

Tedavi biraz daha sürdü. Sonunda fay
dac:ı go lldü. Pasta a&rır 2ğır kendine 
gcldı, guu.erinı açtı, etrafına baktı, son. 
rn tekıar ıumdu. Bırkaç dakika bekledi. 

İkinci d~fa gözlerim açan hasta başu. 
cunda binkenlere dikatli dikkatli baktı. 
l\1rnldnndı: 

- Neredeyim ben .. Siz kimsiniz?. 
J.lay komutanı atıldı: 

- Nerede olacaksın, Osmanlr gemisin
de, O::manlı zabitleri arasındasın! Aç 
bakalım gözleri~. 'Ş()yle kendine gel.. Geç 
miı olsun! 

Tayfa çok hafif bir sesle söylendi: 
- Eksik olmayın beyefendi .. Çok hal. 

sizim ... Bana biraz su! 

Bitkin adama koşturulan bir matara 
zavallının kor kesilen dudaklarında kay
boldu .. Güverteye dolan, kazazedenin et
raf mı saran kalabalık sımsıkı bir çember 
halini almıştı. Yarbay Saim güç halle 
kendin gelen baygın adamın rahat so

luk alması için bunları dağıttı: Etraf ten 
halaşınca hemen oracıkta altlarına birer 
sandalye çeken suvan ile komutan istic

vaba başladılar. San Etem kaptan baba. 
ca bır tavır ve teselli verecek ahenkte bir 
söylenişle sbze girişti: 

- Adm ne senin evlat? 
- Cafer. Beybaba!. 
- Hangi gemidensin? 

- Bandırma vapuru tayfalanndanım. 
- V::ıpur kim'n malı? 
- htanbulda armatör Erdekli Rasim 

beyin! Ama harp başhyalı beri hükumet 
mrinde çalışı ·oruz. Once boğaza, Ça

nakkalcr nakliyat yapıyorduk. E~imiz 
.(Erdek) Marmarada torpıllendi. Batını. 
dı. O tarih.enberi Zonguldağa komür 
postasında çalı~ıyorduk. 

Etem kaptan fazla teferruata bakmr -
yor, sabırsızlıkla işin aslmı öi;.rrenmek !İs
tiyor, acele ediyordu. Bu sırada duran 
diğer iki geminin kaptanları Mustafa 
ve Çerkez İsmail kaptanlar da Bezmia
leme geldiler, Etem kaptanın yaı. na m
kuldular, halsiz tayfanın yanı başında 

me\ki aldılar. Etem kapt ~tayfaya sor. 
du: 

- Geminize ne olJu? 
- Durun anlatayım .. Evvelki gün ge.. 

ne Zonguldahtan komür yükumüzu al
mış. her zamanki gibi sahil bôyunu takip 
ede ede Ist:ınbul yolunu tutmuştuk. 

Bir gün bir gece yol yaptıktan sonra 
bu sabah Kefken açıklarına vardık .. Şu, 
beni bulduğunuz kayalık, Eşek adasının 
hizalarını bordalarken Sancak tarafımız
da yakınlarınızda bir tahtelbahir görün
dü. 

.(Devamı '\ar), 



Yalanı bol 
bir şehir 

IJa~lara/ı 11 incide 

ları ondülesiz çıkamaz. Fakat aç çık. 
masında bir mahzur yoktur. 

Holivutta bir sanatkarın ilk yapa
cağı iş, kendisine bir mazi uydur • 
maktır. Muvaffak olmak için A\TU -
palı asil bir aileye nispet iddia ede
bilmek ve bu mensubiyeti ispat için 
vesikalar uydurabilmek sart gibidir. 
Rus ordusunda bir generalin tabii kı
zı olduğunu iddia eden artistlerin 
sayısı yüzleri geçer. Hemşirelerinin 

bir İngiliz lordu ile evlendiğini, Av
rupa tiyatro mekteplerinden mezun 
olduğunu söyliyenler ise sayılmıya

cak kadar çoktur. Bu akrabalık nis
peti nekadar çok genişler, birçok 
memlekct1erc yayılırsa o kadar mak· 
bule geçer. Bir yıldız, Çinde doğması, 
babasının bir İngiliz subayı, annesi • 
nin bir İtalyan, büyük annesinin de 
bir Mısırlı olması yüzünden meşhur 
olmuştur. Mariya Briyan ecdadı ara
sında bir Yunanlı bulunduğunu gös -
terebildiği güne kadar studyolarda 
hiçbir iş bulamamıstı. 

Glorya Svanson .zamanının en meş
hur blöfçülerinden birisiydi. 

Şöhretinin en son haddine çıktığı 
vakit bu yıldız, film çevirmekten 
bıktı. Kendi hesabına film çevirtmek 
istedı ve kraliçe Kelli filmine başla
dı. Bu film yıldızın bütün servetine 
mal oldu. Fakat hiçbir şeye benze
medi, ve hiçbir sinema salonunda 
gösterilemedi. 

Glorya bes parasız denecek bir 
halde kalmıştı. Fakat cesaretini boz
madı, yüksek yşayısınr devam etti . 
rcbilmek için 125 dolar borç almak
tan çekinmedi. Hizmetçilerinden biri
sine bile izin vermedi, masrafların -
dan hiçbirisini kısmadı, hatta Nev -
yorka giderken hususi bir vagon ki
raladı. 

Bu vaziyet yıldızı kurtardı. Kraliçe 
Kelli filminden ziyanlarını ondan son
ra çevirdiği filmlerle kapaliı. 

Son günlerde Üniversel şirketine 
mensup bir geç yıldız, şirketinin ken. 
disiylc yeniden bir mukavele yapmak 
istemediğini öğrenmişti. 

Bu kız ayni zamanda borsa oyna -
mış ve çok kaybetmişti. Para duru
mu, açıkta kalmasına müsait değildi. 
So~ra işsiz bir muharriri seviyordu; 
düğünleri yapılacakt1. 

Kız, bu vaziyet karşısında fiÖylc 
düşündü: birçok yıldızlar boşanarak 
kendilerine reklam yapıyorlar. Niçin 
ben evlenerek rek!Iam yapmıyayım? 

Evvela en pahalı çiçek demetleri 
kiraladı (almağa parası yetişmiyor -
du). Holivutun meşhur lokantaların
dan birisi de düğün sofrasını hazır
lamağı üzerine aldı. Sofraya fırında 
kızarmış nadir kuşlar, bütün bir do
muz yavrusu, kaz ciğeri yürekleri, 
nadir me)'\•alar koyacaktı... Fakat 
yemek esnasında bütün bun1ara do. 
kunulmıyacak, ziyafet biter bitmez Jo 
k'anta yemekleri teirar dükkanında 
satmak Uzere geri alacaktı. Yalnız 
gelinin bizzat keseceği ve davetlile
rin yiyeceği düğün pastası satınalın
dı. Ondan sonra genç yıldız daveti • 
yelerini gönderdi. Davetliler birkaç 
samimi dostu ile birçok gazeteciler
den mürekkepti. Yıldız bütün ümidi
ni ga1,etccilere bağlamıştı. 

Nikah yapıldı. Yıldız bilhassa ga
zetecilere iltifat etti. Açmağa mezun 
olduğu bir tek şişe şampanyayı onla
ra içirdi. Sonra yemek sofrasında dü
ğün pastasını keserken mUtcaddid 
pozlarda resim aldırdı. Ve ziyafet bit. 
ti. 

Ertesi gün birçok gazeteler bu dü
ğünden ilk sayfada bahsettiler, sine
ma mecmuaları davetliler arasında 
fotoğrafını neşrettiler, BirıooÇ gün 
sonra da Oniversel ile mukavelesini 
yeniliyebildi. 

Blöfü muvaffak olmuştu! . 
Bu haberi ha~Tetlc karşıhyan bir 

fransız gazetecisi, vnkadan bir A. 
me!'iknh gazeteciye b<ıhsedince mes -
lekdaşı ona şöyle demişti: 

- Bu l-lolivutta çok tabii bir eey
dfr VP. sık sık olur. Vilma Banki evle
nirken ayni hal tekerrür etmişti. Mi
safirlere çiçek ikram eden genç kız
lar kulaklarına: "rica ederiz, çiçek . 
leri örsclemeyini1 .. Sonra iade edile
cektir,, diye fısıldıyorlardı. 

Sonya Heni W32 dünya patinaj 
§ampiyonluğunu kazandığı vakit film 

HABER - '.Akşam posta~t 

rm Sanat aleminde r 
:iaoırsızhkla beklenen CiF'" Ba~tarafı 7 incide 

A ,·ukat yutkundu; rapkmcıı. gül • 
dli: 

- Jştc, - dedi - kanun nazarında 
ne öltüsü, ne de tartı!'iı olan ~ey .•. 

Pent'cre kt>nanna giderek gözle
rini a.ralığıı. dikti. 

Birdenbire geri döndü: 
- Kadmnn, kocandan mutlak ay

rılmak mı lstlyor~;on ! Mutlak bcı an
mak mı istiyorsun? ll<!r ne pahaı;ı. 
na olursa ole un mu? 

Melek sevlnrle titredi. 
- f:l'ct. 
- Hııaahh ... Bunun taresl \'ar ... 

Bir tek rarcsl.. - .... 
- Kocana lhnncl edeceksin! 
- İhanet mi'! 
- ı;,·et ... Kot'anı bir başka er-

kekle aldatacak~ın 1 
Du\'ar dibinde dosyalan arasına 

~ömülcn siui ı.uratlı, lnıru burunlu 
katip, kalemini panruıklan nra!llm • 
da döndürilyor, 'lln .. ı sın .. ı gülüyor
du. 

Melek, suratı sh llcell sUm Uk n
\ııkata öyle kr7.dı ki: 

- Fakat - diye bağmlı - hrnl siz 
ne 11anıyorı;unuz'! 

Herif ı:arlh jc ti erle güldü: 
- Kızmakta haksı7.!'im kadınım 

- dedi - hen !ltı.nıı kanundan bahse-
diyorum. Bu t"k çare~i me<leni l<a. 
nnna koyan hen dt>ğfllm .•• 
Avukatın bilrosundan hiddetle 

çık-11. 

Dik. karanlık merdh·enlerl, düş -
mcd<'n bir yerini kırmadan nasıl in
diğine imdi hile şnsıyordu. 

Ooh .. Sözil uzatmak neye ynrnr~ 
AThk eanma tak deml~tl. Bir ay on· 
ra "ihanet" karıı.rmı Yerdi. 
Yağmurlu bir gün. 

Snat tam 23 de bir cilrmürn~hut O· 

lacaktr. Koca rnı aldatan bir kadın, 
kocasmm pençt'!ilne düşcccl.11. Öf
keli kot'a., belkl yanına bir saldırma, 
bJr taban<'& alacaktı; belki bir cina
yet l,.lenccektl.,, 

• • • 
Reşad Enis, sanata inanan ıte şahsına 

11ayg1sı olan bir mUelliftir. Her yeni ese
riyle lcnl"§ımıza çıkışında yüzünün blrka 
çizgi daha kazandığını, bir parça daha 
erkekleştiğini, bir parça daha olgunla§. 
tığını görUyoruz. Bunun sımnı genç mu
harririn bir eser için en az iki uzun yıl
lık hayat l!larfetmelctc olmasında ara
malıdır. Temiz, titiz vo muvaffakıyetli 

c;ah~ma içinde geçen son yedi yII, Reşad 
Enisi, bize en glizel eserini v('rcceği 

günlere çok yaklaştırmıştır diyehlliriz. 
rim. 

Reşad Enis, "acemiliği,, "ilstndhğı., 

"ııaheser sahibi sanatkar,, lığı ve "sö
nüşü" üç ay gibi kısa bir zamana sığışa
bilenlere benzemediğini bize istJat et. 
mektedir. Onda sezdiğim büyük ve ha
kiki sanatkar ihtirasının. kolay muvaf
fakıyetler peşinde koşan genç muasır

Janna da sirayetini temenni edelim.,, 
füzanır.ddln Xazif 

t1 küi!ıır Hukuk HiıkJnıllğinıkn: 
Albert oğlu JUi Cllleri vekili avukat 

Mişon Ventura tarafından Beyoğlunda 

Takıııimde Ayaspaşada Ayaspaşa Palas 
apartımanınm 13 No. lu dairesinde sa
kin Lcontin al('yhinc açılan boşanma da
vası üzerine müddeaaleyhin ikametgahı
nın meçhuliyeti hasebiyle ilanen tebligat 
ifasma karar verilmiş ve bu baptaki da
vetiye varakası ve dava arzuhali sureti 
mahkeme divanhanesine asılmış olmak. 
la tahkikat günil olan 12-9-938 Pazarte
si gilnti f!Bat onda ÜRküdar Hukuk mah
kcmel!line gelmesi ve davaya karşı tari
hi ilandan itibaren 20 gün zarfında cevab 
vermesi lüzumu ayrıca gazete ile de ilan 
oJ.µnur. (V. P. 2:548) 

çevirmek hevesine düşmüş ve Holivu
ta gelmişti. Holivutta kendisinin ha
raretle karşılanacağını umuyordu. Fa 
kat aldırış eden bile olmadı. O vakit 
Sonya Amerikad:ı gösterişin kıymc -
tini anladı. Elinde kalan son parasi
le bir köşk kiralad1. Köşkü baştan a
şağı bf>ya1.a boyattı. Bembeyaz bir o
tomobil aldı. Eaştan ayağa beyazla- J 
ra büründü. Holivutun biricik pati . 
naj salonunu kiraladı ve b'ltün stud
yo müdürlerini bu salona davet etti. 
Merak saika.siyle gelen direktörler 
karşısında meharetle kayıtlı. Ondan 
sonradır ki Holivutta iş bulabildi. 

Demek oluyor ki, Holivutta muvaf
fakıyet için istidat kadar blöf de 
şarttır! 

300· Defa çalmakla bozulmıyan 
ve Almanyada yapılan 

OLYDOR 
Marka Gramofon plakları piyasaya çıkmıştır. 

Ürgüplü Refik Başaran 

8001 

8002 

8033 

'
Hncılnr Türküsü 
Kayserli Hacıbcy Turküsü 

ITello can (Türkü) 
~fehmcl bey Türküsü 

1 
Schch (Türkü) 
Köprüden gcçdi gclin(lürkü) 

Nevşehirli Mustafa 

I
EIHim cıktı pen<'ererlcn 

8003 {türkü) 
Yeşil ~·aprnk (türkii) 

Ürgüplü Şevket Uçaravcı 

8004 ilen yarime ne yaplırclını 
( tiirk ü) 

Kıı rahis:ırlı Fatma türkiisü 

POL V DOR marka ı 

Rasih Beşer 
SOOSIAnncrn beni evlendir (türkü) 

Al şolım (türkü) 

Nevşehirli Aşık Mehmet 
8006,GeJin.e b:ı~ gel~ne (türkü) 

JI:ıyrıye turkusu 

Bayan Belma 

8007/:\igiıhın mestine 
(Soba şarkı) 

Ben seni sc,·dim seveli 
(Bestinisar) 

Bayan Fahriye Özses 

8088 (IIüz:ım) 

Bayan N~r.~in 

'

Seni rııyada ı;orUJl ı.1 ao10 "Hüzaın şart\ '' 
(Diieıt0> 

Cici bey 

BAYAN NEVZA'f 

8011 

'

Hele hele türkü5Ü ıcl 
Bir inci gibi (:!\c,·:ı ı;a 

Bayan Faide Yıldız 
arkı) 

'

Ruya gibi (Hüzzam ş 
8012 Arlar seçiyor. i art;ı) 

• (Uüsc)"l1 Ş 

Polydor Saz Heyeti I
Seni ben nasıl se,·diın 

Geçen akşıım (Hicaz şarkı) 'Yeni lzmir zcybdli 
Bayan Ruhat Işık 8013 Yeni Aydın zeyhcni 

l\cler Allah için olsun 1 
6008 (Kürd Jıic:ızkôr) l"le\'IC\'ihane pcşr~"! 
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~--~~~~~~~~~~~~~-----~ 
Nafia Vekaletinde~,;~ 

hu vvet ildir Diyarbakır - Cizre hattının seksen be şinci kilometrcsllc yüz aıuncı tı1uııııı;•· 
<naş tnmfı 6 tnrııla) arasındaki beşinci kısmın in§aat ve ray f erşiyatı kapalı znrf usuiü ııe ti 

kiin suçsuz olduğımuım biliyornm. Bctı konulmuştur. ,.cıt616 

Rusyada ı·e Amcrikada yapt1ğım bir çok ı _ MUnaknsa 1-9.938 tarihine müsa dif perşembe günü saat 11 de ıttıl'· 
suçlardan ötiirit 1916 danberi burada demiryollar inşaat dairesindeki mlinakasa komisyonu odasında yapııactı 
mcııkııfum. Babam beni evden tardetmiş 2 _ Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bin liradır. 1 
ti. Fakat Lidya benimle mulıabcredc 3 _ Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. 

1 
§Stttı tf. 

devam edı)•or, beni teselli ediyor, ara s1. 4 _ Mukavele projesi, eksiltme ııartn amesi, bayındırlık işleri gene \if11!1tıııı ıP' 
1fl bana para gönderiyordu. l\endi sdadr. vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap travcrslc fcreiynt t~r tıı.1'111\,ılif 
tini, kr.derlerini de benden gizleıııiyordıt. çimento normu. telgraf hattı §artnamesi, plan ve profilden mlirekkCP ri~ olı.11191~~, 
Son mcktubtmda Ştt snlırla1 var: "Gum· nnkasa evrakı elli lira mukabilinde demiry ollar inşaat dairesinden tcdll e \'e tC 

rum, ıstırabımı kocama anlalnıağa mani 5 - Bu mUnakasava girmek istiyenler 2490 sayılı arttırma, ekSiltırı t<ltııt ·ı;ct'1 

oluyor. Büylc yaşamaktansa Frdnrım kanunu mucibince ibr;zına mecbur olduktan evrak ve vesikaları ırıu~~·olll 1 ~( 
elleriyle iilüme kavuşmak dalla tatlı. Fa nallarını ve 938 senesi için muteber bilumum nafin işlf~rine veya de:° ·vr!!ııı:iıı 
k~t .o. ::ı·g~lisinin 1Srarlarma ro~~ıen be- işlerine girchileeeklerlne dair vekaletimizdcın verilmiş mliteahhitl~rı ,.c r!C ıı-6" 
m o/ılurmıyecck Bu11dan emınım. l!er ve fint tekliflerini havi kapalı ve mtihUrJU zarflarını mezkur kanun t 1o B ıe\ 
akşam canlı lıedef numarasını yaparken I şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 1-9.938 tarihinde san lİb;ııır 
kullandığı labancaya hakiki bir kıırşun numaralı makbuz mukabilinde inşaat dairesi cksil~c komisyonu reis 
;)'crlcştireceğinı. O rakit lıer §ey ,P·itccck. j cıtmlş olmaları liizımclır. (2971) (5363) A111f'. 
Ölmek istiyorum. Benim irin ycgchıe kur . .::\'orıd3 ıı {' 
/uluş çar~si ölımzdiir!.. . . Fedor beraat ettiği günün ak~amı Anik 1 Ertesi sabah !;-cdo~ .b.::t;a~ 11111·,~ 

Bu vcsıkalan mektubumla bırlıkte at'ıt. ile buluştu. Bir ay içerisinde Atinadan buldu. Kadın lakay.dı~ıf1 itle JJC1'1 • t ~ı: 
katınıza gö11de1iyomm. Brm insanlık ayrılmağa karar verdiler. biydi. Erkek son bır urn 

1 
rı )eri pıcP' 

. d' ha,·u1 a f:ı vazifrmi yaptwz. Allalıaısmarladık.,, Fakat ijİr gün kadın ansızın Fcdoru Kadın ,·agona gır ı. . bir dC '. 
• • • • • • ..ı.. w11 .. dı· Fedor o vakıt son defa Anık ıle görüşür buldu 'e ona: Tekrar ıstasyona ınu• ~ rgl' :ı.• 

ken Lid) anın kendi ini dinledi~ini ve on - Yarın. gidiyorum! dedi. !aştılar .. Erkek bir daha ) 
dan <:onra kendisini öldüren kurşunu ken - Beraber gitmiyor muyuz? - Gitme kal.. 'Ô'_,rf. 
di eliyle roveh·ere yerleştirdiğini anla· ı - Hayır. ben yalnız gidiyonım. Kadının gözleri ya:_ard~;ğil .. V r' 
mıc;tır .. Zavallı Lidyanın, atış sırasında 1 liçbir rica. hiçbir hatıra karlını kara. - Kalmak mürnkuf1 1 el 

1rnı\•(lf. ı l' 
hareket ederek kurşunlara hedef olmak rmdan caydıramadı. Kadın: hayali benden ayn ·. ı:!l'lcıı 

. . d ha bırle, iı:teyişinin rnana<:I da şimdi ortaya çıkı- - Yalnız veda için yarın istasyona lkı sevdalı bır a 
yor.. gelmene razı oluyorum, dedi. aynldılar. 



18 ACesms - 193s 

Alman ekaliyeti 
tehdide başladı 

~~tra&ınd;--- llaştarurı ı ınclı.Je l 
~sa la Ylpılan müzakereler çık
it 'J)a:iıp., nrnııtır. Malum olduğu Uze. 

t 'J)raı;. ch·~Ondranın tavsiyeleri üze-
lt d 6 Uk(ı • 
it\ Ola~;ıgj 

1 
rnetı Sudetli Almanları 

~ feltiıdcy ke Almanyayı tatmin ede. 
la:q ve ?n~nlarda tadilit yapma· 
haıırıa~"§tı. Bu hususta hükume
llıııl'aJıh 1~1 Proje Südetli Almanla. 

asıarınca kabul ct:iilmemiş • 
sijdc 

~d b~ b/\l:r.anlan namına meb'uı 
~~ttdi Ususta resmen şunları söy
' 1 r, 
~1'1 l Acusıo 
ç. ~ h~derı sta başlıyan müzakere-
• llııııeu' bir taraftan bUkümet ve 

bt t ceın ve dlg-er tarnrtnn Alman 
tttaı ar aatlni temsil eden Südet 
in bu asında bir anlaşma ile de\'· 

n~\~slnd 
·l 'd" e değtşlklikler esası 

h.. '-'CCk 
-"ltUd· Prensiplere kadar ge. 

ır. B 
l'l ıse k aşvekil Hodzanm 

't!laınnkatıyen bunu nazarı dtkka 
ır..1b tadır 

l Ulci H . 
h Q, tıı.ıcb Odza, SOJet muhtıra • 

1' ıııuıaıc lnt hUkCımct projeleri &l· 
ı ~11.buıereıerdc esas teşkil etme
~ •ıı·arı etıntşu. Hükumetin pro. 

u, •u evt Cek dUşUncelerlnden 
b. t lloJtıtette uzaklaşmamakta ve 
'lllt at na · lioct zarına yaklaşmamak 
\ı 11

taka '" zaıun ıırfan Atma" bir 
t~ -.ıe,·c 

h ıı, tnı Ut olmadığı hakkında-
' a,tl bı 111Yetter hudutlarına gö· 
d ll~tr,11 tliklcr teşktlf hakkındaki 

t, t>tojesı Uc tenakus halln-
lı r 

baı116 DtoJe hUıtcunet projesi ile SU· 
ı btr 'rıı, birlbirlerl ile imtizaç et. 

: Qııııe~~lyct arzetmektedlr. Al· 

1 ııi'ett nın Çek milleti ne mUsa· 
t'1t lrıııei' e Olduğu kabul edilmell-

ııı1181 etıero hukukt bir şahsiyet 
ttı Ukab~akltındaki SUdet projesi· 

1 l~lte • hUkumet, ancak mer
~~ llııkartkaturu g6stermekte

t: ~ lçtzı lletınin hA.klmlyeU, Sti· 
'ıı Canı ahl{1kf bir Yazlyet-

4{ 
l'f i'lmetin diller 

' ~l. etı.ne ~e tenil:It etmiş ve sOz
\tl lidct bftırmiştir: 
• •ııı.. Ptoı·-· ·ı hUkr. . • '\b -.a cf -ı 1 e umet prOJeSt 
\lı:r.su~et~tlar vardır. Bununla be-
, 1tı •i~il\di:r, tnUzakerelcre devama 
~lerı .,, 

11 hu 
oı,ll ıınu niyetinizi daha gör-

ler k SUdet halkının sabrı bl-

~I tı l!lıı:~ar olmazsa, bunun ka· 
~ tı 1111 lr. 

ıu ·"aı :tnan faaliyet 
t b rıı nı 

~ n, 17 
>, • Gtsrı CA.A.) - B. Hltler bu· 
ı' erı ıı ng \'e ekonomi ve mall
t '4-rel( • aıtıkadar nazırları ka
' tol'Uttııu kendileriyle uzun mlld
( ~ •tıru otur. 

1~,1 ai'lar~tneıer esnasında, önUmuz. 
~, 111•n tes~~rtındakl faaliyet prog· 
4~ \'ıı.~ı,et ıtt itin ekonomik ve 
,, '"Pada~t?tkflt olunmuştur. 
'~"I~ lo '' Almanla11 bir 

•t ~''ıı Plaınak gayesi 
~ ~ '17 ~t tol>la (A..A,) - l O Teşrlnlcv. 
~( "eaıııı nacak olan Nflrcmberg 
\'?: llun başlıca menuu şu ola 
~ llt YUk Al -

ha._•t l'eıJı manya nasyonal • 
~1_:ql 4 .. nıt aynf zamanda hem 
ı, " " •Ustur >, ')tu Yanın ilhakı saye-

ıı ı•~ttr~adakı Almanları bir a· 
"- ~,11hcıı c~k fcın Yapmış olduğu tş. 
~-~ ~aııııa ocek, hem de şimdiden 

~· lıu Cak olan işleri göstere
\~. 11aın1 •ene de mUstemleJ·dt 

~tı I !t Alnı • 
~, lt ehınd nnyanın hukuk mU· 
~~ •lctı et 

0 
bir beyanname mev

> ıt~e)'e lfttnesı cok muhtemeldir. 
t~ e ııe,·a tnaddi hazırlıklara ta· 

~~il <ıcı b Ilı Cdilnıektedlr 80 000 
1'~ taııa cııucnıyor. A vu~tur;alı 
' l!th. 'ttlfJct d -"lh.. '<ıelerı ar a kongreye işti. 
~~"fllfl il) lnUhtcnıeldir. 
~~rı,, 10t>vraıarı ve -r· tar •• l 

il ' 7 (A..A, ) 
t ~ne.,. .... 1 ·. - Gazeteler gene 

• •q arı 
, ı., mctgul olmakta. 
'· '~to 
' t•~ctc,ı d 
~ n~ e Dormcsson diyor 

~~ ta.ll\an ~e • "k L' <c teı·· . gıtt. ·çc kıaalan 
b 1ının ta• "k 

) .tıginl"k nrı mevzuları bu· 
tti i~llcl~ın:1.erieri gösteren has

sı llzııngeldiği unu • 

tulacak olursa Hitlerin siyasetini anla· 
mak kabil olmaz. Fakat hakiki sefer
berlik "umumi provası,, üçüncU 
Reich'in dahili haysiyetini koruyan bir 
mevzu mudur, yoksa değil midir? Hl. 
la taze ve neı'eli harbe inanan Alınan-
lar var mı?.,, 

"Harp şantajı,, 
Pöti Jurnal gazetesinde Loussard 

§Öyle yazıyor: 
"Bütün Almanya heyecan içinıde

dlr. Ortada ne var? Ortada. sansaı· 
yonel yeni bir blöf ve tabiatiyle san. 
sasyonel bir gaf var. Fakat bu harp 
şantajına ne Londra, ne de Paris e· 
hcmnıiyet verecektir. Eski dUnyada 
Çemberlaynin yaptığı kalkınma ve 
toplanma teklifini sevinçle karşıla. 

ynn kUı;Uk ve büyük milletlerin ı;ok 
olduğu muhakkaktır. Amerikan ef
kil.rıumumiyeslnln kuvvetU sesi de 
bir kere daha yükselerek yeni dUnya· 
nın totalıter rejimlerin tckerrilr e
den cebri hareketlerine müsamaha 
etmtyeceğinl ııa.n ediyor. 

Populer, gazetesinde, Leon Blum 
şöyle yazıyor: 

Beklenmedik bir zamanda yapı • 
lan Alman manevralarına göz yum • 
malt lcnbll değildir. Bununla bera
ber en makul mü!Ahaza Hltlerln SU· 
det meselesini muslihane fakat iste
diği şekilde hnlledebllmek 1ç1n bl>y· 
le bir tehdide müracaat ettlll mer
kezindedir. Prag hUkOmetl üzerin
de yeni bir tazyik yapmalarıoı temin 
etmek isteyor. Fakat ben Londra 
ve Parlsln Hltlerln manenasıoa A· 
let olmağa muvafakat etmtyecekle
rlndcn eminim. 

SUdet meselesinin de Avrupa sul· 
bunu, tehlikeye dü,şilreıı blitun•mese
leler gibi halledilmesi llızıındır. Fa· 
kat bu işin halli Çekoslovak devleti
nin ht'tklmiyetl pahasına olmamalı

dır: Fransız, bUk<lmetinln bu nokta· 
yı lhmnl etmlyeceğinl zannederim!' 

Amerıka Hariciye Nazırının 
nutku elrHhnd1t 
Par· ı 7 (A.A.) - Havas bildiri. 

B. Hulün nutku, bütün ekonomik 
mahfillerde çok iyi karşılanmıştır. 

B. Hulün sözlerin:de bugünkü Av. 
rupa vaziyetine sarih imalar görUldü. 
ğünden dolayı bilhassa çok derin a • 
kisler uyandırmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin (ta· 
ahhUt altına girmemek) an'ancvi po • 
litik prensibi bu nutulı:ta yeniden te • 
yit edilmit olmakla b:rabcr, Fransada. 
ki umumi hissiyat bu nutkun B. Hul 
ve Ruzveltin eski nutuklarına nazaran 
bir terakki teşkil ettiği merkezinde • 
dir. 

Fransada, bilhassa nutkun, (Ameri· 
ka efkarı umumiyesinin bütün millet. 
terin rdahı ve emniyetinin çok müte. 
aanit bir hal arıettiğine daha sarih 
olarak kani olmakta bulunduğu) eliım
lesi tebarüz ettirilmektedir. 

Nihayet B. Hulün şu cümleai de 
bilhassa kaydedilmektedir: "Milletler 
bugUn iki yoldan birini tercih mecbu. 
riyetindedirler. Bir tarafta kanunlara 
muvafık bir tarzda nizam ve muahede 
lere hürmet yolu, diğer tarafta kanun 
haricinde hareket ve kuvvete müraca· 
at yolu.,, 

Fransada bu son fikre atredilcn e. 
hemmiyet §Ura dan gelmektedir: Sut -
hun birbirlerine ayni prensiple bağlı 
bulunan bütün milletlerin bu birlikle. 
rini açık~a bildirmeleri ite kurtulaca. 
ğına kanaat vardır. 

Mesela, sulhun idarncsi bahsinde 
Fransız - İngiliz antantı, sok esaslı 

bir unsurdur. Zira, bu antantm 1eıa -
betinde hiçbir 9Uphe yoktur. Amerika 
birle~ik devletlerinin kanunlara mu. 
vafık nizam müdafilerine göster4iği 

müzaheret, Avrupa demokrasilerinin 
vaziyetini ancak tarsin edecek mahi • 
yettedir. 

Bu sebepten dolayı, B. Hulün nut. 
ku, bir sı:lh unsuru olarak telakki e
dilmektedir. 

Alman\•ay;ı 2öre 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman politik 

ınahfilleri, B. Hullin nutkunu totaliter 
devletlerin dahili ~::litikalarma bir 
miidahalc mahiyetinde telfikki eyle. 
me"ktedir. 

Londra, 17 (A.A.) - Resmi 1ngi. 

HABER - Ak§am postası 

Metresini 
yeraladı 

_.- BaştaraJı I incide 
- Haydi Sabahat, ver şuradan birkaç 

lira bana, ~r saattir seni bekliyorum! 
derni§tir. 

Sabahat bu sözlere artık dayanamamış 

ve: 
- Bu lAkırdtlan söylemeğe utanmıyor 

sun değil mi? Benim gibi bir kadının e
linden alacağın para ile mi geçinmek is.. 
tiyorsun? Kalk biraz da sen çalış; şimdi 
sana verecek param yok,, diye b~ş.. 

tır. 

Niyazi bu cevaba fena halde kızmış ve 
Sabahatin üzerine atılarak bir yumrukta 
yere yıktıktan sonra belinden çıkardığı 
bıçağını rastgele kadının ötesine berisine 
'Saplamağa başlamıştır. Sabahatin fer
yadına yetişenler kendisini kanlar içinde 
bulmuşlar ve imdat otomobilile Beyoğlu 
hastanesine kaldımuşlardır. Adliye tabi. 
bi Enver Karan tarafından muayene 
edilen Sabahatin yaralan başından, omu· 
zundan ve kollanndandır. 

Hftdiseden sonra firar eden Niyazi şid
detle aranmaktadır. 

TekmE" ;Je k»rnından yaralamış 
Düo akşam saat 19,5 da Mecidiyekö. 

yünde Kasım isminde birisi 32 yaşında 
Hüsniye adında bir kadını tekme ile kar. 
mndan ağır surette yaralamıştır. 

Hüsniye ile Kasımın arasında bahçe 
sulama meselesinden kavga çıkmıştır. 
Söz ile başhyan bu atışmada Kasım bir 
denbire kızmış ve Hilsniyenin karnına 
müthiş }jr tekme atmıştır. Hüsniye esa. 
sen evvelce kamından ameliyat olmu~ 
bir kadındır. Tekme, ameliyat olduğu kıs.. 
ma isabet ettiği için kadıncağız baygın 
bir halde yere yuvarlanmı~ ve yetişenler 
tarafından im.dadı sıhht otomobilile Bey
oğlu hastanesine kaldırılmı~tır. Hüsniye. 
nin ameliyat d~kişleri söküldüğünden ve 
dahilde de tahribat olduğundan vaziyeti 
ağırdır, Firar eden Kasım aranmaktadır. 
Müddeiumumi muavinlerinden Necati 
hMiseye ~ koymuştur. 

Kırım harbinde 
ölen 

F'rausız ve ltalyunlar için 
-w'9trt-ft.._.~ ... IHl.'978ödW' 
merasim yapıldı 

Kırım harbinde ölen Fransız ve 1 tal yan 
askerleri için, her sene olduğu gi~. dün 
de Feriköydeki Latin mezarhtrında i~ti. 
fal föreni yapılmıştır. 
Mezarlıkta Fransız ve ltal»an askerle

rinin bakiyelerinin üzerindeki ildi abide. 
ye çelenkler konulmuştu. Bunlar arasın.. 
da İstanbul kumandanlığının. Fransız ve 
ltalyan sefarethanelerinin, lstanbuldaki 
eski Italyan muhariplerinin çelenkleri 
vardı. Törende ltalyan ve Fransız konso .. 
loslan, ordu namına yüksek rütbeli bir 
Türk erkanıharp subayı, bahriye namına 
yüzbaşı Celil, .Fransız ve ltalyan askeri 
ataşeleri ile eski Fransız ve ltalyan mu. 
haripleri \'e lstanbuldaki birçok Fransız 
ve Italyan erkanı bulunmuştur. 

Evvela Kırım harbinde ölmüş 2600 
Fransız askerinin bakiyeleri üzerindeki 
Abide önüne, sonra ltalyan ftbidesine gi
dilmiş ve burada dualar okunmuştur. 

Sevdiği k ızla babasını 
öld üren adam 
yakalandı 

lki &ün evvel Çatalcanın Anarsa k~ 
yünde Osman isminde kör bir ihtiyarla 
kızı ZUlfiyeyi tarlada bıçakla öldür· 
dükten ıonra ortadan kaybolan çoban 
Ahmet bir bağda gece yansı uyurken 
jandarmalar tarafından yakalanmıştır. 
Katilin kanlı bıçağı da üzerin~e bu.. 
lunmuıtur. Adliyeye teslim edilen ka
tilin muhakemesi yakında ağır cezada 
ba9layacaktır. Cinayetin sebebi ih. 
tiyar adamın kızını 0Sımana vermek is
tememesidir. 

liz mahfilleri, B. HulUn nutkunu, A • 
merikan hükumetinin Avrupa hüku -
meti merkezlerini halen alakadar eden 
enternasyonal meselelerle gittikçe daha 
fazla alakadar olması sebebile, mem -
nuniyetle karşılam)şlardır. 

Dünyada sulhun istikrarı için de -
mokratik memleketlerin yaptıkları mü. 
cadelede Amerikan zimamdarlarının 
bu demokratik memlekete karşı mü • 
teaddit defa gBsterdikleri tesanüt his
ıiyatma, Londrada tam kıymeti ve
rilmektedir. 

16 

Çinde Japon hezimeti 
• 

Japonların ricat 
hatları kesildi 

Londra, 18 - Memleketin manen V'= 

maddeten tehlikede olduğunu resmen 
ilfuı etmeğe lüzum gören Japonya Çin
de günden güne lda.ha fena vaziyete 
düşmektedir. Japon Domei ajansmm 
resmen bildirdiğine göre, hüktlmet 39i 
milyon yenlik bir, Çin • Japon anlaş -
mazlığı istikrazı çıkaracaktır. 

Gelen haberlere göre, askeri vazi
yet Yangtse uzunluğurt.:a Çinlilerin le 
hinde inkişaf etmeğe devam etmekte 
dir. Japonlar bütılin cephelerde ağır 
zayiatla geri püskürtülmüşlerdir. 

13 de Hanyangı boı •. bardıman etmefe 
başlamışlardır. Tayyarelerin her biri 
50 ile 100 kilo arasında bombalar at 
mıştır. Atılan en a§Clğr 200 bombadaa 
600 sivil ölmüı veya yaralanmı§, 400 
ev harab olmuştur. 

Zehir 
kaçakçıları 

Oftn de altı erolo~I 
yakalandı 

H uangmeinin şarkında Susungun 
etrafındaki bütün sevkülceyş noktala 
n Çin kuvvetleri tarafından istirdad e 
dilmiştir.Bunlar şimdi müstahkem bir 
şehir olan Susunga taarruz etmektedir 
ler. Japonların ricat hattı şimdiden ke 
silmiştir. Taihu-Susung yolu Çinlile 
rin kontroli.i altındadır. Huangmei Çin 
lilerin elinde ve Susung da tehdid al 
tın.da bulunduğu için Japonlann Yant 
senin §İmal sahilindeki hareketleri ta 
mamile akim kalmış addedilebilir. 

Dün kaçakçılık bilroau memurları 

ıehrin muhtelif semtlerinde 6 eroin 
ka~çm daha yakalamıtlardır, 

Beyazıdda Çadırcıla.rda 59 numaralı 
Bursalı Çolak Ahmet ve Lh Recebe 
ait hurdacı dükkirunda yapılan araş

tırmada eroin ve esrar bulun.mut ve 
burasının bir zehir depoeu oDduğu an
laıılnuştır. 

Japon tayyareleri, askerlerin bezi • 
metlerini Çin şehirlerini bombardıman 
etmekle telafiye çalışıyorlar. Japon tay. 
yareleri Vuşangı bir günde üç defa 
bombardıman etmişlerdir. 

Bundan başka Beyazıdda Veyai, Ka
ıımpapda Lb Halda, Mdımed ve 
K8ÇO isimlerinde üç kişinin evlerinde 
ve üzerlerinde mühim miktarda evar 
ve eroin bulunmuştur. Hepsi mahkc · 
meye eevkcdilmiılerdir. 

Casus 
Cevaıtıırctyan 

Sivil ahaliden ölen ve yaralananlar 
binlden fazladır. Bombalann büyilk 
bir kısmı kalabalık mahallelere isabet 
etmit ve ekserisi kadın ve çocuk olmak 
üzere gayri muhariplerdcn yüzle.rce 
masumu öldilrmilştür, 

Bu akına 102 Japon tayyaresi iştirak 
etmiş :ise de üç gruba ayrılan 72 tane 
si Hupehin şarkından tam Vuhana ka 
dar gelmiştir. Japon tayyareleri saat 

Abdülhamid zamanında Ermeni 
Hm~ ilıtllll koml~laha lhti. 
W tefJebbllltl aalll ortaya 
s;ıktı? 

mıınıııı ıuıııunııtflflllfıtıımıt11'"'"""" ""'""""""""''""llltıtı 

Abdilllzamidin casıau Cevahirciyan 
ihtilm teşebbüsünü bütün delilltrile 
ortaya çıkardılı halde neden mahkilm 
oldu? 
Yirmiye yakın kişinin idam ve müeb. 
bet kürek, sürgün cezalarile cezalandı. 
nlmalanna sebeb olan yakın tari 
hin bu heyecanlı ihtilal hareketini 
HABER'de okuyacaksınız. 

Milyon avcısı 
Rom.anunız, yazımızın ~oklu~ dola71-

sllc konulamadı; öztlr dileriz. 

HAB~R'i okuyanlara 
Ha('§)eır, neşrnyat saha 
soınHdla,, küçük de oıea, 
bnır yeuıınonk yapoyor: Ştm
c.11nonB< D=Dafftada dört gün 
muınıteUDf ııaveıer v ere
cektnr. 

ilavelerimiz : 
1 - İnce, içli, gönül ve afk rom•nlan. (Bunlanıt bir~ Nıkılô Vllk'a· 

lardan alınmııbr.) 
2 - ( 16) sayfalık bir formada tamamlanacak bir vera iki P.Oliı hikiıeıi. 
3 - M~cera romanı. 

4 - Haftanın resimleri. 

1938 Resimleri: 
H~r hafta pertembe günleri verilecektir. ' 
19~8 resimleri adını taııyRcak olan bu ilivode ıeçen haftanın :dildiate M
ğer yerli ve yabancı hadiseleri fotoğrafla teabit edilecek, aynca aaa'at lor 
meli ~lan yerli &Örü§ resimlerile ıüılenecektir. 
Bu ilaveyi toplayanlar ~ir aene ıorıunda, ellerinde geçen bir ...Uk 'bütün 
hadiseleri resimle toplayan deierli bir cild kazanmıt olacak tardır. 

ma 
!:i Her halta Cuma giinleri verilecck~r. ' 
• Bunlar birkaç formada blUock büyük hlkDyelerlo, da.ha fazla stiteoek 
: rornaııla.rd:ın ibaret olacaktır. Tanmon' ve ec\'flınl,1 muharrtrlero yudmla-

1 

cak olan bu büyük blk9.ycl6rle ;romanlar içli, ince, gönlil rnace.r&larmı anla
tacaktır. Bir tiCDe itinde bu rsekil!c ,·erilecek 16 sayfalık fol'lll&Juııı toplan
ması da kütüphaneniz) zengbıler;tireccktlr. 

Her hafta pazar günleri verilecektir. 

16 sayfalık forma lsf~dc ya bir yahut iki tam hikiyc buluı1arakttr • 

Macera romanları: 
Her hafta salı günleri verilecektir. 
Her gün HABER'dc veriled Büridan romanı 8 büyük aayfa fonna halinde 
haftada bir verilmek Ü7.ere devam edecektir. (Büridan) tamamlandıktan 

/ 

sonra bmıun yeline ya yine blr ınaaen romanı, yahut da ciddi ve be.rkesln 1-
r;lne yanyne:lk fnyda.b eserler vetfleoektt r. Haber, b&ftanm muayyen gttnıe. 
rlpde 12 ''c 16 s:ıyfn çılmınkta devam c<lecck, ne,rlyatmda.kl :tenenittı ile 
aidn gau.etcnlz olmaf;a t.alıpmktıl'. 

--·-·-.. ·-·---· --·-· -· --·-· -·--------- • - 1 ·------
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llr. KAmll Gören 

Şi~li Çocuk Hıuıtaneıi Röntgen Mütehassm 

Beyoğlu Taksim, İst!l;lal Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40128 

1 
Pazardan başk1 hergün saat 1 S den 19 a kadar 

POR1'A T.lF R O N T G E N VARDIR. -----
Dr. S A A O ET Kamil <:törı:ın 

Emrazı intaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

.... ---·-~-· 

r T .. rk · A trasiti'ni l 
kışa bırakma. yazdan al 1 

Türk A trasiti'nin 
kalori randımanı hiçbir vakit kok randımanile mukayese edilemez. Son 

tecrübelerin daha teyit ettiği hakikat; 

Türk Antrasiti'nin 
Kok'a nazaran yüzde / ~ faik buluduğu bir daha sabit oldu. 

Satış merkezi: Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 5 inci kat 

Telefon: 44915 

Küçük yavrulara 
müjde 

Şirley 
Şirleyin ikinci forması 19 ağustos 

Cuma günü çıkıyor. Bir Şirley alan be.. 
davadan sinemaya gidiyor. M~,-..ı,:Ue· 

Fiyatı 5 k-unıştur. 

' 
Bıırsal{, kıır.ıclğcr ve mi 
denin ku urlu 1 leme~ 

1 

demektir. Bu tiç UZ\'Un ı 
131 1 lemcsinl tembl lçlı 
muhakkak gece yatar. 
keo \ 'e sabah aç kanının 
bir kah,·e kaşığı MAZ01'\ 
meyva tuzu alınız, alın· 

mıısı gayet liitif tesiri ta. 
.>Ii ,.e kolaydır. 

Muzun meyue l 
TUZU 

DUO ismi tnlilld ctlilebilh 

fakat DO tcrklb ne d 

ı tcsld t:aklld 

edileme~ 

MEYVATU.ZU 

E.~i~~·FER
1 

~Avt~ AHI 1 Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKOLTESl S. 
ASlSTANl 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik ••yüz .. meme, kann buruşuk

luğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M n c c ~ n e n 
8 den 10 a kadar IJ U 
Öğleden sonra Qcretlidir. Tel 44086 ı 

Heyoğlu. Parmak!rnpı. Rumt>li han. 1 ı 

.. im ......... , .... _. .. 

ferzi 
Yavuz Sezen 

Parls Kadın, Erkek Terzilik 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu·Parmakkavı 113 Gay. 
ret npartımnnı ı. 

~ ..................... .. 

........ lmJ~!!!31 .......... 

Türkiyede en ucuz ve 
eyi traş levazimntıdır 
Memleketin en hücra köşelerine ka. 
dar dal budak salan HALK bıçağile 
levazımatı OZ TOHK malıdır, Unut
mayın~ ki; sizç kendi milletinden baş. 
kası YAR OLAMAZ 

Sahihi: Fehmi Ardalı 
ve Mehmet Bozkurt 

lSTAl\TBUL 

Halk Traş bıça!:rı; 10 T; 15-Kr. 

Halk traş sabunu 20 
Halk traş makinesi 40 

Halk traş fırçac::ı 20 

Halk traş kremi 15 

"''U •t 'll•'lllfU tlhf •ı•oa., 

. ,. 

zmi narında 
SOVVlET 

Sınai mamulatı 
. d 1 hşr 

20 ağustosta açılacak olan izmir fuarındaki Sovyet pavyonunda, son rn° e Jar, o 
man makinesi,kombayn ve traktör gibi ziraat makinele ri,otomobil ve kaınyon ıcıriJc 
tomatik telefon istasyonlarile telefon cihazları, "SET,,markalı ampuller, ~~e jçiı' 
motör ve tesisatı,maden işliyen tezgahlar,alat ve ede vat, mensucat sanaY1

1 d"- i· 
yardımcı malzeme,dikiş makineleri, otojen levazımı ve S.S.C.B. fabrikaların 
mal olunan sair teknik mallar teşhir edilecektir. .. le' 

go! 
Teshir olunacak olan eşya Sovyet tekniğinin başarılarını bariz bir surette 

recektir. 

t11'' 
Sovyetpavyonunu gezecelC olanlar lCenClilerini alakadar eden bilcürnle d 

mulatı pavyonda alabileceklerdir. 1 c' 
Tekriik mallarının satınalma şeraitine ait İstifsarlar, İstanbul fstikli 

desi No. 443 te kain S.S.C.B. Ticaret mümessilliğinden yapılacaktır ;ı,. 
S. S. C. B. Türkiye Ticaret Mümessilli~' 

·veresiye 
· satı, - ve acentalarında 

~ADEM 
• 
1 

• 
1 i KT 

HORMOBi 
,·- rabıeuerı r-.er eçzanede arayım~. ~ f>oaıa "ulusu 1255 ttormoJJJl'I J 


