
Son Havadisler 

~-====================================================:ıı==ı::ı:z:============ -..::_ron: 23872 Sene: 7. Sayı: 2352 23 A{lustos ::::.. 38=-=s=-=A===L==ı============ 

Japonya 
Alman as1<eri müşavirine göre 

Çinde şerefsiz bir 
llıağlubiyete mahkünidur . 

; 

' ' 

tııııııerf 
~ n bir lıarb hile:t: Klnkonı;'da Japon tayyar<-lerlntn dikkatini Uzerinc 

eJotk ehemmi~ etli yerleri bomba.rdım andan korumak l~ln yapılan tahta Joko-

"--._ motif taklitler inden biri... ,.. Ya..."'181 .+ üncüde 

SovlJel - Japon ihtil6fı 

Harp için 
Japonlar gene vesile . "' 

mı aramaga 
s başladılar? 

0"vet bombardıman tayyare
lerinin hududu ğeçtiğini 

?01t iddia ediyorlar 
il Yo, 22 ( ~tar A. A.) - Bugün hariciye dıman tayyareleri üç defa Sovyet • Yan-
ı.. ~ti c h d k d "111fir ' llnıart(!si gUnU gazetelerin çu u udunun şar mmtakasm an ge~-
~- difi b' mişlerdir. Japon hUkfunetinin bu mesele 
"<lir '"' ır haberi resmen teyid etmek-• au h ile alakadar olarak aldığı karar, bu ana 

abcrc ·· S t b b ij • core, ovye om ar - kadar daha malllm dcğ;Jdir. 

ır hizmetçi kız 5 inci 
t.t~attan düştü, parçalandı 

:•:ıtuo~ı meyc!iall"laı cr;oll<an !Emine, 
consu<arDın eDDıriHdlce n U(açmak 

Q b~ll 1'a L , n ~ ~ Zd nil) [ ş 
ıt,, 11;sıınd . . 

lı· ~lığ, e garıp bir vak'a olmuş 
~d· Ortay 

~ 1'cnin . a çıkan bi rhi.z:metçi kız, 
biı.ı>'dıığu kPolıse aksedişi karşısında 

t t 1 Otku h ls c ~, . . ve eyecandan doğma 
~ ıçerısind . dU ctre y" e, kaçmak ısterken, 

§ere1c p uksekliğındeki balkondan 
l'aı. arÇala 

'iıı 11;sillld nnııştır. 
~~Sahihe Abdülhak Hamid cadde • 

''lld a apart t-d a, bir d ınıanınm kiracıları a. 
ııı.ı ır. Apa e nıusevi ailesi oturıı:ak-

ltıa rtırnan b . . 
tc

1
• • raıı da· ın cşıncı katında 9 
Sı t ltey· · 

tcll'bc 8taiı i 1 ışgal eden ailenin 
ti~ ti hiz~rnı~de biridir. Bir müdde~ 
pil~r köyıerdetçı sıkıntısı çeken İsrail, 

'(il\ en b" · ltr· ana 8 .• ırınde oturan ve a-
'lle b· ut getire k'" )" .. k :ı· 'it ır kı b n oy uyu, en ı. 

~"'~tllliştir ıS" Ulnıası hususunda tav • 
.. 1111 • ' Ut .. b 

ıq...._ e ısll\in..ıı ~u undan iki ay evvel, 
ıl. "'llş uekı köy)"• k . 
"«tı "e t • u ızını aıleye ta· 
tııı. bah,ed ernııliğinden, işgüzarl•ğın-
~tit erek al · it · ınnıasını iltimas et. 

tır;.. ll'ıine 
"'tlll "'' ' 20 ya ı uır it ş atındadır· saf göıü 

IZdır. ' . 

ilan 1~1eı1 1 el: ~\.JJ.~~ 

Pa~arrDnlk ya~ağn 
Satıcılar tatbikat şeklini 

kararlaştırıyorlar 
Bu sabah ayakkabıcalar toplanarak kundura1a

rın üç maktu fiyat üzerinden satllmasını 
kararlaştırdtlar 

Pazarlıkla satı~ın kaldmlmasına dair 
kanunun şehrimizde eylUlden itibaren 
tatbik cdilmğe ba)anması karan üzerine 
~rimizdeki esnaf te~ekkülleri Eminönü 
halke\inde toplanarak yeni \'aziyeti ince. 

lemektedirler. Bunlardan kavaflar ve a
yakkabıcılar esnafı bu sabah saat on bu. 

çukta bir içtima yapmı~lardır. Bir buçuk 
saat süren bu toplantıda ayakkabı imal 
edenlerle satanlar kendilerini alakadar e
den isleq görü~müşlerdir • 

Verilen karara göre, pazarlık usulünü 
kaldıran kanunun tatbikine başlanacak 
olan 1 ey itli tarihinde esnaf, dükkanların 

da bulunan bütün ayakkabılara üzerleıin 
de malın evsafı ile fiyatı yazılı birer eti. 

ket yapı~tmnağa mecburdurlar. Gene bu 
sabahki toplantıda verilen kararlardan 
biri de şehrimizdeki ayakkabıların üç sı 
rufa ayrılmasıdır. Yapılı~ §ekillerine ve 
kullanılan malzemeye göre bu üç sınıf 
ayakkabıya ayrı a;rn fiyatlar konulacak· 
tır. 

Dünkü top}aQtıda bulunanlardan on 
\iıllik bir be;.t *Yfdarat &lümOzdel:t 
bir haftalık milddet 'çinde cemiyetin ida. 
re heyeti ile beraber toplantılar yapıp 

bundan böyle yapılacak üç sınıf ayakka· 

BUGUN 
Büridan 

Romanını 8 sayfalık bir 
ilave halinde veriyoruz. 
Müvezzilerden muhak-

kak istevinız 

--------------------------

Dün !'ludan balı!wttlk, bu gün terko"u 

konuşacağız. 

MeHudunu lhtlyaeına Pıarfetmcyip de 
t'ğlenceıılne h&rcıyanlara no isim t"erlle
bilcceğtnl bilmlyl)ruz. l"alnız ~u nr ki bu, 

doğnı olmak şöyle dursun gülünçtür de. 
tııtanbul fe!'lti\"al için su bolabl:Jyor da, 

İstanbullu C\ indo yüzünü :>,kamak l~in 

Terkos bulamıyor. 

Bununla, Terkosun eğlence n süs için 
sarfedilmemcslnl istlyccek değiliz. Blli
rlı. ki Taksimde göklere yükseldiğini gör
düğümüz su sütunlan snsuzlann lhtlyaeı 
yanında hlttir. 

Terkosu lafla değil, bllfUJ ku'·' etlen· 
dlrmek, onu, hl~ blr semtte kesilmesine 
lüzum gö5tt'rmlyecek bir kudrete çıkar
mak llzımdır. Yapılmaya ba,ıandığı gö
rülen bu it azami derecede süratıendirl. 
lerek bir an evnl Unnal edi~lldir. ..... 

Doğu 
m n--vraları 

'11111 '1Udafaa Veklll 
EU\zığ'a gitti 

bmm evsafı ve fiyatlarım tesbit edecek-. 
tir.llk itçimamı perşemBe günü sabahı 
yapacak olan bu komisyona şu zevat ay. 
rılmışlardır. 

Bahçekapıdan Ziya, Çarşıdan Abdür· 

rahman, ve Muharrem, Karaköyden Ya· 
nas, Okçumusadan Jak Filipa, Tophane· 
den Tevfik ve Yusuf Ziya, üsküdardan 
Niko ve Cemal, Kadıköyden Burhan, 
Beyoğlundan O!yondor \'e Paçikakis. 

Sevmediği karısını 
boşandıktan sonra 

seven adam ' • Eski karısının yeni kocasını 
sokakta kovalıyaıak kur şun 

yağmuruna tuttu 
Bu sabah saat on buçukta Tarlabaşın

da. Pelsenk sokağından geçenler iki kişi 
arasında bir ö!Um yarışma şahid olmue
ludn • lindo t::'"kl sistem toplu bir ta.. 
banca tutan bir adam blrlslnl kovalamak
ta ve mütemadiyen ate§ etmektedir. Fa
kat onun bu katil arzusuna tabancası i
taat etmemekte, fakat o ateş almıyan tn
b:ı.ncasmın tekrar tetiğini çekerek ko
valadığı adamı yaralamak için ısrar gös-

tcrmektedir. Nihayet kanlı maksadına 

erişml§ ve kovaladığını Uç yerinden ya
rnlamışbr. 

Vaka knhramanlarmm iktsl de .Ama. 
vut ve seyyar sebzecidir. Yaralanan Sey
yid 28 yaşındadır. Okmeydanmda bos -
tanının yanında yaptırdığı bir kuJUb.ede 
oturmaktadır. Yaralıyan Maksud ise 
Tophanede oturmaktadır. 

(Devamı 11 incide) 

Fransız Başvekili 
/ şçileri hdf tada 48 saat 

Çalıştırmak istiyor 
Bu fikre muarız olan Nafia ve 

iş Nazırları çekildHer 
Paris, 23 - Daladye kabinesinde iki 

nazır dcğişmi.§tlr. Nafia nazırı Frossar L 
le iş nazın nnmadiye istifa ctmşlerdir. 

Dö Monzi nnfia nezaretine, Pomare iş 

nezaretine getirilmişlerdir. Her iki ye
ni nazır da cümhuriyctçi sosyalist parti-

sindcn<lirlcr. İstifa eden nazırlar da bu 
partiye mensupturlar. 

lslifalnrm scbclıi, ba§vekil Daladyenin 
kırk saatlik iş haftası kanununda tadil~t 
yapmak niyetinde olmasıdır. Dalndyc bu 
fikrini evvelki akııam radyoda söylediği 
bir nutukla ihsas etmiş, fakat kabineı:in
dckl nafia ve iş nazırlarını bu tasavvu· 
rundan haberdar ctmcmL,tir. Onlar da 
Ba§vekilin bu fikrini halkla beraber nu
tuktan öğrenmi5lerdir. 

Ualadyenin bu tasavvuru sol cenah 

W"" Devamı 4 üncüde 

Sol t'cnah lıtrllkl<'rlnl lçtlmaa çağıran 

Komunı ... t partisi meclis grapu Rcl"I 
Jak Düklo 

Orta Avrupada 
siyasi düello! 

Macar HUktl.met naibi Almanyayı 
resmen ziyaret ederken 

Küçük it.laf, Macarstanı gayri 
memnun ar arasından çıkar

mağa ça;ışıyor 
(De amrıl~l~inncgi&d~~~....iı~~t!.J!.!!.jll!!!~!!..!i~~~:!!....~.!.....~~~~~.I.ı.Jıııllal.J~r2Ml:l~LL__:__ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=-.-.-....:r.1ı111LllUlllıllldıL..~ 
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dladiselec,tifdcter. 
Prens Ojen 

adını taşıyacak 
kruvaz ör 

Vazan: Niı.amettin Nazil 
Macar krallık naibi amiral Hortinin 

karısı, Kil tezgf!.hlarmda denize indirilen 
bir kruvazöre vaftiz analığı yaptL Eğer 
bu gemi Prens Öjen adını taşmıamıı;ı ol
saydı ve hadise Viyananm siyasi mirası
nı benimsem.lş olan bir Alman~•ada ce
reyan etmeseydi üzerinde durmağa değ
mezdi. 

Amiral Hortinln Berlini ziyareti bile 
Jıılacariatanm istikbali etrafındaki endişe. 
lerl tazelemeğe kAfi gelirken bu Maca
riataıım prens Öjen adlı Alınan harb ge
m.laine vaftiz analığı etmeei, Avusturya
dan sonra, Macari.stanın da Alman silin
diri altmda kalacağını tahmin etmi§ olan

lara, yeniden hak verdirir gibi oluyor. 
. Macarüıtan için çıkar yol, orta A vru
payı tehdit eden kuvvetlere karşı, Orta 
A vnıpayı korumak fmkAnlarma malik 
kuvvetlerle birleşmekti. 

Bulgarlarla Metakaa arasmda imzala. 
nan SelAnik paktmdan Bonra, bir müd
det Macarlstanm bu yola sapacağı sanıl
dı. HattA orta Avrupa sulbünü tutan 
bloktan kendilerine teklifler de yapıldı. 
Fakat bu cihetle olan mUnasebcUerini 
earib bir bağlanma mertebesine yfiksel
teceğt yerde, Macaristan Alman tezglb
larmda, Almıınynnın Orta Avrupada 
vehmettiği cğcmenlfğe tarihi bir mana 
verecek gemiler vaftiz ediyor. Bu de
mektir kl Peıte, orta A vrupadakl talllni 
Almanyaya bağlamayı ve Almanya he. 
sabma Çekoslovakyayı, cenuptan bir 
parça daha sararak Myle bir hizmete 
mukabil ayak UstUnde durmak hakkını 
kazanmnk istiyor. 

Peştenln Viyanadan yapılan tahriklere 
uyan satılmI§ Macar partilerine bugUn
Jerdc fazla yüz vermiş olması ve fazla 
müsamahalı davranmaaı d~ bunu göste
riyor. Peşte Atman dostluğuna, yine IU
zumundan çok ehemmiyet vermeye baş
ladı. Blr Alman gemi.sine prens Öjen adı 
verilmesi bizce ancak bu bakımdan e
hemmiyetlidir. Yoksa böyle bir sembolUn 
ve bayle bir sembolde Tuna havzası mu. 
cadcleleri tarihinin bir bUyilk kıymetini, 
bir beratını, bir bUccetinl vehmedenle
re ..• sadece acınır. Kruvaz8re verilen 
prens Ojen admm değl§tlrilmeal ihtlmal
Jerini dUıllnen Daver'ln tel!şma l§tlra
ke blle lUzum g8rmeyfz, Bırakınız efen
dlın; salnamelerdckl adlar, devletlerin 
macera IJtlkametlerlnl bir parçacık ol
•un r6ze vununlar. 

~lzameddbı Nazll 

Bir ara ba denize 
dUşt ü 

DOn Kadıköyünde garip bir kaza ol
muş ve bir araba hayvanlan ve yükilyle 
beraber denize yuvarlanmıştır ... 
Kuşdilinde oturan sürücü Mustafa 

2748 numaralı arabasile dün Kadıköyün 
deki hal binasının önüne gelmis ve bu
radaki iskeleden un yüklemeğe başlamıs
tır. Fakat bu sırada herkes isile gücüyle 
meşgul olurken Mustafaın da içinde bU
lunduğu araba birdenbire yerinden kı· 
mıldamı, ve yıldmm hmyla koşmağa 
başlayan beygirler yakın olan denize 
doğru ilerliyerek arkalanndaki araba ile 
beraber sulara gömillmüşlerdıir. Bu ani 

., ~ ıw..: ... ::..._..... ..... 
Dün "Sauron:ı" yatı ile ve nandmna yolu ile tznılrden §Clırlmtze gelen Ba3vcldl 
Celal Ilayar, Hariciye vekili Doktor Amsla beraber yattan çıkarak Dolınabahçc 
sarayına ~tml~lcr, orada Cilmharreislmh: Atatilrk tarııfmdan kabul edllerek kcn. 
dllerlne lzmlr •eyahati hakkında maruzatta bulunmu_şlardır. 

n .yrııcııı" 
"- Birçok detalar tımlrtlcn memnuniyet havası lçenlncte ve neşe e _,,._ 
Bo defa halkı daha bliyUk bir huzur ,.e faaliyet içinde gördüm. Rerke.ste:~~ 
yet, hal ,.e ltiyo itimat gösteren rcnplar aldım. Mevcut bava, bandall ~· 
acyahatlcrfmle ölçülemJyecck kadar, insanda bllylik bJr sednç yara 
Selindm, bana verilen malürnatm ve realitelerin müspet netlcesldlt·,. ____......... Batyekil beyanatm<la kısaca demiştir ki: 
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iskele dubası 
\'apılmak üzere 
hazı rhk başladı 

Deniz Ticaret Müdilrlüğil İstanbul 
limanında son zamanlarda işlerin faz
lalaıtı~ını görerek ~imanın bazı nokta
lanna yenidcq ~mandıralar koymağa 
karar vcrmi§tir. Bundan başka eski _ 
dikleri görülen bazı §&mandıralar yeni. 
lenecektir . 

Diğer taraftan bundan bir müddet 
evvel vapurlardan rıhtımlara inecek 
yollculara kolaylık temini için verilen 
kararların da derhal tatbiki kararlaş -
mııtır. tık olarak Denizbank tarafından 
Galata nhtınu üzerinde seyyar ve oto
matik merdivenler yapılacaktır. Rıhtı. 

ma yanaşacak vapur yolcuları, bu mer. 
divenler vasıtasiyle kolayca aşağı inc
ceklcrdir. 

Bundan başka Sirkeci rıhtımında 

vapurların yandan yanaşmasını temin 
1 

için yapılması dilşliniilcn bilyilk duba 
1 

için de fen heyetleri tarafından yapılan 
t etkikler neticelenmek üzeredir. Duba
nın akıntılardan müteessir olmaması 

için tedbirler dü~ilnülmektedir. Duba 
yapıldıktan sonra Sirkeciye yanaşan 

vapurlannda yolcuları rıhtıma çıkmak 
için sandal yolculuğundan kurtulacak. 
lar ve duba vasıtaslyle doğrudan doğ. 
ruya rıhtıma ineceklerdir. Duba Sirke
ci yoku salonunu önüne yapılacaktır. 

---<>--

fUrhliuşu kampların· 
da faaliyet 

Temmuz ortasından ağustosun on 
beşine kadar Türkkuşu motörlü tayya. 
yare mektebinde 788 &aat 25 dakika 

surmU§ olan 4514 uçuş olmuş, İnönü 

kampmda ise bu müddet zarfında 9481 
uçuş yapılmıştı. 

Motörlü tayyare mektebinde yalnız 

başlarına motörlü tayyareler üzerinde 
·uçmakta olan talebenin saysı otuz ldo. 
kuzdur. Her iki kampta yapılmış olan 
bu 13995 uçuşta en küçük bir kaza ve 
arıza olmamt§tır. 

11 '70<0 Lnıralolk rlYışvet ieekBftfFD Fransız 
klübü yan91~1 Maznunlar tahkikat 

yapan memuru suçlan
dırmağa çalışıyorlar 

Kıymetli eşyanı . ~ 

kurt arı ld ıgı 
un laşı lıyor eJ-ve ııi· 

Onyon Fransez klübünde çık Jı~.-ı· 
nanm bir kısmını yakan ~raııgııı a#ıc
daki tahkikatı mliddetumuınl ~u 
rinden Kemal idare etnıckt~~ 0tdııl1' Mahkeme heyeti bu memurun m azisi 

hakkında yeniden malt\mat istenmesine 
IUzum görmedi 

Binanın 80 bin liraya slgO ıııal~· 

anlaşılmıştır. DUn bazı kilnsel~·etflld' 
malına müracaat edilmiş, yangın tıe çı'J' 
keşif yapılmıştır. Ateşin ne sure Bir gümrük muhafaza memuruna 1700 

lira rüşvet teklif eden Lüsyen Jüber ~ir
keti erkanının mahkemesine dün üçüncü 
cezada devam olundu. 

Geçen celsede, suçlu vekillerinfin isteği 

üzerine mahkeme, muhafaza memuru 
Süleyman Bennövalin evvelce «;alıştığı 
gUmrükler \'e Neft Sendikat şirketinden 
ne suretle a}Tıldığının alakadarlardan so 
rulmasına karar vermişti. Mahkemenin, 
bu müzekkeresine gelen cevaplar okun
du. Bunlardan Neft Scndikattan gelen 
tezkerede şöyle denil~yordu. 

" Yanımızda çalışırken Süleyman Ben 
növale maliye ~ubesine yatmnası ic;in 
para vermiştik, fakat kendisi bizden pa
rayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. 
Nihayet günün birinde de görünce, bize: 

- Paraları vergi için şubeye yatır

dım, dedi. 
Halbuki yaptığımız tahkıikatta bunun 

yalan olduğunu anladık. Paralar maliye_ 
ye yatırılmamı~tı. Biz de bunun üzerine 
kendisini mahkemeye verdik. Duruşma 

sonunda hapse mahkQm oldu.,, 
Arkasından Muhafaza Umum kuman· 

danlığmdan gelen cevap okundu. Bunda 
şunlar yazılydı: 

"- Lüsyen Jüber müessesesi döviz 
kaçakçılığı yapmıştır. Sebuh ve Jan da 
yüksek ücret aldıktan halde maa5lannı 

az göstermek surctile vergi kaçakçılığı 
da yapıbmştır. "Jüber .. firması Sondaj 
şirketi namına ahnm15tır. Sait o şirketin 
saUihiyetlıi \0ekillerindendir. 

tığı henUz belli değildir. oıduPd 
Diğer tarafta klüpte mevcut ette l'P 

dUn yazdığımız çok bUyük kl)-ııı ~D' 
Ps.Şll w 

belin halılariyle ZambaltO -"si'oıı 
J)t:J> • 

nundakl kıymetli porselen kO 
t dJr· 

rrnrn kurtarıldığı anlaşılınak a 

Süleyman Bennöval kumandanlıktan 

lisanen aldığı emirlerle de tahkikat yapa
bilir. Baıµntidürlük emrile Jüber hakkın. 
da tahk~ata girişmişti. Tahkikat kanuna 
uygun yapılmış ve şirket evrakı müddei· 
umumiliğe verilmek üzere alınmıştır. Sü. 
leyman gümriikte çalıştığı sırada bonser
vis alarak ve kendi arzusile işin<len çık
mıştır. Şeker ithalatı i~inde de tahkikat ==================::::::::;::;;.ed:;iltl" 
sonunda bir sur;u olmadığı anlaşılmış. aldık. Vazifemizi yap3C3~ :!a ~ 
tır . .,, Evrakı topladılar. Muh;af oddtt • , 

Cevaplardan sonra suçlulardan Saidin danlığına telefon ettiler. Bır tJl d~ ~ 
vekili söz alarak dedi ki: ra Süleyman ile birkaç .meınur g651-e 

"-Neft Sendikattan gelen cevap görü· di, Süleyman bana bir tezkere ;/ 
yorsunuı ki iddiamıza uygundur. Yalnız rek: yıı>~O#' 
Muhafaza kumandanlığının cevabı mah- _ Burada ipek kaçakçılı~ f~ ~ 
ke..'11e sualine ce\'ap teşkil etmez. Sonra muş. Resmt kıyafetli bir Jlll.llt:urt~ 
gümrüklerden neden çıkarıldığı hakkın· muru da şantaj yapıp rüşV~~ eÔ.J 
da da Muhafazanın değil gümrük zat iş.. istemiş, lQUen bana biraı ) ca.Sııı1 ·,.1,, 
lerinin cevap vermesi, lazımdır. Bunun de müessese memurları 501'3 dedi .. ' tıt' 
yeniden sorulmasını isterim. Son daki- tere doğru cevap versinler.. defl il' 
k d b. c.e)' 

a a da Süleymana ait bir şey daha öğ· rnurlara sordum. Böyle ır > ~t' 
rendik. Süleyman vaktile Uzunköprü in. teri olmadığını söyleciler. g6tOrıı1 b~ 
hisarlar muhasebecisi iken evrakta. tah· Gümrük memurları ev_r~k.1 ıaıı>311~,
rifat yapmaktan Ye ıılmmet ve ihtilastan rine müsaade etmediklerı ıçifl ....ıd311 

d bll1" 
üç ay hapse ve altı ay da me.muriyetten odaya koydular. Sonra an ıı'~ 
mahrumiyete mahkfun olmuştur. Bu rak götürdüklerini du)'d~:ıe J'lltı 
mahkQmiyeti de Üsküdar hapishanesin. 5ehuhun karde5i Karnık l rdiltf·ol ' :. . d ve . 
de geçmiştir. Bunun da sorulmasını iste- ve Ojeni de bu yolda ıfa. e erıilıtlı? ~ 
rim.,. • Arkasından evvelce diinl1ı.ıltidd1ıı 

muhafaza memurlarından 1\ 1'ı;.ı 
Mahkeme bundan sonra §'\bitleri din· 

!emeğe başladı. tik şahit olarak mütekant 
kolordu kumandanı Şevket dinlendi, 
§Unları söyledi: 

"- Bir gün J überin yazıhanesine git. 
miştim. Bu sırada içeriye birkaç resmi 
ve sivil muhafaza memuru girdi. Burada 
kaçakçılık yapılıyormuş, arama emri 

.nldı. O da ,: d dalÔ J· 
- Necmi ile barebr 0 ~- d \<(' 

U.11>•''' cfi11 
çuvala doldurup zabıt yap 53i .h ,-< 

Bundan sonra suçlularda~. set'ı»' 
kili milekkilinin tahliyesırıı. ~· 
Janm vekili de: 0 ~ ~t~ 

Mdise etraftakileri şaşırtmı, fakat bir --------------

ıroınıiec ını a m ca 
D sp~ ırtnzm ecn 

• 

el irse eıer~ 
- Suçlu olması ta.zıı:n g bt5t g 

cak Jüberdir. Halbukl o ser ı.ı>rorııt'"' tı" 
müekkillerim mevkuf bı.ıluP tebİ~ d' 

Diyerek onlar da tahliye t~~dt ~' 
müddet sonra kendilerine gelenler yakın 
olan itfaiyeye haber vermişler ve derhal 
gelen grup arabacı ile beygirleri deniz.. 
den kurtarılmıştır. 

Romanya An ka rada 
BDyOk elçll l k aeacak 

B1ed: 22 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 
Romanya hükOrneti Ankara, Belgrad. ve 
Varşovadaki orta elçiliklerini büyük 
el~le yükseltecektir • I 

lundular, ve Aziz, Necıni istt11• ~ 
hidin dinlenmesini istedilef· tcısS ti~ 

Bundan sonra mahkeITled·~t ite ~ı11 
zakere yaptı. Ve Neft Sen ~efl ~ '(JtjJ 
faza kumandanlığından g tılifeSifll ıfJ 
kafi görerek, suçluların ta }ıkeıııt>°' 
etmediğini bildirdıi . . M~ 
ğustosta devam ediie<:ektır. •,.... 
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Yıldönümü 
SUN yirııı.( biri... Aile bil

~erinıden öğrendiğime göre 
111 evvel olduğunu söylemiye-

1'ubl •fuatoaun dokuzunda doğ-
0.Cea aaırU rwnt tarihle ef. 

l.l'aaında on ikl gün fark var
oıı iki daha yirmi bir .•• Yani 

btlan Yazdığım saatte kendim 
bir yıla başlıyorum. Derhal 
ki hiçbir ehemmiyet verdi

uyanchrmağa, hayatımın 

r"'"lll~ ... u yapmağa kalkıştığını 
doğum tarihimi bildiğime 

• •duJır. Yaşımızı bilmek Ji. 
~ ~ ınUhim hadisenin hangi 
~-acı laatinde olduğunu da bil
filçhlr ltlzuın yoktur. Yaş, cemi

ızı allkadar eder: insan ya
&akere çağnhr, memuriyet a-

edllir... Fakat yıldönlimü 
• ancak kendimizi alakadar 

11 IÖyllyeyim, yıldönllmlerin. 
~ tbneğe kalkan Türklere fena S: tıun. Bu, eskiden bizim has Yoktu; ancak Peygamberin 

~ ....:- MevlQd kandili, tea'id edi
.. "' liaınidin doğduğu günde de S )&plJlrdı ama zannederim daha 

~ t._ ~ ldet, padleahlar için bile yok-
\ııa anlarda, bir ihtiyaç duyuldu-
~ ::eu• ıırt !renklere benzemek ö
iıı...~ bu &det de başımıza çıktı. 
~ llıt ": katoıı.k veya ortodokamu-s; un adma "iaim gUnU,, diyen s:: bilnıezıer de var. Halbuki 

~ e •e ortodokalarda isim günü, 

'-' ~~Yle f~te onomastlque bir 
. '11 ~ -nufu gUıı değil, adını taşı-

~· S 'Ya'nın yortusu yapılan gUıı. 
~'" bir Yorgt, isterse ilkteşrln
""~ Olaun, laim günü Aya Yorgl 

~-~ Yani - yanılmıyorsam - 23 
\~ilıııanlarda, musevilerde, pro-S böyle bir ıey yoktur, onun 

lın gününden bahsetmek 
~ C olur. 
~: tarnıı bilmek istemezdim 
~ ~ bilince, aldırıg etmek iste
~..:_.~~~ bize hatırlatıyor ve 
~ ~·~ ihtiyarladığımızı, bu 
~ fa..: reDkler ve kokularla gülüm
'-~ ölümlü bir dUnya oldu • 
't S kakıyor; insanı zorla hüz

~~e Yor, Doğumunun yıldönUmU -
~ ~lınıeler için yılm, kederli 
'-~ eğe mahsus bir günü yok-,'\!, bir ile diye kalkıp da başlan
'-.._~ ley Çık&rmJ§lar? ..• 
~ ~~lıyanlarla alay ederler; 
-._' hıı lıuıanın kendini birkaç ıe
~ ..,,_, C 16ıtermek istemesi, buna 
~ ~ d1nt kandmnağa kalkması 
!'ıİ '• bir ley olamaz. Fraruıız filo
~~•Ue Ytlz yaşında ölmUı; bir 
ııt"""ll blıt Clbt ihtiyar bir kadm ona: 

.. , 'Uıuttu mu ne?,, deyince fL 
li, l'"-t hatınna getirmeyin!,, de -
it:' tlııı lakııyaıı adamlarda böyle, 
~~ ,. Azran•ı heaabmda şa
~ .__ Vardır. O bizi unutınağa S bit "ht her Yl1m muayyen bir gü
~ ilt Ollt daha kocadığmuzı UAn eS ~~ hatırlatmağa bilmem ne 
~ te hlt · eıı lytıt yaşımızı kendi
~ 'Yt bUınememtz, unutma-

s. ~'Uıı Ml'ını biri... Bu günün be. 
~ .._tı.. .. ~ )'JldönUmU olduğunu 
~ dt ]r~Ydtm; hatırladıktan 

' halısını etmeseydim! ... 
ctın11ııu bana zehrettL 

Nurullah ATAÇ 

Ilı Doğu 
'-İı11~n .. vralar1 

e11
11dafaa Veklll 
11A'a glttı 

~~ S ~ ~ lliıu Müdafaa vekili ge-
~~ 'ket P dilıı hususi trenle E
~'le ,ı:.tı. Seyahati doğuma
L.ıl~ it dardır. Malum olduğu 
~ ~ Urnıay başkanı Mareıal 

da dofuda bulunmakta -

/3 

? 

Amerika kadınlarını peşinde 
sürükleyen gençl 

, 
' 

Kim olduOunu 
unutan kız 

Resmini gördüğünüz bu kızın kim 
olduğunu ıöyliyemiyeceiiz; çünkü bu. 
nu kendisi de bilmiyor. 

Londra sokaklannda batıbof ve ce
binde bir iki kuruı bir para ile dolapn 
bu kızcağızın aklına sakatlık gelmit ve 
kim olduğunu unutmu1tur. Polis, ken
disini iade etmek için ailesini arıyor, 
bitenin haber vermesi için de resmi 
bütün gazetelerle neırolunuyor. 

Otomobil kazası 
Bir kadına, evli olduğunu 

unutturdu 
Bir otomobil kazasından sonra bey

ninden yaralan bir kadın, kocasının e. 
vine gi:ieceği yerde on iki sene evvel 
gelin olarak çıktıiı annesinin evine pt. 
mittir • 

Hadise 1ngilterede cereyan ediyor: 
Kadın bir gün, kendisinin kullandı· 

ğı otomobilde giderken baıka bir oto
mobile çarpıyor ve hafif surette yara. 
laruyor. Yarası batından olmakla bera. 
ber, hafiftir ve civardaki eczahanede 
te:iavi edildikten sonra tekrar otomobi
line biniyor ve &idiyor • 

Fakat, yolunu p§Jrmııtır. Bununla 
beraber, farkında değildir. Çünkü kaza 
esnasında sarsılan beyninde bir sakat
lık hasıl olmuı ve on iki sencdenberi o. 
lan hadiseleri unutmuıtur • 

Kadın, on iki ıene evvel kızken, an. 
nesinin evinde yapr.dı ve bir fabrikada 
çah§Jrdı. Kazadan ıonra da, o günden 

bugüne kadar olan hatıralanru unuttuğu 
için, kendisini gene genç kız ve fabrika
da çalııan bir itçi zannediyor. 

Eve &ittiği zaman annesi hayrette 
kalıyor. Kızı ise, &ayet sakin bir halde: 

- Fabrikaya geç kaldım, beni içeri 
almadılar, döndüm ,geldim, diyor. 

Annesi, ıaıınyor: 

- Sen fabrikada çalıımıyorsun ki! 
diyor. Kocan nerede, niçin o da gel
medi? Çocuklann ne yapıyor? • 

Kadın, kocasından ve çocuklarından 
bahaedince: 

- Şaka mı ediyorsun, anne 1 diyor. 
Ben evlenmedim ki daha 1 • 

Bu sefer kadının annesi pfınyor ve 
kızının deli olduğupnu zannederek hay. 
kırmıya baılıyor. Gelen konu komıu 
vaziyeti anlıyor ve doktor çağnyorlar. 

Şim:ii ,evli olduğunu unutan kadın 
bir akıl hıltabıuıesine kaldmlmıt ve 
tedavisine ba•lanmııtır. 

Milyoner kaynatası 
Güzel erkekler klQbQ mQessısını 

Niçin dava etmiş? 
O gün Los Anceelete adliye blnasmm 

kapısı önünde bir alay husu.at otomobil 
durmuıtu ve mütemadiyen de geliyor
du. Otomobillerden çıkanlar ekseriyetle 
kadındı ve bunların hepal ıehrin en ki
bar ve zengin ailelerine menaup kimae
lerdL 

Şehre o gUıı celmle olan blrllt, hldl
ıcnin ne olduğunu bilemez ve tahmin de 
edemezdi. Fakat bütün Loll Anjeles a
halisi için o ıUn ıörWmekte olan dava 
malQmdu • 

Mahkeme salonunu dolduran ilk ka
dınlardan biri, yanındaki yabancıya me. 
seleyi anlatıyordu: 

- Dava, "Güzel erkekler klUbUnU,, tu
ran ıencln davası. Vilyam Surj isminde
ki bu genç, hakikaten bu klUbün reisliği
ne llyık bir dellkanı. Apıa, görseniz! ne 
gtlzel bir delikanlı! g1lzelliği sade çehre
sinde ve vücudunda değil. Bütün hali, 
tavn, konueueu ve hareketleriyle dün -
yanm en güzel erkeği. .. 

"Vilyam Amerikada bundan iki Uç ae
ne evvel meıhur olmue ve ade Loll An
jelesin kadmlan değil, bUtUıı Amerikan 
kadmlan peıinden k011Daya bqlamqtır. 

Fakat, bütün kadmlarm Atık olduğu 
bu genç, yalnız bir kıza tutulmuetur. Bu 
aşkmda belki pek de akılsız hareket et. 
miyordu. ÇünkU sevdiği, bir milyoner kı
ııqrr ••• ~ ~ qpıı ~r-~or.. 
ıJ ve~~ l\t a-t\ınlerde 
yapılmak üzere teıbit ediliyor. 

Fakat, tam bu sırada ortaya l§te bu 

dava çıkıyor. Vllyamı, müstakbel kayna
tası mahkemeye veriyor. İtham ettiği 
cürüm, dolandıncılık. Llkln, nuıl bir do
landırıcılık bilmiyoruz. Mahkemede bunu 
l5ğreneceğtz .•• 

O günkü muhakemenin kahramam 
hakkmda bu mal(Unatı aldıktan aonra, 
davanın neden dolayı açıldığını daha 
fazla merak etmemelt kabil değildir. 

Bunu da, muhakeme bqladıfı zaman 
öğreruyoruz, 

Reüı aoruyor: 

- Mister Vilyam Surj, dolandıncılık 
cUrmU ile itham olunuyonıunwı; Uitfen 
hah eder mlsinla ! 

Mahkeme heyeti hwıuruna geldiği za
man davayı dinlJyenler tarafmdan g(l .. 
zelllği tekrar tudlk olunan yakqıkiı ve 
kibar tavırlı delikanlı, gayet sakin bir 
halle cevab veriyor: . 

- Anlatayım, bay reli ..• O zaman gö. 
receblnlz ki hareketimde nç teetil e
decek hiçbir ıey yoktur. 

Evveli, kendimden bahsedeyim: mes
lekim maklnlatllktir. Fakat bundan iki 
sene evvel iplz kaldım ve o samandan. 
beri boştayım. Benim gibi genç ve güçlü 
kuvvetli daha birçok arkadqlanm var 
ki, bileklerinde altın bilezikleri oldufu 
halde bugün bo§tadırlar ve her gUıı aç 
kalmak tehlikem geçiriyorlar. 

Bir gün on dokwı Jdei bUyllk bir masa 
etrafmda toplanmıe, konueuyor ve blru 
da içiyorduk. Birdenbire aklıma bir fikir 
geldL Arkadqlara, fl5yle bir ıey tek • 
lif ettim: 

"- Bakmız çocuklar, decii!D. Biz bu
rada hepimiz genciz. Fakat çalıerp para 
kazanamıyoruz. Bunda kabahat bizim de
fi! ; çilnlcU lf yok. 

Bunun yeglne çareal birimizden biri
nin gaYrimeeru olmamak eartlyle, bir ıe. 
lir temin etmesi ve diğerlerine yardunda 
bulunmasıdır. 

Fikrim ıu: hepimiz paramızdan bil' 
kıammı bir araya toplıyalım ve aramız
dan birini seçelim. Bu arkadq, topladı
ğmıız parayla gllzelce giyinecek ve pllj· 
lara, eğlence yerlerine, zengin muhitle
rine kadın avlamaya gidecek. Bulduğu 
zengin bir kadını veya km kendüılyJe 
evlenmeye davet edecek. Zeasln bir al-

lenln damadı olan bu arkadaş, herhalde 
blzl unutmaz ve dalma eğlencelerine iş
tirak ettirir, arada sırada bize de, va
desiz oııiıak üzere, borç para verir .• ,, 

Vllyam Surj'un bu fikri alkıglarla ka. 
bul ediliyor. Hiklyenin ondan sonraki 
Immı da kendiliğinden anlaşılıyor: 
İplz delikanlılar bu pllnı tatbik için 

bizzat Vilyamı intlhab ediyorlar. Çünkü 
Vllyam onlarm da teslim ettiği gibi, iç
lerinde, kadmlan en fazla teshir edebi
lecek bir delikanlıdır. 

Vilyam bu işe memur edilince, arka
dqlannm bir araya topladığı parayla 
g1lzelce giyiniyor ve ıık bir delikanlı o
larak Loı Anjeleein kibar muhitlerini, 
plAjJan ve ote.llerl dolqmaya çıkıyor. 

Nihayet, buralardan birinde (ismi giz
li tutulan) bir milyonerin kızıyla tanqı
yor. Fakat, onu vazife icabı ( !) değil, 

hakikaten ıevlyor. Kız da onu seviyor 
ve evlenmeye karar veriyorlar. 

VUyam, kızı severek evlenmeye davet 
ettiği için bunun bir dolandırıcılık sayı • 
lamıyacafmı. eu.aen kıza, kenclieinfn fa
kir olduğunu aöyledlifni ileri. •ürüyor ve 
beraetlnl istiyor. 

Milyoner de evvel& kızmm Vilyamla 
evlenmesine razı oluyor. Fakat sonra
dan, nasılea, Vllyamm vaktiyle arkadaş 
lanyla konuetukJanaı llabV lilt:y~"\'e 

~· .......... ~ 
Şimdi, Vil)'&Dl auçtu mudur, defli mf. 

dir? Loa Anjeles mahkemesi uzun mUd· 
det bunun üzerinde dUşUnUyor ve niha
yet, delikanlmm, kızı gayet meını yol
larla evlenmeye davet ettiğini, arkadq. 
lanyla konueulan ıeylnee ancak bir ea
ka telikkl edileceğini, çllnkU mllyoneri,n 
kızmdan o razı olmadıkça para kopara
cak bir hileye baıvurmadığmı göz6nün
de bulundurarak, beraetine karar veri-

......... •ent ............. taklld eden 
ba ge119 im v\leudunu onlar gibi örtmU1-
ttlr. Bu 1938 Han-ası, eğrelttotu yaprak
lanndan lba.rct olan elbisesiyle hiç de 
fena görünmüyor. 

yor. 
Bundan sonra, Amerikalı milyoner de, 

kızmm "dUnyanm en güzel delikanlıaı ve 
güzel erkekler klUbU reisi, ,ile evlenme

sine razı olmuştur .. 

Milyoner kadın 
Dargın kocasile Venedikte eğleniyormuş 

Barbara Hutton kocasiyle olan son 
davası bitince derhal Venediğe iitmlg
tL Bu seyahate •ebeb olarak kendisi, 
biraz istirahat etmek istediğini, çUnkU 
eon dava eanasmda ıinirlerinln bozuldu. 
iunu eöylUyordu. 

Fakat, pylalara göre, kontes oraya 
bqka biriyle evlenmek Uzere gitmişti. 

Hattl bunun ıengin bir adam olduğu 

eöylenlyor, yalnız ismi ilAıı edilmiyordu. 
BugUıı haber verildiğine göre, Barba

ra Hutton Venedikte kocası kont Re -
ventlovla beraberdir. Onlan beraber Ve 
nedik pl&jmda banyo yaparken, pl&jm 
lokantumda yemek yerken görmüşler -
dir. Sonra, kontla kontes bir saat kadar ... 
çok harareW bir eekllde görüşmüşler, 

Mal(Undur ki Barbara Hutton bilyllk 
bir milyonerin kızıdır ve babası ölünce 

mirasa konacak yalnız kendlai oldufu 
için "dünyanın en zengin kadmı,, unva
nını taşır. 

Kont Reventlov ise Danimarkalı bir 
asilzadedir ve uzun mUddettenbert kan
smdan ayn yaşamaktadır. Karısmm ya. 
nmda yaşıyan oğlunu kaçırmağa teıeb. 
büs ettiği hakkmdaki iddiadan sonra a
çılan son daY& neticesinde yine kan • 
smdan resmen boşanmamq, fakat ayni 
gekllde ayn yqamalanna karar veril • 
mi§tir. 

Bugün Venedikte kaneıyla buluıup 

konuşması birçok p.ylalara eebeb ol
maktadır. Kimisi kontla kansmm ban -
l1P beraber yqıyacaklanm söylUyor. Ki
misi de kontun, altı yagmdald oğlunu 

kendi yanma almak için çahgtığı kanaa
tindedir. -- - - --- -

Tevazu 
T EVAZU çok yerde iyi, birçok yerde de fenadır. Tevazuunu yerinde 

kullanmak sanatini elde etımş olanların cemiyet içinde bulunduklan 
mevki meydandadır. Nicelerini tanırız ki hakkile ehli bulundukları meseleler 
konu,1.ılurken bile dudaklarını kapamayı, kalemlerini oynatmamayı tevazu. 
Iarmın icabı sayarlar. Bu gibilerin mevkii de malQmdur. Tevazuun en yük.. 
sek perdeden konuşmaya hiç de mart bir haslet olmadığını üstadımız Abidin 
Daverden öğreniyoruz. 

"Barbaros günü,, adını tajıyan makalesindeki son cümle, tevazularına 

kurban gidenlere bir misal, bir ders mahiyetindedir. Üstadın irşadı, kendile. 
rini !evazuun çarkına kaptırarak göz açamıyanlann gözlerini açtıracak de· 
recede kuvvetlidir. Haddizatında çok mütevazi, çok nazik. çok değerli bir zat 
ela.'1 Abidin Daver, bize, icabı halinde tevazua nekadar bağlı kalmak lhmı 
geldiğini gösteriyor; diyor ki: 

rı Barbaros illtif aU fit Preveze günil için, §İmdilik aklıma gelenler bundan 
ibarllllı. Daluı başka fikirler IQnİlı olursa onlan da yazanm.,, 

R 
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• Cnh·crsite edcbhnt fnkulte inde yabıın 

et diller imtihanı 2 eylülde, inkıliip tnrilı ı 

ikmal imtiluınl:ırı da 5 'c 2:ı eyltılde yapı· 
lac:ıktır. 

Liselerin on YC on birinci sınıflarında 
ki lelsde der'ilerl müfredat programında, 
talebenin daha iyi anlnyal.ıileceği şekilde 

hnzı de~ışiklik yapılacaktır. Felsefe rnıınl· 
!imlerinin bir kursa tabi tutulmaları dıı 

muhtemeldir. 

f-fABER - J\.ltsam postan 

M n K n 

• Atatürk köprüsünlin üst kısmının inşn 
alımı geçilmiştir. Bu sebebtcn deni:ı: nakil 
''asıtnlnrının dubaların ınilı\"erlnden 200 
metre uz!lklıktan geçmeleri lüzumu bildi. -----------------------------·----------------------.:....----· 

rilm~şı:~~:ınbul flkmektep öğretmenlerinin T u·· r k malın 1 mu·· şte r ,· Kuvvetli kol 
mesken bedellerinin bir kısmı 1 eylCılde B 
tevzi eclilecekllr. ır zenci daha beyaz 

• Yüksek ledri at direktörü Cevat dün • • 1 
• k 1 k. l • . . b. 

Üniversite ''e gü:ı:cl sanatlar akademisinde g o z u a p a 1 f8 lp 8fJ0J hırer ırer 
yeni sene lıa:ı:ırlıkları hakkında tetkikntırı yeni vor 
bulunmuştur. J 

• Şehrin muhtelit semtlerinde yapıla· ı b • ı ı • d,. Spor sahaeuıda Coe Luiz gibi bir zen-
calt olan ('OCUk bahçelerinin yerlerini tes. a a 1 m e 1 1 r el boksör daha bUylik muvaffnkıyetler 
bit edecek heyet tetkiklerine de\'am et. kazanmakta ve beyaz raklplerlnl birer 

mektedir .. eocuk bohı:eıerının kıştan evveı yarın şehri mlze gelecek olan Ik ti sal Vekl li btrcr mnğlflb etmektedir. 

bl~r~::~!:eli~~~ı~~~~:~~~~ması hakkında· lzmlrde tUt•co la 8 hR 1 R 1 dı· Henıi Armstrong tUy sıklet dünya 
ki proje ticaret odası tnrahndan tetkik e r r uy e Su y e aamplyonluğundan sonra Bnrney Ros'u 
dilmektcdlr. Bu usulün b:ı:ıı csnar itin ıaı: Izmir, 23 (Hususi) - İzmir ihra - itinalı hazırlanması dileğinde bulundu- mağlf1b ederek yarı ortada da §ampiyon 
biki kabil olmıyacağı, tOnkü oturduAu yer ca ttüccarları dün Ticaret Odası salo- lar. olmu§tu. Son defa, gecen gUn Nevyork-
uıak olan bir dükkdncının öğle tatilinde nunda iktıast Vekili Şakir Kesebirin Vekil: ta hafif sıklet §ampiyonu Lu Ambcrsi 
de dükkı'inında kalmaJ;a mecbur olduğu ba,cıkanlı"ında toplandılar. Saat onda B · ·· · d d' A de 15 ravndda ma"'lüb ederek bu 11::ım-sörülmektedir. ~ 6 - en sıze soı: verıyorum, e ı, r. 6 

,. 

• Cumhuriyetin on beşinci yıldönfimU ba§lıyan toplantı saat on dörde kadar zulannızı yerine getireceğim. Fakat siz piyonluğu dıı. kendisi almıştır. 
mfinasebetllc hıı:ı:ırlanan statfslfkler arasın devam etti. de bana söz veriniz, iyi denk yapanla· BugUn, Henrl ArmEtrong Uç dUnya 
da maarif \'ekdletl de bu on beş sene itin· içtimada bazı meb'uslar, iç ticaret rın tütünlerini daha yüksek fiyatlı sa- §ampiyonluğunu birden elinde bulundur-

de bütün mekteplerin me:ı:un adetlerini ncş umum müdürü, ticaret odası ve borsa tın alınız, onlan teşvik ~ini~. ma\ttadır. 
redeceklfr. · J • Tü k r· ··d·· ·· "h k p 1 "h Son mU•ab•kn rok h"uecanlı olmua -reıs en , r ·o ıs mu uru, ı racat ont a amut ı racatçıları, ıtandardizıs • "' .. ,. ".J ,, 

• Terkos ha,·uzlıırının genişletme işi lıiL t mlş "e şehrin bazı yerlerine yeniden su rol §Cfi de bulundular. yondan memnuniyetlerini bildirdiler. ur. Ambers 1kl de!n yere yuvnrlnnmı§. 
borulıırı konulmuş, yangın rnuslııklnrı ilı1· Vekilin açık ve samimi görüşmesin- Şakir Kescbir, tüccarlara hitaben tır. Bu yuvarlnnışlnrda halk kcndısini 
ve edilmiştir. den tüccarlar çok memnun kaldılar. ıunları söyledi: , teevik edecek §Elkilde bağırmrı.ı, blldkls 

• Rumcllhlsarında, Hisara bltlşlk evle. Hükumetin istihsalatımız isin mühim "- Türkiyedcn gönderilen bir mal, zenci bokeöriln cesaretiQi kırmak ıçin o-
rin istlmtnk bedeli otıız bin Jirıı olarak kararlar almasını bugünkü oplanttı ha- na ıslık çnlmı§tır. ÇUnkU, her zenci bok· 
tahmin edilml tir D ı d. büt ı d alıcının gözü kapalı inanabilecegwl bir ş · e e ıye ces n c ya· l d b'l' söre karşı oldu;;.u gibi Armstronga kar-
pılacak mfinnkaleden sonra, bir iki a)'O kn. zır amıştır, ene ı ır. mal olmalıdır. Düsturumuz budur. 

6 

dar htlmlftk işlerine başlnnılaeaktır. Vekil evvela üzüm, incir ihracatçıla· Sta.dardizuyonla bunu temin edece-
11 

da .Amerikalılar bUyük bir hınç besle-
• Cumarle 1 geceleri bahçelerde verilen rını dinledi. Ozüm ihracatcılan stan ~ w• mcktcdlrler. Fakat, Coe Lulz gibi, o da ,. gız . ., 

konserlerde ıne,rubat fiyntlnn aıamt 60 dardizas"•onu sayesinde üzümleri daha yumruğunun kuvveti ile, Amerikan ve k ı k b J Vekil akşam üıtil Çe~me plljına git-uruş o ora les it edilmiştir. fazla ve iyi fiyatla sattıklannı, mem • diğer beyaz ırktan boksörler üzerinde 
• J:ı:mlr ~crglslnl ilk iki gfinde gezenle· ti. Bugiln dönerek İzmir vapuriyle lı. galebe kazanmaktadır. 

rln sayısı 85 binden foılaclır. Sersinin 8 _ nun ve müteşekkir bulunduklannı söy tanbuhı. hareket etti. 
1 d·ı t · · ·h ı b ı~· kr. Hcnri Jı.rmstrongun asıl adı Cekson • 

çılmasında bulunmak üzere f:ı:mlre gllmlı, e ı er. ncırı ı racatçı an am a aJ a-
oian sanayi umum mildfirfi Reşat dün şcJı· ğıtları için gümrük resminde muamele dur. Bu Mncl boksörU çalıştıran antre -
rim!ze dönmüştilr. vergilerinde kolaylık gösterilmesini, Yalova da oto b u··s nör, onun biltığindekl kuvveti görmüş 

• lngilterenin Türkiye ticaret ate.,esi k d ve ona "kuvvetli kol" mnn"aına gelen • ta as mevzuatın a formatiltenin azal • ..., 
Vuds tekaüde se,·kedilerek yerine Atfna Armıtrong hımini vormlı:Ur. 
ataşesi lnyln edilmiştir. Yeni ataşe yakın tılmasını, İ§ Kanununda incir ve iizüm k 
do şehrimize gelecektir • amel~i isin müsamahakar davranılma. Q Z QSl Nevyorlcun !nklr bir zenci mahallesin. 

• Norveç elçisi Denzu Bulgaristan ve sını istedller. Veltil bütün mevzuları Yalova kaplıca yolunda evvelki gUn de on dört çocuklu bir ailenin oğ1udur. 
Yunanistana bir seyahate çıkmıştır. tetki kettirerek lüzumlu tedbirleri al- bir otobüs kazası olmuş, be§ kişi yara - Fakir olan ailcr.lne yardım için, ktlçllk 

• Marangozlar cemiyeti perşembe günü dıracağını vaadetti. lanmıetır: yaşta çalıı.ımnya ba171ıyor. Bu yusyuvar-
bir toplantı yaparak maktu muamele ve~ lak, topaç çibi zenci çocuğu senelerce 
"'isi h ı:kk dakI ·k" ıı · n · d - - Tütün ihracatçılan, tütün piyasası- Şoför Ahmedill idaresindekl kaptıka ... . ., ın · şı uye erı zerm e goru.. " Ncvyork sokaklarında zarf k1iğıt satı • 
şeccklerdir. Yeni vergi şekli tızerlnrle ?ıfo· nın her yıl 15 ikincitC!rinde açılmasının tı, ve §Oför HUseyintn kullandığı oto-
Jiye heyeti tarafından yapılıın tetkikler hükumetce kararlac:tırılmasını istediler. yor, amele olarak çalışıyor. s s büs, Akay vapurunun tstanbuldan getir- F k t c k • 
bir rapor hnlincie vekıllcte bildirilmtşlir. Bu sayede gerek satıcıların, gerek alıcı- a a e son un okum().ya da bUyUk 

• l\fnllye vekili bir mfiddellenberi bulun dlğt yoteulardnn kaplıcalara gitmek iatl- bir hevesi vardır. Kendi ar;ı;usu ile ve 
ların tereddüt ve heyecandan kurtula -duAu Yalovadan dün şehrimize gelmlı,tir. yenleri alarak hareket etml§lerdir. Yarı ı belki anasının babasının itirazına rağ _ 

• D r· k · · - d cağını bildirdiler. e ıne arama Jçın ınus:ın e nlınıık fi. yolda otobUtı, kaptıkactıyı geçmek IJte _ men, ilkmektebc gidiyor, mektebi biti· 
zere vilayete son sfinlerde gene bir çok TütUn kanunu tatbikatı sayeıinde miirnc:ıntlnr olmaktadır. Bu yüzden blrtok Avrupa ve Amerika alıcılarının emni - mif} \'e bu sırada üzerine bindirml§tir. riyor, ondan sonra da orta mektebe giri-

kim~elcrln znrnra girdiği düşünülerek, yetle Türk tUtilnü aldıklannı söyledi _ KüsUk otobil!, bu sadem~ netlceılnde Yor. 
bundan sonra, knıt mahiyette olmrran te. ler. Tütiın denklerinin daha dikkatli ve yolun kcna.nndakl hendeğe )"!Ve.rlın • Boksa mektcb hayatında başlıyan 
şebbüslcre müsnode verlJmemcsi kor:ırlnş· mıştır. Armıtrong dıiha l!Onra muntazam ~alışa-
tırılmıştır. =========::.:========- y ı ı d rak, iyl bir boksör olarak yeti<ıiyor ve 

• Sirkeci sarı etrafındaki sahanın n. 0 cu ar an 3 erkek ve 2 kadın muh- \ " 
clımasına dev:ım edilmektedir. Yeni tren klinımn Vlynnada vücuda getlrllml~ ahın ctlıf yerlerinden yaralanmt§lardır. '1t Uate kaundığı muvnffakıyetlorlo bu 
nhtımları ve antrepolar yapıldıktan sonra yük$ek dh'An lııızurunda ittiham edll~. i'Jn ilç dUnya ıampiyonluSıınu kendinde 

ceklcrlne d:ılr Alman gnzclclerinde hicbir to J k d parkın ve meydanın tanzimine geçilecek. P. ıyaca crcceye geliyor. 

1 
halıcr yoktur. Du haber, şimdiye kadar c:c· Tu r":v•-:.tı uda modern A t r. " u rmstrong bundan yedi sene evvel 

• p ı d nelıt memleketlerde iş:ıc edilmiştir. Almııu osta tdl:z alının aha çabuk yapılma· hl H 1 k ( hl evlenrn'"lir. Karısı da kcndıs' ı gibi •en. 
i 

. 
1 

d 
1 

ziınnmd:ırıarı, talıkikr.ıa sirişmeden evveı r a ev o a Si ~ ... 
ısı tıo yen le b rlcr alınmaktadır. Gele. · eldir ve Los AnJ·eıe-1i bı·r raht"bın· k••ı • 
cek seneden itibaren bütün nakliyat mo. ecneht memleketlerde bu haberin ne silıl .,. u. 

ll;rle verilecektir. bir intiba tevUt edeceğini anlamak ister Yap 11d1 dır. Armstronga sorarsanız kendisi aşk 
• Tfirk parasını koruma k:ırarnnmesl görünmektedirler. Turgutlu (Husust) - Şehrimiz parti uğrunda boksör olmu§tur. Bunu §Öyle :i· 

mucibince alellımum yurda gelen yolcular • Almanyada bir telkik se:rahalfnden h Ik · b' · ı:ah ediyor: 

h 1 k 2 
dönmüş olan l\lacar propaganda müsteşarı ve a ·evı ınasımn ınpatı bitmi~ gibi. 

ve yurttan ar ce cı anlar, 5 Türk lira· dir. Bina kasabanın en ...r. .. el b"ır yerı·ndc "- Bir işte mUtemadi'-'en ve --1-1e 
:undan fazla para yanlarında bıılundura. Antal, akşam Romnya hareket etmiştir. l!>'-U- J uz..uu 
mozl:ır. Antnl, Roınndıı ltalyan, prop:ıgan<ln servis. kurulmuştur ve Ege mmtakası kazala _ c;al~mak için insnnnı bir gaye ta:ıım:ı.sı 

Maliye vekaleti, İzmir enlernasyonal fu. lerlnl tetkik edecek ve Clano ve Aırieri Be rmrla e~ine tesadüf edilnıiyecek bir gü· Iüz1mdır. Ben de, sc1ctiğim bu kızı elde 
an dolayıııfle hariçten gcleı-c.k yolcuların görüşmelerde Lulunacaktır. zelliktedir. edebilmek ve ona lftyık bir koca olmak 

Ü 1 1 d 2
" T • lnglltcl'ccle kral ve kraliçenin hulen . zer er n e ., ürk lirnsınrlan fazla ne Binanın sinema salonu, holleri, istira. ıı;ln mevkiimi yükseltmek, f;<lhrot kazan-

'· d h ı · i h 1 b" ikamet etmekte oldukları Balmoral şatosun an ar para varsa eps nı t :ı ede ılme- hat ve konferans salonları, kalorifer ter. mak arzusuna düetüm. Bu gaye ile boksa 
leri ve avdetlerinde bundnn snrfedilmiyen dan resmen lıilüirlldlillne göre, kral ,.e kısım 25 llr:ıd:ın fa:ı:J:ı olsa dahi ihracına · kr:ıllçenln l{anadnya :seyahatlerinin takar tibatı çok mükemmeldir. Bahçenin de ıarıldım, bu gayeyle ~al13tım, vo nihıı • 
mOsaade edilmesini lrnrarlaştırmntır. rnr ettifH hnberJerl doi;ru def;ildlr. tarh ve tamimine ba~lan.ını~tır. Binanın yet her iki go.ycme de ulaetnn.,. 

DIŞARDA: 

• Son günlerde TekirdaAından ecncbl 
memleketJere kuşyemi füracına başlanmış· 
tır. Yeni yıl mahsulünden bugüne kııdar 
otuz bin tuval kuşyemi ihraç edilmiştir. 

Kuşyemi fiyaUarnıcla görülen düşüklüğün 
yakında düzeleceği umulmnkt:ıdır. 
DIŞARD.l: 

ı • Amerikalı tayyareci Dik l\leril, e~·lCıl 
ayı zarfında, Fransız.tarı bir Amerikan tay 
yare tipine aIAkalandırmak mnksadile, bir 
AUanllk utuşu ynpucıığını bildirmiştir. 

Tayyarccinin lalıminlerine göre, Atlnnliği 
bu tayyare ile snntte vasntt 560 kilometre 
slirnlle 12 snatte sermek lrnbil olncnktır. 

Bu tan•arc, tek molörlüdür ve Karlengi n. 
tıktır. 

• Nc,'York yerallı şimendlfcrtnde düıı küsat resmi cumhuriyet bayramında ya- Armstrongun bugün Uc yaşında bir kı-
Yukun selen tarpışma neticesinde hlr kişi pılacaktır. zı vardır. Zenci boksör, Lanetta ismini 
ölmüş \'e en nzı kırk kişi yar:ıl:ınmıştır. 
Bir tren, lsta yondn tc\':ıkkuf h:ılincle bu· verdiği kızını çok sevmektedir. Babası • 
lıınıın diğer bir trene carpmı,ıır. Jllr ~m. Japonlar nm dedesi eslr olan bu kız, bugUıı 1U1':s 1 
son, diğer bir vagonun itine r.:lnolştir. ~liı bir apartımanda yaşamakta ır. ( 
sııdemeyi bir inrmık tnkip etmiştir. Işık. • f b• t Zenci boksöre 

11
.lnaan katili'' ismini ve. 

}arın birdenbire sönmesi üzerine hürolıı· mag u ıye e 
nn:ı silmekte olan iş :ıdamlariyle dolu 
trenlerde bÜ)'Ük hlr korgnşııhk ,•ukuı:ı gel. m ah k u-m 
miştir. 

• Prcn cıı Jııllyona ile pı·ens Bernhnr 
ö~leden sonra Yened!J;ten ayrılmı~lar ve 
A\•ushırya lıucludunn müteveccihen hare 
kel cımişlercllr • 

l{olombo, 22 (A.A.) - Röyter mu· 
habll'l blldlrlyôr: 

Mareşal Çankayşek'ln nezdinde as. 

e,-<fl 
Armstrong, hir rn~clıall 

tunaktnrmı tcıuldi)'or 
1c~ ti 

rirler. Bu unvana sebeb, on~,uıU ~~ 
yeni tarzda. bir yuınruk atnı• ~· ~ 
masıdır. O gündcnberl bu )ruın JJl~., 
se mukavemet edemez. :sunaaıtJlld' t1 
o, hiçbir maçında yumruklıır nJ!)~tt ef. 
tırnb çekmemi§, yere yu\rşrlll ,ıııi ~ 
Adeta göğşU çelik bir JcalkB~ıaclıt· 
)'Umruğu sUkflnctıe kar§ılaJll8 

Fransıt 
Baş ve k i~!,,,M 
~ Baştıırafı 1~tıt'· . .ıı· 

ınahafilinde asabiyet uy~n~,,e ~~ı 
Mebusan meclisi iltinCl reı 5eıctlf. 

nıcnto komUnist grupu gen~bsS ııt # 
Jak DUkJe sol cenahlar ınur .. r-0tefe f'. 
lcrl genel sekreteri Dr. :Sbiı' cıclt I 
mektub göndererek derhal . 1 tııe~ .I' 

il esın V' 
yonun içlimaa davet ed ın aıı.t~ •' 
ml§ ve hUk!lmet reisinin 40 

11 uııe• • 
f . •e e ı,,r 

ta meselesini fiilen tas ı) l.Ş 0\ıı 
ausundald niyetini izhar etl%1 

nu bildit'mlştir. il~~ 
. nbesl.. ..111 ,. 

Daladyenm, "Halk ce,: 1 çil•''l 
!erinden evvel olduğu gıbi j ;ırıa'ıı I'. 
tada gene '8 saat e.çlıl1Ul~1~uıetf J' 
tini Jco;> ması birçok gilrli 'f-'~ A 
biyot vereceği anla3ılJY0\in ,b~/ 
panya meselesinde biikunıc so')._\I'~ 
muhalif olan komünist "e ıııa>oi ~ 
bu fıı'b ttan istifadeyle 1'8~teaı 
meğc muvaffal! otınalarl JJl 

'( 
Çorumda dt>

1

1 

k .. an ~ oy y 51111 f' 
Çorumun Osmancık ka~ıd fl'fl" 

Küçükzeytin köyünd<: ev\fC J1)l§tıt·,; • 
kan bir yangında 53 ev yarı tcıırt~ 1 
rin kırkından hi~ bir eş:Y' bit 1'°~ııf 
mıştır. Böylelikle çok ~irI_fl11arıı.l' •

11
f 

Küçükzeytin yukarı koyU ıcırtc tıı 
tur. Bütün zarar ve ziyan 

tahmin cdilmcktcdi<· ~ 

• Almnnyaclan hudut harici edilmiş olan 
lnsilterenln Yiyona konsolosluliu crktının. 
dan yOzbaşı Kernik, dün öllleden sonra 
Praadan ı.ondrnnınKroyoon tayyare mey
danına gelmiştir. Tnn·areden indiği sıra.. 
da kendisine sorulan suallere k:ırşı mu~. 
ileyh, beyanatta bulunmamış, yalnız şun· 
Jan söylemiştir: "En·eıtı hariciye nezareti 
cr'kftnı ile g6rD~mek mecburlyelindeyim . ., 

• Fronsız horiciye nazırı Bone, düıı öğ· 
leden sonra Paristcki Sovyet bii~·ük eltisi 
ile Fronsanın l\loskovadaki bü~·ük elclsinl 
,.e Amerikanın Paris elçisini knlıul elmiş. 
lir. 1 

• Parl:ımcntobr ara'iı birliğinin otu:ı: 
dördüncü konreransı, 2~ memleket p:ırlo. 
menlosunu temsil eden 420 murahhnsın 
\"e Holnnda hükttmeti erk~nındıın bir to
~uııuıı huzurDe LUıc:rde aı;ılmışlır. 

keri müşavirlik vazifesini yapan ve 
B. Httler tarafından son zamanlarda 

geri ı;3ğ1rılmış bulunan Alman Kur· 
may Blubaşısı Lindeman, Cin • Ja. 
pon harbi baltkında şu beyanatta bu. 
lunmu~tur: 

"- japonyanın Çini istilası, Napolyo
n un Moakorn seferine pek ziyade ben 

zcmekü:ôir, onun gibi hi; de ıe-

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatıtffla 
Nevralji, larıklık ve bütün ağrılannızı derh•

1 ~ 
kabında giinde 3 kaşe alınabilir· f!Jll""" • Jl:ıfla lntiJlni Çekerde geçirmiş olan 

İngiliz b:ışvekili Çcmberl:ıyn, dfin ö~le. 
den sonr:ı Londrnya dönmüştiir. • :ı;:,dd federal Avusıury::ı hükümeli er. 

refli olm yan ona benzer bir neticeye 
varacaktır." 



'3 23 ACUSTOS - 1938 

f.,l/i Corç'un llersaq 
HARER - A.ks11m ooıtan 

,,.,•ahedesi hatıraları: 34 1 sta n bu 11 u 
Kabaha! Versa~. eQlenr11ek istiyor 
Uahedesınde degıl .. ı ıstaınbuıun neşe ve eoıence şehrı oımağa ,u feka tatbjk edenler~edir astndada büyüktür; ıst:anrouııu, asgarl imkanlardan 

~üs~ekelerinin tekrar iadesi verilecekvebumühletzarfındaharpta_z- azaml neşe payı çıkarmasını balen insandır 
e, mılletler ara'31nda!ti ihtil~t. minatmı kendileri tayin edeceklerdır. Festival içindeyiz? İstanbul eğleniyor 

~o..-.. •1• olan Milletler cemiyetı Bu miktar diğer devletler tarafından ka. mu? latanbulun tam bir eğlence ıehri 
edinceye kadar Almanyayı elin. bul edilmiyecek olursa evvelce kararlaş· hali aldığını aöyliyemlyeceğiz. Fakat 

mahrum etmek hakkm tınlan tazminat usulü tatbik edilecektir. festivalin dördllncU yılında şehirlinin 

katf idi. Almanyaya, bi· Fransızlar ilk plAru kabul etmiş olsa. bir "eğlence kUltOril., kazandığını ve 1s-
1bllar .mm kesece1< tarzda de- lardı. Çok iyi olacaktı. Fakat Fransa, tanbullunun eğlence ve neıe ihtiyacını 
~ kes..oeek tarzda de. şimal ta&aflarında bir alay Alınan i~isi. tatmin etmeğe, giyinmek, yemek içmek 

bir l'Ydi. nin iki, üç sene müddetle bulu:unasını kadar ehemmiyet vermeğe başladığını 
lbeselesi de harbe Almanya mu,·af ık · görmüy~rdu. Orada çalıpn Al- söyliyebiliriz. 

Ytrtliii için, itiraz kabul et. rr.anlarla Fransızlar arasında hıdisel~r Yalnız hafta sonlarmda değil, normal 

Rantzavın Almanyanın. şar. 
~iden mahru.n edilm~si hak
""'Ulna gelince; Avrupa ve As.. 
ftıı:~ tesbit ederken esas tuttu. 
-.ılyet hakkı umdesi icabı bu. 

*'lllz olınası llzmı geliyordu. 
11. dtışünuıecek bir nokta vardı: 

çıkmasından korkuyordu. gllnlerde de dolup tapn gemiler, dur • 
Fransııların kabul edebilecekleri yal· madan lfllyen otomobiller, lc;lerinde boş 

ruz bir şey vardı; o da, harp zararlarının yer bulmak her taliliye müyesser olmı
tazmini için Almanya tarafından kendi. yan otobüsler ve tramvaylar, şehirde gi
Jerine iptidai madde verilmesiydi.Bunun dip gelmenin ne derece c;oğııldığmı, dur
parası harp tazminatı borcuna mahsup gun lstanbulun, gün geçtikçe "hareketli 
edilecekti. ıehir,. manzarası vermeğe başladığını 

Teklif edilen ikinici hal şekline gelin. söylemefe müsaittir. 

' Alnıanyanın ban parçalarını 
...._.a~rken bu umdeye ria~·et 
.~TQ\lk, etmiyor muyduk? Bu 

ce; Fransızlar buna itiraz etmediler. Fa- Halk eğlenmek istiyor. Eğlencenin pa
kat, harp zararlarını tesbit ve verecekte· ralıımı, pahalısını arayıp bulan da var, 
ri tazminatı tayin i~n Almanlara bir ay az parayla eğlendiren yerleri tercih e
bir mühlet vermek istiyorlardı. denler de ve parasız eğlenmeğe ihtiyacı 

btanhulnn gece hayatı, Beyoflonan bir ne sinema tiar ve baheedne lülsar ediyor 

..... ·······--··-··- * -·-----·--· 
f Btlytlk seyyah a1mıla.n, tehrbı lmarm· 1 
İ dan çok, umumi neteyl tahrik edltlml· 

etti. Neşelenmeyi, istim tıatUnde bir te
mayül hallnl aldığı bugllnlerde mllmklln 
mertebe çok besleyip tahrik etmeliyiz. ~ benim vardı~ netice tuY-

' yeni prk hudutlannda- • • • Ş. ~bir iki noktadan, Al· 

ILı 'Yerilmesi lizımdı. Mesel!, yu. 
~ ·~ Yl, reyiama müracaat etmek. 

Vilson gene muayyen bir rakam tesbit olanlar da. Faraza beş gece evvel, Be
edilmesi hakkındaki Amerikan noktai na yazıt meydanındaki açık hava tiyatro • 
zarında ısrar ediyor ve muahedeye 6 mil. sunda verilen bir orta oyununu asgari 
yar lngiliz ıtrası gibi yüksek bir rakam tahminle 7-8 bin kişi seyretmiş ve mey
konulmac;ını istiyordu. dan kahkahalarla dolnnqtur. Artistler • 

1 ztn cazibesine tutularak geleceklerdir. 1 t-,--------.. -···-···--.... Bu vealleden istifade ederek tiyatro 
truplarmıızm, bllhuaa mtldkli sahne he
yetlerlmizlıı tekemmUUlne ve çoğalması
na verdJğiıım ehemmiyeti bir daha tek
rar edelim. 

·~biç ~Yadan ayınp Lehistana ver. Nihayet Ingiliz noktai nazarı kabul e. den blrçofunun mikrofonla konuşmayı 
dil~. Alman notasına cevap olarak bu. bilmemelerine, yani hoparlörden iyice is-

Yazan; Şeklp Gllodftz 

~~1\a r hakkunız yoktu. 
~ itila: llleselesinde de, ben Alman
~ devletlerine vereceği tamirat 
~~isinin tayini için zaman ve 

nun gönderilmesine karar verildi. tlfade edllmemit olmasına rağmen ıaat· 1 
Senelerce hazırlanıp. milyonlar sarfe. lerce Beyazıt meydanmda ayakta duran, 

derek "taammüden., işlenen bir cinaye- meydandan aynlmıyan halk neyi ifade 1 
tin faili hakkında, mahkeme heyetince eder? Duymaaa bile gözle görerek eğ· 

rinde, yine Beyazıt meydanmda, GUlha
ne parkında, yahut Sultanabmet meyda
nmm o muhteıem dekoru içinde oynata

lım. 
Bir Romen ve bir Yunan opereti ıeh

rin gecelerini değlftlnnlttlr. Yum orta
sında Beyoğlunda gece bayatı vardır. 

Demek ki halk eğlenceye ve bflbaaaa bir 
parça güzel sanat karqtırılmış eğlence
ye delıfetli bir IJtiyak gösteriyor. Bunu 
lstanbulun lehine bir hAdlse olarak kay
detm~k llzmıdır. 

~lınesine taraftardım. 
l~ Yttec:eğimiz cevabı tesbit (· 
tL1'!e ~ ve Dominyon başvekillerini 
~ 't tot caddesinde bir toplantıya 
llil.sı~ Oplantıda tam iki gün, Alman 
~'tl bez. noktası ayn ayn tetkike. 
-... q 'utiklerne,. bilha9u., hüküm 

karar vermek kolay bir iş d~ildir. lenmiş olmayı. 
Almanyadan istenen tazminat esasen Binaenaleyh, bundan çıkaracağımız 

bir ceza sayılmaz. Bu, zarar:arın, faili netice ıudur: 

Bizim festlvaltmis gibi bllytlk ldcllalı 

bir festivalden dördllncU yılında muaz. 
zam kA.rlar reallze etmesi latenemez. E
hemmiyet vereceğimiz teY "eğlence kW-

tarafından, tazmin ettirilmesinden iba. 
rettir. 

"İstanbulun neşe ve eğlence aehri ol
mağa istidadı btıyJlktür. Zira İstanbullu 
uprl lmklıılardP ....S Qete pa.xt Çl-t 

türü,. yaymaktır. Bu tıpkı faizle para 
yatırmağa benzer. Eğlencenin her ne -

'~ ve bitaraOık Çok dikkate 

~~verildi: Almanlara ver. 
~ ._ ~jede yukarı Silezya ve taz 
~~~~ne dair olan hQkQmlerde 

V usay muahedesini tenkid edcoler bı
rakın bunu medeniyet dUnyasmda hal< 
ve adalet namına bir leke saysınlar. Bu 
muahedeyi yapanlardan biri olmak sıfa. 
tı ile, ben, muahede ahk&nının sonra· 
dan bozulması dolayısile ortaya çıkan 

fena neticelerden mesul olmadıiımm 
iddia ediyorum. 

karmasmı bilen insandır.,, 

vine halkı ne derece ısmdti'lrUk gelecek 
)'1llarda fattval ...... p el~ umbm9 
eğlencesi halini alacaktır. Ve unutmıya-

Featlvalln u tallsltat •e kıt '1mkln 
:ylldJulea~~'" W' da
ha genif tutulam&Ylfm& rağmen tehre 
değilse bile, eehlrliye bir faydaar dokun
duğu inUr edilemez. 

O halde bu insanı mUmktın mertebe 
çok tatmin etmeie çalıp.hm. Festivalin 
halkı eğlendirecek numaralarını çoğalta

lım. Faraz..'\ Tepebqı bahçesini her ak
pm dolduran Romen operetini bir ge
ce, halk lçlD. bllytlk meydanlardan bl· 

lmı ki bu şehir için umduluJDuz bUyUk 
seyyah akmlan, ıehrin tmanndan çok 
umumi neeeyl tahrik edişimizin cazibe- Halk için umumi ve parasız temıille

rln fazlalaşmasını lstedlitmlzl tekrarla
rız. 

~ ve itillf devletlerinden 
-...."~.oluna bu tadil~t yapılma. 
~imzadan imtina edece· 

(Oevanu ftl') 

ılne tutularak geleceklerdir. Festival 
numaralan Bllyükderenin bir gazlııoemı
da yapıldığı zaman halk oraya bile akm 

~stisna edilirse. muahedenin 
~ Şiddetli olduğuna dair baş.. 
~ \1alq olduğunu hatırlamıyo • 

....... ~ ve Dominyon ba~e
~ntısmda başka hiçbir ci· 
tdılnıiş değildir. 

~i bir toplantıda general Rüzgarın sürQkledlQI lnglPIZ zabltDerl 
1 ve Sar'm muvakkaten işga. karı Darında n 

..... ~ ve El benin birer nuntaka 8c Um 18 r 

.. ~~· Almanyanm çıkaraca. A VUSTRALYANIN iç taraflan luq uçmaz, kervan boşanamıyacaklar 
~ lnt ~dit etmek gibi ka. geçmez çöllerdtr. Buralan ° kadar kuraktır kl 1 sMt gizil tutulan bir İngiliz dellkanlıaı birkaç 

tıl;ı_ - ftını•, harp tazm"ınatt ı"çr"n geçen otomobillerin boyaları çatlar ve kUJ'IUnkalemle- U t ed 
_:-eıı ~ hafta evvel bir alay komutanına m racaa e-Uekli ..... ~ru ..... _, ___ __._. rin kUl'fUDU toz halinde dökUIUr. _ , . ......,,._ bi uıı: uvg uwıwwu..,u rek göntlllll olarak orduya kaydedilmek niyetinde oldu.. 

"r defada almmastm daha Bu fevkallde kuraklık yllzllnden ri1zglr kum ve tos ğwıu söyler. Albay usulen yapılması llzmıgelen tahki-
~YC>rdu. Bunun ne miktarda bulutlarmı 6nllne katarak aUrUkler. Bu kum taneleri 
1~ katı yaptınr. Sonra dellkanlıyı çağırarak: 

11-~ l<iitini sordum. 5 milyar denizleri qar, Okyanusun en uzak adalanna kadar gt. - Sen kanlıdan ayrı yaııyorsun. Onun için orduya 
L --aı dedi der. Mlltehasaralar rUzglrm Avustralyadan Yeni Ze-

~,..._ llazır . IAnd adasma senede M milyon kilo kum tqıdığmı ve girmek lmkbaısdır. Ancak kannın yanına döner ve bo-
~ ~ "-~ meclisinin kararları bU yüzden Yeni Zelind adasında nebatlann kurumafa pnmak lçbı mahkemeye mllracaat etmiyeceğini taah· 
~ ~etlerine bil<irildiii za· bqladılı ve bu gidişle bir gUn bu adanın kum ç61U ha- hUd edersen orduya alnumn. S' Dele haJdı rtıemnun olmadı, Vilso. line gireceğini söylüyorlar. Bu bavad19 1&)'1 olunca gazeteciler albaya müraca-

~ ~o~ c:anı sıkılmıştı. Zırh elblse giymek at ederek izalıat latemlflerdlr. Albay söylediklerinin S:. ~hiı)(J değışıklık yalnız Leh. ? yeni tallmatııameye uygun olduğunu, Britanya ordu
~ Qe kacta eydi. Vilson da Italyan. yine moda mı OIUyOr suna mensup ber insanın, rütbesl ve derecesi ne olursa 
&,~ 8'\rerdi r nefret ederse Leehlileri c ENUBI Amerikada Andi dağlarmm Venedella olluıı, bir bopnma davasında davacı, veya suçlu, yahut 
~bu ·r · hududu eteğindeki Barco petrol imtiyazı lfbıde da llçllncU phıs olarak bulunmak hakkma malik olma
'~ara rağmen Nitot cad· çalıpıakts olan mühendisler ve jeolojlatler o civarda cbğmı anlatmJ!J ve sözlerini şu cümleyle bitlrmlttir: 
~t' verilen kararlarda yaşamakta olan Motilone lnnnrzı derUUerinin zehirli ok· - Evlenme ebedi ve mukaddes bir bağdır. 

..,.;:· hattA muahedeyi imza. lanndan kendilerini konımak için iş bqmda bir nevi 1 k 1 ka 1 p 11 adam 
ve ~ hile olsa. zırh giyiyorlar. A VUSTIJRAL YADA Sidney'de Pert hastanesine 

'Dlansonun şiddetli iti. Bu zırhların kurunuvustada kullanılanlara olan te-
iki kalpli bir köylü yatmlmıştır. Köylünün ront 

ı,;..:.~" ~müracaat edil· flf olqlandır. Amerlkada Long lalandda bir maden mu- genle yapılan muayenesinde bu kalblerden bir tanesi-
-rar Veıild" nin normal· bir kalbe nazaran çok büyük olduğu görül. 
lbGhinı bi ı. ReyiAm yukan Si. tehasmmm alUminyomdan yaptığı bu zırblar örme bir müştilr. Bu kalb göğsün sağ tarafmda bulwıuyor. Da. 

lkıl...~lieest • r lu~m Alınanya. zincir halindedir ve blr araya toplandığı zaman bir •· ha küçük olan ikinci kalb sol taraftadır. Her iki kcil., 
~~ ~ verdıime göre, ln. vuca ınğacak kadar kQçtlk bir yer legal etmektedir. B6y. gayet muntazam ve biribirile ayni ahenkte çarpmakta. 
~ lllecıia A ı-~~ kazanmış oldu. le bir zırhm ağırlığı bir yün gömlek ağırlığından fazla d S Olan ·ü-ucuuann tazminat me. delildir. L&ldn bu incecik örme zırhlar o kadar muka- ır. 

~!'tiliı 1 raılannı tetkike geçtili vimdir ki gayet kuvveW bir yayla aWan çellk bqlı bir Sidney üniversitesi, bu köylüye öldükten sonra 
~ IGrdoaı llaıırtarmın tesbit ettiği ok onlardan nllfuz edememektedir. iki kalbini üniversiteye bmıkması için bizim paramızla 

u.,.._-... • • Bunda iki hal şekli o civarın kll'DlIZI derilileri beyazların kendi top- 50.000 lira teklif etmiş, fakat köylü bu teklifi kabul S raklarmı delikdqik etmelerine bir tUrlU tah•mmUl ede- etmemiltif. Ufak bir rahatsızlık neticesi olarak hasta.. 
~ ~ ileri gelen zarar medlklerinden onlan okla 81dUrmek isterken timdi bu - neye müracaat eden köylü, şimdiye kadar hiç hasta ol

._ .. _~ · : laınir edecek ve bu, teıebbtlllerinin akinı kalcblmı görerek hiddetten kö- madılmı söylemiştir. ''Kalbsiz!,,lerin pek bol olduğu as 
e ~t olunacaktır. pQrmektedlrler. Bakalım mavzer kullanmak ne zaman mnızda iki kalb taşıyan köylü, heykeli yapılacak bir 

Tarihten evvel yaşa
yan insanlar 

D tlNYANIN ıinıal kutbuna en yakın ıehri Norve
cin tlmalinde bulunan Hamtnerfest ıehridlr. Bu 

ıehir civannda Uzerine Ren geyikleri resmi çbllmil tq. 
lar bulunmuştur. Bu resimler tarihten evvelki zaman
lara aittir. Tarihten evvelki zamanlarda bu mmtaka
larda insan yap.dığmı ispat eden bu vesikaların çok bU
yUk ehemmiyeti vardır. Bu resimler denizden 57 met .. 
er yüksek, gir..diye kadar üzeri toprakla kapanm11 olan 
bir kaya tır.erinde bulunmuştur. Bu kaya üzerinde her 
biri yirmi beş santimetre bllytlklUğUnde yirmi beg geyik 
resmi apa!;ık olarak görünmektedir. 

Pclls tarafından 
yakaıanmaoa karşı 

sigorta 
G ARIP 9gortaları ara sıra gazetelerde okuruz: 

Bacaklarını, burunlarını, dudaklarım, gözlerini 
sigorta ettiren artistler r adalelerini ~gorta eden sporcu? 
lar vardır. Lehistanda bu sigortaların en garibini yapan 
bir sigorta acentast mevcuttur. .. 

Bu acenta, hırsızların hürriyetini sigorta eder. Si. 
gortalı bir hırsız pois tarafmdan yakalanır ve mahkQm 
olursa hapishanede bulunduiu müddet zarfında sigorta 
ıirketi, sigortalı olduiu meblaia göre ayda bir miktar 
para verir. 

Bir köy klllseslnda 
bulunan tablo 

M ACARISTANDA kUçUk bir köy kilisesinde bUyllk 
bir tablo bulunmqtur. Yapılan tetkikler bu tab. 

lonun bllyllk Venedlk ressamı Tlntorettonun eseri ol
duğunu zannetilrmektedlr. Şimdi bllytlk Ustadm kıy

metli bir eserlnln nasd olup da lılacarlatanda lr.Uçllk bir 



HABER - Akşam posiasI 

q, 
:Minimini bir me~d.liniz var t.-b'i, bir de r.' •n moda 

§tır;ıe • m~ndil dedikleri geniş mendiliniz . Bu :ki mendil de 
bir çok :-.;inize yarayabilir ... Nasıl mı ?. 

3 - Kolu dcı.ı \ _ •. .zun olan bir rob üzerinde mendili. 
n•.zi or:Jİnal bir manşet halinde kullanmak ta mümkündür. 
Dunun için '"iki mendıl lazırr.,. diye düşünüyorsunuz. Tabii 
haklısınız . Fakat biri birine eş iki mencliliniz var.. Y cksa 
bile mendillerin eş olmaı;ı şart değil, benzer olması.kafi .• Kro:,.ilerim:ze bakınız: 

Me•dil elbisenin, yahut şapka ... ın i' zerine l:ir "ÜS ril i 
konabifü. o.rn. bir kravat gibi düğürrl:yerek, b'r çh•k 
şeklı ve'!'erek tc kullanabilirsiniz. Zevl:iniz bu hususta size 
iyi rehb~r<lir. 

-ı - F,xprime l:üyük mendilinizi, deniz banyosuna gi
derkt'n Lir plastron halinde ceketinizin altında kullanırsı

nız . Talıii bu plastronun arkası yoktur. 

Şim:i beraberce modellerimizi tetkik edelim: 5 - Ayni çeşit bir mendil. büyük bir güneş şapkasının 
Üs! kısmı:ıı, kenarlarına sarılır ve güzel bir şapka korde
Hi.sı oluı. 

l - Moslin, beyaz bir mendili ortasından boğarak bir 
iğn: ile ön tarafı solmuş ceketinizin üzerine bir si.is gibi 
takabilirsiniz. 

2 - Kırmızı hep döşinden bu küçük mendili, resimde 
g<Sründüğü gibi mahirane bir şekilde kıvırarak, ona güzel 
bir kara'lfil şekli veı iniz. Bunu tayyörün üzün yakası Üze
rinde 'Jir müddet taşıyınız. Bıktığınız vakit çıkarır, gene 
mendil gibi kullanabilir.,miz. 

6 - Şapka giym:diğiniz günlerde, o mendili bir baş 
ör•üsü halinde, yaşınız müııaitse köylü kızlar gibi, başınıza 
da saraoilir'liniz. 

Yelpaze 

1 
S@ırlYllii1lYIZ 1 
Cevnp v~r eh m 1 ---

Saç dökülmesi 
Büyükderede bayan Muhsine ismin. 

ide bir okuyucumuz, saçlarının dökül. 
diiğünden, kepeğinden şikayet ediyor 
ve ne yapması icap ettiğini soruyor. 
Cevap verelim : 

Kadınlarda saçlar iki sebept en dola
yı dökülür: Ya bünyevidir, ki bunda 
irsiyet, gıda müvazenesizliği, yorgun
luk, keder mühim bir rol oynar. Yahut 
tifo gibi entani bir hastalık bu işe se
bebiyet verir. Mektubunuzda, geçirdi
ğiniz bir hastalıktan bahsetmediğinize 

göre saçlannızın dökülmesini bünyevi 
olarak kabul ediyor ve ona göre tavsi. 
yelerde bulunuyor. Şayet düşüncemiz
de yanılmxşsak geçinridğiniz hastalığın 
is~ini yazınız, ona göre cevap vere
lim:. 

Saç dökülmesinin önüne geçmek için 
y:ıp lacak ilk iş kecpkleri yok etmek -
tir. Bunun için de saçları sabunla yıka
mamak lazımdır. Bir ay devam etmek 
fü:ere her gün saçlarınızı içerisine Bi 
karbonat dö sud (adi karbonat) ita.ve 
edilmiş su ile yıkayınız. Bir litre su için 
l O gram karbonc.t kafidir. 

Saçlarınızı bu su ile iyic~ yıkad ktan 
sonra on dakika kadar kurulamadan du 
runuz. Sonra bir havlu ile kurular, ku. 
ruladıktan sonra çok sert bir fırça ile 
masaj yaparsınız. Bu suretle saçlarınız 
bir ay içerisinde kepeklerden tamamen 
kurtulur. Ondan sonra, saçlarınızı kuv
vetlendirmek ve dökülmesini menetmek 
için aşağıdaki mahlulü her gün saçları
nıza sürersiniz. Bir ay rla buna d~vam 

e :ierseniz saçlarınızın '<lökülrnesi dura· 
caktrr. 

90 derecelik ispirto 
Toz h1linde l:ına kı"'a 

100 gram, 
10 gram 

i ntihap e~:c<'bİ ~:z !l.r cı:ans 10 dam)d 

7 - Eski bir mendilin sağlam kalmış parçalariyle bu 
güzel kravatı yapmak ta müm1tündür. 

8 - Bir mendilden bi:iyle güzel kemer de yapılabilir. 

modası diriliqor mu ? 
Son gelen Fransız moda mecmua

larından, Pariste bir çok senelerdenbcri 
bütün eh~miyetini kaybctmiı olan 
yelpazenin yeniden görünmeğe başla
dığını, ve bu modanın salgın halini al· 
masmın çok muhtemel olduğunu öğre
niyoruz. Şu halde yakında istanbulda 
da zarif yelpazeler kullanan şık ka -
dınlar göreceğiz demek oluyor. 

Efsanelere göre yelpaze bir Çin "ica
dıdır. Bundan altı bin sene evvel Çin 
mandarinlerinden birinin kızı bir yaz 
günü bir ziyafette hazır bulunuyor -
du. O tarihte Çin kadınlan ziyafet
lerde yüzlerine bir maske takarlardı. 

Kızcağız, sıcaktan boğulmak üzere ol
duğunu hissetti. Fakat utanması ve 
an'aneye riayet mecburiyeti maskesini 
atmağa mani oluyordu. O vakit zeki 
Çinli, m:ıskenin bağlarını çözdü ve onu 
yiizünde tutmakla beraber hafif hafif 
sallamağa başladı. Serinlik hoşuna 

gitti. Bütün kadınlar kızı taklid ettiler. 
Yelpaze artık doğmuştu. 

Yelpaze sonra Avrupya geçti. Roma
lılar stcak günlerde esirlerin ellerine 
koca yelpazeler verirler, otururken, hat 
ta yolda yürürken kendilerini yelpaze
lendirirlerdi. Asırlar bu modayı öldü
remedi. Fakat hayli değiştirdi. Yelpaze 
küçüldü. Kadınların elinde ufacık bir 
şekil aldı. Bir ihtiyaç eşyası olmaktan 
ziyade bir süs olarak kullanıldı. 

Yelpaze bizde de meçhul bir şey de
ğildir. 

Ferace ve yaşmak devrinin en revaç
ta olan süsüdür. Ninelerimiz, bir şey. 
den utandıkları vakit kızaran yüzlerini 
yelpazeleri arkasında saklamayı pek iyi 
bilirler. Bizde yelpaze modası Meşru

tiyete kadar devam etti. Sonra Avrupa
da olduğu gibi bizde de yavaş yavaş 

söndü. Cihan Harbiyle b:raber tarihe 
karıştı. 

Yelpaze, binlerce o;enedenberi yaşa
dığı kad n ellerine kı~a bir fasıladan 
ı;onra tekrar dönüyor. Baka.!ım bu dö
nüş uzun sürecek mi? Yoksa kısa bir 
7.aman sonra unutulup gic1ecck mi? 

Sonbahar hazırlıkları her taraf ta 
başladt. Size bugün, yazın s-;>n günle
riyle sonbahann ilk günlerinde giyile
cek güzel bir manto modelini veriyo -
ruz. Bej renginde yünlü kumaştan ya
pılmış olan bu mantoyu bir seyahat 
mantosu olarak kullanmak ta mümkün 
diir. 
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Sevahat notları 

Halkının ™Yüzde doksanı 
sıtmalı bir kaza ~ tef•ıı 

Çivril'de sı tma milcadeles nin tesrı .~e diyor 
oranın en büyük ihtiyacrm teşk ı l e 

Büyük bataklık üzerine bir baro) 
yapılıp ova sulanacak 

Çivrilin t'aziyetini anlatan kaymakam 
koyımlu ve Çivrildcm ibr 

d. Ak
Nııred '" 

görü11iiş 
. tıtf 

Çivril, (Anadolu muhabirimizden) -
1350 kilometre murabbaı saha üzerine 
oturmue bir kaza; 800 • 900 arası rakım

la bir yayla memleketi yüksekliğine ma
lik. 2 nahiyeli ve 61 köylü: Çivril. 

Işıklı vo Homa adını taşıyan nahiye
leri bu civann en şirin beldeleri,. BU .. 
yük .Menderesin iki kolundan biri bu ka
zanın içinden, Işıklı nahiyesinden neba. 
an eder. 

Tabii teşekkülat itibariyle calibi dik -
kat bir yurd parçası. Işıklının cenubu 
şarkisindo 2450 metrelik meşhur "Ak -
dağ., yükseliyor. Onun karşı yanına 1800 
rakımına yUkselen "Burgaz,, dağları o
turmuş. 

Büyük Menderes nehri bu yaylA. ova
smdn bir hattı taksim çizmiş; 15imal kıs
mına Işıklı ovası, cenub tarafa da Homa 
ovası tabir ediyorlar. Ova heyeti umumi
ye itibariyle "buğday ıınban., admı al. 
mış. Bu ad mahalli değiidir; uzaklara ka
dar şöhret yaymış bir hususiyeti var; 
Egede vo Antalya vilayetinde Çivril 
buğdayını çok iyi tutuyorlar. 

Bilmem neden: Çivrili çok sevdim. 
Merkez bilhassa şirinleşmiş. İstasyondan 
çarşıya uzanan kısım pek cazib. Burada 
iyi idareciler olduğu derhal anlaşılıyor. 
Bir parti binası inşa edilmekte. Ben, bu 
binayı on bin liranın sırtına yüklenmiştir 
diye tahmin etmiştim. Öyle değil. Şim
diye kadar hiçbir taraftan on para tah
nlsat almadan sndeeo halkın yardımiyle 
yapılmış. 

Kazanın Nureddin Akkoyunlu isminde 
değerli ve iş bilir mülkiyeli bir kayma
kamı, keza becerikli bir belediye reisi 
var: Mustafa Çorbaeıoğlu. 

Buradaki çalışmayı daha Denizlide bu
lunduğum sırada vali Ekrem Engürün 
ağzından dinlemiştim. 

Ka~·makamm beyanatı 

Kaymakamı ziyaretimde, bana, kaza 
hakkında umumi ve düzgün malumat 
vcrmeği esirgemedi. Nureddin Akko -
yunlu güzel \'e gazete lisanına uygun şe. 
kildo konuştuğu için beyanatına hiç ka
lem dokundurmadan aynen naklcdiyo -
rum: 

"- Kaza, kuvvci inbatiye itibariyle 
vasati olarak bire 16 verir. İstihsal mad
deleri buğday, arpa, çavdar, afyon, bur
çak, sisam, mısır, az miktarda pamuk
tur. Bunlardan maada mutedil iklimlerde 
yetişen her nevi meyva ve sebze çıka -
nr. lstihsal olunan meyva ve sebze çı. 
karır. İstihsal olunan meyva vo sebze 
kazanın istihlakine fazla geldikten maa
da komşu kaza vo vilayetlere de sevko. 
luııur. 

Civar memleketlere en fazla yolladı-
ğım ız maddeler arpa, buğday, kavun ve 
karpuz ,.o afyondur. Ayrtca hayvan sev
kiyatı da yapılır. f zmire birinci derece
de sevkettiğimiz hububat, arasında buğ. 
day ve arpa bilhassa yer almaktadır. 

Kazanın topraklarından senevi vasati 
o1nrak 20 bin kilo afyon istihsal olunur. 
Buranın nfyonlarmda sakız hususiyeti 
bambaşkadır: morfin derecesi 13 - 16 a
rasında tebeddül ediyor. 

Sıtma salgını 

Kazanın haritası ihale Cllfüdi. Müstnk
bel imar plAnt için henüz bir tPşebbüste 

hUıtıde ll' 
bulunulmamı§tır. Kasaba da ~ıt'· 
dekar miktarında bir bataklık ' b&t,_. 

ra bU , 
lcdiyo haritası bittikten son tulııcsı 
tık doldurulmak suretiyle kUrtl 1'~ 

Ç. 'l . d' k d --+madan .... 
tır. ıvrı şım ıye a ar ı:ıı...... ~ bW-

k1ıeı--• _ .... 
lamamışttr. Merkezde, bata d'if ~il' 

'z . 
başlıca scbeb olduğu şilphc51 

1 
cdU • 

,. • A fth& t<f/ 
eıtma mucndele teşkılntına 0oı ,_.-

1 rI hC 
mişse do teşkilatın memur a 

1 r<Jır. lerek vazifeye başlamamış a ~ 
)'1ııııt -:· 

Bu hastalığın iki nevi baZI dııt e 
· aY ıcıı ıı· vaziyet alır. Bundan sekiı ds.ıı b 

vel tetkikat yapmak Uzcre p.ydill bt)etl 
dele ıılf raya gelen bir sıtma mUcn ıtsstl 

umum kaza dahilinde yüzde d~uıııı t~ 
petinde sıtrnnh insan bulunduJ; _ırdi~e 

-ut~ t 
bit etmiştir. TeşkilA.t kuruldUS . ııııJlll 
btitün Çivril halkı, yıllnrdanberı•·tıl'· pJ 

. laca" 
çöken bir musibetten kurtu . tıiJI bLl 
adım atıldığına göre, htikuınetiJıl ~e~ 

• . tm·~·otuı. 10 nu yapacagma şüphe e ı., ..,dS. 
arııs... ,e! 

Işıklı ile Homa nahiyeleri ?JtJlde ' 
bin dekar tahmin olunan \•e •• ısııııı' 

-,ıı .., 
nehrinden hasıl olam bataltlll~ ~·etle 
girişilmiş olması ümiUertıniZi J<U'dS. # 

1tlılt ' 
dlrmiştir. Bahsettiğim bata Ubeııdi'ıe,_ 
aydanberl Aydın su şilerl ı:n rsf111d 
rinden mürekkep bir heyet 

18 .ı:,.<" 
ilt&t O" 

tetkikat yapılmaktadır. Tetk ~ 
ışe .ı • 

eonra bitecek ve ondan sonra r0t1P 

nacaktır. Bu büyük batakll~.~;e.ı_~ 
mıyacaktır. Sudan istifade 

1 
.,,.. 

. ·ıc bir ,,,. 
düşünülmüştür. Orayn bilyil r0s. r 

ırtlıı . 
yapılacak ve E~cyo sarkan 8 e4'1' 

tc'rıl muk zerlyatı yapanlara su 
cektir. 

içme suları ve kiittUr 
' ltlİyıer. 

Köy kanununa tevfik~ baZlcltst~O' 
ni su getirmişlerdir. ı..akin ıııııt:ar 

• nJ l"' """ çcı,ıme suyu getirmek {ınka 
1 

JlW 
vada olan köyler su ihfü13cın 
dan temin ederler. p ~1 ekte de' 

Kaza dahilinde on bir ilkJJl :ıceıi" J. 
ıner ıll" 

Bu okullardan yalnız kaza ıset ~ d 
. . 1tuııar J'Y 

ve Homa nahıycsındeki 0 ıfll· ~· 
hdır. Diğerleri hep liçer 

5111 ııYuıU • 
1 n telll ıtll 

halkının kUltüre knr§ı o a fı~1 ırl 
. n·acıtıl ıı b 

ze bir de ortamektep ib 1 ııdll t4 
yor. Killtilrü en ileri davalat1:.:ııı ile Y 

··küıı:ıetıv j)ll1 sayan cümhuriyet bu cd 
- • ı.ınıı.11 

bunu d:ı temin edeccgıne 
tedir. 

Köy iş'eri 61 ,, 
.. ·terinde 1' ti-$ 

Kazanın bilumum ko: J{o)' ı~ıe ,,.p' 
nunu tntbik edilmektedır. tırOi'~.ıl 

nclil' ı: {g)O 
çen sene yapılan beş sc Jllu"ııf ıerol' 
göro tanzim olunmakta .. ' .. ~urrıuıe tr ~ • 
elde edilmektedir. 14 ko) e~ tı•t 0ı~ . . vderP 5ye ..ı· var. Dığerlerıne de pe. f{er it ı:-
kiyoruz. Yollarımız iyidit· "e!Bı~J~ O· 

tekli eııv • 
mobille ve diğer tekl'r deres 11 ~r 
dilebilir. Geçen sene ı.ıen ı)ratı blt.11 ıl 
zerinde Çavdır namını t,ııŞ.., ,-&P'., .. 

lk""· • v" rU yapbk. Bu köprü. h8 ediltl'llt ô 
bin Iirnlık yardımla inşa o-'"' 

dres ~ 
Bu sene de yine }.[en dllrJU 

"k c::an 
Çnvdırdnn dah:ı bUyu .. ıtt•>.,ı 

da yeni bir köprli ynptırrrıa 



23 AGUSTOS - 1938 

H~!f§H~~0 Dli11 ~şG( ve Hns RomaıınlD: 6 
Nakleden 

dh; B~ Yaptığınız iyi bir şey değil, de-} 
Yap· Bır .~şanlının, şeytanlık, muziplik 
~n rnu.:ıtakbel zevcesini yakalamağa 
.lf 1 Yok mudur? 
~~~etten kıpkırmızı, cevap verdi: 

ın ~ a}'lrl.. Eğer gene başlarsan, anne
e soyleri ı m. 
~ İri, ama sevgilim, evlendiğimiz za-

··· Ses· ıUtn~ ınkde, beni şaşırtan bir metanetle, sö 
u esti: 

-Ey b tin b' ' u, nezaketi elden bırakmak j_ 

kaba ır 5ebeb teşkil etmez ki! El şakasını 
Ü a~amlar yapar .. 

dilin:elık. bana dilini çıkardı, efendiler ... 
Ark çıkardı ve ~ırtmı döndü, gitti. 
ne~ a~ınd.an gitmeğe cesaret edemedim. 

nefis~. akika sonra, yemek odasında: 
\•en: ~~ku u odayı dolduran sütlü kah

. .,n on" 
başka h' un: kurulmuş, halamın evinden 
1ı kıza ıç bır yerde eşi olmıyan tereyağ. 
o rınış ekmeği lezzetle yiyordum. 

sırada S . od . . Crken k • uzı aya gırdı. Bu kadar 
Vnz .. alkan yalnız ikimizdik. 

6İri.Ie ~· biraz evvelki lazgınlığının te
hir ta ata kıpkırmızrydı. Oldukça ciddi 
~ahve v;ıa, Yanıma oturdu. Bir fincan 

l3utiin dr. Şekerliği önüne çekti. 
ltrn d'. bu serke~ alayını yola koyaca. 
b. I} e bo U ~ il -ıye, "b . ~ na ugraşan zava ı mureb· 
Sinı d an ne yaptığını gözüm görme-

.,, er 'b· di. gı ı başını başka tarafa çevir. 

~~~ı1§anhrn· Par akl ek ı·~ · · · ""mı~ ' m an ş ·er ıg.ın ıçıne 
du. Sek Şıkır şıkır şekerleri kanştmyor. 
,

1 
.... er rnasa,sını itina ile bir köşeye bı 

A ;ıll, 
<l.nj 

ker attbir kararla, fincanına bir tane şe-
ne de~ ~onra, ayni sakin tavırla bir ta

- 1' nırnkine attı. 
~er k~ekkür ederim yeğencigvim ben 

oy • 
ll1ç aıcırnuştum; dedim. 

daJıa at ırınadan fincanıma iki şeker. 
arak . ..... z . 

Son ararı Yok! dedi. 
ela ra. kend· f r do}d ı ıncanmı taşırtmcaya ka 
l'eye u Urdu; ve boş şekerliği mürC'bbi-

"• zattı • ''C . . 
dinı. } aprnak 

1 ~rt~· .. -ıv_ 
el•' ı .&un h 1 
ta ~n. }·oı haz a

1
rekct edecektim. Sabah. 

::ıı..,_ ır ıktan • b' 'rd' \<ti ""1~e}·e · . mı ıtı ıktcn son. 
ışa ındırn N' 
tık C<lktırn. · • ı~anhmla konuşmağa 

C::ı:oo 'İe\n'ın. • ' -...;a "'ı:. ·•&Jzın !: • • 
() dogru gid" ah'ıdı olan mahut salın • 

.ı n "'-- 'P oturd 
'11.lşun "'"'1 dakıkad u.m. 
llıı>rcı· li}·ordu .... k' anben dalgın dalgın 

ıv "1 ı n· du enleri · · ışanhm o korkunç 
· •nerek 1 • \'ati ge dı, yanıma otur· 

a l'et · lllıırı Cld1i}•d' 
la%a ll}·a';iJc }~~~Bununla beraber, ni· 

....._ na ~~ladık : vurdu. Hop! Sal. 
u <ıkc:arn : ~oz aı;mak için: 

&ıdıyontm, dNiim. 

Buldun S. Kip 
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IFesttnvaın glYııreşDernruan Dik mlYısaıball<aOaroını©Ja 

Pehlivanlarımız Macarları 
6 - 3 yendiler 

Günün en güzel güreşlerini 
Festival spor komitesi tarafından §eh. 

rimize getirilen Macar güreşçileri, ilk 
müsabakalarını dün akşam Taksim sta
dında az bir seyirci kütlesi önünde yap. 
tılar. 

Saat dokuz buçukta her iki takım ringe 
çıktı ve Malum merasim yapıldı bu ara. 
da söylenen karşılıklı nutuklardan Ma· 
car kafile reisinin türkçe konu~ması uzun 
uzun alkı~landı. 

Mustala • Hor vart 
llk müsabaka 56 kiloda Mustafa ile 
Horvart arasında ve Grekoromen siste • 

mile yapıldı. Seri başlayan bu müsabaka 
run üçüncü dah'ikasında bir oyun yap
mak istiyen misafir pehlivan kendi hata. 
smdan alta düştü. Mustafa derhal bur
gu tatbikine başladı. üstüste tekrarladı
ğı burgulardan birinde rakibinin sırtını 
yere getirdi. 

1 

~ 

Faik ile Celal yaptı 



Yazan: R. Rober Düma -36- Çevireoı F• ~ 
Halk>er'Dın taırlllııt ~omaırııı: s Va2!:aın: DkDmnm Erno telô.şlıgdi; heyecanını dl 

Havada sivri bir cisim tutan çıplak gizlemeye mu.va/ ı ak 0ıamıgo~. 
1 RolUntl o kadar güzel oyna.mıgtı kt, emri merhamet duymadaa ifa 

bir kadın kolu qördüler 
önde Selim, arkada Cevri stlzWerek ı 

sofaya geçtiler ve silratle Mahmudun o
da kapw önüne geldiler. 

Yerlere aürUnen uzun saçlanyla he -
men yan çıplak denilebilecek kadar açık 
saçık bir kadın, Mabmudun oda kapmı i
çinde tereddildle duruyordu. 

Selim, kadının ellerine dikkatle baktı. 
Sol elinde ılvrl, tel gibi ince bir teY 
parıl panl parlıy:>rdu. Uzun bir p.pka 
lğneainl andınyordu. 

Meçhul kadın, etrafmı bir kere daha 
dinledi ve Selimln odasına açılan kapı
nın iSnllne gelerek kulağım dayadı ve 
birkaç dakika sessizce içerde bir hare • 
ket olup olmadığını anlamağa çalqtı. 

Cevri, lspazmoza yakal&nmJI gibi titri • 
yor, bqmm lçbıde uğultular duyuyor -
du. 

Bu kadmm, canı kadar sevdiği ıebza
deye bir sulkut niyetiyle içeriye girdi • 
finde eilphe yoktu. 

Kadm, kapıdan ayrıldı ve köşede kar
yolasmda sakin ve her ıeyden habersiz 
uyuyan genç oehzadeye doğru sUzUldll. 
Selim hayatında epeyce hançer savur • 
muD, laabetlerlyle eline güvenen bir sul
tandı. Dalına belinden eksilt etmediği 

altın kakmalı hançerini çık.ardı ve sivri, 
keskin ucundan parmaklarlyle tutarak 
DIDaniactı. 

Havada çıplak bir kadm kolu ve par. 
maklarma sıkışmış sivri, lnca, parlak 
bir oey g6ren Selim, bir saniye tered
dild etmeksizin hançerini fırlattı. 
Boğuk bir feryat koparan çıplak k& • 

dm, Mahmudun karyolası dibine aerill
verdL 

Sellin haykırdı: 
- Işığı yak, Cevri. Cevri, neredesin? 
Cevri kapmm önUne yığılmış ve çok • 

tan kendinden geçmişti Selim göğreml§ 
bir kaplan gibi bağırıyordu: 

- Mahmut, Mahmut. kalk ve şğı 

yak! 
Şehzade yatağından fırladı ve karyo

tamıım dibinde yatan çıplak kadının göğ
aüııe basmca kudurmuş gibi haykırdı: 

- Nedir bu hal, k.im var odamda? 
ı.... Sus Mahmut, benim, Selim. Işığı 

,fak ve haykırma. Hiç k.imsenin bir rıoy 
işitmemesi gerek. 

Mahmut, çıplak ayaklariyle lAmbaya 
koıarken, kadm gırtlağına bıçak yemiş 
bir domuz gtbl inliyordu. Işık odanın kor 
tunç manzarasmı meydana çıkardı. 

Mahmut, yUzU ölü gibi ıapsan, gözleri 
bllyflınO§, bir yerdeki kadma, bir Selime, 
ve bir de Cevriye bakıyor, çeneleri tu. 
tulmut gibi tek bir kelime eöylemeğe 
kudret bulamıyordu. 

Selim fırladı ve yilzükoyun krvranan l 
kadını çevirdi. Dikkatle baktı. Böy
le bir yUzü ilk defa görüyordu. 

- Mahmut, dedi, bu da k.im ! 
Hançer, kUçUk beynin altına, tl yan

sma kadar gömWmllf ve ince bir kan, 
kadının beyaz ve çıplak boynuna, omuz
lanna smnıştı. 

- Durma Mahmut, Cevriyi ayılt! 
Mahmut, hiçbir ıey anlamadan, bir 

makine adam gibi Selimin emirlerini ya
pıyor ve belll ki rüya mı, yoksa hakikat 
mi diye tereddildlll bir buhran geçiri • 
yordu. 

Selim, bUyUk bir soğukkanlılıkla kadı
nın ensesindeki hançeri çekti, sol elinin 
kenetlenmfl parmaklan ara.l!lmdaki uzun 
uçlu iğneyi aldı ve haykırdı. 

- Bre kahpe, söyle sen kimsin? 
Kadm, cnn çeld§tyordu. Yalnız dudak

tan hafit hafif knnıldıyor, bir ıeyler 
söylemek istiyordu. Selim kulaklarmı 

yaklaştırdı. Fakat, hiçbir ıey anlamıyor
du. 

Mahmut, Cevrlyle meşguldü. Kadmm 
avuçlan ve dişleri kenetlenmlş, bu bazu
su yaman oehzadenin elinde bile açtlmı
yordu. 

Selim, Mahmuda seslendi: 
- Gel, ben duymuyorum. Bu kadının 

dudakları arasmda blr söz var. 
Mahmut da dinledL 

- Duyuyor musun Mahı:ıtut! 
- Evet. 
- Ne diyor? 
- Nezlr! • ,/ 
Belim gözleri bUyUmilg, ağzı köpilk l 

çlnde kalniıe bir haldeydi. Masaya §id-
detll blr yuwruk ,vurdu. , 

- Nezir mi? yine bn mel'un zenci, 
llyle mi? 

Bizzat duymak için kendi de eğilip ku
lağım kadmın titriyen dudaklarına yak

laştırdı. Fakat bu dudaklardan ıerid gi
bi kan bopndı ve gözleri Mahmudn dild
ll kaldı. 

- Geberdi! 

- Evet. 
Cevri de kendine gelmiş ve bu deh

ıeW hale baka kalmı§tı. 
- ŞevketlQm, dedi, kadm yabancı? 
Selim, iki eliyle kafayı kavrayıp kadı

nm ölUm çöken yUzUnll Cevriye göster
di: 

- İşte bak. Sen tanrr mmm kalfa? 
· Cevri, yUzü görünce bir çığlık kopar
dı: 

- Radoslu cariye! 
Mahmut, ölilnUn UstUne atıldı ve tır -

naklarmı soluk boynuna geçlrdi, sıktı, 

ısıldı, öyle sıktı ki ölUnUn gözleri dışarı 

lll••lcrJITlj;ll:tMltE@:D.lrrt•J~Elllm-• 

fırladı ve dudaktan sıyrılıp dişleri mey
dana çıktL Kafayı yere vurarak sayık
lıyor gibi söyleniyordu: 

- Zilfaf hediyesi hançerini kafamda 
tecrllbeye kalkan kan bu! 

Selim bununla meşgul değildi. Kadm 
zaten ölmügtil. O, Cevrinin yanma so -
kuimu§tu: 

- ÖUlrken Nezirin admı söyledi. 
Cevrinin yUzil kül gibi kesilmişti. 
- Yine Nezir mi şevketl\lln? 
- Yine Nezir, kalfa. Bu kara yUzlU 

mel'unun peşimizden ayrılmadığına bu 
kaçmcı şahittir! 

Selim bağırıyordu: 

- Çağır bana Nez.iri kalfa. Onu öldn. 
rUvereyim .•• 

Cevri, Sellmln saçlarını sevdi. Her 
kızgın zamanında olduğu gibi kulunçla
rmı ovdu ve tatlı bir sesle anlattı: 

- Şevketliımun sinirleri bozuk. Bu 
bir tedbir değil, tehlikeyi alevlemek o
lur. Nezir, hazine vekil{ olduğun~anbe
ri Mustafanm göz bebeğidir, sultanım. 
ŞehzBde Mahmut, halatlara bağlanmıt 

azılı ve genç bir sırtlan gibi dişlerini gı. 
cırdatarak homurdanıyordu: 

- Mustafa. da çok oldu. Korkarım. ta
rih bent lanetle yadedecek kalfa! 

Bu sefer Selim de UrkmUşUl. Genç 
§Ohzadcnin dizginlerini ele almak gerek
ti. Yoksa, yapar mı yapardı. Onun için 
Mnstafa bir yumruktuk sayılırdı. PehlL 
van Demir Mustafayı bile bir elensede 
yere yuvarlamış ve yUzUnll g~zilnll kan 
içinde bırakml§tı. 

(Devamı var) 

ton Strammer kolaylıkla kandı. 
- Hiddetlen.meyiniz Erna. Sizden 

eUpbe eden yok. Fazla heyecanlanıyor-
SUDU%. 

Erna yavaş yavaş sükünet bulmuş gö
ründü. Tekrar divana uzandı. Bu sefer, 
sak.in blr sesle: 

- ·Hakkınız var baron, dedi, fazla 
heyecana kapılıyorum. Fakat bugUn bir 
az sinirliyim. lkl haftadır zihnim hep 
Bcnua ile meşgul. Rol oynamak pek ko
lay değil, insanın sinirlerini harab edi
yor. Sonra sizi odamda birdenbire kar
eımda bulmam da beni heyecanlandırdı. 

- Odanıza girmem epey cürete mll
tevakkıftr. Kapıcıya, hizmetçilere gö • 
rilnmeden buraya kadar çıkabilmek e
pey bir meseleydi. Yalnız bu kata oda
nıza girebilmek için hizmetçi kızm avu
cuna bir miktar para sıkıştırmak lı\zmı.. 
geldl. Otelde beni ondan başka gören 
olmadı. 

Erna alay ett:l: 
- Para her kapıyı açar, bir casusun 

oda kapısmı bile! 
- Sizinle yalnız göril§Dlek istiyor -

delim. Deminki sinirli tavrımı mazur 
beble işlm.e gelmiyordu. Hem stzt daha 
yataktan kalkmamış sanıyordum; ma -
liım ya "güzel kadınlar sabahları geç 
kalkarlar!., ••• 

- Her neyse, ııimdi l§imizden bahse
delim. Demnkl sinirli tavrımı mazur 
görünüz. Fırtına geçti. EkselAn.sm me
rakını tatmine hazırım. FaaUyetim hak· 
kmda size izahat vereyim. 

Erna uzun uzadıya fon Strammere 
izahat verdi. Fakat Benua ile kendisi
nin rollerini değiştirmiş, yUıbaşıyı giln. 
den gUne daha fazla Aşık göstermişti. 

Fakat Benua çok ihtiyatklr, her aeyden 
gilphe eden bir adamdı. Acele etmek, 
her şeyi bozabilirdi. Devam etti: 

- Maamaflh işler yolunda gidiyor. E
ğer ikimizi bir arada görseniz hakikt l
şık saıı.ırsmız. Her gtln beraberiz. Bir i
ki gUn, daha doğrusu bir iki gece daha 
beraber geçirirsek artık benim hiçbir 
arzumu kıramaz. Zaten "ona ufak birse
yahat yapma1!1ızl teklif ettim. Bir iki 
giln sonra ISrar ederııem kabul edeceği 
muhakkak ..• 

- Benuanm size karşı muamelesinde 
samlmt olduğundan emin misiniz? o da 
rol yapmış olmasın? 

- O mu? haydi canını siz de! Ben er
kekleri tanırım. Tamamiyle • aamimt... 
Dediğim gibi birkaç gün sonra ona is
tediğimi yaptırabilirim, zavallı avucu -
mun içinde... Seyahate razı etmekse 
mesele bile değil.. 

- Artık seyahat mev:rubahs değil 

Erna. General fikrini değiştirdL Size o. 
nun yeni emrini tebliğe memurum. Bu ·-· Y,A IZAN:O' .N 

siniz. 

Erna endişeyle titredi. 

- Nedir o emir? itJlf 
- Emri bildirmeden ımce bir 

mama müsaade ediniz. BeDad' 
görecek misiniz? fJ 

- Evet. bu akşam saat ~ 
rada. •• Niçin sordunuz? ~ 

Erna tell§lı ldl ve her -::. '1' 
ne o kadar hWm old.,. 'Sif 
heyecanını gizlemeğe ın~ ..... 
mış, endigesini fon Stramınere 
miştl. Yaptığı gafm kendlll ~-* flllA 
da olarak dudaklarını gpr4I. ....... 
Strammer heyecanmt fartet:adfd.dl' 
bunun baronun gözlerinde ADI et 
det kIVIlcmıı parlayıp sllDJD
dı. 

Fon Stramıner söze blafladl: _. Jllll" 
- Benuayı bu akşam &ıcftlrlll 
Casus kadın yerinden fJrl&cll: 

- Benuayı öldlirmek ~f ~..!.,,.
Fon Strammer de ayala~-

naya yaklaşarak hoınurdaDc!I= 

- Ne dediniz? c!t; 
- Dedim ki ben ne tatil il~ 

dım. Verilen vazifeyi kabul 8

1
1od': 

Fon Strammer hiddetle r/JY -,,,; 
- Siz ne katil ne cel~- 'fi' 

Sg. 45 i kim öldürdü? tiJlldl _., 
nuada .•• Emir emirdir. ııaat 
matmazel Şeytan; yoksa.·· .-"' 

Baron cebinden ç1kardıit ~ 
casus kadına çevirmişti. ~ , 

- İtaat edeceksin. Akil _.ı -
bereceksin ! Emri dinlenıelld bll f!J" 
köpek gıöl gebertirim. BuDU f1l 
Fllder! o • -' 

Tehlike kar§ısında. Enı& ~ · ı 
ğınt toplamıştı. Alay etti: ~ 

- Haydi baron, vazgeçla. ~ 
.,Pek kaba oluyor! oyuncaııa-~ 
koyun. Mükemmel bir ~ 
adetA ceb mitralyözü ....., 
değil ..• 

Ellnln lAkayt bir haretet1118 

nm namlusunu ittl Sonra t;e1#fll 
uzanıp §a§km şaşkın ~ 
sUzdü: 

- Canmız sıkıldı delil ad! 
mel oynamağa ça.lıştığnm teJıC1lt 
tesirsiz kaldı. Ne yaparaDdlo 
korkmuyorum işte! gözleriDIJI 

niz kadar açıp di!}lerinJsl I 
ni korkutamıyorsunuz v_..-

Kahkahayla gülUyordu. saoı-. 
bire ciddileşti: 

- Kan dökmek iste~ 
nız mı! 

XLIX 
Had Guton'daa Daol~l d'Arlıcz'e 

Dul; ilk kocasından çocuğu olmamış; yirmi yecll 
tez canlı, yorulmak bilmez bir kadın olmasına rabDeD 

likte§rln 1833 
Azizim Danfyel, nlkAhmı için iki &ahit llzmı; yarın akııam iyi 

kalpll ve bUyUk dostumuz Jozef Brido'u da yanınıza alarak bize gel
mcnlzi rica ederim. Alacağım kadının niyeti herkeslerden uzak
ta, k.imJıcce bilinmeden y~amaktır; yani benim gönlUmde yatan 
ar81ant anladı. Geçirdiğim sefalet hayatında bana bakan, bin bir 
tUrlil iyilikler eden sızln bile a§kımdıuı, evleneceğimden haberiniz 
yoktu; fakat ne yapaymı ki bunu bir sır olarak saklamak bir zaru-
retti l3ir yıldanberl pek az görüşmüş olmamızın sebebi işte budur. 
Nrk!htan sonra da sizden uzun müddet için ayrılacağım. Fakat, Da
niyal, slzin nıhunuz bUyUktllr, bunu anlarsınız; ben, göıtinUzden Irak 
olmakla gönlünüzden de Irak olmıyacağımdan eminim. Belki si
ze bazan ihtiyacım yoktur; fakat yine de slzl görmlyeceğim, hiç 
olmazsa evimde görmlyeceğim. O, bu hususta, blzim arzularımızı 
bnlyormuş gibi hareket ettL TA çocukluğundaırberi tanıdığı ve bir 
kardeı gibi sevdiği bir arkadaşı varml§, onu bana feda etti; ben de 
buna mukabil siz dostumu fedaya mecbur oldum. 

Size bu söyledlklerlmden de anlıyacaksmız ki onunla benim a
ramda sadece bir ihtiras yok, tam, bUtUn, ilAhl bir a§k var, birl
blrlne bağlanan iki lnsanm blriblrlnl tamamiyle anlaml§ olmasm
dan doğan blr agk. Saf, sonsuz bir saadete erdim; fakat felek in
sanların, hiçbir keder, sıkıntı karışmamış bir saadet tadmalarma 
müsaade etmiyor: ruhumda, tA son kıvrmıa gömUIU bir dilşUnce 
saklıyorum ki bu yalnız bana ıstırab veriyor, onun haberi yok. 

Siz, benim daimt sefaletlmde kaç defalar elinizi uzattınız; vazi
yetimln nekadar fena olduğunu blllrdinfz. 'ümidin öyle sık sık sön-
41lfü o zamanlarda ben yaşamak cesaretini hangi kaynnktan alır
dı:ın ki! ıtzln mazlnizden, bana tesllyet getiren ve rencide etmek
ıtzln yardımınm esirgemiyen sizden, değil mi, dostum? ezici borç
h.nm Tardı, ataeafnn karlın onlan da ödedL O ı.engin, benim bir 
,eyim J'OL Ben.~ lı01l haddi bulduğu zamanlarda hani: 

Çeviren: N lUI ıru D Oah 
-93-

ATAÇ 

"Ah! bana varmağa razı olacak bir zengin kadın olsa! •.. ., derdim ••• 
Fakat bu bir haklkat olunca tasasız gençliğin §akalan kalmadı; es
kiden, sefııletteyken, böyle §eylere aldırış ctmlyeccğiml, kendimi 
besletmekten hiçbir hlcab duymıyacağımı sanırdım, hiç de öyle ol
madı. Nişanlımın, gururumu okşıyacak bin bir çareler icad eden 
§efkatlne rağmen ben bir kUçUklük hissedip utanıyorum. Onun ru
hundaki asaletten emin olduğum halde utanıyorum. Utanmamın da 
aşkıma bir delil olduğunu bilerek utanıyorum. Benim irkilmeden 
bu hale razı olduğumu, tenezzül ettiğimi gördü; bir erkek için 
bundan ağır bir şey olur mu? bir erkeğe her hususta himaye et
mek dUgerken ben bir hususta bllakls himaye ediliyorum. İşte, dos
tum, içimi kemtren keder; bunu yalnız size itiraf ediyorum. 

Bu noktayı istisna ederseniz sanki her şey benim en sevdiğim 
hulyalarmıı bir hakikat etmek istiyor. Lekesiz bir gilzellfk, kusur. 
suz bir iyilikle karşıla§bm. Hasılı, dostum, gelin, lnsanm yüreğinde 
korku uyandıracak kadar güzel: §efkatte zarafet gösteriyor, aşkı 
yeknasaklıktan kurtaran bir füsunu, bir letafeti var, iyi tahsil gör
müş, her ıeyi anlıyor; §irin, sarı!}m, hem ince, hem de hafif bir 
tombulluğu var : sanki Rafael ile Rubens birleşip bir kadın vücu
da getirmişler! Bilmem, esmer bir kadını da bir sarışın kadın ka
dar sevmeme imkan var mıydı: esmer kadınlar bana, erkek ola
cakmış da ynnlı~hkla kız doğmuş gibi gelir. 

lllln verdiği o tadlt hüzne kaptırmağı da biliyor. Bu _, ...... ~ ~ 
zlyetleri haltnde, etvarmda son derece bir asalet fJ1. l 
mAnl değil: insana hUrmet telkin ediyor. Asaletl118.,. ~~ 
nen allelerden birinin kızı olmasına rağmen benim ~·j, 
lfı.ketlerl de hoş gördü, beni o kadar seviyor. Gtsll ~.;;# 
uzun sürdü; birlblrimlzi tecrUbe edip tab!;tıerlJlll'!.....-9 
miz de kıskançIZ, ikimizin dUşlincelerimiz de bir ~~ 
tılan. 

var. 

- Sizinki ne olduğunu bilmiyorum, dedim. 
- İlk izdivacını, diye cevab verdi. 
Siz ki büyük bir adamsınız ve benim Arma.nd'Jllll 

barlar aleminin en harikulade kadınlarından birlJll 
nişanlımın ruhunu ve benim. saadetlmln ne olacağDll 
bu söz kAfidir. ~ 

IDevamı Var), 
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Oııo 
llıc~t~?lnız scvollislnl 'dıişıinilııor falmt )na'nın .H•ııaili.~i An. 11nlııı: Rııdrı'm dii~iiıı_ 

hrı,'r. I>e/ikanlı, lJııda'nın Jıi:mcli111/c iki 111/ kıılı/ıklaıı sonra acub11 11işn11lı .~1111 
~ ır1nuacak ve oeri ılönecek nıiılir:' J\ı:cn{jı:ııı /ıiiliiıı erıılişesi lıu .... 

~~aı ~ n n D ını©I~ me<e'§HYI ırii ifil n~met 

. Buda, aşkı ve 
~'Şanlıyı unutturur! 

Ode Buda dinine mensup her genç erkek, din 
lı zmetinde ik1 sene ÇC:ll1şmağa mecburdur 

Hind ve Çin Aıyanm en es- baş'kalarına nisbetle çok samimi görü-
rarcngiz diy2t"ları olmakta a- şürlerdi. Fakat, birinin yeni hayata 
&ırlarc!anberi devam ederler. uyması, diğerinin eski kalması arala -
Bu r.ıasal memleketleri vaktill! rındaki en büyiık ihtilafı teşkil ediyor-
<l~nya edebiyatında yer aldığı du. 
&ıh' ı, bugün de ıeyyahların An'ın babası oğluna Onayı almayı 
tetı "k' . cı ınc en geniş bir ıaha teş- dünyada kabul edemezdi. Karısı •da, ge-
kıl etmektedir. Oralarda dola- ne eski Çin adetleri mucibince, koca-

~n her seyyah hi7..e yeni ve smın bu husustaki fikrine itiraz etmek 
Şı:rı ·'iye kadar biünmiyen bir hakkını bile haiz değildi. Bir taraftan 
§ey Öğretir. 

Son Hind, Çin ve Siyyam ae
Yah<ıtinden dönen bir Fransız 
~uhi!.ı:oriri oralardaki Buda di

~~ııe rncnsup Aıyaldann garip .;r adetlerinden bahsediyor. 
u rncraklı yazıyı aşağıda oku

··~c Yacaksınız • 
}' ~di~· • 
~tek., O ılll, san elbisesini yarrn gi-

gun beni ' artık ''Bonz,, olacak.. Bu 
A.. it} Ç-o:>k k d • ltı f:ır v e erım var ... ,, 
•kallli e tnahzun bir hava, bir ilahi 

tar Yle ç· . 
Cdiy

0 
' ınlı genç kız bunları tek-

A. rdu. " n, ,... 
'<Cl 'rlfll• 
d ıltanııydı genç kız Ona'nın sevdiği 
ıı~' SUnı.u 1

• kız, sevgilisine ağhyor
·ı İfaya\ An, ertesi gün dini vazifesi
" lli~de aşlayacaktı. 
i c lıer g nasıl askerlik hizmeti varsa 

ı~' lıud en~ erkek için bu bir vazife 
Cb· adın· 
~el ır dini h' 1 rnensuplarr için de böy-
İk· en her ızrnet vardır. 18, 19 yaşına 
'cı 'ene Ça~en'.r, Buda dini hizmetinde 
ta ile ~arf ış:rııya mecburdur. Bu iki 

•1i"J 1nda"ki ·r . • 
bııı ~ Crind vazı er.ı, evvela, Buda 
11 lırı:t'ak en daha derin din tahsilinde 
ı.tç"' , son . 

~·ıcJı:tir. ra rahıp olarak hizmet;: 
iti aı:at b 

ıı b ' azan .. 
dı ıı teı . oyle olur ki Buda dini-

ıı d' tnızi ke d' . . . ili un}'a n ısını tamamıyle bu 
ıı" sına v . • . . t. .ran1.. erır ve hır daha aıles•-

'llı ··a d"' . 
ı as "!-ı-.e,. 0~n:.ez, başkalariyle pek 
ite r 'butun sevdiklerini unutur. 

larCııı~. Ca a bunun için korkuyordu. 
1 k 1 rp küıt" .. 

~a il. ben b' uru almış bir ailenin 
le,l~lıkabiı ırıeştiren bu kuvvetli ba-

ı ltıtı· aralar d h . de ıye b·· .. ın a, ayatlarını bır-

~ocSok ayrı ~:u~ bir mani vardı. ikisi 
ıılıltl.ı.r1 İJ' uşuncelere sahip ailelerin 

~ il, ıler 
·ı~1 • !:arp ,_ .. 

1 
• 

1 • t1;U t" .. 
•ı~ ı, l'ah.,·r ~ru almış bir ailenin. 
h .. llı·ktct.1 dı ı:ıı Hanoydaki bir Fran-
l · ili , 11 e ya . 
~ o,du'k Pmıs, garp medenı • 

ı ~ ça iy' ta ~ . 
~~l b.ı a Avru 1 nımıştı. Anası, ba. 

tı Ş.arı a~ Pğllılaşrnış, evlerindeki ha-
' illb k ~a ıya d ~. . . 'th'- ı.ı i, /\ egışmıştı. 
..ı " il"' nların · . ~a ·• ane h· evınde bınlerce a-
ı 'a"I'- a)a d 
ıta, ' tt fik· evam ediyordu An ' a·ı ırJi . 

oğluna, diğe rtaraftan kıza acıyor, boy 
nunu büküp oturuyordu. 

:/- . :(. 

O akşam genç kız, An'lara m~afir 

gitmişti. An'ın annesi onlarınt son de. 
fa .clarak yalnız kalmaları lüzumunu 
hissetti ve oğlunu çağırarak: 

- Cigara kağıdı almayı unutmuşumt 
d-:cli. Sonra, yarın giyeceğin cübbenin 
süsü için beyaz ipek te lazım. Ona ile 
pazara git te onları al gel, haydi oğ

lum .. 

Delikanlı, entarisinin geniş kol ve 

eteklerini toplayarak ayaklarına ayak
kaplarını geçirirken, genç kız da, biraz 

ileriden kendisine bakan hizmetçilerin 

manalı bakışları altında kıpkırmızı ke
silerek, kalktı ve şemsiyesini eline al. 
dı. 

Pazar uzaktı. Oraya gidene kadar 
pirinç tarlaları arasından hayli yol yü-

rüyeceklerdi. Yiirüyorlar. Bir aralık 

An, sevgilisine dönüyor: 
- Ona, diyor, biliyorsun: Yarın gi

diyorum. Iki sene biribirimizi göremi
yeceğiz. Fakat iki sene çabuk geçer, 
merak etme. Kalbim, sarı cübbenin aL 
tında gene senin için·çarpacak. 

Onat heyecan içinde sevgilisine ce-
vap veriyor: 

- Fakat, An, bilır.iyorsun ki Mi 
Nam ç~k kuvetli bir din reisidir. Sem 
nüfuzu altına alır, bir daha geri gön
dermezse? .. Binlerce genç, senin gibi, 

"Bonz,, olmaya giderken böyle söyle

miş, fakat sonra bir daha dönmemişlir. 
Ni§anlıları, sevgilileri burada yüz üs

tü kalmış, gözyaşları içine gömülmüş
tür. 

An, genç kızın endişesini anlıyordu: 
- Korkma, Ona'cığım, dedi, bana 

itimat et. Buda merhametli bir Tanrı-
dır. Kendisine bir müddet için hizmet 
et:niş olmaxı kafi görür. Sana vaad e
diyorum: İki sene sonra geleceğim ve 
ilenin kocan olacağım ... 

- K:>cam ... 
Çinli kız bu kelimeyi söliyerek ıdur_ 

du. Müstakbel kocasının önünde dii tıqıtı • tsini ' ~Yanık bir gençti. Fa. 
l 1Yo asrıleşt' "k ·· O ç· k iltlu t, orıı ır:r.eye muvaffak ço tu. nu, ınli adınlarm adetince, 

bı ara esk' • h" ti 1. ı d ~. taktıra ı adetlerini bir urme e se am a ı. 

lf· .. ~'IJ 
.......~----, 
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J>;mırlcsi Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Baııılırına. 

Sah Tııılhaııcılcm 9,30 lzmit, 16,30 Mu· 
dany:ı. l!l Kar:ıbig:ı, 20 Bandırma, Gala· 
tacl:ın 12 Kar:ııleniz, Sirkeciden 10 Mer· 
si ıı. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudany:ı, 

20 Bandırma, Sirkeciden 15 AyYalık, 18 
D:ırlın. 

Pcrşcıııhe Tophaneclen 9,30 lznıit, 16,:rn 
Muıl:ınya, 20 R:ındırma, Gal:ıtadan 12 
Karadeniz. 
, Cııııı:ırıesi Tophnneden H llfucfanr~. 20 
Randırnıa, Sirkeciden 15 Ay\'alık, 18 
füırtın. 

Pazartesi Tophanccfen 9lmroz, 9,30 Iz
mil, G:ılat:ıcf:ın S,30 l\fuclanya, 10,30 lzınir 
Siir, 12 Karaılcniz, 22,30 Mud:mya. 

Müzeler 
Ay:ısofya, Roma - Bizans, Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Sanayi llfiizesi, Sıhht müze. 

(Ilu miizelcr hcrgün saat 10 dan 16 ya 
k::ı<lnr nı;ıktır.) 

Tiirk '\'C lslllm cwrlC'ri miizrc;i: Pazar
tesiden lıaşka lıerı<ün saat 10 d:ın 16 ya 
k:ıılar Ye Cuma günleri 16 dnn 17 ye ka
clnr açıktır. • 
Topkapı Müzesi: IIergün saat 13 len 16 

ya kadar açıktır. 

r~ ~mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

nomanya vapurları: Cumartesi f(Ünleri 
13 de Köstcnccyc: Salı günleri 18 de Pi
re. Bcynıt, 1-.kcııılcri~·e. 

ltalyan vapurl:ırı: Cuma RÜnleri s:ı:ıt 10 
da Pire, Brendizi, \'cnedik, Tri)·este, 

Sirkeci İstasyon Müdiirliiğü Telefon 
23079. 

..1 vrupa Hattı 
Scmplon cksnrcsi hcr~iin Sirkeciı1cn 

sa:ıt 22 de kalkar Ye A nup:ıd:ın Jırleni 
sanı i,2:> le Sirker.iyc nıuYasalat eıler. 

Konrnnsiyoncl :w.:ıo da kalkar, J 0,20 
de !(l'lir. 

Eti irııc posta~ı: Her!(iin saat 8,50 de 
hareket cdC'r, l!J,33 de ~elir. 

Anadolu hattı 
Hcrııiin h:ırckct rıkn şimcndifcrlrr: 
S:ı:ıı 8 ılc Konya, {) ıla .\ ıık:ı ra. 1:-ı,15 <le 

Diyarhakır YC Samsun, 1!"ı,:Jrı ıl:ı Esldşe
hi ~. 19. 10 da An krıra eli.spresi, 2U de A
dao:ız:ırı. 

Bu lrcnlcrılcn sa:ıl !l ela h:ırckct l'ılen 
Aııkar:ı ıııııhklili p;ız:ırlc.si. ç:ırşaııılıa 
ve cuma günleri .H:ılclı \'C l\lıı-.ula katlar 
sefer elmcklcclir. 

MONAKASALAR: 

33. Tiiıncn hirliklcri hayv:ınalı için 
28~,00fl kilo kuru ol s::ılııı ::ılın:ll'aklır. 
K:ıpalı zarfla ih:ılc.~i 24 :ığustm !l:iS ı;:ır)ı.ılll 
Jı:ı f:iİllÜ s :ı:ıt 11 ılc Fmılıklııla kuııı:ınıl:ııı

lık sal ııırılııı:ı koıııisyonuıııla yapılacaktır. 

;\hılıaııııııcn tuları 77:>:> lir:ıılır. 
GE(,.'.Ei'\ SE:-.:E Bt 'GC0. :\F OLDU? 

Akıleııizılc lıir t~pan)ol !{cmisi lı:ııırıl 

dı 18 kişi lıoğulılu. 

lstanbul Radyosu 
2:J \(ıl STOS - S.\LI 

~i 11
• Çj.., nııyordu. A T . . r d 

k llcsiı ••de Unıu • . n, sevgı ısını e ın en tutup kaldır- 18,30 hafif ıııiızik, Tcpch:ışı lıclctliyc h:ıh 
'illa 1 le Ven· ını bır kavgadır: Es- dı ve tekrar yollarına devam ettiler. çcsiııılcn naklen, 1!1,l:i knıırcrans, Fati'ı 

(lkl'::um 10 uncuda) 
son. 

d· nar · ı ncs·1 • 
t. İk• daitn b' 1 

• asriJeşince eski * • halkcvi namına - X:ıili ;\lonın - (:\tuhtı-
'ı bab 1 aile d~w ır ınücadele halinde- O gece evde "Aşk meclisi,, vardı. lir nıillcllcrde spor) t!l,~ı:> horsa lıahcrkri,' 
"~;p ~~ı ar.as •ger taraftan gençle an3- Bir tarafta genç 1 '?!ar, diğer tarafta ..:e 20 sa::ı~ ııy:ırı, Grl•nviı; rn\ath:ıııC'sindcıı, .~akk 

~ı·ı· 1nda bu .. 
1
.. , 

1 
Jcıı, Suzan \'C :ırk:ııl:ı-;J:ırı t:ırafınıl:ııı 1 ur· 

• ",.,, 
1Yor"u rnucadele devam • - ... : ar torl:lnmr<:tı. Kızlar ellerin 'k' . 1 lk k, 1 20 ") ı <ı. . , u • ~ · • nııı~ı ·ısı ve ı:ı · sar · ı :ırı, .~• ıava ra-

~lc, oğ~ annesi. bir yelpazclerile, minderin üzerine diz poru, ~0.13 Ömer. Hıza Dn~rııl larahnılıın 
ltkc~ .ınun v ana ve kadın ruhu çö1ı:üp oturmuşlar. erkekler de çalgı- :ır:ıp~·a '>iiyJc,•, 2 ı s:ı:ıt ayarı, 21,30 SC'll:ır 

tı. 'il'ıiş ve e Onanın seviştiklerini lanm almı!'..lardı. Bambu dallarından Kiirnıiikı;ii ,.<' :ırk:ııl:ışl:ırı taı·:ırınıl:ın Tiirk 
sev .. j • 

C)n t> Yı müsait karşılamış- yapılan "hen,, ismindeki bu çalgı, Çin mu ... iki'>i ve halk ~ıırkılnrı, 22.Jll opC'rn ve 
ı. anrn . op(·rl'I p:ır~·:ıl:ırı Cııl:ık) 22,;rn son lıahcrkr 
"it• h· aıles· . aşk şarkılarının ayrıl:r.az bir unsuru-

ltib· : ıle e k' ve l'rlc~i giiniin programı, 23 saat ayarı, 
itle..; s ıdcnberi tanışır- dur. 

·•ne 'd· gı ıp gelirler, hatta 

\'azan: llalunı t Ati iZ 
VavlYl~o ~~ m~DD~0 lilQır~ ~emno~ırnn~ 
'ltaıaırırıYz e©Ien ~a~©U0 ddıliU jpceŞDIFlle 

~ lQış lQı~©ır 
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Yavuz hemen demirini vira etti. Tel
grafın alınma;mdan çok ge~meden Ya
yuz yola çıkmış, Ka:-adenız boğazından 

açılmış, engıne doğru uçma~a ba~Jamış_ 

tı. Şoson bir taraf tan tam yolla hareketi 
gözetiyor, diğer taraftan da I\.lidilli ile 
birlikte Rus donanına-;,ını nasıl karşılı

yacaklarım hesaplıyorlardı. 

Gemiler öi.rkaç saat içinde uzun mesa. 
ienin mühim bir kısmını alm15lar, ikindi
ye doğru Ereğliyi bordalamışlar, Amas
ra istikametinde seyre koyulmuşlardı. 

Yalnız, Ya\'UZ demir alırken I stanbul
daki gizli telsiz, Karadenizde üç gemin 
pkalıyan, katar halinde p.:!~İne takıp Sı
\'astopol yolunu tutan Rus amiral gemisi 
Kagol kruvazörüne şu malumatı uçurdu: 

"Yavuz, beraberinde Midilli olduğu. 

halde şimdi Karadenize hareket etti.,, 
lki Osmanlı harp gemisi Karadenizde 

bütün hızlarile yol alırlarken Kagol da 
heyecan meydana getiren bu telgraf der

hal amiral Kolçağa arzedildi. 
Amiral bunu duyunca aklı başından 

gidecek gibi oldu, düşündü. Yanında du
ran SÜ\'ariye fikrini anlattı: 

- Albay! 
- Emret amiral! 
- Yavuzla Midilli Karadenize açıl. 

dılar. 

- Evet amiral. 
- Yapacağımız işi süratle ve kati ola-

rak tayin etmeliyiz. Bu gemiler, evvelce 
söylediğin gi'bi bizi yolumuzdan alıkoya. 
cak.lar, bize ayak bağı olacaklar. Bunları 

batıralım. 

- Hakkınız var amiral. Ama eşya ile 
içindekiler ne olacak? 

- Onları Kagola alır, vapurları batı
rırız. Bu karar anında tatbık mevküne 
konuklu. Yukarda gördüğümüz şekilde 

üç geminin mürettebatı ve askerler Ka
gola nakledildikten sonra Bezmialem, 

Bahrıahmer, Mitatpaşa mahmuz darbe

lerile batırıldı. Bu işi gördükten sonra 
artık Yavuz korkusundan biraz olsun 
sıyrılan Kolçak, gemisinin bütün süra. 

tile Sıvastopol yolunu tuttu. 
Amiral Şoson, Amasra önüne gelince 

ne gemileri ne Rus donanmasını ne de 
bunlara ait bir iz bulabildi. Homurdana. 
rak etrafı araştırdı. lleriye doğru bir ce
\'elan yaptı. Döndü, geldi Amasra önün
de durdu. Amiral gemisinden verilen bir 
işaretle liman reisi gemiye davet edildi. 
Biraz sonra sahilden ayrılan bir füka iL 
man reisini Yanıza getirdi. Orta yaşlı 
bir yüzbaşı olan reis amiralin önüne çı. 
karıldı. Şoson sordu 

- Üç gemimiz burada Rus donanma
sının taarruzuna uğramış, duydunuz mu? 

Liman reisi izah etti : 

- Hadiseyi telgrafla Istanbula haber 
verdim. Karargahı umumiye, nezarete 
ve donanma kumandanlıklarına ayrı ayrı 
telgraf çektim. 

- Biz yola çıktıktan sonra telgrafı 
\'ermiş olacaksınız. Neyse, hadise nasıl 

oldu? 
- Ben de evveliyatını bilmiyorum a

miralim .. Gemiler buraya doğru gelir. 

ken uzaktan bir Rus kruyazörü görülmü~. 
Topla bunları durdurmuş. Top ~!erini 
duyunca bizzat ben de sahile indim. Dür 

bünle vaziyet çok açık görünüyordu. Kru 
Yazör, top mennilerile kafileyi teYkif et
ti. Sonra peşine taktı, beraber aldı götür

dü. 

- Ne zaman oldu bu, saat kaç \'ardı? 
- O~leden e\'\·eldi.. Tahminen saat 

10-10.30 ~ularmda oldu .. 
- Gemileri aldı görüdü değil mi? 
- E\'et.. Uçünü sıraya katt, aldı, gö. 

türdü. 
Şown bir dakika düşündü. Sonra li

man reisine döndü: 
- Peki.. gidebilirsiniz. 
Dedi. onu sa\'dr. Amiral Akkermanla 

konuştu: 

- Hangi istikamette amiral! 
- Gemileri tutan Rus donanmasr onla-

rı ya Sıvastopola giitürür, yahut da en 

yakın liman Odesaya çeker. Fakat Odec;a 
ya gitmesine ihtimal \'ermem. Zira orası 

mii~tahkem değ-ildir. Ve ... Bizim takföc 
çıkacağımızı kestiren amiral Kolçak böy 

le ihtiyatsız bir tedbire yana~maz. Onun 
içın, gıde~cği yeri Sı\'astopol olarak kes· 

tiri yorum. 
Albay Akkerm:ın amıirale mukabele et. 

medı ;;o::;orı aramayı tamamlamak için 

ilave etti : 
- Şimuı gene kanal hattı üzerine çık .. 

Şarka doğru bir rota tut, Sı\'astopol isti. 
kametinde ilerliyelim .. Tam yolla. 28 mil 

ile seyir yapacaJ:rız. 
Ak.kerman yalnız başını sallamakla mu 

kabele etti. Makine telgrafına \'Crilen 

biribiri ardına sürat arttırma emirleri, 
birkaç dakika sonra Yavuzu, bu, Kara. 
denizin biricik hakimi, kudretli Türk 
harp gemisinıi, bacalarından kı\'ıkımlar 

sarnrtan bir hızla Sıvastopol istikametin

de uçurdu. 
Kolçak, içinde garip bir hissikablelvu

ku ile kabına sığamaz bir haldeydi. 
Türk nakliye gemilerinin mürettebat 

ve zabitlerini Kagola aldıktan, gemileri 
batırdıktan sonra, Kagol süvarisi Iska_ 
nof ile müzakere yapmış, müstahkem li. 
mandır diye Sı\'astopola doğru yol tut
turmuştu. Kolçak lstanbulla Amasra sa
hilleri arasındaki mesafeyi hesap ediyor, 
Yavuzun, haber alıp yola çıkması zama
nından itibaren katedeceği mesafe ile ken 
disinin alacağı yolu kestirme~e uğraşıyor
du. Yavuz. tam yolla harekete geçtiğıi za
man saatte 28 mil gibi yıldırıcı bir süraL 
le sulan yarıyor, ve ... avlainağa niyet et
tiği hedeflerin üzerine tıpkı m·are ser~e
lere saldıran tüvana şahinlerin saldırışını 
andıran bir dehşetle geliyor, iniyor, bir. 
kaç dakikada hedefin işini tamamlıyordu . . 

Kagol, kudretlice bir kruvazör olmak 

la beraber Ya\11zun yanında padelbot ka
dar bile ehemmiyeti olmıxan bir sEtline 
sayılırdı. 

S~atte 23 mil yolu Yardı. Yani Türk 

amiral gemisi ile aralarında saatte 5 mil

lik bir sürat farkı mevcuttu ki bu fark, 

uzun yolda, temadi edecek bir kO\·alama 
cada Kagolu ·kolayca Yavuzun pençesine 

dü~ürecck derecede denilebilirdi. 
Kagol, - hele Kolçağın kumandasın

da oldukça - Osmanlı donanmasının 

Midilli ile Ya\11zdan başka diğer gemL 
lerine meydan okumaktan geri kalmıyor 
du. Bunun en yakın misali de daha az 
ev,·el Hamidiye ile Karadenizdeki karşı. 
!aşmasıydı. Bu karşılaşma çok ani ol
muş. Hamidiye SÜ\'arisi Vasıf Bey, iki 
mermi ile çatıştıktan sonra Ka,golun Ö· 

dünden savuşmak mecburiyetini hisset
mi~ti .. (1) Inceburun önlerindeki bu kar. 
şılaşmayı Yavuzun müdahalesi Rusların 
aleyhine inkişaf eden bir seyire sokmuş, 
Rus donanmasını yıldırmış, onu Sı\'asto 
polda beklemeğe, denize açılamamağa 
mahkum etmişti. 

Kolçak, bu noktalan birer birer kafa. 
smdan geçirdi. Her ihtimali hesapladı. 

Sonra. önce \'erdi~i karardan caymak 
mecburiyetinde kaldığını üzüle üzüle sü
variye döndü, söylendi: 

- Albay Stekanof ! 
- Buyurun amiral . 

- Sıvac:topola gitmekten vazgeçsen?! 
Stekanof bu ani karar delfütfrilişe akıl 

erdiremedi, durdu, sual dolu bakışlarla 
hadit. asabi amirale baktı, mırıldandı: 

- Peki ... Fakat niçin amiral! 
Kolçak izah etti: 

- Yanızla bizim sürat farkımız ne ka· 
dardır tabii hiliyor;;un! 

- Evet.. Beş mil! 

- Tamam .. Buradan Sıvastopo1a olan 
me afey:i, !stanbuldan da buraya olan 
yolun uzunluğunu bir defa gözönüne ge, 
tir ... 

- Getirdim ... 

- Benim yaptığım hesaba göre, Ya-

vuz; Türk gemisinin verdiği telsizi aldı
ğı dakikada harekete geçerse. ve tam 

yolla Yaka yerine doğru ilerlerse çok geç 
meden izimizi hulacak. pe~rnize takıla-
cak Ye... (Dc\'amı ,·ar) 

(1) Ti amidiye sil varisi merhum V asıj 
/,aptantlır. O zaman gemini,ı ikinci süva. 
risi şimdiki donanma komutanı amiral 
.)iikrü Okan: S(')'İT zabiti de iissıtbahri ko 
mutanı amiral Fahriydi. R.Y. 
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Beyaz köşkün 
esrarı ! 

~~~~ 

Komşumun kızı 

Her kazma 
defıne çıkan 

vuruşta 

bahçe ... 

!ngiltcrede büyük bir dolandırıcılık ve 
sahtekarlık hadisesinin yeni bir safhası 

cereyan etmektedir. "Beyaz köşk mese
lesi,, ismiyle me~hur olan bu sahteklr
hk hadisesi yedi senedenberi devam et
miş ve nihayet birkaç ay evvel ortaya. 

Yavın : Süheyla Şefik 
Bitişik komşum, şimendifer kumpan

yasmın emektar am.e!e çavuşu, ne maz • 
Ji'im bir adamdır Bin türlü yorgunluk ve 
ıstırap içinde geçen her yıl, kara, zayıf 
ıuratrna bir çizgi nakışlamrş ve ona el
lisine varmadan altmışlık bir insan ifa
'desi vermişti. 

Bitişik komşunun evinde hayat, daha 
fecirde başlardı. Lamba yanardı. Kmk 
cumbalı pencerenin keten perdesi, kuşlu 
dantelleriyle, bozuk kaldırımı nakışlar
dı. Yaşlı amele çavuşu, karısını, kızmı 

uyandırmamağa, komşularım rahatsız et 
memeğe uğraşarak, sessiz, sa<lasız ha. 
.z.trlanırdı. Ve •. çok geçmeden, bitişik 

kapı yavaşç.a açrbr, kapanırdı. 

Ne çalışkan bir adamdı! Sabah karan
lığı çrkar, akşam karanlığında, elinde 
ekmek çıkıniyle, başı göğsüne düşmüş, 
omuzlan çökmüş bir halde dönerdi. O
nun ömrü işde geçiyordu, adeta.. Ba. 
zan "apansız, ayak üzerinde öleceğim!,, 
diye sızlandrğınx duyardım. 

tki katlı basık eve sığışan bu üç ki. 
§İlik ailenin tek geliri, amele çavuşu
nun eline geçen 35 lira aylıktı. 

Mukadder akibet korkunçtu: Yaşlr 
amele gözlerini yumduğu gün, ana ve 
gençlik çağma yeni giren kız ne yapa
caklardı?. 

1(. •• 

Radyomda ktvrak bir çigan valsi din.. 
!ediğim bir gecenin yarısında, kapımız 
hızlı hızlı vuruldu. Amele çavuşunun 
iipansız öldüğünü haber vcridiler. 

Radyomu yavaşça kapattım. 
Bitişik komşum, apansız, ~deta ayak 

\izerinde, sessiz sadasız göçüp gitmiş _ 
ti. 
Komşumun kızını, eski bir bildik, 

bir çorap fabrikasına 35 kuruı günde· 
likle işçi yazdırdı. Komşumun karısı, 

civardaki büyük bir inşaatta çalışan a
melelerin çamaşırlarını yıkamağa başla. 
ICiı. 

Mukadder akibet bütün korkunçtu. 
iuyla başlamrştx. 
Anamın bir sözU. vardır: ''Ev= 

devdir., der. Bu iki katlı ·basık ev, gü
zel kızın 35 kurtıf gündeliğiyle çevrile
bilir miydi?. 

Selalet başlamıştı. Fakat. Ne onurlu 
insanlardı 1. Gene anamın bir sözüyle 
''kan kusuyorlar, kızılcık hoşafı ye. 
elik!,, diyorlardı. 

·Bitişik komşum amele çavuşu fecir 
vakti sokaklara dü§er, akşam karanlık. 
lan dönerdi. 

Bitişik komşumun kızr, akşam ka • 
ranlıklan fabrikanın yolunu h.tuyor, 
,afak ıökerken dönüyordu. 

• • • 
Sıcak bir yaz gecesi .. 
Marmaraya yaslanan Yenikapı gazi

noları, km§ıksız, koyu bir kumaş gibi 
eerlli denize bol rşık, muzik ve nc§'e' 
çığlığı taşınyor. 

Sağda, sarılar giymi! bir genç kız, 

sesini gazinonun en kuytu köşelerine 

kadar yayan oparlörün mikrofonu ö. 
n~nde türlü yapmacıklar la kırıtıyor; 

ayak vuruyor; gerdan kırıyor; parmak 
şıkırdatıyor. 

Soldaki entipüften cazın en hoşa gi. ' 
den ahengini, karyoka iskarpinli, beyaz 
pantalonlu esmer delikanlının akorde· 
onu çıkarıyor .• 

Ve, genç çiftler, dans sahasında du
rup dinlenmeden tepiniyorlar. En ye
ni figürJerle çalkanıyorlar; biribirlerine 
giriyorlar. 

Muhitin bütün delikanlrlannr, ışığa 

koşan pervaneler gibi, kendine çeken 
cazlı gazinonun sırrını biliyorum. Bu, 
ne karyoka iskarpinli delikanlının akor. 
deonu, ne de kaytan bıyıklı, zenci kt· 
lıklı herifin saksofonudur ... 

Kurnaz gazinocu, muhitin en güzel 
kızlarım, avını pususuna çekebilmek 
için bir yem olarak kullanmanın yolu

nu bulmuştur. Namu-slu aile kızları • 
babalarından, analarından, kardeşlerin. 

den gizlice ·adi. bir şişe esans, bir ipek-

li çorap, yahut ta bir kaç kuruş mu -
kabilin.de "dam,, rolü oynuyorlar. En 
işveli hareketlerle, kavalyelerinin hoşu. 
na gitmeğe ve aldıkları ücreti hak et
meğe uğraşıyorlar .. 

Birdenbire titredim: Evet.. yanıl

mıyordum. Komşumun namuslu kızı 

da buradaydı. Ve, yabancx bir gencin 
kollarında kıvrılıyordu. 

Kavalyesiyle, zaman zaman gazino. 
nun kuytuluklamıda kayboluyor ve 
saçlan darmadağmk, yorgun, bitkin or. 
taya çıkıyordu. 

çıkmıştır. 

Dolantlırıcılık ve sahtekarlikla suçlu o
larak tevkif edilen Mister Vilyam Tanfild 

isminde biridir. Bu adam kürk tticcarrdır 
ve hileleri, vergi kaçakçılığı, ihtikar gi. 
bi büyük suçlardır. 

Vilyam Tanfild kürk ticaretinde uzun 
müddet hilelerle çalıştıktan sonra ken -
disine daha büyük kazanç yoUıı.rı aramış 
ve nihayet beyaz köşkten istifadeyi dü
§Ünmüştllr . 

Beyaz köı;ık, çok güzel ve büyük F'lnat 
krymeti olan bir binadır. Etrafında gt:ı

niş koruluklar, bahçeler vardır. Vilvam 
Tanfild burasını 10 bin ingiliz lirasma a-

lıyor ve bir müddet sonra baı;ıka biri.sine 
30 bin ingiliz lirasına satıyor. Bu, belki 
bir ticaret meselesidir. Kimse itiraz e. 

demez. Fakat Vilyam, müı;ıterisine evi 
satarken, bu yüksek fiatı meşru göster
mek için, kendisinin evi aldığı zaman ve
rilen makbuzları tahrif etmiştir. 

İşin asıl meraklı tarafı, Tanfildtn do. 
landırıcılıkları meydana. çıkıp tevkü e
dildikten sonra başlıyor. Vilyam Tanfild 
yine bir kürk tüccarı olan arkadaşların
dan birine sattığı bu köı;ıkü derhal ter -
ketmemiş, bir müddet orada kalmak is
temiştir. Arkadaşı da buna razı: oluyor. 

Fakat, Vilyam Tanfild'i kö§kten ayıra
mıyan şey orada.ki hatıralan değil, bah
çesine gömülü olan hazineleridir. 

Bir iş için bahçe kaztlırken, tesadüf e
seri olarak, ortaya bir kua çıkıyor, ka.z. 
manın ucuna çarpan bu ağır kasa çıkarı
lıp açılınca, etrafında bulunanların göz-

,. . •. ;.ıı:)'ı ,, 
. ~ ~ O" 

"K'' " !'!..' ka •· il J "t _,_,_., L· .. h ti ıond·'9d1 ç d• ot.1ul' gıoı ra,, guze eı·oen mu eşeıK.ii:t• Dtr revu eye . ]ıkla 

şöhret kazanmıştır. Bu ünvanı taşıyan "güzeller,, ayni zama·nda, şışroaıt t)ç~ıı
rekor kırmaktadır. Bunlarm ikisi kardeştir ev biri 140, diğeri 135 kilodur· 
cü zenci kadın aırtist te onlar.dan pek aşağı kalmıyor, 125 kiJoluktur .• .d ı;ısl s~· 

"Kömür gibi kara,, artistlerin bilhassa sesleri beğenilmektedir:Zeı:~..J!:. 
gını bugün de bilhassa Şişman zenci kadınlarına ragbet şeklini al.ntaJ1. .... -. t 

IBlluı da ©! n lfll n ıro ~ ® m ece~ lYI ırô oıı n ~ lfiiil 8 

Buda, aşkı ve , 
nişanlıyı unutturur: 
Çinde Buda dinine mensup her genç erkek, 

hizmetinde iki sene çahşmağa mecburdur
1

1<1yor, 
(Baştarafı 9 uncuda) 

Gençler, "Hen,, çalarak şarkı söylü
yorlar, susuyorlar, buna genç kızlardan 
biri tek başına, gene bir şarkı ile ce
vap veriyordu. 

"Hen,. nin titrek sesi ile gençlerin 
ııar1nsı perde perde yükseliyor: 

"Kalbimde güzel bir Çinü kızı var .. 
Gözleri menekşekırle süslü, kıpkırmızı 
ağzından yalnız tatlı sözler çıkar. A~ 
caba bana bir güler mi dersiniz?.,, 

Bunları kendine alınan genç kız der
hal yelpazesini sallıyarak cevap veri:
yor: 

An, san cübbed ile evden .. ~rii~~ııe 
"rıtr' ·ı 

kafileye karışıyor. Alay, Y~ 5evg1 

esı .,e e-
devam ediyor.. Anın anıı. et:11e1't 
si de onu biraz uzaktan takiP ydaııdı 
dider. Mabedin önündeki ıne 1'addts 
yeni bonzlara yüzlerce kap ınu 
yemek hazırlanmıştır. 'J!l ba· 

d t1leras1 ~ı Bundan sonra mabed e wot'· 
_y~Jk bir dini hava içinde yapı 0((ıı1o!· 
hani reis, dini lisanlar dualar ·ı:ı edİ' 
Sonra Bonzlar birer birer yeı:xıı 
yolar: · ~ 

Ub],e1' . 
"Bugün üzerime bu sarı c ıl\ftl 

ğuktan, sıcaktan, f elaketJercleıt, .-~ 

• ~ • leri parlıyor: kasanın içi avuç avuç el- · 

"Ben yalnız çiçekla."e, yıldczlara, aya, 
baz.tında yalvaran bir kediye gülerim.. 
Eğer sı>n .de benc'!en bir tehenüm gör. 
mek istiyorsan, çiçek ol, yddız ol, ay 
ol, yahut kedi ol.. Zaten kedi değil mL 

··.,eŞte"1 ~ 
sineklerden, rüzgiırd.an, gu ıakhğw 
)anlardan korunmak ve çıP 
·· tın k · · • · b l uyoruıtl· or e ıçın gıymış u un , 

' :.mıı •• 'fl'.- _, 
''Yani bu cübbeyi arkan13 gıı· 4 ~ ()iter,. •• 

kE-u.dimi süslemek veya g da.tl i~ 
mak için değil, bana olan faY 

Radyomda gene kıvrak bir çigan val- mas ve mücevher doludur .• 
si dinlc'diğim bir gecenin yarısında, Fakat, beyaz kösk definesi bu kadar \ 
kaprmrz hızlı hızlı vuruldu. Komşu kı· değildir. Son yapılan araştirmada gömü-
zmın intihar etiğini, Kadıköyline ilk sc- IU bir kasa daha bulunuyor. Bu da ağız sin?.,, 

ag-zına el .. h ı ıtı ı Nao çok alaycı bir kızdır. Bu son ferini yapan Akay vapurunun güverte. mas ve mucev er e, e. n z Y-
net eşyıı.lar1yle d ı d sözleri üzerine "a§k meclisi,, kahhaha-sinden kendisini se5sizce akıntıya br- 0 u ur. djr • ., 

Vilyamm bu Se eH-: d ı d ıJ - dan kırılıyor. S'.>nra delikanlılar gene ... 
raktığmı haber verdi1er. , rv w.ı.u., o an ınc ıgı 1~r ıı'e' 

meydan çıkt kt ti d dil "hen" lerini ı-alJyorlar, şarkılarım tek- d 11.1" ~ 
Radyomu yavaşça kapattım. a 1 an sonra, m sa ere e . - :ı Mabed·de en arkada, ka 1 1.0yıııl111 mesin diye sakladığı anlqllıyor. rar ediyorlar. Olla ıı fv• 
Hadisenin dedikodusu günlerce sür- kiinde yer almış olan , 0aJıa ' 

Mücevherlerin asrı sahibi Vilyam Tan- Bu esnada, An, annesinin odasında, Anı •· 
dü. Krzmm, bir günah gecesi sabahın· fild'in karısıdır. Misis Tanfild İngiltere • onun. diktiği ve beyaz ipekle süslediği kaldırıp bakıyor. Fakat, lı11ası11a rs~, 
da intihar ettiğini, başına kakar gibi, nin en kibar ve şrk kadnu olarak tanın - saı cilbbeyi prova etmekle meşgul.. Ya- görmek istiyor ve, günah o bıJ ,iJb~' 
yaşlı komşumun kulağına kadar yetiş. mıştır. Fakat kadm, kocasının hatırı 1- nn sabah "Bonz,, olacak.. men, ayağa kalkıyor. An, , . goriillil 
tirdiler. o d bah k ~ ıd içinde boyu daha uzamış gı.bı çin, bütün mücevherlerinin toprak altı- na a çeye çı mış, ay ışıgm a, -

Bir lokma ve bir hırka uğruna ya. bah d ki "h'b' k.. i kl · d yor "tı 
b d lik 

na gömülmesine razı olmuştur. çe e l ıs us., ç çe erın en top- O rurorı A(ıı 
ancı e · anlının yatağma giren kom- luyor. Bunları sevgilisine hediye ede- Ona, t ekrar yerine otu . 13ııdsıv 
şumun kızı, açhğı karşısında bir sağır cek ve onları verirken: sevgilisi gibi, ı0 da istikbalirıt . ı 
'duvar kesilen cemiyetin, günahını du- - Bu çiçekler solar, fakat benim a§~ ellerine tevdi ediyor. ·ade dil', 
yar duymaz kend~ini afaroz edeceğini kım solmaz, diyecek.. Bugün An, Buda rnabetle~a, rıı~:~ 
ve lanetleyeceğini düşilnecek kadar ze· 'ferzi vazifesini. ifa etmekte, Otl: ııe1'1ı11f, kiydi. Kirli bir vücutla cemiyetin önU. v av uz Sezen l(o .. :(. rcbeye gitmiş, yavuklusuıl ıt1eırıeı3. 
ne çıkmaktansa ölmeği tercih etmi§ti. Paris Kadın, Erkek Terz!lfk Ertesi sabah, bUyü'k bir kafile halin- bir kız gibi, onu evinde bekle cJeıı1ı~ 

Mensup olduğu sosyetenin tel§.kki • Akademilerinden dlplomah. de, evın önüne .. bonz,, lar geliy.c·r. An: ''lki sene çabuk geçer~ fil~ 
!erine - yanlış ve manasız da olsa - B i"F Bunlar, dini vazifeye gı'den gençler • ti. Evet, ikı' sene "abuk geçe · eyoc.lu·Parmakkapı 113 Gay. :s 
saygı gösteren komşt.tmun kızını bura- ret apartımanı ı. dir; kapı kapı dolaşırlar ve yeni arka- iki sene sonra gelecek nıi ?. 
da hay.rla anmak isterim. ijaşlar almk =hede giderler. Bunu belltl An dab~lm'.>'0'" ~ .. 

Süheyla ŞEFtK ~· .. 
Bi!!iiiEiBii!!!lle~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~=====3iii8!!!~~==~~~~~~~~~~~~-n~~~~~-~f;ref' 

. ı;kuzle g ·ıt'~ 
kurtulmamı diledi. ~ır . egıers1 

61, ki; kafayı adamakıllı tütsüleyen Neron 
günün birinde hakikaten koca Roma 
şehrini kundaklam şıtı. 

menin, benim için hafif bır sef e! 6 ~ 
- bU tO 

başka bir şey olmadıgır.:ı.~ işİtı '·ııi 
lemedim. Çünkü yapacag•:,et.ıt1el~~ 
zor ve çetin olduğunu :a 0yıırı ' ıı 
istiyordum. İlk şaşkınlrgı~eri ı~ıı 
giyeceğim elbiseleri verdi t111a1' Jııll 

rtlfla a ıll"' oldu. Bunlar, omuzla . pıı!~s 

-35-

ayyen yerlerine otu.rdular. Bunların 

muhtelif vaziyette bir sak resimleri fil· 
me alındı. Muvakkaten Roma beınşeh

risi olan bu .Amerikalılar beni, Mis p .e· 
giyi öküzün boynuzlarından kurtarır
ken seyretmeğe gelmi§lerdi.BüyUk Bri
tanyanm o meşhur vatandqı .Mister 
A. B. Chatsuarth Macauley küçük k!
ğıt parçalarına üç ~elime yazmı§ ve bü
tün .cıı:uranlara dağrtnu!j!tı. Bunların 

hepsi, genç kızı <:ildürmek s.evdasma 
düşen Nerona. karşı prostesto olmak 
üzere 'kağıt üstündeki kelimeleri bağı
racaktr. Kelimeler şunlardı: 

Tam !dört gün muhtelif sahnelerin 
resmini almakla ugraştrk. Dördüncü 
günü barda'ktan boşanırcasına yağan 

yağmurlar işleri tatil ettirdi. Yağmur 
tam bir hafta eiirdü. Orta1ık biraz ku
rur kurumaz Cottonla birlikte tekrar 
öküzlerle olan provamrza gittik ve be
yaz ökilzün kurbanlık olmasına karar 
verdik . 

kmnızı eski bir battanıYe ,,e· 
başka bir şey değiLdi. b~Y' ile {D' 

) - Kefalet falan yok! .. Kodese nas:1 
girfdiyse öyle çıksın 1. 

Bunun üzerine Neron ,rolünü oıyna -
ınak üzere Buster Gardner tutuldu ve 
erguvan! harmaniye ile bol entariyi 
giymek için kendi elbiselerini çıkardığı 
ta'kdirıde gündeliğine bir buçuk dolar 
zam yapılacağı aynca vaad edildi. El
biıel-erini çıkardı ama çizmeleriyle mah· 
mu.ılannı muhafaza. etti. Busterin ya • 
kmldan bir kaç pozunu aldılar. Opera· 
t~r çalıırrken bir taraftan da Alfabe 
bıığrıyordu: 

- Neron! Bak şu '..meydanlığa bir. 
çok vah§i hayvanların lhıristiyanlan 

parçaladıtmr görilyonıun... öeğil mi? 
·Buster cı:vap verdi: 

1 
- Hiç bir şey gördüğüm yok .. Da

dası da var, ben burada otururken hi~ 

.. ___ ..1.,. .... n• QC\..Çtııi.il•• • •• 

bir hırrstiyanı yedirtmem. Hem bura
larda vah§i hayvan yok ki ... Olsa bile 
hırıstiyanların bulunduğu en yakın yer 
Ponca şehridir. . 

Nihayet Alfabe bizim koca oğlanı 
bir taknn şeyler görmeğe 'kandırdı. O
yun da cidden güzel devam ediyordu .. 
Her gün bir takım manzaralar yapı

yorduk Evvela biraz iş görüy.o-r, eon· 
ra da ba~l-:a bir işe atlıyorduk; iş o ka
dar karmakarışık ldeva.m ediyordu ki 
hiç kimsenin bu arapsaçrndan bir şey
cikler anlamıyacağını zannediyordum .. 
Fakat opertör Chuck Hartman her şe· 
yi anladığını söyledi; o ta3cdirde ıır.ıese
le kalıruınuştı. 

Ertesi gilnii bir çok 'kadın ve erkek, 
RomahJar ve Oğilstenler ve daha bil
mem kimler gibi giyinerek geldiler, mu-

Ohenobarbus • Matricide • fncendi
ary I. 

Çoban, sığırtmaç ve çiftçi erkek ve 
karılardan ibaret olan o kalabalığın bu 
kelimeleri bağmnalarxnı bir dinl~li 

i'diniz. Bereket versin ki o zam.anlar 
sesli sinema makineleri yoktu. Kelime .. 
lerin içinlde bizim dilimize en yakın ,o
lanı üçüncüsü idi. Ponka §ehrinin ce
nubunda bir orman yangıncısının mu. 
hakemesi yapılırken hfi.Idm. bu iiçüncü 
kelimeey 'benzer bir şeyler söylemi§ti .. 
Fakat bizim bildiğimize göre Neron ile 
orman yangıncısmm arasında hiç bir 
münasebet .olamazdı. Sonradan anladım 

Biiyük sahnelden bir gece evvel s.on 
provamızı yaptık, Prova iyi netice ver. 
medi. Nasılsa mankeni mi bulamamış· 
tım. 

Kırmızı renkli, iç çamaşırından bir man 
ken daha yaptım. Beyaz öküzün kır

mrzr mankene karşı aldığı vaziyet .ımüt

hişti. Fakat oyun günü kızın üstünde 
hiç bir elbise bulunmryacağı aklıma 

gelince, meseleye fazla ehemmiyet ver
medim. 

Ertesi günü Cottanla birlikte dört 
ökiizU sahnenin yanındaki bir kafe!"e 
eUrdlik. Alfabeye beyaz öküzü kullana. 
cağımızı söyledim. Pegy de manzarayı 
görmek için orada ildi. Bana cesaret ve
rici bir sö.z söyledi. İ§ten kazasız belasız 

Şurasına burasına beyaı··r pııftuflete' 
O erato .. " 

nekler yapılmıştı. P ııissı"1• ld( 
tc-ğraf tıı bir kaplan ~stu de geıı1f ~
ceğini söyledi. Göğsü.11le d ıar· 1'1 1'ıf1' 

·ı sar ı cJI" mızı renkte bir barnaı oltt1ı1ıı ,eıı~ 
zı hamailin hiç bir faydası Jtıtı11ııl ıııd' 
A1fabeye söyledim. Fa~a\irı. filı! 
fotoğrafta siyah ~xkugı 1 

6• 
"tıe 

is.rar etti. ı ö1'iJ et: 
O vakte ka!dar kadar be~aolÖ"~~ 1'i' 

d' ·nl ev 
ramız çok iyi idi. l{en. 1•

91 
e c:Je at'\~~ı1" 

lileştirdim. Yenilmek ışı~ ,,,sfet1t1.ı;<l'f' . ~ı 1 ro-~ teV'• ... 
ehemmiyet vermedıg rı ~ ~~ ı'" 

rınağl "ııı1 , e 
Sahnede hoynıınu kı trt'1c:Jıg tıııl1 
dum ve bunun farkı:nd~ 0 

.,eyle.! se 
nediyorldnm. Fakat o bı~ " 

benziyordu. t! 
(DcvnJ111 '

11 
' 
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Zavallı çocu-ğu kim 
öldü.rdü? 

l<Uçüğ ün karnına vurularak 
~ahiJı uzuvJarı parçalanmış 

larn elkı akşam Şişli çocuk hastanesinel oturan Abdülkadir oğlu Mehmet Ali 
'l!nııınctan rahatşız olan bir çocuk yatı. ismindeki bu çocuğun kamına büyük 
rq\la' Ve ~·apılan bütün tedavi ve ameli bir <isimle Vurulduğu \'e dahilt uzuvların 
~ ra~en dün gece ölmüştür. parçalandığı anlaşılmıştır. Derhal yapı. 

lllıı... Yetı henüz katl olarak anlaşıla. lan ameliyatla da çocuğun kurtar-
~qn b mak mfünkün olamamışlardır. Bu sahalı 
~ u vaka ile müddeiumumtlik altı· hastanede cesedi muayene eden adliye 
~ olrnuş \'e tahkikata başlamıştır. doktoru Salih Haşim otopsi için cesedin 

\İdd~· ~~n ölümü karnına wrulan morga nakline lüzum görmüştür. Müdde 
lfasta 

1 ır darbe yüzünden olmuştur. iumumilik çocuğun ölümüne sebeb olan 
ı, necte Yapılan muayenede Çatalcada hadise hakkında, tahkikat yapmaktadır. 

~VacQJaılkD waılQ)aınıco mlYlli"'ilarDpler 

. F'ran onun cevabı 
1tıgi tere ve F ransada 
b·~sabiyet uyandı rdı 
"ıger taraftan Italya Frankoya 

yı!~dımlarını kesmiyeceğini bildirdi 
bcyllclıtı~· 28 - ispanya meselesinin seres eyaletleri hududuna ve Eatrama. 
llıubafa ılcı safhası nazik vaziy:etini dura c::ephesinde Frankistlcr, hlikilmet· 
tı ~ontza ~diyor. İtalya Hariciye Nazı- çilerin mevzilerine karşı bir ıaıırtma 
'ı~ı.. Cıyano ile Romadaki İngiliı: t 1arruzu yapmışlardır. Dü•man Pela. 
t "'latg" :r 
·~ıt?ı uzarı arasmda yapılan son dilla tepesini zaptetmiye muvaffak ol· 

lııa~ buedc İspanya işlerine karışma- muştur. 
hı.r \iladııusunda ltalyadan ümid verici Barselon, 22 (A.A.) - Ebre mrnta. 
tı \>o.1tı bı!c temin edilememiştir. kasında Villalba Delosareaas'daki Cüm· 
~ aıı l{ont Cianonun lspanynya 1 - huriyetçi mevzilere karşı yapılan bütün 
~ dairllıalzernesi gönderilmekte olduğu- düşman hücumları tardedilmiştir. 
'~olan iddialan tekzip etmemiş, Burgos, 22 (A.A.) - Gandeza'run 
~e~lt icldiı:ı.Jarm doğruluğunu ispat cenubunda, Nasyonalistler dün bütün 
~l.ıtı.eı:ıetllııknı deliller olmndığını beyan mıntakayı tehdit eden mevzileri ele ge. 

ltıl'ltt iltura etmiş olduğu tahmin e - çirmiş ve 400 esir almışlardır. 
t{Oııt l!<Jlr, 

~ . ~no, muhatabına 1talyanm h
b ~lt o\ !'selesinin hallini temenni et • 
~l'a~r dtığuna d:ılr teminat vermekle 
1t.r e l•j~iğer devletlerce ademi mUda
ııı a ltaı 'na riayet edilmedikçe bu lti-
İ!f(~ıı:aca riayet edilmenin gitgide 
fto lJece ~in l: ııt Çi g l söylemiştir. 
~ ttar ~nonun bu son iddiaları, sala. 
,.. ttıtıı~ guız ofkfın umumiycsinf ik
'<j ıı. ,, clerrı1 
11 ;e ltaı "'' dir. Çünkü, 1tnlyan hUk!l-
~ lil'flıen Ya gnzctcleri tnrnfmdnn ile
~;ce( 0~lhıun1nnn doğruluğunu ispat 
~· da hiçbir delil mevcut değil-
rarı ı 

,t>ıter {~nun cevııhı 

ispanya - Fransa hududunda 
bır halis~ 
Bayon, 22 (A.A.) - Fransa • Jspan. 

yol hududundan alınan haberler~ göre, 
bugün öğleden sonra saat 15 de tapan. 

yol hududunda kain bir kamun olan 
Behodi • Panpelün yolu üzerinde bir 

kamyon bir mitralyöz tarafından açılan 
ateşe maruz kalmıştır. Bu kamyon, ts. 
panyol askerleri nakletmekte idi. Kam· 

yonun içindekiler, mermilere kar1ı ken. 
dilerini korumak için bir duvara sığın· 

mışlardır. Bu hAdisenin cereyan etmi1 
olduğu ahval ve şerait hakkında civar. 
daki hudut mevziinde bilyük bir ketu· 
miyet muhafaza edilmektedir. 

~~ baklt taftan gönüllülerin geri alın
~~ a.ıı Pl~da İngiltere tarafından ha
~ '<>ııra a general Frankonun hafta
~ ltr. ~n":rdlğt cevab da işi kar~tır. 
~oı tuta 0 bu ce\•abıyla kaçamaklı i?ırağda 
t leteın tak fşl sürüncemede bırak -

t~ 'on ektedir. Alman ekaliiyeti 
~ taı'llıı cevabından bahseden Niyuz 

~··~ko• eteaı diyor ki: mümessilleri 
lıtt >1. ftıe~n cevabı ve İtalyanın ta -
~ fıaklttnd e nıUdahaleslr.e devam et- Çek h Ü k t} mel 11 e tek• 
I~ btr tn akı §aylalar, hep birlikte, • r 8 r m uza k e re ye t ltaı>'aıı ana ifade etmektedir. lngi • 

,, e~li lie Paktı ölmüştür . ., 1( 1f1Şt11 e r 
~~~lco ~el diyor ki: • Prağ, 22 (A.A.) - Saat 14 de B. 
t~ ~dd~tın glUz PlAnını yalnız kat'l o- Hanl.ıyn ile hüktımet tarafından mü· 
~ ~llland tkle kalmamakta, fakat 
ı) a bu Planla alay etmekte-

11>'1! 
"t~~e>rı diror ki. 

1tonu . 
ttç daıcı ~ cevabı, ademi müdahale 
~:il ııene llr lnzn heyeti umumlyesini, 

lloJt aaııYete b •l'ıı- laya 1 aşlandığı zaman. 

zakerelerde bulunmağa memur beı mu. 
rahhastan mürekep heyet arasında mü· 
zakereler başlamıştır. 

Bu konferansta Henlayn'ın ilk defa 
olarak nezdindı: Lord Rüncimana mü
laki olmu§ olan Prens Hohenlohe ile 
Monsenyör Jilbert Helmerde bulun· 

>~.~tı gh rca eylemektedir.,, 
·«>r. -etcıc lnd muştur. "lf · r en Ordr dn göyle 

l~~IJ lkilcatt Bu konferansın gayesi, Sildet Al. 
~ floı-ı_ e, ııosyau manları murahhas azalarına Lord Rün. '% 'llll bu d at generalin lnglllz 
~ llıe81 icf ertıcc 16.kaytlıkla teldkki ciman'ın 18 ağustosta Henlayn ile yap-
~ , 0~as, ~ n Ya mUttefiklerindcn çok mış olduğu mlilakat hakkında maltımat 
~. :ısıkı ba\Yahut da onlar tarafın- \ vermek ve bu mülakatın ihlas etmiı 
'~q tı'<>llrıın~ annııı bulunması lazım- olduğu yeni vaziyeti görüımektir. 

" 1 da bu su u Prağ, 22 (A.A.) - Alman Südet "t", ketıdisı re e maskesini 
t,_lt~l'e hile tıln on uznk ve geniş partisinin resmi organı olan Dizayt ga. 

fı0'lU .,, aznıctrnfş bulunduğunu zetesinin bildirdiğine göre, büyük Ya· 

Eski karısının 
kocasını 

yaraladı 
...- Baştarajı 1 incide 

Maksud be§ altı sene evvel Arnavut
luktan gelmiıı, kansını orada bırakmış 

ve bir daha kendisine ne haber, ne para 
göndermiş, ne de hntırmı sormuştur. 

Bu vaziyet üzerine kaynatası yanma 
kızmı alarak yedJ sekiz ay evvel lstan
bula gelmiş, damadına kansına bakma
sını söylemiştir. Fakat o aldır?§ etme -
miştir. Damadından hayır olmadığını an
lıyan adam da kızını bugünkü hMisede 
yaralanan Seyyide vermiştir. 

Fakat, garibdlr ki, Maksud ayrıldık. 

tan sonra karısını sevmeğe başlamış, o
nun Seyyidle evlenmesini kat'iyyen hoş 
görmlyerck eski karısını yeni kocasın
dan 11iddetle kıskanmış, bu yüzden Sey
yidle birknç defa kavga etmi§tlr. 

Bu gün Seyyid sebze kUfeleri yüklil a
tıyla Tarlaba3ında Pelsenk sokağından 

geçerken, esasen dar olan yolun duran 
bir otomobil yUzilnden büsbütün darlaşan 
bir kısmında birdenbire Maksutıa karşı
laşmıştır. Seyyid kendini toplamağa va
kit bulamadan Maksud hemen tabanca
smı çekerek tetiğe basmııı, fakat taban. 
ca ateş almamıştır. Seyyid atmm yulan
nı bırakarak koşmağa başlam~, Maksud 
da, arkasından kovalmıştır. Bu sırada 

Maksud bir daha ateş etmiş, gene ta -
banca atee almaml§, Seyyid sokağın kö
eesini dönüp qağıya doğru koştuğu sı
rada tabanca UçUncU elde ateş almıştır. 
tık kurşunla sendellyen Seyyid daha ye
re düşmeden Maksud iki el daha ateş e
derek onu yere sermiştir. 

Maksud rakibini öldürdüğüne kani ola
rak kaçmış, Seyyid ise doğrularak bir 
iki adım atmıı;ı, fakat oradaki bakkal 
dUkflnınm önünde bir daha kalkmamak 
üzere yere dUşmUı.ıtUr. Etraftan yeti.5l. 
lerek polise haber verilmig, yaralı Be
yoğlu hastanesine kaldırılml!Jtır. 

Maksud biraz sonra tabancaslyle be
raber yakalanmııstrr. 

Pencereden 
düşen kız 
~ Baştara/ı 1 incide 

Yeni hizmetçinin işe başlayışından 
bir kaç halta sonra, garip bir hırsızlık
la, İsrailin gözleri faltaşı gibi açılmış
tır: Daima kilitli bulunan aynalı :dolap 
meçhul eller tarafından esrarengiz bir 
surette açılmakta ve içindeki paralar 
teker teker yok olmaktadır. 

Evin içinde, kendisinden şüphe edi ~ 
lecek tek yabancı insan, hizmetçi Emi. 
nedir. Ve, aile reisi, genç kın derhal 

sorguya çekmif, onu aynalı dolaptan 
çalınan 25 liranın faili olarak itham 
etmiştir. 

ilk defa olarak köyden şehre gelen 
ve yabancı bir aile nezdinde hizmetçi
lik eden Emine birdenbire ıaıaJamış , 
boğulurcasına ağlayarak, kat'i bir li
sanla inkir yoluna aapmıttır. 

tarail, bunun üzerine, en yakın po. 
lis merkezinden memur davet ederek 
tahkikat açılmasını istemiştir. 

Apartımana gekn zabıta memurları 

hizmetçiyi sorguya çekmişler, C§yala. 
rını araştırmışlardır. Ve, işte bu sırada, 

Eminenin çantasında, aynalı dolabın 

anahtarına tıpatıp benziyen bir anahtar 
bulunmuş, ıuç tahakkuk etmiştir. 

Memurlar, merkeze götürülmek üze
re Emineye hazırlanmasını bildirmiş • 
terdir. 

Büyük bir korkunya kapılan genç 
kız, birdenbire kaçmayı düşünmüş ve 
çamaşır değiştirmek bahanesiyle gir. 
diği odanın balkonundan, çılgınlığa 

varan bir cinnet nöbeti içinde kaçma. 
ğa teşebbüs etmiştir. 

Müvazenesini kaybeden Emine, bu 
cür'ctinin cezasını caniyle ödemiş, be
tinci kattan dütcrek feci bir şekilde 
ölmüştür. 

"'~:;~-- Misafir ı\facar gı1reş ?akımı 

Festiv al güreşleri 
.- Baştara/ı 7 incide 

res şeklinde yapılan bu müsabaka fevka
lade güzel olduu. Baştan itibaren hakim 
güreşen Faik müsabakanın on uçuncu 
dakika 27 inci saniyesinde rakibinin sır. 
tını yere getirdi. 

Ahmet - Palataş 
Günün son güreşi - ağır siklette -

Samsunlu Ahmetle Palataş serbest güreş 
olarak yaptılar. 

tık kısım Ahmedin üstünlüğü ile geçti 

ve bu de\Tede Macar pehlivan bir haylı 
hırpalannıı§tı. 

!kinci devrede usta bir pehlivan olan 
Palataş hakimiyeti ele alarak puvan top· 

lamağa başladı. On beş dakika sonunda 

daha fazla sayı kazanan Palataş Samsun. 
Ju Ahmedi mağlOp etmiş oldu. 

Misafir pehlivanlarla ikinci müsabaka 

yarın akşam gene Taksim stadmda yapı 
lacaktrr. 

o .. ta A vrupada 
siyaset düellosu ' • Paris, 23 - Yugoslavya, Romanya ve 

Çekoslovakyadan müteşekkil Küçük iti
laf devletleri konseyinin bu devletlerin 
hariciye nazırlarının iştirakile Yugoslav
~-ada Bled'de yaptıkları ictirna alaka ile 
takip ediliyor. 

Konsey dün akşam saat 18, de ikinci 
içtimaını yapmıştır. Görüşmeler hakkın. 
da bu ana kadar hiçbir şey sızmamıştır. 
Macaristanın Belgrad elçisi dün üç ha. 

riciye nazırının yanına ~itmiş ve uzun 
müddet kal~trr .. Bundan is.timzaç e
dildiğine göre, dün Macaristanla olan 
paktların normal bir hale getirilmesi me.. 
selesi görüşülmüştür. Diğer taraftan 
sanıldığına göre, Macar ekalliyetlerinin 
vaziyeti dolayısile Macaristanın Çekoslo 
vakya hakkında ihtiraz kaYJtlan ileri sü· 
ren talepleri, Çekoslovakya tarafından 

kabul edilmez mahiyette telakki olunmuş 
ve Romanya da bu bahiste Çekoslovak.. 
yaya müzahir olmu~tur. Bu sebebtcn 
imzası düşünülen paktların tehir edilme.. 
si çok muhtemel bir hal almıştır. Yugos· 
lavyanm gayretleri, küçük antantın hat. 
tı hareket birliğini muhafaza eden bir 
uzlaşma zemini bulunmasını istihdaf ey
lemektedir. 

Diğer taraftan İtalyan diplomasisinin 
bazı faaliyeti nazarı dikkati çekmekte.. 
dir. Filhakika, İtalyanın Belgrad el~lili 
erkfuu, dün Macaristanm Belgrad elçisi 
Ue uzun görüşmeler yapmıştır. 

Bled: 22 (A.A.) - Küçük itilaf kon-' 
feransmm nihai tebliğinin neşri, Küçük 
itilafın daimi meclisinin tekliflerine Bu· 
dapeşte tarafından verilecek olan cevaba 
intizaren bugüne tehir edilmiştir • · 

Bu cevaba göre ya Macaristan ile yek-' 
diğerine muadil iki taraflı üç misak imza 
edilecek veyahut küçük itilaf m Bulgaris. 
tan ile Balkan itiHlfı arasındaki Selani.k 
itilafına zihniyeti itibarile muvafık, müs· 
terek bir beyanname neşrolunacaktır. 
Macaristanın silahlanma hakkını kabul 

ederek onu gayri memnun devletler sıra. 
smdan çıkaracak olan bu vaziyetin mü· 
zakeresi sırasında Macar hükOmet naibi 
amiral Hortinin Almanyaya ziyarete da. 
ret edilmiş olması bu bakımdan da ala. 
kayı celbetektedir. 

Amiral Horlinin Almanya 
1:1eyahutı 

teftiş etmişler ve istasyon civarını 

ve yolları kaphyan kalabalık bir 
halk kitlesinin alkışları arasrnda, 
binlerce Macar ve Alman bayrakla· 
rlyle snsıu sokaklardan geçerek li
mana gitmişlerdir. Orada, maiyet
leri crktinı ile yata binmişler '\"e Al
man deniz kuvvetlerini teftiş eyle
mişlerdir. BUtUn gemiler, lkl mem
leket bayrakları ile sUslenmiş bulu
nuyordu. 

Denize f ndirl fen krovazör 

Klel, 22 (A.A.) - Bu sabah Ami
ral Horty, B. Hltler ve maiyeti erkA.· 
nı huzurunda, on bin tonila.toluk ye
ni bir kruvazör denize 1nd1rllmiştlr. 

Merasime Bayan Horty riyaset ey

lemiş ve yeni geminin adını "Prens 

Öjen" olarak koymuştur. Avusturya 
genel valisi B. Saya tnkuart, bu mü
nasebetle bir nutuk se>ylemlştlr. 

Du merasimi müteakıp, B. Hltler 
Grly Avfzosuna ve Amiral Horty de, 
yanında Amiral Von Reder olduğu 

halde Nike yatına binmişler ve Al· 
man bahriyesi ölUlerl için dikilen l · 
bidenin bulunduğu mahalle gelmiş. 

lerdlr. Amiral Horty, burada, bu 
Abideye bir çelenk koymuştur. 

Donanmanın manevraları ve 
geçit resmi 

Klel, 22 (A.A.) - Öğleden sonı:a 
Klel limanında Alman donanması -
nın hemen hemen bütUn cüzUtamları, 
B. Hitler Be Macar Naibi Hükftmetl 
Amiral Horty önünde bir geçit resmi 
yapmışlardır. 

lkl devlet reisinin önUnde geçit 
resmi yapan cUzUtamların miktarı 

110 idi. 

Kiel, 22 (A.A.) - Bahri geçit res· 
minin sonunda B. Bitler ile Amiral 
Horty, Klel körfezi önUnde yapılan 

bahrt manevralarda hazır bulunmü; 
lardır. 

Bir ihanet vak' ası 
l{arısile bir arada 

yakaladığı adamı vurdu 
"~"aler taz,.t 

1 

hudi endüstriyellerinden Usti'li Hans 
~aı,. ~a v ('si diyor ki· Vayneman, Linyit madenlerini Skoda yanında, ekser nazırlar, ordu baş- İzmir,_ t.~nrcfpn"ada Çukurrecome ma 

o "'lld e lngııt . .us " ,. " 

Kiel, 22 (A.A.) - Amiral Horty, 
hususi trenle saat 9.12 de buraya 
gelıniş Ye istasyonda B. Hltler tara· 
fmdan karşılanmıştır. B. Hltıerln 

, 1 itab an ııonr :re, Frnnkonun bu fabrikalarına satmı§tır. Vayneman, ln. kumandanı General Von Brauhiç, hallesinde oturan Hidayet isminde biri, 
?ltıı uı l'denı ~ duştllkleri hncil vazı. l giltereye hicret etmek niyetindedir. /' ' donanma başkumandanı Amiral Von evinde karısıyla bir arada yakaladığı ö-

t hı c .. ıer Pi 1 Al d s· r nıc b • rene hududunun Prağ, 22 (A.A.) - Südet mebusu B. em ar ıneması Rodor, General Keitel ve birçok or- mcri bıçakla altı yerinden yaralamıştır. 
'ıı!I~"' httl?t bun: Uriyct haline gclml§tir. Kundt, Südet Alman partisi ile hükt'.1· 1 K t F t L M du, donanma ve hava yüksek erka.nı Hidayet, polise verdiği üadede: 

~"it nıtkt Yoktudaha ziyade tf'hir et- met arasında yapılacak müzakerelerin Gönül dedikoduları buluomnkta idi. "Katımın yatak odasmdan bir yaban-
ı. eıerda r.,, programını teabit etmek üzere, yakında Takdim merasiminden sonra, M.a- cının çıktığını görünce deliye döndlim!,, 
~d:it u \'azi t Diledig"' im gibi ya•arım • 22 (A • Ye B. Hodza ile yeniden temasa girecek. Y car Kral Naibi ve B. H!tler, scUm demislir. Tnhkikata devam edilmektedir. 

·A.)._T-1.~--- T' -.......L.-.1ı-.--------------------------~----~----------~~----~----ı......-----------"'----._.._._ __ _.__._ __ ...... ....-. __ ~--~----'"-------~--------~ 
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Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Kliniği Doçenti 
lstiklfil Caddesi Elharnra Apar

tımam No. 15119 Telefon: 35_99 

...................... 
G§>z D=Ue~nmn 
Ur. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoımani7e cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osmac Şerefettin 

apartımanı 

.................... ! ... 

1 Opr. Dr. Fuad Ozbay 1 
Zeynep KD.mil hastahanesi do-

1 

1 
ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı 
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

IJaktllo aranıyor 
Galatada Karaköypalas kar§ısında 

Beyoğlu Uçüncil Noter dairesinde •dak
tilo alınacağından &üratli yazanların 

mliracaatlan 

neticeyi almanıza 
kafi gelir 

Bugün ilk iş olarak 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar günde üç 

defa kullanınız. Bu müddetin sonun· 

da dişlerinizin evvelkinden çak daha 

parlak, çok daha beyaz ve çok daha 

temiz olduğunu göreceksiniz. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam ve her 

yemekten sonra dişlerinizi fırçalayı

mz. 

......................... ! 

pı== • •• Alman tekniğinin r:::::::=-==--.:• 
q ~ u En son harikası 10 sene garantili :: 

1
1 MENDE 1 
1 Ra~ofun~r ~ 
H lzmir Enternasyonal Fuarında 182 i~ 
·ı·:ı· ··=,== 

numaralı paviyonu .ziyaret ediniz. 

İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy, fi 
l
i.li Pendik, mıntakalariyle ta§ra vilayet merkezlerinde acenteler aranmak· fi 

:: H tadır. Acenteliği 1ZMlRDE MENDE paviyonunda veriliyor. ı: 
·ı :: İ· UMU\fl VEKtLt: FARUK TUNAY, Galata Bankalar caddesi No. 75 U 
:! ELEKTRA MOESSESA Ti 1! 
li:....w=. ı : :::: :rm:-==::::::::::::::=:::n::::::::=-... =::::--·-:li 

TALilllii%LilllLEH 
KAQSI 

CILiill. . S_iPIER -

Senyobos Avrupa tarihi 
Yeni çıktı. Dün Yarın teıcüme külliyatının S7 nci kita· 

hıdır. Fiyatı 60 kuruştur. Kitabevimizde satılır. , 

1938 • mır 

u 
1939 

·Radyo tekniğinin 
ŞAH ESERLERi 

OLAN 

Görünüz 
Umam Vekili 

ı Abdurrahmall 
j 

IMRE 
- gci' 

lstaöbul Bahçekapı Hasan s62t 
deposu ftstünde Telefon: 2 

~-~~~--;.;.m------~--........ • t 

~~~l>OK~TO~R ~~ı '".-... , BHK~nunı ut Mü~rnHDIMini &fMimın~~~~ 
~ Y USU f P. Eczacı oğlu l '1izamnamemize bir fıkra ilavesine dair idare heyetince arzol\l~ ,, 938 ,'J" 

lakkında bir karar verilmek üzere umumi heyetimizin 26 -. 
1 
.. ai1' ~1' i 

Hüdavendigtlr caddesi SS. Sirkeci. ~ ( .. :> Je•· rı 
ma günü saat onda belediye civarında1d Esnaf Cemiyetleri pi ·c• e0 

Hergün: (10 - 12) ve (14. 18) · rı • 
arası hastalarını kabul eder. .. z:nde tonlanacağmı bildirir ve mukayyet azanın iştiraki111 
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