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ovyetlerle Japonlar Yeni anlaşmanın esasları 

Türk malları 
B e Ş s a a t Hiç bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın 

Almanyaya serbestçe 
müsademe ettiler ihraç edilecek 

Berlinden bu sabah dönen 
Japonlar sOvyetlerin iki Mançu Menemencioğlunun izahatı .. 
k ıa I 1 d • 1 Almanya ile ticaret anlaşması akdine namına hususi kalem m~~üril ~~ Se-oy . . . . k t k 1 a r 1 n 1 b ·ı ,· r 1 y o r a r memur Türk heyeti reisi, hariciye veka. des. Almanya büyük elçısı, haricıye ve-u n u ya 1 leti umumi kltibi Numan Menemencioğ- kfileti mensubini, ajans ve matbuat mil.. 

lu bu sabah 7,25 de ekspresle Berlinden messilleri tarafından kar§ıl~. 

H ~ <q! lUI t ~ ca 111Ağ~·~to;I ~Flıi~ii~de çet;i;;-· 
Ik! ~unde uç :E!!~:=~I askerlerle çarpışıyor 

::~.,1 !!~~!,Se ••k•?!!:!!!,1n1 ceçmı,1.,, 0 gün: 1 Tethiş~ile~ ~udü_s civ~_r1nda 
'flre, 22ltblr tebliğde bildlrİldlflne Hslntung ve Yaollntse köylerini it- i yahudı çıfthklerıne hucum 
~•lf.nıtenınıuz~a.l,~00 Sovyet as- gal ederek müteaddit evi ateşe ver- İ ? ? ? ? 9 1 ed•ıyorlar 
q.11 llf k Utıg köyünim karşıamd:ı mlşlerdlr. Saat 21 de, Uç taraftan 
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• • • • • i 

4hıı l'4 a bir adacığı işgal etmiştir. hücum eden 600 Japon - Mançu u- j 
~nda 150 kadar Sovyet _.. Dıva•ı 4 ünciide _..... , , 

111 
•= ==•• • .! 

Çekoslovakya meselesi 

Almanlar pek bedbin 
tlo8 ' ~t'""•n gazeteıerı, mııııyetıer 

Oaunon kabul edllemıyeceoı 
' kanaatlndedlrler 

ılıt cı' ~ <A.A.) _ Alman hudu- hakeme, gerek Çekoslovak mahfllle
S IQ da il-ankeebad yolunda iki rinde, gerek stldet Almad mahfille -
"'1-eJı: -&Jd:: ltıC>tceikletaisine ateş e- rined bUyilk alaka uyandırmaktadır. 
'~Uba 11 Polis memurunun bu- lttibamname, hadisenin cereyan et-

1< i rn~;E~ ;t it üs Ü~ı~iki 
son yangın 

1 • kast eseri imiş 
CleıŞınden çıkanldığı için kun-
~•hk yapan biri zanalllnda ... 
~~ Caiaıoğlundaki kimya l etrafa sirayet etmeden önlenmişti Bu 

~i~~~a:;:~~: 
tllandanı şehrimizde 

Hitlerin yaveri 
Gene Londraya 

· gidiyor 
Hlttertn yaveri yUzbaıı Videman'm ..... ,... .. ....,. .... 

Ue Çelr meseJeelnl kODQflD88l Avrqpa 
siyaset hayatnıda btlyUk bl1' al1ka uyan

cfınmttı. 

"Deyll Herald,, m yazdığına göre, 
Videman bu hafta içinde Londn.ya 
tekrar gidecektir. ÇilnkU ilk görUşme, 

kral Parise gitmeden evvel yapılmak 

istendiği için, kma olmuıtur, bugün ise 
HiUer, yaverini daha fazla talimatla 
göndermektedir. Videman'm İngiliz Ha
rlclyeıl ile yapacafı temaslarda Çek 
meıeleıl daha genif bir surette görUıU
leeektlr. 

Kadın avcısı 

Eyüplü Halid 
Bu sabahki muha

kemesi sonunda 
tevkif edlldl 

Hayfa sokaTrlantida otomobillerlt 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüs civarın. 

da mUselllh çetelerin faaliyetleri gö. 
rUlmUştUr. Bu çeteler, tecavilz hare. 
ketlerine devam etmektedirler. 

'devriye gezen lngiliz askerlni 
Dün akşam birçok çiftçi kolonile. 

rine taarruz edilmiştir. Askeri takvi. 
ye kıtaatı, tedhişçilerle mUcadeleyt 
giri§Dliştir. _.. Dıvamı 12 incide 

ispanyada taarp slddetıendl 

Evvelki gün Meliha laıninde bir tadı
nın çantasını almak suretiyle dolandıran 
meıhur ve sabıkalı kadın acı EyllpUl Al- • 
tm.dit Halit bugün Sultanabmet lklııcl 

anıllı ceza hiklml SaWıattin DemlreW 
tarafmdan aorguya çeldlmlt ve tevkif 
edllmlttlr. 

Cumhuriyetciler 
Ebre nehrini 

geçebildiler mi ? 
Frankocuların tebliğinde 
taarruzun ağır zayiatla 
tardedildiği bildiriliyor 

Yapılan sorguda anlattığına göre, Ha· 
llt Mellhayı C&ğaloilunda doktordan çı-

karken 8'rdüi11nU, yanma aokulup: 
''Ben Mahmutpqada maıılfatara. tucca-

_.. Dnamı 12 incide 

15 inci yıl 
Madalyası 

C.H.P. Genel Sekreterliğinden: 

Cumhuriyetin ıs. inci yıldÖmiimü 
hatırası olarak, bir tarafında Büyük 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir 
resimleri ile Altı ok, diğer tarafında 
Cumhuriyetin 15. inci yılmı tesbit 
eden yazı bulunmak üzre Partimizce 
bir Madalya yaptmla\:aktır. Sanatkar 
larımızm, açtığımız bu müsabakaya 
ıştlrakleri ve hazırlayacakları nümu • 
neleri Ağustosun Onuna kadar C.H. 
Partisi Genel Sekreterliğine gönder .. 
'Deleri rica olunur. 

Valansiya, 'l:1 (A.A.): - Delvin adın. 
daki lngiliz vapuru Majork adasından 
gelen bir tayyare tarafından Gandiya 
limanında batmlmıştır. Bu vapur. A. 
demi müdahale kontrol komitesinin mü
saadesile yükletilmia kömürü hamil bu
lunmaktaydı. 

ltalyaoların faaliyeti 
Roma, 27 (A.A.) - Gauteler, 

Franko kuvvetlerinin Teruel • Sagont 
cephesindeki taarruzları esnasında l. 
talya Lejyonerlerinin sarfetmiş ol • 
duklan faaliyet hakkında birçok ma. 
lUınat ve tafsilat vermektedirler. 

Bu malftmat, 13 Temmuzdan 20 

"Hareket noktalarına elII kllomet. 
l'e mesafede bulunan Teruel - Sagont 
hattı Uurinde cereyan etmiş olan mu_ 
harebenin ikinci haftaımm sonunda 
Lejiyonerlerin fırkalan hidisatm da 
isbat etmiı olduğu veçhile, ileriye 
doğru icra edilecek bir sıçrama ha 
reki.tmın tabii bir Ussil olacak olan 
bir battı ele geçirip işgal etmişlerdir. 

Alman markah tayyare:er.n 
faalıyeti 
Barselon, 27 (A.A.) - Bugün sa. 

at 15.30 da 10 Junkers tayyaresi Tar
ragon üurine müteaddit patlayıcı ve 
yangın çıkarıcı bomba atmıştır. Bir. 

_.- Devamı 12 incide 

Temmuz.a kadar cereyan ~tmiş olan i-. .. 1;uiiiiiıniı iiiuiiiiiiimıiıiiiumiiiiıriniiiiiwiiiiiiiınıiiiiiiiiuiii-iii 
hidiseleri ihtiva etmekte ve "Littori. 
yo,, (yirmi Uç mart) ve hatta şimdi Bugünkü sayımız 
inhilal etmiş olan "Forse azzüre., fır. 16 
kalarınm mütevali harekAtı hakkın. 
da sarih bir fikir vermektedir. 

Bu icmali neşretmekte olan l\le~sa- Sa yta· d 1 r 
jero ıueteal bu iıi ıu yolda naklet. 
aıektedlr: .... __ ._~ .... ~~~ .... 
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lstanbul 
Belediyesi ve 
şeyhülbeled 

Yazan: Nizameddin Nazif 

Dlfll~DDD:?ğ !KıraıDDçe.,. 
~nınınını ~aıırnsn 

~C'17aıre~D vcesDOecı 
snoe lQ>U(flQ)n1FOeırDIMle 

ık~~ lYl il: tk!I O aur 
lngiliz kraliçesinin Parisi ziyareti, kırk 

seneye yakın bir zamandanberi görüş
mryen iki kardeşin biribirini bulmasına 
vesile olmuştur. Bunlardan biri 76 yaı:ın· 

İşbH ''belde" yi i,dareye memur olan- da ihtiyar bir kadındır. Diğerı de onun 
ların gazete ol:umadıklannı iddia etmek 80 yaşındaki ağabcyisi ... 
mümkün değildir. Zira roman tefrika· Hadise şöyle oluyor: 
larını ve eğlen•.:eli fıkraları takip etmek Kraliçe Elizabet Pariste kaldığı müd-
zevkinden bu zevat kendilerini mahrum det zarfında şehirdeki birçok İngiliz mü. 
etmek istemiyecek derecede incedirler. esseselerini gezmiş, bu arada İngiliz has-

Fakat, işbu belediye idareye memur tanesini de ziyaret etmişti. Kraliçe ora-
olanlann, bu beldede yaşayanlar tara- da hastaların birer birer hatırını sormuş 
fından yapılan şikayetlere kulak asma- ve onlarla görüşmüştü. Bu arada seksen-
dıklarına da, artık inanmamız icab e- lik bir ihtiyarla da görüşüyor. Con ston 
diyor. Acaba gazetelerin şikayet oJtun- ismindeki ~u adam uzun mUddettenberi 
lanna hiç mi bakmıyorlar? Şüphesiz hastanededir ve Adeta yatalak olmuştur. 
böyle olacak. Eğer böyle olmasaydı, Fakat, kraliçe gelince ayağa kalkmak is. 
adına İstanbul denilen şu "şehri dila- tfyor. Tabii mani oluyorlar. Adamın bu 
ra,, nın bu hale girmemesi llizımgelirdi. hareketi hoşuna gittiği için kraliçe onun-
Mekteblerde okutulan tarih !kitab la daha fazla konuşuyor ve gönlünü 
Jannda, eski Mısır eserleri arasında bir alacak sözler söylüyor. 
"şeyhfılbeled" heykeli görülür. Hani o • 
bağdaş kurmuş, çıphık fella!ıın bir eşi· 
ni Sultanahmed meydanına diktirip be· 
lcdiycyi lağvedivcrsek ne ziyan ederiz 
diyeceğimiz geliyor. 
" Ben, İstanbul belediyesinin, İstan
bullular tarafından yapılan makul §ika
yetleri her dinlemeyi§ini şehrin belke
miğine yeni bir hançer 5aplamakla bir 
tutarım. Bir ~hrin eksiklerini tamamla
mak istiyenlerin baş vuracakları en iyi 
çare, en kestirme yol, o §ehirde yaşa
yanların .dileklerine, isteklerine, itiraz 
ve şikayetlerine, ckvamlı surette has
sas bir kulak bulmaktır. 

Bilmem hangi semtin ihyası mevzuu 
bahsolunca, derhal projeler, planlar, 
komisyo:ılar, raporlar, mütehassıslar 

hatıra geliyor. Fakat, o semtte bütün 
bir ömrü ~·:.iketmi§ olması bile bir şehir
liye dört kelime söylemek hakkım bah
§cclemiyor. 

"Mani olan mı var?" diyeceksiniz. 
Elbette mani olan yok. Vatandaş düşün 
cesini, isteğini, dileğini tam bir hürri· 
yetle ortaya atabiliyor. Fakat, ha at
mış, ha atmamış. Dinliyen olmadıktan 
kelli netice ayni yola çıkıyor. 

Ben, İstanbul belediyesinden, imkan
ları, bilgisi ve estetik derecesi fevkin
de işler bekliyenlere sadece gülerdim. 
Fakat ayni belediyenin, kendi şehirci
lik bilgileri ve kendi mali imkanları ba
kımmdan makul görülebilecek, müte· 
vazi hizmetleri azami dikkat ve süratle 
başaracağına inanırdım. Şimdi, bJtün 
hüsnü niyetime r<lğmen bu inanışımı 
daha fazla muhafaza edemiyecetimden 
korkuyorum. Zira benim de sıdkım sry
rılmağa başladı. 

Yahu! Elimizde bir Boğaziçi var. Bu
nu ihya edeceğiz, dirilteceğiz diyoruz. 
Muntazam, güzel yollar yapmak için 
ecdad küllı:.inc olan saygımızı bile 
feda edip mezarlıklarımm ortadan kal
dırıyoruz. Yol yap.zyoruz. Fakat, bu yo
lun üstünde işletecek dört araba teda
rik etmek aklımıza gelmiyor. Boğazın 
ihyası için yoldan önce &:.işünülecek şey 
arabadır. Otobüstür. Bütün felaketleri
ne, güçlüklerine katlanarak şehrin bu 
e~siz semtini "metruk tepeler" halini al 
maktan kurtaran, buralarda oturmak 
gibi bir "vatan fedailiği" yapan hem
§Chrilerimize yazıktır canım. 

Bu satırları niçin yazdım? 
Bir iki ay evvel, yani Boğaziçi sö

zonu başlamak üzere iken, bu si.ıtun

larda tJSt üste üç oda, "Boğazda işli
yen otobüsler" Uzerine, halkın haklı şi
kayetlerini bildirmeğe çal.şmıştım. Şeh 
rin imarı yolundaki cellldeti Rumelihi· 
uade edcneee cdalres sh shr shrsh 
11rmm yanı başını mühürliycn bir ta
rlhf kazmalarla kazımağa bile müsaade 
eden belediye, Boğaziçini çingene ıma

halleısine çeviren şu berbad otobüs 

. 
37 .srncden soma biribirlerini bulan iki 
ilıtıyar kardeş sarmaş dolaş oluyarlar 

Bu sırada, kraliçenin hastaneyi ziya
retini tesbit için onu takip eden fotoğ
rafçılardan biri kraliçe hastanın yatağı 
başında iken ikisinin bir arada resmini 
çekiyor. 

İ~te. Con Stonun 37 senedenberi kay. 
bettiği kız kardeşini bulmasına yardım 
edecek olan, bu resimdir: 

Resim bir İngiliz gazetesinde çıkıyor •• 
Conun Londrada bulunan kız kardeşi 
Amelya Hovtom bunu görüyor •• Resim
de hastanın ismi yazıl olmamakla bera
ber ağabeyisini tanıyor. Fakat biraz 
şüphesi vardır .. Oerhal, resmin çıktığı 
gazeteye yazıyor •• Gazete Paristeki mu
habirinden, bu hastanın kim olduğunu 
öğrenmesini istiyor .. 

Londra ile Paris telefonla konuşuyor. 
Ve nihayet bir iki saat sonra ihtiyar ka. 
dma müjdeyi veriyorlar. 

Pari.,teki İngiliz hastanesinde kraliçe
nin konu~tu{;,ru ihtiyar, Amelya Hovtom' 
un ağabeyisi Corctur .. 

Bunun üzerine. ihtiyar kadın, kalkıp 
Parise gidiyor .. Kardeşini buluyor ve 
iki kardeş sarmaş dola~ oluyorlar. Amel
ya ile Con biribirlerini 37 sene evvel kay 
betmişler ve bir daha haber alamamış
lardır. Nerede olduklannı bile bilmiyor. 
)ardı. Bugün buluştuklan zaman, çocuk
luklanndan, gençliklerinden t ahsetmiş • 
ler. diğer kardeşlerini sormuşlardır. 
Şimdi Con, iyi olup, kız kardeşi ile be

raber Londraya dönmek arzusundadır .. 

"servis., lerine niçin bir kazma savurra
mıyor? ?. 

* • • 
Boğaziçini körleten, yalıların, köşk· 

terin, otellerin sıvalarını ve pançurla
rmı dilF.üren hu o:izam niçin ortadan 
kal1mlmıyor? 

Son hafta içinde, !dokuz şikayet mek
tubu aldım. Bunlardan üçü, Yeniköy, 
Tarabya ve İstinycden gönderiliyor. 
Altısı ise Boğazın Rumeli kıyısında 

şöyle bir dolaşmak arzusuna tutulm~ş 
olanlardan .• 

Hepsi nakil vasıtalanndan şikayetçi.. 
Vapurla gidenler diyor 'ki; 
••- Tarabyaya ka:lar yolculuk tam 

bir saat sürüyor. Bu bir saati sardalye 
balığı gibi istif olarak ge~irmek Jblr İ§· 

Krn'içc. Paristcki !11giliz lrastantsi1lde Cotı Stou'la görüşüyor. 
- ------------

ln~ilterede sivil hava 
ordusu ku ·uluqor 

İngiltere, hava kuvvetlerini her dev. 
letten UstUn bir seviyeye çıkarmaya ça. 
lışırken, yine hiçbir memelkette yapıl
mamı§ bUylik bir te§ebbüse glri§Dli§tir: 

İlk defa olarak, hava naztrı tarnfmdan 
resmen bildirildiğine göre, lngilterede 
bir milyon kişilik bir sivil hava ordusu 
teşkil edilecektir. Bu orduya igtirak ih
tiyari olacaktır ve 18 ile 50 yaş arasın
daki kadın, erkek herkes kabul edilecek
tir. 

"Ordu,. tamamiyle sivildir, hiçbir as
keri tegkilatı veya talimlerine tabi de
ğildir. Yalnız, bugün bu ııekilde hazırla
nan herhangi bir kimse isıerse se!erhfr• 
lik ilAnmda, hava orousunda vazife ala. ~~F~~~~~"~ 
bilecektir. 

Sivil hava ordusuna yazılan herkes 
haftada 1 giling (25. 30 kuruı:ı) gibi eliz'! 
bir ücret mukabilinde tayyarecilik öğre
necek vo U:.yynrclcrde staj görecektir. 
Sonra kendilerine diploma verilecektir. 

Yapılan tahminlere göre, sivil hava or 
dusuna bir milyon kişi iştirak edecektir. 
Ücretin az olması havacılığa esasen he- 1 
vesi bulunanların bu orduya iştirakini 

............. .-: ......... --..~-L~-...Wlllııiıl 

kolaylaştıracaktır. ÇUnkU, hevcskfırlar 

için açılan hususi tayyarecilik mektep
lerinde, bir saatlik uçuşa bu gün bizim 
paramızla 10-15 lira alınmaktadır. Dip-
loma UcreU de derecesine göre, 100 - \ 
300 lira arasmdadır. Halbuki hükO.me
tin sivil hava mektebinde, haftada bir 
şi!ingle ders görenler, bir sene sonra be. 
dava diploma alacaklardır. Bu suretle 
bir ııene zarfmda verecekleri Ucret an
cak 10-15 lirayı bulacaktır. 

Bundan başka, her tarafta açr1acak o
lan bu hava mekteplerinde ve talim ııa
halannda gUnUn her saatinde çalıı;ımak 
kabll olacaktır. Bu da, hatif tıılerle me§
gul bulunan kimselerin, ne zaman vakit
leri müsaitse o zaman ders görmelerini 
mümkün kılacnktır. 

Hava nezareti tarafından verilen ka • 
rarın tatbikına girişmek için derhal ha
zırlığa başlanmıştır. 11k olarak, bu ordu
nun talim ve tatbikatında kullanılacak o
lan hafif sistem tayyare me,·cudu art. 
tınlacak, bunun için yeni tayyare fablt
kaları kurulacaktır. 

Sivil hava ordusunun bir de plAnöı şu
besi olacaktır. 

Bu suretle talim gören ve tayyareci 
olan halkın bir muharebe zuhutıında ge
rek orduya, gerek eehlrlcrin müdafaası
na bUyük hizmetleri dokunacağı ümit e
diliyor. 

kence .. Vapurların "iatiab haddi,, eski 
zamanın telii.kkilerine göre hesap edili· 
yor •• Yani bir yolculukta insan biraz 
rahat oturmak ister. Arkanızı, dirsek -
leriniıi dayayacak bir yer yok. Ayakla
rınızı uzatamıyorsunuz. Eski paşa ko· 
naklarında, bayramda, el etek öpmeğe 
gelmiı mütekaitler gibi dizlerinizi kıra
rak, kollarınızı kavuşturarak iki bük· 
lüm olarak oturmağa mecbur kalryor -

Devamı 4 l111cüde 
Nizamcddin NAIZF 

llava tehlikelerine karşı m11dafaa tecriL 
beterinde gaz maskeli bir rahibe 

Körler briç 
oqnagabilecek ! 

•• 

Körlerin de herkes gibi bir çok i~

leri görmesi, muhtelif icatlarla kabil 
olmaktadır. Blı.gün onlar:ı mahsus, ka· 
barık harfli kitaplar, gazeteler, hatt! 
musiki notaları bile vardır. 

ŞitrJdi, körlerin, ilim ve sanatten ol
duğu gibi eğlenceden de istifadeleri İ· 
çin bir çare bulunmuştur. Kendilerine 
mahsus bir şekilde yapılan iskambil
lerle ~malar artık briç te oynayabile· 
ceklerdir. 

Londrada bir ldüp tarafından çıka
rılan bu iskambillerin üzerinde saydar 
elle hissolunacak şeı..;1de, kabank ola
rak yapılmıştır ve körler bunları par
maklarlvlc yoklıyarak oynuyorlar. 

ateş 1 

A S/J! US baş makalesinde C ıtJ 
vııl:ya nıtsclesinln son ıaflıO' 

la/arak ıöule diyor: 
1 "Jlakiknt lıalde Çekoslovakya • 

ne zaınıın bahsedilse Alınnn.>'8 _dal~ o 
det Almanuırının milli emeJlcrı ta olıl 
dılmek şartıle bu meselenin sulh ' 
lııı lled ı lmesi ne tar:ı rtıır oldu~unıı ) 
nıektcıı gen dıırmu.> or. Fakat Alıt111~ııs 
lıu ccvubı 1a kı~ met biçerken an d• 
nihayet bulan Avusturya meselesin 
lıi Hı ilerin her \•akit bu tıırıda dil )i 
dısı uııutulmomıılıdır. dtl 

Fikrimizce Çe'koslovakyadakl sa J_ 
mıınları işinde mühim olan cihel şı 
Alııınııya sulh yolu ile meseleyi h1111\ 
len lmhseılerkcn şimdiye kadar Jıl 
lnşmıı formülü teklif etmemiştir:, 
ııııı:ıyyen bir anlaşma formülü telı.;bl 
medikcc Avusturya Almanları ~ 
ko~lo\'akya Almanlarının da nih8> JI 
yük Alrnıınyaya ilhakındıın bıışk• 
tatmin edecek bir tesviye tarzı bııl 1 
yııcıı{lı l<endiliginden anlaşıJırıaı ıııı 

Hülasıı JnglJtere ve Fransa f.</ ~ 
umııml bir anlaşma havası yaratın•~ 
lııılledilecek meselelerin bıışınd• çe 1111 

vnkya meselesini görmektedir. ~ 
meınlrkct bu maksatla ellerindell1~ 
gayreti sarfelmeğe de karar vertn1~fı/. 

Fakat tngillere Jle Fransa tar• ti, 
bu istikamette ısıırfedilecek gayretle 1 / 
manya.nın ne derecelerde müz:ıtıerf 
terecevl henüz belli değildir • ., f6! 

~ı 
Şehirde imar ve inş'8 

disiplini 

N ,ıDIR Nadi yaııyor: ,, 
"Dikkat ederseniz görür:ıOnüz Jı it f 

gün lstnnbul haritasının bül·ük Jı ~ 
mını kenar mahalleler teşkil eder·~~ 
mahalle, fakir halkın oturduğu bil~ 
sıhhatsiz, pfs yerlerdir. DuroJıırdll ;I. 
''e tcınizlik mefhuınlıırının en ufa1' pı;_ 
delerinf gözetlemeden, gelişigüzel >".,~I 
berbad barakalar vardır. Kenar ~ 
cıımhuriyct prensiplerine oykırl ~ 
köhne bir tabirdir. Bunu ortadall .,,.> 
"""lt: leln no 'hoLth"'ftP.,lt'P9 11 ... 11.,. ~~ 
eski tsıanbul yangınları mı? ~ 

Belediye, pek kolay temin ed 1 JI. 
bir sermaye ile (Delki de bir şlrlı~ 
rak) :sıhhat kaidelerine uygun, 11 , 
e\'lcr yaptırarak bunlan ucuz fi~,.~~ 
tA biraz kAr da ederek - fal<ir bal 1~ 
lar. :\lelod ve progrnmla çnlış1IdıR1 • ~~ 
de yavaş yavaş o hepimize utaıı~~ 
veren iptida! lknmctgllhlardon J;ll JJ'!"..ı 
ve giiniln birinde 1-:tanbul bnl1'1 I' 
oşn~ı sağlam, konforlu ve şcbrf 
lik saçan modern evlere ka\"ltşur·1.,d'~ f mar ve inşaat disiplini nı.er. f'J 
siindcn kofa yormıı~o bnşlnmnıs:ı ,.....,._ 
cilik politikasının doJtıırnca~ı eser tılC I 
modıın söyfö•ellm _ kocaman bir 
cnktır.,. 

~ 
Kolay evlilik içiıı 
kolay boşanma or: S ;18/llA Zekulua Sertel ya.:ıll .,1.. 

"Ananelerine esaslı surette b~~ 
nan İngiliz milleti bile niba.>'et "'.,ıi 
nın kolaylaştırılması lüzumu~:ıı, -; 
muş ve yeniden kabul edilen ); , ıııı•' ıY 
kümlerin meriyetc girdiği 1938 i:. 11111 l 
rlnci günil boşanabilmek fçln il ,ııııl 1 
şi birden mahkemelere hücum lcidetl / 
Bugünkü bo$anma miktannın c~111r" ~ 
hn az olmndıAı da gözönüne 1111 

11 ff'j.4' 
hık ve şiddetin beklenen fıı.>·dll)J1S•dd4 
diği ve biltıkls o ailede açılan #• ııt" 
manevt zararın o nlsbeıte nrtl1 

/. 

ilinden anlaşılır. t>lr 
Hfila5n: Aile hayatı çckill'll~r iJI 

deı:m, istikbale güvenen ve hU c ı:ııı 
hı bulunan hlr snodet 01ınııh0'°cıeıJ 1~ 
her vesile ile ye her Şeyde 8 ~ııı 1•1'.:nJ
nile birliğinde olduğu gibi fer e -o~/ 
-.·e saadetinde de korunınotar ~e ~ 
lar göstermelidir. Bunun için e1' cO 
çoktıın gelmiş bulundu~na P ~ 
tnncln~larla beraber konlirn·•• ~ 

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

11 Ağust0 
H A B E R okı.ıfı.ıcLI~ 

~ıı• 
H A B E R ' i yePr 
caklan tarihtiv-. 

O gün: 
'???91 
r • • • • / 

1• • ••••• -··' 
•••••••••••••••••ıoa••••••••••••••'' • 



-(.., .t oa1 haletler 
l" 1' ANL ... ARI turlu türlü bakmıhlr-

ıt?, nlk:o.n lklye ayırır dururuz: bedbin. : 
ll~l'lilcrınıer; bahtiyarlar, bedbahtlar; 
lr.~ ' gıımlılar .. Halbuki hıı ... '8tta bu 
"'llar knt'i " 
dUt ~dl! hudutlara hemen hiç tesa-
'e bir ~eı. l'nlnrz her giintin getirdiği 
t:ıı.. gün en· "k· d ""'llld cı rn en de, bir gün son-
d en de 
~ hah nz tok farklı ruh halctin-

biııuc.ı_ etnııyorum. Nlkblnliı;.;n bed-
f>lll • h h b'• . 

~lllıı ' a Uyurlığın, bedbahtlığın: ne
aı- ' gnının h 
"ll'ıdeı . emen hiç hlr zaman, zlh-

Ok U ha"· 1 "Q'hra. ,, a c uygun bir urctte saf 
bl\A b'Utı ı;Q ·ı 
'-"binı1·~ l emek istiyorum. Her 

b· go hl 
lraı g ruz nikbinlik, her neşeye 

ogıu bullrn kan ır. Klmbilir! belki in&an 
l'llllıı t tuh haletıerinden her hangi bl-
b· aınaını ·ı 
ll(' l'd l e saf olmasına tahammül 1 

b· eıncz 
it '"u • Bir delikanlı tnmmı"-tUD' ., n· "il "' , 
~l ti~ lsscdlyonım ki, dedi, artık 
bıı " son d lld 'n erece ine Ya ıl oldum 

~ son ' 
lııa:ıı;ı 1ın1tı·ra bu kadar memnuniyet duy-
nıı otd.. ın Yoktur, bunun için kendi· ha .. recekbn 

l IJ l'd • ••• Bittabi bu özde hir 
bı, l'b,yo.ı 

tolf k.i \·ardı, zaten tasn\"'\·urunu 
~lbJ!(l' k~ elcre öyJemckle iktifa etti, 

a1<1}{lt takt Dıadı. ı.~nkat . sözünde blr 
nı"~. ı cnd;arı bulunduğu lnltfır edile
~ ı 1 1 

inl, on dert'Ce.'.\i bulmuc: hir l<a tncı • ~ 
)bt.'tıtı ,_ l'I his eden adam, o sn~detl 

h ~li k k r. "\ or usunu da beraber du. 
Clıd !ııl 8:1ııd 

lseu111 et fena lmhnnl:ınn me,·-
tUnı. bile "!J haı· 

1 
unutmaktır,, dem('~in; 

ıı""-. ın n d ğf 
. '"ll)·ea na (' mesI imkan mı düşü-
~ •hatrr~~ın, artık hiç düşünemiyor, 
'4dj lııc aınıyor demektir; yani o, 

tıı.... her tU I" 
·qtı Saad r u fena iml<iınlan unut-
t ' 11 de d'" · ~ ..ıııu gUn • uşüncmez, bilemez. 

1 it b"kl('niı iine u~mayan, birdenbire 
n~h ınedik b" 

,. '"'1ları111 ır harekette bulunan 
•o"'- n b ı bı ·""neııar b a ıscderlz. Hattfı bir çok 
cıı"'l<lt', lns oyıe kimseleri tas'ilr et· 

l(I Wbr atn l"tıhıınu çok 1)1 anlıyorlar 
lr- C Cdlft- ' 

lı "''hnJcı hl &UUII lerdlr. 
cı~11lor d r klnıse irin günü gününe 
c!J bı,. ha emek, birdenbire heklenilme-
~cc r('kett 

tııı b~ k e bulunuyor demek sa-
~ lı.aııaatı endısı hakkında. beslediği
~ ll!;a t''c"'dsar~·or demektir. Zihnimiz 

•uı •ı et •-
Q)lllıı 11ı.ıtl.ıı fl; -.ımlmcl oldubru lı;ln her 
to bu euı. tu~ ~ pi tm\·enriz; 
lltızıı~ce de :t~ uynıayBD bir hareketini 
lıaı~ l.'dilc har ~tnen dcğt mcden, bckle
bı~ arr:ı. ıra~ <ette bulunmaktan bahse 
~ tıı blr lı !\at hiç te öyle değildir: 

a.~I.' arek ti 
~iıtıt 11 rtıUını ... c bekleme3 işimiz onun 

e...... t\Un h 
b:ı '"'('z ' rnu temel olmadığını 

lalJ · Anc k biat ere llld :a zihnimizde me\·cut 
lıır d rı.'k ~ıp ta in nnlnrdn saf ta. 

.... ah, hl b uyurnuuıan Yaıgeçebllsck .. ka t lr ş 
tıı... t bunu eye hayret etme)iz. 
ı .. .,, ,... n 1,abfl 
Gl •Unku olduğunu sanmıyn. 

tı 1\ o hu 'd • 
d~ nıanıaı. ~ an \"nzgeçmck, ln«an. 
On ıı1rtır. 1" se,·da mdıın ,·azgeçmck 

a bt nlan ki 
h~ r etıkct m eyt ıınlndık demek 
~. b hareketı lnprl'itırdık, artık ondan 
t<>-.1.'!(ıenıelll e~ h<>klemcğe, ba.zrlarmı 
ı~'11dcı ege b ı "'illC!a • 1anııın aş adık; zihnimizde, o 
"'-ııı~ bir h

11301
('
1 zihnimizde onun hak

)~., 3k ııe\ d Peyda oldu demektir. 
'• . ~I asını hl te 
t\ııı l'ır:hur b !: rkcdcblllr ml-

1 'lo ir ·· ·· ıı lllnı d 0 zu taklit ederek· 
n • eın • %ıı,1 °tltı Jıl'r ek 'anın., diyebiliriz: 

lıı h.1 ltte'eııdh.-§et~·ın oldoj:;"tl gibi kcn-
bı. ~~er ,,c ını 
.~ · J\nı ancak anlnmııkla 
~it, lttiıerrr:ak, l"nnl zihnimizde bir 
~laraı.k ... llunu ' sar fikirler, hayaller 
ı.. 1(: ''l n lçindJ ki 
'11 ''il lıı.3·aıı r · daha doğru 

"ın er '.\'arat-
,, diyebııırı~ "Jorum, demek· 

lsta ·uruııah ATAÇ 

lıı tıbu ld 
< ~ ~aıı huı 27 a z e 1 z e 1 e 
bı uO dal · (A.A ) B 

r ~l ~ıka 36 • - u gece saat 
~llu11 ~le kayded~an.ıy~ geçe §iddetıi 

Clre t tallbutda ınıştır. Merkez üs. 
lihıtıin ed·nı :mesafesi 530 kilo· 

1 lllektecı· ır. ...... ........ 
········ ················ l .............. .. 
Ağustos 

li 
1\ n E R 

li 1\ B E R , ~kuyuculannın 
C.'\lthrı tarih . ı YCt>Y.:ni lbula-

"'- tıa, 

~ ün: 
_·???? ....... . . 

'•• ...... , 
-·············· ······················ 

/ 

.. 

Mısır don ma kumandanı şelırim ·zde 
Mısır donanma kumandam Mahmut il amza paşa dün Elmahmse yatile şclı
rimizc gelmiş. vali muat1ini Hüdai, den iz komutam albay Mahmut, emniyet, 
müdürü, Mısır sefarethane erkôm tara fmdan karşılanmıştır. Mahmut Hamza 
paşa valiyi, lstanbul komutanım ziyaret etmiş, Dolmapalıçe sarayına giderek 
defteri mahsusu imzalamıştır. Bilalıare, .Muhiddin Üstündağ ve korgeneral 
Halis Bıyıkday, yata giderek Mısırlı a miralitı zi>•arctini iade etmişlerdfr. Vali 

tarafından bugün Tarabyadaki Tokatli yan otelinde, misnfir amiral şerefine bir
ziyafet verilecektir. 
Mısır kralı Faruk'wı kraliçe ile beraber ağustos ayı içi11de Elmalzmse yatilc 
bir seyahate çıkacağı ve Türkiyeye gelerek Cumhımeisi Atatürkü ziyaret ede. 
ccği lıabcr verilmektedir 
Resimlerde Elmalmtse yatı. ve Mahmut Hamza paşa görülmektedir. 

Ş IE IHI ii I~ il> IE VIE iMi IE IMllL IE I~ IE ır T IE 
Ziraat Banka- M t•• ı·· 

d .. h ~· o or u nakil 
sın a m n a,&er • 

imtihanla memur vasıtalarının muayenesı 
Zırnnl ba~!.:ma~ı:,~Z ve §Ubele- ilkteşrinin on beşine kadar 

rinde bir çok mUnhaller bulunduğundan ı•k•ı ay su•• recek 
banka umum müdürlüğü orta mektep, 
lise ve yüksek mektep mezunları ara
sında bUyük bir memuriyet imtihanı açı· 
lacağmı şubelere bildirmiştir. 

Tarihi takarrür eden bu imtihan için 
şimdiden müracaat kabulüne başlanmış-

tır. imtihan TUrkiyenin otuz üç bUyUk 
şehrinde orta mektep mezunları için 
Ağustosun on altı ve on yedisinde lise 

"'u ~ Uktit!k mekl.op mezunları için .de hu
nu takip e-den iki giln zarfında ya.pıln· 

caktır. Yalnız İstanbul, !zmir vo Anka
rada yapılacak imtihanlara orta mektep 
mezunları kabul edilmiyecektir. 

Müsabaka imtihanında kazananlardan 
ortn mektep mezunları nltı ay, lise ,.e 
yüksek mektep mezunları da bir sene 

staja liıbi tutulacaklar vo bu müddet 
zarfında orta mektep mezunları 30, da
ha yüksek derecedekiler 80 lira ücret 

alacaklardır. Yalnız bunlardan lisan bi· 
lenlere 25 liraya kadar fazla para veri
lecektir. 

Lisan bilen lise mezunu gençlerden 
banka, istidatlı olaqları beş senelik hiz

metten sonra tahsil için Avnıpaya gön· 
derecektir. 

--0--

Vüz lirahk eski 
huıfJi bankonotla 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

1 Mart 938 tarihinde tamim edildi. 
ği veçhilc yeni harfli banknotlarla 
tebdilen tedavülden çekilmekte olan 
yüz liralık eski harfli banknotların 

tedavül mecburiyeti 1 Ağustos 938 de 
bitecektir. Bu tarihten sonra eski 
harfli yüzlükler 9 sene 6 ay müddetle 
yalnız Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası g'i§elerinde tebdile kabul o. 
lunacağmı sayın yurttaşlara tekrar 
bildiririz. 

---<>--

Nafıa Teknili Okula 
Nafia vekaleti, bina vaziyeti pek te 

mlisnit olmıyan Nafia teknik okulunun 
binasının tevsi ve tadili için tahsisat 
göndermiştir. İnşaata derhal başlanacak
tır. 

Otomobil, otoblls ve diğer motörlü va
sıtaların her sene haziranda yapılan mu
ayeneleri bu sene geç knlmıatı. 

Her sene bir ay devam eden muaye· 
neler, ilerde temdit edilmesi zanıreti 

hasıl olduğundan bu sene muayenelerin 
iki ay devam etmesine karar veril.ml§
tlr. 

Bunun s b bi de~ ilkteşrinin on be§i
ne kadar geçecek mUddet zarfında oto
mobil ve otobüslerin tamamen kınhnaz 
cam takmalarına imkan hasıl olacağı dU-

§ilncesidir. Esasen bu sene muayenele
rln gecikmesine de ba§lıca sebep budur. 

Belediye fen heyeti, muayene için 
gün vermektedir. Bu suretle nnkil vası
talarının uzun mUddot ieten kalmalarına 
sebebiyet verilmiyecektir. Fakat her 
gün nlanın, o gün muayeneye gelmesi 
aart konulmu§tur. Gelmiye:ıllerden on 
ira ceza alınacaktır. 
İlk muayenede sağlam çıkmıyan ara

balara kusurlarını ikmal için ayrıca müh
let verilecektir. 

essamları teşvik 
yolunda tedbirler 

On ,-essam memleketin muhtelif 
yerlerine Parti laraf ından 

gönderilecek 
Ankara, 28 (Hususi) - Cum-

huriyet Halk Partisi Umumi İdare 
heyeti toplantılarımı devam etmek· 
tedir. Dün öğleden evvel ve son
ra Şükrü Kayanın reisliğinde Uç 
toplantı yapmıştır. Öğleden evvel 
ki blrlııcl toplantıda Partinin iç ça. 
Iışmalarına alt işler görilşülmUş, öğ· 
leden sonraki toplantıların birine i
se veka.letlor müsteşarları iştirak et
mişlerdir. 

Bu toplantıda Cumhuriyetin on 
beşinci yıl bayramı hazırlıkları et
rafında yeni kararlar verilmiştir. 

Yeni kararlara göre: 
ı - lstanbul el işleri sergisi a

ğustos içinde Beyoğlu Akşam Kız 

Sanat mektebinde açılacaktır. 
2 - Yerli ressamların ''Ucuda ge

tirecekleri eserler için bir cumhur!. 
yet Halk Paritisi mükafatı verilecek· 
tir. MUkfıfntm nasıl ve ne şekilde 
verileceği ayrıca iH'm olunacaktır. 

3 - Türk ressamlarının yurdun 

her köşesini görerek, tanıyarak eser 
vermelerini ve bu suretle bunlarda· 
ki milli sanat ruhunun daha realist 
ve hayata daha. yaltın inkişafını 

mUmkUn kılmak maksadlyle memle
ket !cinde ressamlarımızın dolaşıp 

çalışmalarını daha faydalı bulan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bu sene 
için Edirne, Bursa, Konya, Antalya, 
lzmlr, Antep, Malatya, Trabzon, Ri
ze, Erzurum vll!yetlerine güzel sa
natlar akademisince secllecek on 
ressam göndermeyi kararlaştırmış· 
tır. 

Bunların yol paraları ve her tilrlU 
z.arurt masrafları Partice temin edi
lecektir. 

Eski hapishane 
binasında 

Bir heyet tetkiklere 
başlıyor 

Eski eserleri muhafaza. eneilmeninde 
maarif vekaleti milmessill bulunan mi· 
mar Sedat Çetinta.şın ortaya attığı bir 
mUtaıea üzerine adliye sn.rayının inşası 
münasebetiyle yıkılacak olan eski umu
mi hapishane binasmm tetkikleri.ne ba§· 
lıınacnktır. Hükfunetin bu tetkikleri yn
pacnk heyete reis olarak seçtiği vali 
Muhittin Üstündağ heyeti teşkil ede
cek mümessilleri gönderecek mnkam· 
lnra tebligat yaptırmıştır. 

Heyet, galip bir ihtimale göre, pazar
tesi günil umumt hapishane binasına gt. 
decek ve muhtelit tetkikler yaparak 
Sedat Çetintaşm noktai nazarını dinli· 
yocektir. Bundan sonra. heyet azasından 
itirazı olanlar bu husustaki mütalcalnrı· 
nı söyliyeceklerdir. 

Yapılacak tctkikatm ayni günde ik
mal edileceği tahmin edilmektedir. Ma
afih her hangi bir kaynağa müracaat 

zarureti hasıl olursa tetkiklere ertesi 
gUnU de devam edilecek ve karnr sil· 
ratle verilecektir. 

-0-

lzmtt Rftğıt fabrika
sında yeni inşaat 
Sümerbank, lzmiUn ikinci k!ğıt ve 

sellUloz fabrikası inşa edilirken bir ta· 
raftan da günden gUne yükselen işçi n· 
dedine mevcut tesisat klifi gelmediğin. 

den bazı yeni ln§a.at yaptmna.ğa. karnı 
vermiştir. Bu nrada mUşterek bir met 
hal ve müdüriyet binasiyle, kantin v~ 

garaj binası yapılacaktır. 

--o-

incir ağacından 
düşen çocuk 

EyUpte Karlık soknkta 42 numarada 
oturan on ya§lannda Davit, gene EyUp· 
te Akılhocası sokağındaki teyzesi Fikri. 

yeye mi.safir gitmiş vo evin bahçesinde
ki incir nğacma çıkarak oynamak iste· 
mlştir. 

Muvazenesini kaybeden Davit ağnç· 

tan yere dUşmUş ve yerdeki cam par
çalariyle sol bileği kesilmiştir. Yaralı 

çocuk Etfal hastahanesine kaldırılmış

tır. 

ii©lflı~©trll amea 
~@ırakn D~lk<©>çyaoa 

Bu sanat tetkik seyahati eylfıl a· 
yı içinde yapılacak ve bir ay süre· 
cektir. Ressamlar gittikleri yer • 
lerde mahalll tabiat gUzelllklerlni, 
şehir, kasaba ve köylerde rastladık
ları enteressan tipleri tesbit edecek· 
Jer ve vllcuda getirecekleri eserler 
bir jilrl heyeti tarafından tetkik e
dildikten sonra kıymetll olanları 

Partice satın alınacaktır. __________ Tramvaydan lnerke 
ölen adam 

Emekli Albay Mustafa isminde GS 
yaşlarında bir zat bu snbah tranıvnyla 

Sirkeciye gelirken durakta araba tnma
men durmndan inmek istemiş, yere at
lar atlamaz dOşmUş, ve derhal ölmUş· 

tUr. 
Tıbbi adli Salih Hnşim t.arafmdan mu

ayene edilen ceset .mor.an .kaldınlmıs· 

tır. 
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1ÇERDE: 
• Kültnr direktörlüğünde dün y.ııpıl:ın 

bir toplantıda orta tedrisat kadrosunun 
oğrctmen adedi sörüşfilmüş \"e mektep
lerde l"npılacak ilin sınıflar tesbit edil.. 
miştlr. 

• llk okul öğretmenlerinin mesken bedel 
lerl icin viln)ct bütc-esinde münakale ya_ 
pılmış ve iki, üc tnksiltle tediyesine karar 
n~rilmiştir. 

• 1stnnbal _ Edirne asfalt yolunun 40 
kilometrelik bir kısmı dnha ihale edilmi~ 
lir. Bu yol Lülcbursazdan Edirne vilftye 
ti hududuna kadardır ve 1730648 lirnyn i. 
hale olunmuştur. 

• lhracnt m:ıddelerfmlzfn standardlaşh
rılmnsı üzerindeki müz:ıkercler bitmiş ve 
hazırlanan pro}e tüccarlar tnrnfından im. 
zalnıımıştır. :Uüzakcrclercle bulunan iç ti
caret müdürü l\lümtaz Rck bugün Gfrcso. 
na J:ldeccktlr. 

• \'illiyetlerde )'eni hükumet konaklan 
yapılmasına karar verilmiştir. llin:ılar lcin 
Dahiliye vekaleti tarafından plnn hazırla_ 
tıl:ıcak ve en kısa bir zamanda inşasına 
başlnnıl:ıcaktır. 

• Üniversitede yeni kurulnn "Pedııgojl,, 
enstitüsü hu ders yılından itibaren esaslı 
faaliyete haşlayatak ve bu nrnda her tnh 
sil calhndaki çocuğun intisap edece~i 
mesleği teshil etmek üzere tetkikler yapı
lac:ıktır. 

• Sütlerin temizliğine dikkat edilmesi 
i'"in helcdiye yeni tedbirler alınış ve 
ınnndrıılıırda sütlerin sıkı bir kontrole ta.. 
hi tutulmasını şube miidürlerlne bildir. 
mi ,tir. 

• Ankara - - Jstanlıul telefonuna bir 
hJt daha fltıve edilmektedir. 

• fzmirde Selçuk kcnne:ı;l bu sene eyltL 
lün ilk lıaflnsında a('ıl:ıcnk ve tarihi eser. 
lerle dolu olan bu yerde Efes harabeleri 
ve Kuşadnsı gezilecektfr. 

• Sandal kiralıynrıık denize nçılnn genç
l~rin kazalara uRradığı aörülmfiş, bundan 
sonra, sandalcıların, kendileri içinde bu. 
Junmııdıın snndnllnrını kiraya vermeleri 
yns:ığı tekld edilmiştir. 

• Nafia '·ekili Ali Celinlcayn, bir rnlld. 
i:let fstirahııt etmek üzere Bursııya gitmiş
tir. 

• Kasımpaşa iskele meydanındaki bara. 
kalar kaldırılmıştır. Odun depolan dn 
başka yere nakledilerek burada bir park 
vücudıı getirilecektir. 

• Sokııklıırdnki çöpleri toplamak üzere 
beledi) e tarafından yeni bir otomatik nra. 
bn )nplırıtacııktır. 

• Beledil•e doktorlarının, halk tarahn
'dnn lüzumu nnındn derhal bulunması için 
men up olduktan semtin yakın ve münn. 
sip bir yerinde çalışmalarına karar ve. 
rilmi~tir. Bu yerler knymaknmlıklar tn
rahnd ın teshil edilecektir. 

• Vilô)•etlere lfizım boAaların İstanbul 
köl lcrindc yetiştirilmesi kararlaştırıl. 
mış ve ) enıden sııfknn boz ırk boğnlnnn. 
dan elli tııne dnhn alınmıştır. 

• Cerrııhpaşn hastanesinde söz pavlyo
nunun lnşaolı bilmek fizeredlr. Tıı> talebe 
merkez ve lokantasının fnşasınn da bu se. 
ne lı:ışlanocoktır. 

• enivcrsite rektörü Cemil Bilsel bir 
miiddctlcnberi hulunduRu Avrupa tetkik 
seyehntından önOmüzdeld hafta d!Snecek. 
tir. Rektör A vrııpodn, bu sene üniversite
ye getirilecek ynbnncı profesörler için te. 
maslarda bulunmuştur. 

• Ankarada yeni bir posla binası inşa 
edilecektir. Yeni postııhnne şimdiki bina. 
nın yerinde yapılacaktır. Bunun için ls
tlmlltke başlanmıştır. 

• Devlet demlryollnrındıı, kullanılnu)"an 
biletler, o günün akşamına kadar, olındı. 
ğı gişeye (;Öllirüliirsc geri alınncnk ''C pa. 
rası ılnınga pulları hariç olmak ÜT.ere fa. 
de olunacaktır. 

l'eşekkür 
Oğlum Nljadm cennzesini btzznt teşyi 

lfıtfunda bulunan ve tesllyetbahş tazi
yetnamelcrlyle sonsuz elemlerimizi tah
fife gitnb eden muhterem zevata ve 
merasime çelenk ihdası suretiyle l§ilrak 
buyuran mUessesata ayrı o.yn tcşckkilr 
lmk!nmı göremediğimden ailem efradl
le beraber minnet ve eUknı.nla.rmıw bu 
sütunlarda arzcdcr ve onlan bizi.'11 gibi 
teselliye muhtaç etmemesini Ulu Tan
rıdan dileriz. 

Askcrt Temyiz Mnhkcmcst Rclııt 
General NtllAT ANILMIŞ 

"" . :(. 

Dünkü gün üskildar ile Beyoğlu ara
sında içinde 246 lira bulunan cüzdanı. 
mı yankesiciler tarafından çaldırdığımı 
zannederek 2 inci şube 3 Uncü kısım 

§efliğine müracaat etmem üzerine i~i a
zamı şekilde inceliyen kıymetli polisimiz 
bunun çalınmadığını ve Tünel civarında 
düsürülmesi daha kuvvetli olduğuna ka
naat yürüterek bu yoldan :i.irürken ayni 
yerde cüzdanımı bulan ve Tünel §eni
ğine teslim eden temiz vicdanlı Yıldız 

Harp akademisi yüksek levazı okulu bi. 
rinci ~ımfında üsteğmen Sezai Dura. 
nm gayretlerile paralarımı ve bilhassa 
benim için çok kıymetli olan Büyük şe-

DISARDA: 
• Leh başvekili Sklndovsld, meıuııcn 

Vnrşovadnn hareket etmiştir. Ba~\"ekJlln 
mezuniyeti esnasında nazırlar meclisine 
ba~vekil muavini Kvlntovskl riyaset eyli. 
yecektir. 

•İngiliz başvekili diln Avam kamara.sın 
da parlamentonun 29 temmuzda tatil edi. 
terek 1 leşrlnisanide yeniden toplana.canı . 
nı bildirmiştir. 1 teşrlnisanlde blrkac 
günlük bir içtima devresinden sonra ye_ 
nlden müzakereler talik olunacak ve R 
teşrinisani de kr.ııJ, yeni içtima devresi ıı i 
açnc:ıktır. 

• Brezilya emniyet mnıt mahkeme.,·. 
gecen ı 1 mayısla Rio _de Jııne;>Tocla rhn
seti cumhur sarayına hücum edenlerin 
muhakemesini bitirmiştir. 22 suçludan hi. 
rf beraat etmiştir. Astleıin şefi Furnle, on 
sene hapse, iki muhafızı lSldüren Kan·ol
lıo kırk sene hapse mnhkOm edilmiştir. 

Diğerlerine verilen cezalar, 3 ile 8 sene tı_ 
rasıncla tahavvül etmektedir. 1 

• lnsiltercde kabinenin haftalık adi IA _ 
Umaı esnasında nazırlar, İngiltere ile ,\. 
merlka arıısındaki ticari müzakerelerin ılı 
dos etmiş oldu~ müşkfilfıtı sözden geçir. 
mlşlerdlr. 

• Nasyonal _ Sosynlisller, J...inz - Snlı. 
burg yolunda ŞuşnJgin ilk karısının ndııı.ı 
dikilmiş olan Abideyi dinamlile atmışlar_ 
dır. Maırım oldu~u üzere, bayan Şuşnir,, 

bu yol üzerinde 13-7.1835 tarihinde bir o. 
tomobil kazasında ölmüştü. 

• Avıım kamarasında sorulan bir suale 
cevap veren İngiliz harbiye nazın Horhr. 
Jlşa demiştir ki: "Orduya yazılma talepll'. 1 
ri, l!l38 senesinin ikinci fic ayı zarfııııl:ı 
gecen senenin ayni a)larına nish !le 
3.000 fazlası ile, 15.500 e varmıştır. Eser 
hu nisbet de,·am ederse, 31 mart 1939 da 
eksik ancak 20 bin olacaktır.,, 

• Fransa bnlıriye nezaretinin bir tch. 
liğine göre clün Tulonda Espunr denlz:ıltı 
gemisinde hlr yansın cıkmıştır. Bir bahri_ 
ye neferi, ho~ıılmıışhır. Di~er bir nefer <lr 
boğulmak tehlikesi geçirmiş ise de bllfthrı_ ı 
re kurtarılmıştır. 

~,fi/Udec 

lstanbul 
Belediyesi ve 
şeghülbeled 

Ba~taraf' 2 incide 
sunuz. Boğazın safası böyle mi çıkar? 

Boğaz vapurlarına, Denizbank,n yeni 
vapurlarındaki kanapelcrden koykiur · 

malı ve :ne yapıp yapıp Boğaz va
purlarını aür'atlendirmeli ... ,, 

Otobüsle gidenlerin dertleri malOın. 
Yani; 

ı - OtobUsler pek .seyrek i§liyor .• 
2 - Bir çok durak yerlerinden ara

balar hep dolu olarak geçiyor. 
3 - Arabalar son derece es1ripüskü 

şeyler .. 
Bunun için biz iki çare göstenni§ -

tik: 
1 - Otobüsçüleri fazla seferler yap· 

mağa teşvik etmek ve zorlamak. 
2 - Arabalannı yenileımclerini is

temek. 
3 - Ara seferleri yaptırmak. Yani 

bütiln arabaların ayni terminUsten ha
reket etmemelerini temin etmek .• 

.IJI • ,,. 

Tarabyadan gelen mektuptan da §U 

cümleleri alıyorum: 
'' ••. İki kişiyldik .. Ben biletleri almak 

üzere iken arkada§ım; 
- Dur .. Dur .. - dedi. - Benim param 

hazır .. Vereyim .• 
Ve elime 52 kuruş sıkıştırdı. Tarab

yaya otobüsle hiç gidip gelmediğim 
için fiyatları bilmiyordum. Sandım ki 
arkadaşım, yalnız kendi biletinin para
sını vermiştir. Binaenaleyh, üzerine 
52 kuruş daha katarak biletçiye uzat -
tım. O lda 104 kuruga mukabil bize iki 
tane bilet verdi. Sonradan öğrendim 

ki arkadaşım, iki bilet parası vermiş. 

Ben de yanlışlıkla 2 bilet parası vermi
şim. Acaba biletçi bizim bu hatamızr 

neye tashihe lüzum görmedi?. 

Bütün bunlar aösteriyM ki belediye, 
yabancı seyyaha değil, şehirliye kendi
sini sevdirmek için bile daha çoook çol: 
çalışmağa mecbuıidur. 

fin imzasını havi taltifnamemi aldım. 
Kıymetli poli imizln başında bulunan Sa 
lih Kılıç ile memurlarına ve subay Se
zai Duraya teşekkürü bir vazifei vicda
niye bilirim. 

Buyükçamlıca Kısıklı Bu1gı11l11 
caddesi 8.7 Tahir · ~ 

Sonra eliyle çantayı ""*'~, .. - dd . t 
- Haydi bakalım.. Tut ca eyı 

< HABER - ~şam posbıll).... 

Al maınıyaı©Jaı 1 

Hüviyet c··zda-
1 

nı mecbur·ye · ' 
SIUih kullanabile

cekler b6ylece 
teshil ediliyor 

Bcrlin, 27 (A.A.) - ı Teorinlevvcl
den itibaren blltUn Alman vatandaglaı I

nm mecbur! olarak hüviyet cUzdant al
maları icap edecektır. 

Bugün neeredll-en bu husustaki 23 
Temmuz tarlhll kararname, bUtUn erkek 
Alman vatandaelannm, asker! mecburi
yetlerin başladığı yaş olo.n 18 ya3IJU1 
girmesine Uç ay kala bu hllvlyct cllzd::ı
nmı mecburi surette talep etmeleri IA.
zrmgeldiğlııi tasrih eylemektedir. 

Bu kayıt, hüviyet clizdıını :ceclıurfye
tinin, sll!h kullanabilecek erkek vatan
daşların miktarını tayini, kolayl~trra

cnktır. Bu sebeple askeri bir tedbi'" ol
rl ·ğu anlaşılmaktadır. 

Hasta anede 
esrar 

Bir kadın suç üstU 
yakalandı 

Ahırkapıdaki Emrazı Ztlhrcviye 
hastahanesinde tedavi altında bulu

n umumi kadınlardan Bahtiyar. 
'l hastahanenin dış penccresindcu 

t · parça esrar alırken ba§hemşire 

... miha tarafından görülmUş, derhal 
µolisc haber verilmiştir. 

Hastahaneye gelen polis, Bahtiya
ı -ı üzerini ara.mış, 3 gram esrar bul
m~ış, müsadere etmiştir. 

Bahtiyar kendisine esrarr verenin 
el stu olduğunu itiraf etmiş, polisçe 
t ,l adamın aranılmasına başlanmıştır. 

anlaşma
esasları 

Baştarafı 1 incide 
'"uman Mcnemencioğlu, §ebrimize mu.. 

\ :alatım müteakip k1ruUI e i :AMao-
1 .ıjansı muharririne şu beyanatta bu. 
hı. mu"tur: 

·•- Berlin müzakerelerinin esasını tes
. ıl eden meselelerden en mühimmi Türk 
- Alman mubadelerinin hangi rejime 
tabi olacağı olacağı işi idi. Biliyorsımuz 
ki 1936 senesinde altını~ milyon lirayı 
bulan Türk ihracatı, ayni sene içinde 
Almanyanın muadil bir ihraç imkan ve 
kabiliyeti bulamaması yüzünden Türki· 
yenin küıliyetli miktarda alacağı kal
ması gibi bir muvazenesizlik tevlit etmiş 
ve hükilmet Türkiye ekonomisini koru.. 
mak gayesile Almanyaya vaki olacak ih.. 
racat hacmini daraltmak zaruretinde kal 
rnıştr. 

Geçen sene Alrnanyaya giden heyeti
miz Almanya hcyetile de tam mutaba
kat dahilinde bu gayeyi temin için Türk 
emtiasrnm Almanyada kontenjana tabi 
olmasını binnetice ihracat yekfulunun 
bir hayli azalmasını kabettiren bir mu
kaveleyi müzakere ve imza etmi§ti. Al
dığı vazife bu suretle pek de zevkli ol
mryan Türk murahhas heyeti 1937 mü • 
zakerelerinde tam bir muvaffakiyet elde 
etmiş ve bu sene bize daha zevkli bir mü 
zakere imkfuunı hazırlamıştır. 

Türk - Alman tediye vaziyeti ihraca
tımıza konulan kontenjanların hiç de~sc 
tevsii imkfuunı bahşedecek kadar mü. 
sait amı ve kabul ettikleri halde ihraca
tımızı büsbütün serbest bırakmayı, son 
zamanlarda ittihaz ettikleri umurnt ted
birlere nazaran, muvafık bulmuyorlar
dı. Müzakerelerin esasını bu nokta teş. 
kil etmiş ve neticede biltün Türk malla
rının hiçbir tak~·;t ve tahdide tabi olmak 
sızın Almanyaya ihraç edilebilmesi te.. 
min olunmuştur. 
Almanların son sene zarfında göster. 

dikleri ihraç kabiliyeti de önümüzdeki 
sene içinde Türk ihracatının karşılanabi 
leceği ve tediye muvazenelerinin bir ta
raf leh veya aleyhine olarak ihlal olun
mıyacağı ümidi kavisini venncktedir. 

Türkofis, yakında yaptığımız anla~ma 
lar hakkında icabeden etraflı mrutlmatı 

gazetelerimize verecektir. Ben. şeflerime 
malfunat arzetmeden daha fazla tafsila
ta giremem. Şu kadarım ild\ e edeyim ki 
ticaret itilfifmdan ba~ka bu defa banka. 
lar yerine hükfimetler tarafından imza o 
lunan bir klcring anla~a~. bir de A· 
vusturyanın Almanya ile birle,mesin
den mütevellit vaziyetleri derpiş eden bir 

) 28 TEMMUZ - "1938 

logd Corcun Versay 
muahedesi hatıraları: 19 

• 
illetler Cem iyetı 
kimin eseri ? 

Avrupada Devlet adamlarını~ 
bu meselede Vilsona ceph1 

aldıkları doğru değildir 
1917 de bana yeni fikirleri, tükenmez lerarnsı bir müte1ıassısla:. ~onı~~ 

kaynağı ve cesareti ile yardım et- j rak sayılması lôztmgeldılını 1 

miş olan bir Milnere daima §ükran hissi mcktedir. Tazminat ve lıa~? jj,,41_ 
besliyeceğim. meselesinde de bıı cihetin gozörı 

Milr.er, parlamentoda, 1911 kanununu lımdıırlması lt1zımdır. Kendisi,: ,ti 
muhafazakarlara reddettirrniş olmakla ve arası iş kammıı,,nunda, mümkurı 
"neticelerinin mesuliyetini üzerine al- maz. bir komita tarafından ele 

\ 

malda,. meşhurdur. Halbuki, onun kadar J fikrindedir. 
az ihtilalci bir adam yoktu. Zamanında Cumhurreisi Vilson milletler ' 
kimse gösterilemezdi ki ıslaha ve yeni iş. ! tıin teıekkillü Jıakkında bir n~ 
lcre hisleri itibarile onun kadar az itiraz · tır projesi Jıazırladılını bildirmı§ ,,~ 

etsiO·n, ~emayül ve kanaat itibarile bir dev- tamamilc. kendisinin eseri oldrıg ~ 
liycmez. Bu fikrin cereyanı şu şe 

let sosyalisti idi. Ziraatte hükametin en muştur: Albay Havz tarafından 
geniş mikyasta müdahalesine, yardımına tılan Fillimor Taporunu almıŞ ol 
ve vazife almasına onun kadar taraftar kendisi yeniden yazmıştır. · 
olan birisini hiçbir partide görmedim. Smutsun ve lort Robert Sccilifl ~ 

Milnerin siyasetine bir isim verrn"k nnı aldıktan soma da bu proje~, 
lAzırngelirse radikal emperyalist derim. gözden geçirmiştir. Bu suretle, r; 
Onun Ingiliz imparatorluğuna olan ima- muhtelif fikirlerin toplanmış bir 
nı dini bir imana benzerdi. İmparator- fi ı 

Cıımhurreisi Vilson bu Jıa a il 
luğa kaI'§ı iman beslemek hususunda Dis- M. Burjılll ile görüşmüş ve onıır' 
raeli ve Rhodesle bir sıraya konulabiilr. jenin esasları üzerinde kendisile 
üçü de ciddi zorluklar içine düşmüşler- bulumlulunu görmüştür. Birkli 
dir, fakat imparatorluğa olan imanların- · · l R b s ·ı ~' 
dan süphe edilemez. Umurnt harn onlarm sonra proıeyı ort 0 ert csı .. .ı.ı 

~ • Y Smuts ile münakaşa etmiş ve ~#~ 
bu din uğrundaki asil muharcbeleridir. şağı yukarı bu esasları kabul ti 
Milletler Cemi ye ti kurulurken Mr. Bal/our Vilson projesini". 11' 
Vilsonun gerek Amerikadaki, gerek relere bir esas olmak üzere konııt 

lngilteredeki hayrnnları, or.un bilyük rilmtsini teklif etmiıtiT. 
muvaffakiyetlerinden biri olarak, sulh dl 
muahedesi hazırlanırken. muahedenin Mr. Balfourun bu teklifinden ~ 
milletler cemiyeti ve mandalar meselesi §ılır ki: O zamana kadar bu ptc · 
kısımlarını, muarız arkadaşlanna kar§ı nüz görmemiştik.Fakat, onun teldi 
müdafaa etmic olmasını da sayarlar. sonra da görmüş değiliz. 

~ t>•ff' 
Muaı..clonin ı.... iki lnornı ••dh lı:on!A '\"ll~ııwnutıo• ... =n ı.-, 'Ci<;l.J.i' 

ransından çok evvel başlanan dikkatli bir bu proje ''çiy idi .. ve hazmedU 
çalı~manm eseridir. lngiliz ve Fransız projelerinill 

M. Klernanso bizi sulh muahedesinin ise çok çalısılrnıştı. Bu itibarl,3" #. 
metnini hazırlamağa davet eder etmez kada Vilson taraftarlarının J'vfı~ ~ 
bu mesele üzerindeki hadıseler şu şekilde rniyeti meselesinde Avrupa de\"1 ~~ 
cereyan etmiştir: larmın cumhurreisine karşı ceP11' ~ 

c•Mr. Loyd Corc bil meselelerin sonra n hakkındaki iddiaları doğrU ~ ~ 
tel kik edilmesine taraf tar 'ol.duğunll söy- HMiselerin nasıl cereyan ettiS"r 
lemiştir. Evvel6, Milletler cemiyetinin, gününe bilenler söyliyebilirlet· ), 
nizamnamesini tatbik edecek olan millet. (D~ 

Ruslarla Japonıst 
müsade ne ettile!~ 

BaşlaraJı ı incidt1 sesine doğrudan doğruY•• ,o'J 
kerinin taarruzu Uzerlne Mançu sa- telmihte bulunmamakta 'fO ~ 
hllinl terkeylemişlerdlr. Çarpışnıa, diselcrJn halll ve hududu:fıet' / 
beş saat sürmüştür. :Vefiyat mikla.- tein Japonyanın yeni te1d 18.,ı 
rı mn.10.m değildir. mak Uzere olduğunu dasl>Y / 

23 Temmuzda., Japon maka.mlnrı, dir. __,_/ J 
Harbin Sovyet konsolosluğu nezdln- J 
de enerjllc surette protestoda bu- • b8' 
ıunmuşıardır. ~Az•lgoner 5ef 

Gazetelerin yazdıklarına göre 21 LV1 
temmuzda on kadar Mançu askeri, b k ldl ) 
Uesurl nehrinde uc Sovyet top ceke· ıra l ae~ 
rl tnrnfından hücuma uğramışlardır. Meghur Roı;ild milyonur ııil~iJI,.> 1 

Ud'"· Bu top çekerler, sanıldığına göre, vuaturyalı baron Lu Riç dil ~ 
Mançu askerlerini kaldırdıktan son- hUkftmeti tarafından tevkife~ 'l 
ra. çekilip gitmişlerdir. serbest bırakılması için 2 JJll ,,r· 

Bu akşam üzeri Japon hariciye lırası lstendi!;rini bazı A\7l"Up& l 
nezareti tarafından neşredilen resmi ri yazml§tı. . ·ğit1e ~ 
bir tebliğ, Japon hilkfımetinin Man- "Dcyli Hcrald., ın bUdirdibcıt ~ 
cu - Sovyet hududunun ezcümle şark Baron Lui Roçild bugiln ser dJ ~ 
mmtakasında Khnnka nehri ile Tiu- mış bulunmaktadır ve yakJll 0ile' 
men nehri arasında kat'! olarak çl· gelecektir. Baronun pııriste /r 
zllmeslne bUyUk ehemmiyet atfetti- milyoner kardeşi vardır. . d@ ' 

. if edıl d" ılı ğlnl bildirmektedir. Baron Roçıld'le tevk 1931 6'9 r 
Tebliğ, bu hususta. senelerdenberl Alman hükumeti kondi.9b11•ifliısftl ~ 

:Moslrnva ile Tokyo arasında yapıl· dUrU bulunduğu hankıının )il~ 
makta olan müzakerelerin tarihçesi- layı suçlu buluyor ve ceza 

0 
tl !, 

ni çizmekte ,.e bu müzakerelerin yon lngıliz lirası istlyordıl· 86ro• "/ 
"Sovyetlerin aleyhtar vaziyetleri EC· BugUn haber verUdi@ne \'Uatllö 

hobiyle'' hlc bir neticeye ,•nrmamış raya mukabil baronun Jı.. tJt· 
olduğunu kaydeylemektedlr. 

Bu vesika, Şen - Ku - Fcng ha.di-

hususi protokol Berlin miizakereleri ne. OK A ~ 
ticesinde imza olunan vesaiki teşkil <-t- GONOK . . oıırır-' , ' 
mektedir. Bütün bu vesikalar milmkün elsoğukluğu ve ibtıla oi-."~ı' 
oldu&ru kadar sadeleştirilmiş ve Türk - pek tesirli ve taze a~ıdır. i ~o 
Alman mubadela.tmın esas va~f ını teşkil 1 Sultan Mahmut türbe

5 

eden tab'iliğe ve normalli~e uygun me- ıl-aiiilll.mm••·"'~. 
tinler haline getirilmiştir.,, 

U~'):I\..~ ı.u. 

Bigom içeriye girerken: 
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~muz diyor ki : fMESELEI 
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1 hayvanları 
Prıneynnız K 

~ arız olan birçok hutalık
'-... ki, temas netlceıinde inaanla-

akil vasıtalarının 
•-cerler M ıA e1Jct lıaa · ese .. kedilerden insan-
lıtr ta1ığı geçebilir. Acarus de-
ea:_evı lllikrobun cildin altında 

husule gelen ve cfldde ta-
..._ le eka ri 
""' ~ e Ya yaralara sebeb o-

kifayetsizliğinden 
~ ekseriya kedilerini öpUp 

~lanı ve kadınlara geçer. 

~da hafif görUnen bu hasta • 
taba tedavi edilemezse egze
Jı. ...... ~ edebilir. Bu haatalıkla 

/sfanbulluiaı ın Pazar gezmeleri 
olmamalıdır 

biı er işkence . 

Şehirlerde yqı- ' 
"'"VQllerıe Ufak bir insani h ~rlr temu, airayete yan ann, e-

ıı...:,~vveıt cildin kızanp ta _ le latanbul gibi 
~-.uyan bu but.alık az zaman dar eokaklan, ha • 

~-t1i Yaralar halini alır. VUI1 mahalleleri 
~ da • .:..sanlara geçen diğer bir pek bol bir ıehlrde 
~ ea Tonaurana,, denilen yqıyanlarm. haf 

\ tdtQ ihata eden cildde yaralar tada bir kere olaun. 
tlftett baat.aııktır. Kedilerin verem gezmek, bava aı. 
19rtıı. lliJkrobianm tqrdJklan da mak. en bOytlk lh
~tlttur. Bir evin çoculdan bir t.lyaçlancbr. 

--.ıım.'·ıa.1ıı,_aYJıi zamanda difteriye 
~Bunun aebebi bir mlld 

lltUc • uzun tetkilder ve 
~de evdeki kedinin mfk-

~ te.bit 8d:rek mobllyeye 

Yedi gün ça1Jt • 
tıktan tonra yapı • 
lan psme, luaııa 

gelecek bir hafta 
için yeni bir bayat, 
nete ve canlılık ve
rir. itte bunun için 
dir ki, çabfuı ı. . . 

birlbirl üzerine 
yığılan zavallılarm 

vaziyetinden adet! 
boğuluyordum. Dö 

il . 
• nUıte ieiml görilr 
~ · görmez, erken 

trenlerden birine 
atladım da, yeni 
bir işkenceden ya
kamı aıyırablldim. 

Beykoz seyaha· 
bati, hunun aksine 
oklu. Gidi§te Şir

keti Hayriyenin, 
çok kalabalık va
purlarında, otura
cak bir köşe bula
bildim. Fakat dö
nüşte, daha Bey. 
kozda bile. vapur
da ayakta yer bul 
mak bir 11aadet-

S ~ ki e~riya gilzel tu -
~it, 

0 
bulan kedilere fazla y1la 

~ lllarnı her uzanan eli ya • 
~ ~tlaaade edilmemelidir. BU

.~ kedileri ful& mıncık • 

taııbullularm yüz
de elliye yakın bır 
kısmı, hafta taWi Pazar fÜllllrİ bir .,_.~trbı dtkkat edilmelldir. 

""-. ~Iııtıade, kedilerin taııdıklan olan puar ıunte. 
ti. latanbula kadar Siriılilıayriye oaJnlru tSU tıiln• tıilıns dolduran yolrulardan 

çolu da böyll ayakta kalmı~lardı. bütün gtinkO yorgun 
luğum Ud misli oldu deaem hiç mUball.
ğa etmemil olurum. 

~!arı rı taşıdıkları ve insanlara rl, çoluklannı çocuklarını yanlarına ala
.~ ~ôrtUınüştUr. Bundan ba§ka rak kl§m, sinemalara, tiyatrolara yum 
~ki t denilen bir köpek hastalı- da sayfiyelere akm ederler ... 
'I oı.: ~b e!llasla kepekler huaule gel Kıt için, tramvay ve otobtlalerln gay-
ı.., l't llaçı 0lnıaktadır. Bunun netice rlmuntuamlıimdan bqka 8Öyllyecek 

Kimisi vapurda yer bulamamıştır, ki
misi trende ayakta kalmı11, kimisi de a. 
wç dolusu para harcayıp gittiği plljda 
bagmı sokacak bir kabine bulamayıp 

ters yUzll geri dönmUıtür. 

Zaten yultarkl reılm de, Bofaziçlnde 
aözde gezmeye çıkın11 çoluklu çocuklu 
ailelerin, ayni vapurdaki zavallı halle • 
r1n1 göıtermektedlr. ltJ.,~tıır. tö "aktinden e\'Vel dökUlen: çok eöa yoktur ama, yum ılklyet edi

li~ •iray Peklere bas olan ve in- Iecek lflerimi& haddi hesabı fululyle 

Eğlencenin de btlytık bir ihtiyaç oldu
funu anlamı§ olan devletin, gezme, eğ- Şimdi dllfUnUyorum, bu hatta bir il çı

kar da adaya gitmem icab edene. diier 
nakil vuıtaıarmdall farbla olu ada ft.. 

purlannc1a 1rtmblllr Deler ~keçelt& 

'- dol ~u.ıet eden ha.ııtalıklardan bl
'ıı...._ ..... q oı..ı tc>ınurcuklandır. lçerlerl 
4ı.-~lrdt "e Clldde hiaıl olan bu to

... ~ Jı:~Bpopllt kurtlar var • 
~1'11.k Yllnıurtaıan karaciğer-

t..:..~· ~ 0
tada n~vilnema bulur 

~ l>eJı: beaıt aataııtı ba11öı -

qar. 
Ben phsan, 1Imuml tatil gtınlerlnde 

kat'iyyen gezmeye gitmlyen bir adamım. 
Çtlnktı böyle gUnlerde ne vakit ellence
ye çıktıyaam, nıabaJık, vealt DOban -
Iıtı kabilinden hldlaeler ytlsQnden dal
ma yorcwı geJmlfimdlr. Rltiijet C16rt 118 

ne evvel tıvbe ettim-

lence yerlerini mlah etmeye ve ucm • 
latmaya hu kadar emek sarfettıli bir de
virde, nakil vaartaıarmm da halkın t.tl
rahattnl dlltllmnekten geri kabmyacak' • 
tanm tımld ettıflmlz için, söylenenleri 
biraz mllbaIAfalı buluyordum. 

Nakli vaaıtalanmmdaırt bu izdiham, 
nakil vaaıtalanmızm gayrlklftllğinl gös

termefe en açık ~ mlsa1 def\1 ~? 
Bu tehrin nakil vUıta1ari:nı idare • 

oirketler, lautual v6 ~~er, vazi
yeti naaıı görmtlyorlar. 

\t f, llıtuı Yenlerin çoğunun bu 
s;.~ rnur!~klan görUimüştUr. 
\ ._ l'l \re bıean unun da köpeklerden sbft O!Qı lardan köpeklere geç. 
' 61' ~ tlftur. Büyük ııehirlerde 
~~e ~:.a'I'Yan köpeklerin ve • 
4- )b..llt. \?e Ültidatıı olduktan gö-

Fakat pazarlarl gezmek mecburiyetin
de otan arkadqlamn var. Bu biçareler 
hallerinden durmadan tlltlyet ederler. 
Gezmelerinin yansını da adet! l§kence 
içinde geçirdiklerini yanayakıla anlatır
lar. 

rant llıMl on bet gUnde, Ud -puar ~ 
ka arkaya ielm dUıtU, blrfainde F1orya. 

ya, birlainde de Beykoa gidip gelmeye 
mecbur kaldım. latanbullularm pazar sezmeleri daıia 

ne vakte kadar böyle birer iekence ha
linde devam edecek!? !! 

Floryaya gidiş, gelif çok daha ra
hataızdı. Birinci mevki bileti ile ikinci 

~·.Y\ıı ka:11111 bir adamla ayni ev
~ 'l'lp fin &ade vereme tutul-

mevkide ayakta kaldığım trende, kala
balıktan ve benim gibi ayakta durup 

Doğrusu şaşmamak kabil delil!
BABEBC1 

'·"'- da "-iti bu hutalıfı bqka in • 
~ ~'Yh ~Ultt muhakkaktır. 
'~.· t ÖJ>ek besUyenlerin bun a-. ..-.qı btı)1Ur utaı-q lll'aama g6re in-

~~ a!'kadq olan klSpeğe 
,._' ~ llznndır. xespefln Ford otomoblllerı 
~~~~ı>ektehlikelldfr.0- fasulye ya"'lle mi 
'~ lcat•ı ellnlzl ve yUztlnUzll 111 
~ o llll l'ecUğı ~en ıntıaaade etmeyi • y Q r Q ye c ek ? 
~b~ Jı:aYllar-abla Yemek yenecek- B U gidişle ıallba cUneti de bir ctın ılte lçersine •ıtmıl 
~~dır. IUyla pyet iyi yı - , cörecetta. 
'~.._kediler Metlıur Font. bucUnlerde Amerlkada fasulye ekmekle 
'lbı haataııJt Ye kapekler kadar meıguldllr. Niçin mi? 

~ ite bir&ıde lfılıyabilirler. lıleae • ÇtlnkU bir Amerikan lllml 1l5yle dtlftlıımUe: nebatlar hava
~l'tte1z l>ek ıevdlfinb papağa- dan karbon pzi alıyorlar, psbı obijenbıl dqan veriyorlar, 
Ş ot~Uiuııu, ıeasia Aduuı karbonu da bünyelerinde teıbtt ediyorlar. Halbukl haftda a
~ 'CGııel'iıade Plneltlediltn1 &iSrllr- pğı yukan iki bin milyar karbon psl vardır. Eter ba PL 
~o ta ... ~~~ elki parlaklıkr deki karbondan istifade edilmek lmk&m elde ediline, bitip 
I....:~ ~ orıa tır. Yemek yemez. tükenmek bilmiyen bir kömür menbaı elde etmıe oJacain. ln
~ ~-~· onu sev- l&DID nefealnden çıkan, volkanların pilatUrdUğU pa karbon, ha 

"-tıe ~ deııu bUtUn bu 1ru vadaki bu miktan laWıllke raimen ablt tutmafa klft ae-
lirayet eden. ve insanlara lecektir. 

' löat en hastalığa ya ~ tebirt erfr. Bu haatalık • Birçok lllmler bu mebde tlserlnde ~ken ve tecrllbe 
~ lehJOt eıııneeıdir ve tifo bir ne- 1 yaparken Ford fuulyeden lltlfade etmeyi dUfilntlyor. Soya 
!'it "'-t ••• laelidir, Bu haat 

1 
ğ• zatUree faaulyelinin nekdar yallı olduiunu bllirainlz. O havadan aldJ· 

t.,• il......~ ...... _ a ı a tutulan- "" '---'--- ağ in , .L..·~ ~=- liddetu ağrılar lnz ••hllli,aacuuuu Y hal de bllnyealnde teabit eder. Bu yağın 
'~. :11 .. ::a"ret eberi 40 ta terkibinin petrola QOk yüm o1dulu netlculnl vermlt
'l...:, ,~baataııkkuear, bu Ya a Jı:a- Ur. Binaenaleyh l'orda söre llttkbalbı bemlnl fuulye yalı-
lıı.. -,... ı... rnundan kan dı 
-.. "Uf.._ Oll be r • 
.,.: etle .. ıse de eka 1 rttnde teda- lıııt 
• ~, ıı. .. :ıet OtiJıab ertYa daha uzun sU- ~ 
~~ dGktııürn;: ve it zatUr. 225 gQn UYUY8ft adam 
~ otuı öl~ talık bu ıekll S Ol'YADA yqıyan bir ateeçl 2 Pdnclktnım 1NT akpml 
~ •tltı haatalıiııılll neticelenir. evine ıellnce OOk yorsun. olclulunu IGyliyeret ,atalı· 
~ llatt..~ ~öre defitir Vabameti, a. na llrlP derin bir uykuya dalmll ve bir daha uyamn&mlltlr. 

t.ı..~~İ;:"11le &hııan • lııleaell papa- KencUllnl uykudan uyuıdmnat loln bqvuru1an bUWn çare-
~ t den. COk ınikrob ti. ka-
~ .. ~lrzruo Olan bt~~elldir. Bu hu- ler ne~ blmlltlr. Bu adam faıılam tamam 22lS atın u· 
~~ :-ı'Obu "'"_ ..... ır. ywDUf n bu mll<Yet lal'fmda pda yerine kendialne bellleyi
~ ı..ır. On -.aıı uaun aa-

a1 onun un. için. en iylll ll- el pnnplar )'aPINla mecburiyet bbd olmQltur. 
~tb.a. Yalıına IOkuJmamak. UJadulanan 238 ncı lbtl atetcl \Dan uykU111Ddall uyan-

.._ ~.ebJt ıı ... __ DUi" hiçbir .. Y olmam11 slbl illDln bqma sltmlftlr. Kendi-

'~ eıc1-;:vanlara meraklı o- sine llOl'Ul1ara ayudafu ıtınıer sarfmda fevbllde bir teY hll-
te-.1 blraım, .. .,8ıı __ ,__ aetmedtllnt ve U1Ulclliı 'fÜlt vtlcudanda trl 111WDUI bir ada· 

etın • ~-
- emelidir. Kedllertnı, mm nbat1Jlmı cluydulanu 16ylemlltlr. 

Bekarlara mahsus 
plyanko ı 

A VUSTRALYADA, bUyUk lkramlyeal gtl.zel bir im olan 
bir piyanko tertib edilmitUr. Bu plyankonun çekllme

ıı bir kır baloalyle beraber yapılacaktir. Bu orijinal ply&Dko
nun biletleri mUııhamraD beklrlara satı1maJı:taclır. 

Piyankoda kasanan adam, ıenç kD1a derahl evlenmek 
mecburiyetindedir. Evlemneal için lcab edeıı bQtOıı resmi 

muameleler pi.yankoyu tertlb eden heyet tarafmdall yapıla· 
cak, dlliün masrafı da bu heyet tarafından verilecektir. Ay. 

nca bu heyet yeni evliler için mobilyah bir apartıman basır

latacak ve bu apartımanm on aenellk lcanm da Pfllln olarak 
ödlyecektir. 

Plyaııko müthi§ bir muvaffakıyet kasanm11. ıimdlye b· 

dar 300.000 den fazla bilet aahlmlfbr. Bu blleUerden blrtnln 
birkaç Jı:it1 arasmda takllml yuaktır. 

Meçhul kıa 

1 NGlLTEREDE Bak.irkeni hutanelinde bir Jm ,atJyor. 
Butane bu çocuğu, bakmak ve geri kalm11 seklamı in-

klpf ettirmek için istlyenlere evlitlık vermek ıılyetlDdedir. 

J'abt lbndlye kadar kimle bu kım aJmala tallb olmınıqtır. 
Kıscalm, on lk, on tıg yqJarmdadır. BUıdiatan orm&Dla-

rmda psen bir heyeti seferiye tarafından bulumnuttur. Bir 

matarada yqıyordu. Yakalanıp ıetirllmeıd kol.,y olmam11. 
kendini tutmak lltiyentere mukavemet g6atermle, yUzUntl tır
malam11tı. 

"Meçhul mla., laml verilen kızcağızın açtan blr buçuk 

metreden ook uaundur. Tırnaklannın boyu da 30 santimetreyi 

ppıektedlr. O, konUflD&YI bilmiyor ve baatanede bulundu

lu l8klıl ay lal'fmda da öğrenememiştir. Sadece bomurdam· 

yor, etrafmdakllerl tırmalıyor, ve haatabalacılan mınyor • 

Susulufunu giderebilmek için günde iki kova su ~yor. 
Bu ima. pe~ kUçllk yqtayken bir ayı tarafmdan dağa ka-

QmlJml oldafu :sannedllmektedir. • 

.. br.~L'.~ .t~rtan. onJan nm cezunu ebertya sOseDWeıinl kay. ler. Birçok~ hutalıklarmm da hay- kl ehll hayvanlar mtlmkUn mertebe GO-

Yöei4ke: 
AnıakT kusur

lardan: Büyük· 
lük satma 
yazan: Dr. R. ADASAL 

Megalomani, maruf tabirile halkın da 
çok iyi bıldiği büyüklük satma. bilhas
sa akıl hekimleri tarafından birçok delil
lerde görülen bellibaşlı hezeyanlardan bi 
ridir. Timarhanelerin devamlı sakinleri 
ve haatta çok defa sokaklarda serbest 
dolaşan mecnunlar arasında hekim ol
ımyan her dikkatli müşahid bile kendi
lerini dev aynasında görerek büyüklük 
taslayan insanları kolaylıkla seçebilir. 

Kafasında eski Rus generali ppkası, 

yırtık ceketinde bir sürü madalye oldulu 
halde nutuklar vererek gezen dilenci, 
ara sıra yüksek makamlara uzun istida
larile mühim buluşlanru bildiren hayal
perest klşif, cigara artıklanm toplayarak 
ve parkın bir k~inde bitlerini ayıkla. 
yarak i.leme milyonlar ve kaşaneler da
ğıtan aç serseri bu hasta tiplerindendir. 
Zaman zaman dünyamızın bir tarafmdan 
gazetelerle prensliklerini veya mehdilik. 
!erini iddia ile iUln eden insanların saç
malan da ruhi bir hastalığın delillerin
den başka bir §eY değildir. 

Fakat ben, bütün bu bedbaht delileri. 
tabiatin bu kusurlu kurbanlarmı daha 
ziyade klasik akliye kitaplarmm tarifleri 

ne ve timarhanelere bırakarak. akıllı ge
tindikleri ve cemiyetin muhtelif kademe. 
lerinde mühimce mevkiler i§Pl ettikleri 
halde kendilerini dev aynalarmda gören 
megaloman münevverleri ele alıyorum. 

Aramızdaki yaş ve sınıf farkı bir sene. 
yi a~ıyan eski aşinalardan bir meslek
dqunın son zamanlarda dostlarından ae
llmı kestiğini ve meclislerine iıtirak ~ 
mediğini duyduğum halde inanmıyor

dum. Dün akşam Kadıköy iskelesinden 
kalkan kalabalık vapurlardan birinde o
turabilecek bir yer aramakla meşgul iken 

yolcular arasında bu eski dostumu sesin 
ce sevindim ve güler bir çehre ifadesile 
kendisini selamlamak ve hattl yanına ka 
dar sokulmak istedim; ne çareki bir ya
bancı ~ imiş gibi bir vaziyet ta. 
kmarak kafasını başka tarafa çevirince 
hakkındaki dedikodulara derhal ben de 
hak verdim. 

Geçen gün de başka bir arkadaş anlatı
yordu: "lstanbulun büyük resmt mües
seselerinden birinde bir iş takip ediyor. 
dum; bir şef masasını ip eden genç 
zatın eski lise arkadaşlarmıdan biri ol. 

doğunu görünce yanma &ittim ve ismim. 
le kendimi hatırlatarak diler üç dört ar
kadaşımız hakkında da kendisinden ma-
10.mat istedim. Beni ba§nndan ayaiıma 

kadar tereddüt ve dikkatle süzerek güç
lükle tanıdıktan sonra emir veren bir .. 
le arzunuz nedir? hitabında bulununca 
muhitindeki arkadqlan yanmda yerin 
dibine geçecek oldum. Anlaplan beni pa. 
ra dilenciliğine çıkan bir ipiz sanıyordu... 

Düsündüm: ıtaclıköy vapurunda mubl 
tini tannnıyan Megaloman da benim iL 
bi bir doktordu ve ben de onun gibi mG. 
tehassıstım ve benim gibi daha bir çok 
dostlarını ve dolayısile kendi phsiyetlnl 
de ink!r ediyordu. Kitap yazan, iyi ecte. 
bildiği sayısız hastaların da meth ve aena 
ettiği bir lokman hekim delildi. Bir ruh 
hastaSI olmadığı halde ona bu bdyOldOk 
satma huyunu veren ve kendini dtv 81• 
nasında gösteren sebeb neydi? 

Müesese ee{inin alaka göstermeden ve 
hüviyetini araştırmadan kolmak istedili 
arkadqmı da herıün yüzlerce insana mel 
ce ~ eden bir sıhhat müesaeadnin 
en değerli bir hekimi ve hatta baftabibiy 
di • 

Bütün okuyuculanmm gündelik hayat· 
lannda buna bemer misalleri kolaylıkla 
bulacaklannı sanıyorum. Avnıpada bu .. 

'lunduğum zaman Paris tıp fakilltesl ldl. 
tüphanesinde ilk sınıf talebeleri De yan. 
yana oturarak çalışan aksaçlı ve sakalh 
ihtiyarların profesör olduklarmı takdir 
ve gıpta ile görür ve ilmin tevazu1a 61-

çüldüğünü anlardnn. Mensup oldulu c:.e. 
miyete bir eser hediye eden her vatanda 
şm ve bilhassa bilıili münevverin övQıı

melc ve emeğinin müklfatmı arama11 hak 
kıdır. Fakat ··çizmeden yukarı çıkarak 
ve bütün &ün dev aynası karpsmda dura 

... Dnem ll """' 



Yazan: Rahmi YAlJIZ 
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- Yapıyoruz ya .• Cemal pasa tehcir 

meselesini ileri surmüştü. Başladık. ~lar 
rnara sahilelrindeki Rum ve Ermeni köy 
!erini daha içeri taraflara gönderiyoruz. 

- Güzel. ama bu mıntakaya sahil mu
hafaza kuvvetleri de koymalıyız .. 

Enver pa5a bu fikri istihfaf eder bir gü 
lüşle karşıladı: 

- Elimizde bu hizmete ayrılacak kuv_ 
vet yok. Bütün kuvvetler cephelere tak
sim edilmiş, Redif sınıfını bile silah al
tına aldık. lhtiyat diye elde bulunduru
yor, cephelerdeki gediklere bunları sev
kediyoruz. 

- Arzett:ğim muhafızlık 1çın daha 
yaşlı sınıflar da kullanılabilir! 

- Ne gibi? 

- Eldeki müstahfızları bu işe hasre-
deriz. Geryi yaş bakımından artık ordu
ya alınmaları mümkünsüz gibi görünen 
bu sınıfı toplamak doğru değil gibi ge
lir. Fakat bunlara vereceğimiz hizmet ih 
tiyar işi olacaktır. Sahillerde, sabit biz_ 
metlerde kullanılacak. Jşleri tahtelbahir 
taarruzlarına mukabele etmek .. Zaten 
silah kullanmasını biliyorlar. Makineli 
tüfeklerle de takviye edilirlerse bu mak
sada iyi yarıyacaklardır. 

- Zabit me,·cudu dahi kafi değildir. 
- Onları c'la geri hizmet erbabından 

~eçeriz. Bunlara apayrı bir hizmet ~ekli 
tatbik ettiririz. Hatta bu sınıfı gönüllü ve 
ya ücrQtli neferlerden teşkil etmek de 
mümkündür. 

- Peki.. Bu tedbiri alalım . .Netice ne 
olacak. Tahtelbahir belası tamamen ber
hıraf edilebilecek mi? 
Şo on harbiye nazırının bu sözüne iti

matla mukabele etti; 

- yüzde 80 ... geri kalan yüzde yirmi yide 
donanma birkaç misli fazlasilc başaracak 
tır. Bu takdirde Marmaraya düşman tah 
ehtelbahiri girmekten ziyade.girenlerin ba 
nnması imkansız hale konulmuş olur. 

- Ben bu teşkilatın meydana getiril
mesi için derhal emir vereceğim. Siz de 
çalışın .. Bu hal halkm maneviyatmı sıfı
ra indirecektir. Saray, rıhtımı önünce 
gemi torpillendiğini görürse ç_ok haklı ola 
rak donanmanın \•azifc gördüğünden 

şüphe eder. Bu hallere nihayet \'erelim 
amiral. 

Şoson yeniden uzun . uzadıya 
izahat verdi. Öğleden çok sonra, ikindi
ye doğru nazırın yanından ayrılmak için 
müsaade istedi. Donanma kumandanı 

kapıya doğru ilerlerken kapı vuruldu. 
Yaver içeri girdi. Harbiye nazınnı selfun 

· ladı. Elinde tuttuğu bir kağıdı uzattı. 
E•ver pasa kağıda göz gezdirdi. Kaşla. 
rını çattı. Odadan çıkmak üzere bulunan 
amirale tok bir sesle seslendi: 

- Amiral... biraz gelir misiniz? 
Şoson kapının önünden geri döndü. 

Nazırın yanma geldi. Paşa kağıdı alman 
ca izah etti: 

- Düşman tahtelbahiri Yedikule ön
lerinde demirli bulunan "Pelenkiderya,, 
destroyerini torpillemi~. Destroyer bat
mış.! 

Sonra kağıdı amirale uzattı: 
- Buyurun .. Bunu elden havale ede

/İm .. Inşa.llah son olur bu .. 
Şoson yeniden kızardı, bozardı. Hiç 

sesini çıkarmadan pa~ayı selamladı. Ora 
dan ayrıldı. 

B.ir gunde İstanbul limanını altüst e
den ve üç taarruz yaparak bir Türk harp 
ge.misini batrran tahtelbahir halkı telaş 
ve heyecana düşürmüştü. 

l;;Ier taraf ta tahtelbahir korkusu almış 
yürümüş iç yüzü tamamen hilinmiren bu 
silah hakkında halkın dilinde türlü garip 
rivayetlere yol açmıştı. 
Şoson doğru lstinyeye geldi. Amiral 

gemisi Yavuza çıktı. Odasına kapandı 

düşünrneğe daldı. 
Giili telsiz hakkında paşaya bir şey 

söylememişti. Aldığı telgrafı anlatmağa 

çekinmişti. Pa~ ağır bir lisan kullanarak 
kendisine itap ederken bu me cleyi bah
selmC'kten \•azgeçmiş, kendisinin bu işle 
uğraşma~asmı daha mu'V!hk bulmuştu. 
Kamarac;ına kapanır kapanmaz bunu 

düşündü. Biraz sonra telsiz mühendisi 
ile muhabere kumandanım yanma çağır
dı. Onlarla görüştü: 

- Bugünkü aldığımız telsizi biliyor -
sunuz. Elinizden geçmiştir. Acaba bunu 
çeken merkezi tayin etmek mümkün 
müdür? 

Muhabere kumandam amirale cevap 
yetiştirdi: 

- Kati olarak yeri tesbit etmek im
kansızdır. Yalnız rnıntakalar kestirile
bilir. 

- Peki .. Bu telgrafın çekildiği hat ne
resiymiş? 

- Civarda.'. Çok yakınlarda.. Adeta 
boğazın bize en yakın yerinde .. 

- Yani Büyükdere, Istinye tarafların 
da mı? 

- Belki oralarda belki de daha içer
lerde .. 'l\lahalli kati olarak kestirilemez 
amiralim. 

- Buna emin misiniz .. 
- Muhakkak! 
- O halde siz yann bu civarda gizli 

bir arama yapın .. lşini1,e yarıyacak kadar 
mürettebat seçin, bunu meydana çıkar
mağa uğraşın. 

l\Iühendisle muhabere kumandam yeni 
vazifelerine. gizli telsiz istasyonu arama. 
ğa hazırlandılar. 

Amiral o gün verdiği bir emirle Ya
vuzun kaldırılan torpido muhafaza a
ğını g~tirtti. 1stinye koyuna çevirtti. Ge 
milerin girip ~ıkması için bir menfez açık 
bıraktı. Şu tertibatla donanmayı ikin
ci bir taarruza karşı sigorta altına aldı. 

Brodey ilk tasavvurunu lstinyedeki 
taarruzla meydana koymuştu. Koyun ağ 
zına donanmanın önüne gelince-p~op 
la Yavuzu araştırdı. 

Koca Osmanlı gemisi ikinci hatta önün 
deki dostroyerlerin gerisinde bulunuyor
du. Etrafında da torpidoya karşı alınmış 
tertibat mevcut değildi. 

Fakat Ya"ııza sokulmak imkfulsızdı. 
Etrafta dolaşmak, dostroyerlerin arası
na girmek çok güç ve çok tehlikeliydi. 

Preskop görüldüğü takdirde yakından 
açılacak bir ateşle El3 olduğu yerde kıstı 
rılır, ya batırılır, Safirin fıkibetine uğrar, 
yahud da Turkuvaz gibi 0.,manlıların 

eline esir düşerdi. 
Bunları enine boyuna hesaphyan Bro

dey bu taarruzu şimdilik maddi zarardan 
ziyade maneviyat üzerine tesir yapmak 
bdkımından tetkik etti. l\luvafık buldu. 
llk saftaki büyük dostroycrlerden Gayre
tivataniye muhribine ilk merrnısını sa
vurdu. Bunu, ikinci, üçüncü mermiler ta_ 
kip ettiler .. Osmanlı donanması bir defa 
bocaladı. Destroyerler dumanlar arasın
da gözden silindiler. Brodey heyecandan 
titriyen ellerini preskopun takozlarından 
ayıramıyor, gözlerile sahneyi, önündeki 
gafil avlanan Osmanlı donanmasınm va
ziyetini büyük bir hazla seyrediyordu. 

Bu haz çok sürmedi. Kendini çabucak 
toparlayan destroyerler toplarını del'lize 
rastgele boşaltmağa, salvolarını tahtel
bahirin yakınlannda teksife başladılar. 

Brodey bu neticeyi tahmin ediyordu. 
Fakat daha geç yapılacağını umuyordu. 
Birdenbire ateş yağmuruna tutulunca 
dördüncü mermiyi savurmağa vakit bula
madı. Döndü, geldiği istikamette kaçma
ğa koyuldu. 
Limanı uzunluğuna bir daha katetti. 

Galata rıhtımına gelince sabahleyin gö
züne kestirdiği ve dönüşe bıraktığı hedefi 
Dersaadet vapurunu yerinde buldu. İçin 
de garip bir haz ve his uyanan yabancı 
kaptan takip roilmek tehlikesine ratrmen 
bu cazip hedefi torpillemek hevesinden 
kendini alamadı. Bir su yılanının akışı_ 
m andıran bir süzülü~le gafil hedefine 
doğru kaydı. Sokuldu. Tam torpido men
ziline gelince Brodeyin kuru sesi kuman
daları artarda sıraladı: 

- Torpido atılacak.. lki kovan birden 
ateşlenecek. 

Ve .. mürettebatın yüreğini sıkan. ifa
desi zor bir haleti ruhiye ile ikinci ku
mandasını verdi: 

- Ateşi .• 
:coevamı var) 
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tı 
c üğünun sır 

a iş eyen çıbanlar!, 
Bir alıcının peşinde gene 60 satıC 
nın dolaştığını görmek istemiyorsa 
müievassıtlaı·ıorfadaıı kaldırmalı!/' 

•• 

--.--.,..··--.;~-. - 4 A 

t. , C.; >~ 
., · .. , 
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~- ~' 
Modern zirıtat baknnmdan böylece mnktne lcşen Akhlc;nr tutünrüliiğü ne yazık ld sa fiş bakımından yannmdan pek e .. 

Gcceyarısmı iki saat geçiyor. Şehrin 

içinde saat 23 ten sonra teessüs eden 
sükunet birdenbire yırtılıyor. Uzaklar -
dan muttarid sesler geliyor; bunlar ara
ba tekerleklerinin husule getirdiği bir 
yığın sadadır. 

Bir köşeye dikiliniz, gelip geçen ara
baları se~Tediniz; içinde üst üste otur
ınuş tutUncü kızlar gö.zünüzU çekecektir. 
Hepsi de §Cn ve neşeyle kucaklaşmış gi
bi glüşUp oynaşryorlıır. Geceleri ı:ehrin 
tçhıdekt ınımzanı "ı!aat kt'1t:n nllt"1l0nltT 

kadar böyledir. 

Ayni saatler içinde bir de kırlara çı
kalrm. Ay ışığı olmıyan gecelerde ova -
nm nura göınldüğUnü göreceğiz. Bunlar 
elektrik değildir: yolların kenarında, 

tarlalarda, bağlarda, tiltiln arklan için
de yanan lambalar. 

Etrafı dinleyiniz. Taze kadın sesleri, 
şen kahkahalar, şarkılar ... Bu şarkıların 
bilhassa muhitle alfıkalı ve orijinal o • 
!anlan çoktur. TülUncü kız, tarlada iıı

lerken "tiltün ı:;arkrsı,, nı söylemeği ih
mal etmez. 

Bu §arkıların ekserisinde aıık fısıltı

ları gizlidir. TiltilncU kız, bütün bir kış 
evinin çatısı altında nasıl sakin ve uslu 
oturmuşsa yaz gününün serin gecelerin 
do de tütün tarlalarında o nispette hn

f}arı olmuııtur; onun şarkıları blr yığın 
delikanlıya bir hamlede meydan okuyan 
manalarla doludur. 

* * * 
Yetiştirme ameliyesinin gilçlüğüne 

rağmen tUtUncUIUğUn zevkli ve tatlı ta
rafları çoktur. lş edindiklerinden değil, 
sadece bu zevkli hayattan nasib almak 

isteğine kendilerini kaptırdıklarından 

dolayı tlitüncUlüğe gir1şmiş çok kimseler 
tanırun. Caiz olsaydı bu gibilere "ama-

ğildir ..• 

Mahsul yetistirilirken bir 
damla zevkin içine bir yı • 
ğın da meşekkat karışır. 
Tam altı ay uyku intizamı 
nı memleketten kovan bu 
büyük me~ekkat ''satış güç 
lüğü,,nün karşısında öyle 
ufalır, öyle küçülür ki! .. 
Mehtanlı_tarlalarda sabah 
lara kadar neşeli şarkılar 
söyliyerek çalışan tütüncü 
kız, çok yıllar satış mevsi
minde yas tutmuştur. 

Fakat tütüncUlük Uzilm gibi neticesin
den hiç olmaz.sa bir dereceye kadar e. 
min olunan bir meslek haline giremedi. 
çok yıllar, bu mevsimde gUllişen neşeli 
tütilncü kızı salı§ mevsiminde de "yas" 

etmiştir; ne tezat! 

TüUincülük, bilhassa Aklıisarda, dolu
dizgin bir ticaret mevzuu halini aldığın
dan bu yana halkı daizna felakete sU -
rüklemiştir. Bir yıl kazanan bir aile, di
ğer yılda son meteliğine kadar kaybe
diyor. 

Böyle yılları çok gördük. 
Buna rağmen tUtüncülUğe karşı bes

lenen umumi heves, yıldan yıla artıyor. 
Sebeb nedir ki? 

Tütüncülük bir "kumar oyunu,, gibi • 
dir. Bazan kayıb, hazan kazanç. 

Halk da böyle düşünüyor, "belki ka
zanırım!,, 

U'ıkin kaybı, kazancından daha çok, 
farkında değil. 

1 Ortada parsayı toplıyanlar da var. Na. 
ati ki kumarı oynatanlar iki taraftan da 

tör,. derdim. hlssc almakla yorulmadan kazanırlarsa 
Manisada U.ztimcülük nasıl ki "aşk" la Akhisar tutUncülilğilndc de böylece rol 

yanyana yürilyorsa, Akhlsann tütüncü- almış kahramanlar ( ! ) var. 
lüğü de ona benziyor işte. 

- -~·- - . Bunlar, mUbayaat zamanında mutavas 

-
• Akhisar 'tiitiitı memleketiridc <'n 'küÇüli. ~oeıtklar bile böyle iütün aizerler. 

il' ~ 

sıUık eden bir yığın açıkgöz sdsıı' 
Orta halli zürra bunlara bO)fllll 

yor. Öyle mutavassıtlar tanırııı' 
parasız işe girmiş, binlerce urs 
vermiştir. 

Kimin sırtından ve nasıl? . J', 
Piyasanın patlıyacağı gUııl 

tün mıntakalarında bUtUn zUrr' 
kesilir. O anda !timse kimseyi d~ 
Herkeste yalnız bir düşünce. it eO"' 
"tUtünUmU ilk piyasada satabıJ.Ş / 
lalra p;ı....-- -.A ....... ----...... .ı...,.ı_,,, 

nl, satıcılar tehıılük ve heye~ t' 
dirler. Burada mutavassıtın ıı• 
geçtiğini görürüz. 

11
0 

O mutavaMıt ki, mtipheın bit , 
sahibidir. Hem tutun dikmiş \·e · 
tirmiş, hem de kumpany~ 
"eksper,, unvanlyle sığınınıştıı'· dı 
bu yan kapalı hüviyete yarı ~ 
korku ve itimatsızlık içinde ) 

tıııe 
O anda mutavassıtın \'azıye sil~ 

kat etmeli; bir yandan musısb.,ıı~ 
misi gibi takındığı tavır, ötO } tJJ'i/.. 
cı firmanın menfaatine rükO e 

0 Piyasanın ilk gUnU hep b011 
tP 

Müteakip gUnleri yazmağa l~~/ 
mUyorum. ÇilnkU bir alıCJillil 8 ~ 
1i altmış satıcının dolaşmaıJI 

tabiileşen bir hAdise halini alfJ'• 
Diyorlar ki: _, 

"Tütilnctilük öyle bir mesıe1' ~~ 
mas.r, meydana getirmesindell ~ ~ 

Bu söz pek doğrudur. :MahStlıııt /, 
rllirken bir yığın zevkin fç.1116 ı1 ~ 
da mcşekkat karışır. Tam sl~ear' 
intizamını memleketten ta 1aP ~ 
büyük meşekkat, "satış gnç uıor ti 
karşısmda öyle ufalır, öyle JcU! fi 

Satış güçlUğU ••• Buna ıneYd bit ~ 
yine bizleriz. ZUrra arasIIld8 .O 
sun ittihad yapılamadı. }de)'~tçB '/ 
boştur. Ve bu boşlukta serb6 tılt 
natanlıır, muUıvassrt geçinen .J 
hasis menfaattir. Jtlll~urı" 

Bu adamlar piyasadan uza ı/, 
lıdır. 1116 :# 

lşte, iki ay sonra mübıı)'1lııt ~ r, 
lıyacak, yine böyle manzıırB1'81ııı,-
olacağız. Vakit varken tedbir ti 
rek. u!,- I' 

dS .~ 
Ege tütilncUlüğünUn sırtın tılP • ıl 

alay çiban var. Bunları kUrtl<Baıı· fi f 
mak lazım. Hiçbir kunıpıın~>'ette ,J 
firmaQa kabahat arıyacnk v pışeJI ;/ 
ğiliz. Her §eyden önco ga:ı:e ııulııı' 
nız mutavassıtlnrdır. Ve sıl)'1l . Al r 
da hep bu mutavassıtıardlf·tıat1 ill~ 
PiyMayı teıoviş eden, fiıı ııuııl / " urra ·ıı .. den hep bu adamlardır. Z Jt~etJ 

0 
I" 

uyUk ve uji1 ' yaka silkb:or. !ki b ıurıcUllll>~1", 
zan nefkatınl celbeden tU ıcı1~~ / 
önce mutava58ıt ellerden il1' tC~ 
yaranın tedavisinde en bllY 

terecektlr. ... ... O.,,t 
JiulW"I 
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çeo a am ! 
tltlıiCQınılYı Ameırlkadan 
~ettnrmDş oomaıso'1~U 

~ABER - 'Al<sılm "°911111 T 

ür li ,, bir 
·~· . ra genc;ler 
~ ı: tlııı &or\ı arasında bir moda Tül Un Avrupa:;ıı Amerikadan gelmiş. 

"- rısunuz. h ı . .- ""\ardı · erkesin ağzında, tir ve bu yüzden, yukarda an attıgımız 
ı ııat bizıi r. gıbi, bir adamın kafası kcsilmi§tlr. Fa-

' _., .ığu b:~IPo Inodasınm çıkar gibi kat, alimlerin söylediğine göre tütün A· 
lliJıdt>n nlerdc Avrupada pipo - merikaya da Afrikadan gelml§lir. 
'~~ • dah • 

ti -ı.u haber a doı;rusu • ağızdan Şarkta ve Afrlkada bilhassa nargileye ı 
~ "Jıla b VC'riliyor. tesadüf edilml'ktcdir. Fakat, birkaç a· 

' l'raber b . rı 
0
Q aı~~ı. tıl ' ugUn Avrupada iki r;ırlık bir tarihi olan na~ile, tütünün baş-

ı " l'tlk görtı Ponun en canlı mildafile- ka vasıtnlnrla olan istimaline nispetle 
~ 11b11dl ı:1u~d·or. Lyon echrinin eze. çok yenidir. 

...-·dınlar gölüdür! 
t. "i>: ı· <' iye ....... 1 ı ğ f ·1 i 

Pua~n, cQlellllDzn, lkumsaıDI, çam a@açOarono, lbcU güneşi 
göogıeoncaa seveınoeır «l!Dyarı 

Büyükadanın sivri "Dil,, i, şehevi bir ihtirasla bu alacalı genç kız 
'lftrı • ı ve b • '° s , eski Fransız Dl er tara tan, A rabların nargı e ç-
daııtı '> 1111 ""l iu~n~u rnecli! başkanı meleri ile kızıl dcrilil~rin çubuk içi§leri, 

seırnn 

kalabalığına doğru uzanırken, "Suvak,, şeytanetkar bir uzaklaşışla, 
ı il a füzlaıınd gtliz başveklll Bald,'in bilhassa oturu§ \'tıziycti itibariyle biri -

a· ar e 1 8
• a bir Pipo ile ortaya çı. brine çk benzemektedir. Bu da,. tütünün 

8 11'(.'tı(' 1 
:ıı· a ı• ı.,11 P po, sıyaııilerin ]lir Amerikaya Afrikadan geçtiğini göstere-

~ tö\: _ ır V('~ıı, fazın konu•mavn 1 cck bir delildir. Yalnı~. daha sonralan 
b ••" Ye "' " ' 

geniş bir kavis çiziyor ~ 
-ı vaffak oldukları romnntlk sahneleri tes

Y azu n: SUheylfi Ş.ehk_ bit eder ve "devlethane" sinin ıssız bir 
tı ltını 

1 
v ınUnaka§aya alışık şarklılar tULunü nargilede tömbeki şck-

a~ı l •ab rın, çenC'lerinl di!;leri· linde iromeye başladıklan halde, Ameri-
" ıt b ' ~ .. 

F' • i dı.;; U lr ~ey alarak tutmak ka yerlileri çubuklanndn yine Adi tütün verim ... Bu sevgi, kış mevsiminde bile 

Bilmem siz de benim gibi misiniz? ben 
Adaları ve bilhassa BUyUkadayı çok se-

· köşesine postu sererek çalakalem ya

ı~r-ıa • 1 Pitıc nuı bilir. kullanmaktadır. Avrupalılar da pipola - hafta tatillerimi Bü\.·ükadada gcl'irccek 
"" llE>vgisı ,, ,.. 
l•l lloru, t>tı• nı en fazla Jnr;iliz • rınd:ı içtikleri tütUnU cigara tUtUnün • derecede bir hastalık halini almıştır ... 

~- ..... Tarih ı rd 
'«l" otı n, i:t::ı. ll', bir İngiliz a· den dalın başka bir şeklrı koymuş a ır. Belki zevkimi egzantrik bulacaksınız a· 
' ll:-ı rn f'clıJ(' ~. - bl . d ~1 a g ld'-. cegı yere, .agzın- Tütün içmenin sebe en ve- zamanı a ma, hen göl kı>nnrlarında ~iyah gövdele. 
ıı, ::J·ı,,~ 101 ve b A 
'<:J!l '"' lı:o)'ll\ B§ını celllidın bal- gözönünde tutulursa §arklı gnrblı ve • rlni yarıya kadar sulara gömmU~ı. scre-

tı O.daıı b · "k t>lr !\ rı~rc '1Vvel piposundan morika yerlileri arasında yine uyu serpe yan gelip aheste aheste geviş gc· 
\.'aıtQr ı:ı~. C:<:'ktlğt meşhurdur: bir benzerlik görUlmcktedir. İnsan ekse- tiren mandalan seyretmekten de pek 

1 • • ."li!('y 1 
, "d ~ Smlndeki bu ndam riya, düşünceli olduğu zaman tütiln içer. hoşlanırım. 

~•rıo ti ıJ ~Ordu ı.......ı.. u .... u ııu .n ... ı..ıııı.. ... ı ~uı\lu ı.. ... ıı ı ;ı.U.lnlcıini mc~ı;u1 Marmarnda lm't mrtn 'Vı>ttn adalar, 
t:ıat'laıtı•iydl. ~ndisi de müthiş 'bir edecek mülltm meseleleri yoktur. Fakat, 'bana, göl kenarlarındaki mandalann liu-

kolramı severdim. 
Evet.. kaptan olmak., gcmilerime, ba

bamdan dinlediğim engin ok:;•anusları a
§ırtmak isterdım. Fnknt, böyle, hamule· 
si dilber nda kızlarından mürekkep ckj 

bir vapurda knptnnlık yapmayı aklım· 

dan bile geçirmemiştim. 
KUçUk ''Suvak" 'in bahtiynr sUvarisi· 

ne -öyle imreni~ .. rum ki! 

* • ... 
~ l'lııund · tUnc karşı olan l:iu tabiatın genişliği, gökyüzünün sonsuzlu- zur ve sükünunu trntırlatır •.. 
~ :1 n <IJ en ltraı birinci Ceyms'in ğu onları tabiat Ustu §Cylcri dil§Unmeye • ııı • Büy6kndanın sivri "Dil" f, şehevt bir 
l.i bu~lilt b~r'l1' ve kralı Uitün eley- sevketmiştir. T:ısan-uf felsefesinin ya- ihtirasla bu alacalı genç kız kalabalığına 

,, lllUcadl'l Büyilkadaya mı gitmek istiyorsunuz! doğru uznnırken, "Su,•ak" şeytanetkAr 
w • C'ye sevkctmis- tag·ı olan cıark bu hususi'"·eli haizdir. c ,. 1 1 t " ~ ~ ~ anınız . .-ıarmarnnın ı ık ve latif dal- bi ki 1 1 bl k is lzl 

t P.a• Ameı iknn ."<'rlileri d", ,.uknrdn an - r uza a§tŞ a, gen ş r av ç yor ... 
• 'in 1 -• " " galnrında yıkanmak mı istiyor ? 1 ı 

tutun i damına dair rıkan l tt • · l 1 d ·· "ld'~ - ·· ·b· şte artık "Yörükall,, ko:;-undasınız. .. a ıgımız ıın ane er n e goru .:gu gı ı, Yorgunlu~nuzu yeşil çamların gölge· 
•. ,·d:ı: 'Olll~k şu !i kilde tezvif hıırb veva sulh gibi mi..hlm bir mesele Ü· Vapur, §ık kotraların arasından sessiz !'. ,, ,, liklerinde dinlC'ndirmck, hulyalarınızla 

l. "t 
11

, i fl"tp"r-t zerinde go"rilcıecckleri zaman tütün !rol - bir sUzülüşlc iskeleye yıınaşıyor ... .. " , " .. " başbaşa kalmak arzusunda mısınız? 
11tl • ' 1111ıı b-. b 'c• <'!'lfr Amcı llta- yorlar. Bu da t Utünlın, düı:nce ile bera- On beş dakika sonra, ktiçUk koy bir 

'' .. b " Size, pazardan başka her gün. köprü· 
Ilı l ' ılııı tnı,ı·1d ar nr 'c ha'"'' ani ( ! ) ber mttig· ıni gösteren on ı'"i bir mi'3al- "Kadınlar gölU" halini aldı. 

ıı " t " .,. " nün Adalar iskelesinden kalkan 8,45 va-
{jlab·ıc !;ibi hl ~ llll'ltlcı kıı:r.nnaca&ı. dir. "Yörükali" pl!jı, dC'nizi, kumsalı, çam 
l' ı Jr.. r !Setl'f ., purunu tavsiyo ederim. Saat tnm 10 da ağaçlarmı, bol gtlnı>şi, serin gölgeliği se-

• il'u. "• 'C'yn mcdl'nil et Bizde de tUtllnUn clUşUnceli anlarda, Hüyükadnnın muntazam iskelesine ''pa· 

~~ ıı~,.~· /\tn~rı'kanı ''efkfı.r da,~,ıtmak irin,, iroildign malüm- venlerin diyarıdır. '-..ı .. .. lamnr" vı>ren vapurun "YörUkall" pla· 
l•a ında ı:,,k.k n Yerlisi kır.ılderili. dur. Si' asilerin pipoyu düc:kün olmaları Kırışıksız Marmnranın puslu ufuklan-

t ' ıtı "' ı ut ,, " jına gidpcek yolculannı "Su vak" yükle •. 
d I' llitatldea bi ~n çok nı-ıkbul ve ayni sebebi<:> izah C'dilemez mi? na bakmaktan gözlE:,rinlz mi yoruluyor? 

l'I 
cell:ııl-·qını r §Cydir. Amerikan Piponun \.'nıuldığı a"'a" da havli me • nir... O halde b:ışınızı gC'riye ~evirlniz. Yeşil 

\;, · ,, n t " c " " Su\•ak, Akayın adalar \'C plAj arasında • 
~~" buture, '·ı"ılde e.t.kiklerinde görül- raklı bır macera rrerirmiştir: çam agaçlan bakışlarınız.ı dinlendire. "ll .. 11... ., ~ ,.. lşlettıği bu minnacık vnpur, renk renk 

' 1 "'a liilt bir an· tilıl~r arasında tU ~ En makbul' pipolar Frnnsızlann "brü- ve nçık saçık pijamalarla, eenUk ve do- cek ... 

~ ı. "drr: anesı, hnttfı. dinle a- '·er" dedikleri funda vc\.·a süpürge otu Evet .. Burası, deniz ve çam kokulan-
' ,, ,, nanmn günleri alay saııcaklariyle dona· b' lb 

"-nı '"' dal ve kökündnn vnpılan pipolardır. ln- nın ır irine kanştığ'ı bir "cennet" tir. 
~ a':ır •ıkadaıt·ı " " tılmt§ gibidir ... Küçük büyük yUz, iki N 
L t~ t "en harbe kızıl d"rı'lı'lerden 'l=-• d b "b · ,, d 1 b 'e ganb: plnjdn tam dört tane "mat-
ç Q " gı &L!er e una rıyer er er ve un· yüz Ada dilberinin tıklım tıklım doldur-
t ı.,."1 il n ir"t r~ı a.ııl~t olmakla mes 1 b ... 11 h . k 1 1 buat mensubu" saydım. DUnUn. bugUnUn 
~ <ı,. '". .. • ar Uı;un en mcş ur pıpo mar a arı o • duğu Suvak, sanırsınız ki, sizi cfsanevı 
K- ~ ... l:ldııtur ,~ sı, Çadırında "ık'ı çu- muc:tur. nesline mensub yaşlı ve genç dört Ustnd 
'il' "' • oun1 ,, bir diyara götürecl:'ktir ..• ~ r. " 1 tıne harb arın birin<:> sulh rou. Piponun mcml(>keti 1n,.ilterc olmakla ki, Babıiılinln dedikodusunu buraya ka-
_, 'l" h ,. b ıo ~ Saat 10,05 postasının "Yörükall" vol· d k l 
"·.ı· " ,. .. 'il ur-;u · . . ,, ar so muş nr ... 

.;·~ 1 ,,ııbu.. ., ısmını ve - berab"r. tnhtasmın memleketi l\orsika- cuları arasında "erkek", pek kUçilk b"ır 
1. 8 t ı::ıU, Çok \j • B 1 .ı l I 1 d ıı. ~ı ..... tı ır batta s slüdUr, harb dır vn pipo '"'Rpmn!!a en müsait ag·acı bU- k ıı· · un nr<4an J r. mon P.n genç kızların ~ " il 6 k ' " - e a ıyr>ttır. Sayınız: rakamınız "10" u 

~- t ı ıı~ti e lindcdir tün dün,,a,·a tanıtan bir Fransız olmucı- · bayıla bayıln okudukları "manıf" bir 
-~ııı.ı ar 1tt Cclenl<'rt · ,, ,, ,, gl'çmıyecektır... d 'Uğ 
], l'a lU ı taın:ın 1 reisin çadınn- tur. Üst güverteyi aıpğıya bnğlıynn mer· romnncı ır. ' l'lrlar olsun!", "Bıkıncaya 
\. ' "" lUn dtıld , ı;lertnden biri ru. O zamana kııdnr pipo tidi sert aParolar- d' . kadar!,, fillln gibi romanlann muhnrriri-\ ""'a 1 . urur Son • " o "' ıvenın kalabalığında, sağlı sollu dilber dir. 
~ • lb llı:ı nıcı ~ · rn, konuşu - dan yapılırdı. Bu işle uğraşanlar bilhas- ada kızlariylc bordalanan kıllı kollan 
,, i ~- <:U'Jı.ı • u i 

1
1 

•
1 ~E:klc göre harb sa Fransan•n dağlık arazlslndekl köy1ü- l b" Kumsaldaki nğncın gölgesine yan ge-

...,.'4\ '"<1tııan ç lır H b • + sıva ı ır erkek, birkaç dili biribirine ka· 1 iki 
" '" L baıtaıı "U.b ~r c karar ve. lerdi. Kı"'ın \."ollar kardan kapanınca, b' k en genç kız, nrnlanndn onu konuşu-' " ., .. _ " ,, n§tıren ır onu uşla paskallık yapıyor .•. 

~ " bu 1 r... ugun dumanları c:ehre inip çıkamıvan kövlüler, klUbelc. E k ki yorlar ... cı ,. ,, ,, r e erden biri bu... Ortalığı gülmek-
~ 'arı ~~ahnlarda it·· rine kapanarak, ocnklannın b8§ında pi- ten kırıp geçiren bu delikanlı, muhak • - Mimi, s~nin donjuan yine faaliyet-

l r ç ırın ... Gök ' 1 grup vardır. po ve envaı çeşit çubuk oymakla meşgul kak ki yn bir cıızbnnd saksafoncusu. ya te ... 
~· ltı ~c 'l.ları d Çocukları, diğeri. olurlardı. bir metrdoteldir. - Görüyorum ... Fnknt, bu defa yanlış 

h ~lb;ı• Crh.:r. Bu lk' k 
t 1~1 · ~llltu ~'I tf'ın.,11 ı gruptan Tesadüfe bakın ki, Sen Klod'lu bir pi- Yıllarca evvel, bir damlacık çocukken, np1 çaldı .. Bayan "N . .'' un kendisine 
~' "il ""! • t>fa,. ... ,, ~ e>der, diğeri A· pocu ayni zamanda Napolyonu da çok k t im "mNelik" vı>rmiy<'ceğinc bahse gı're-~:ı~ O)" rıı: -•-.-ye gö ap an o ııyı dUşUnUrdüm. Çocuk mu. 

l!~a ·,. ı.>vı~: ve anayı l~e,d baba ye.re severmiş. 1850 senelerinde bu adam Na- hayyilem, fırtmaiı, dalgalı engin deniz- rim ... 
l; ~ tqıt lt Yeli§tirıntşuer e bularak, polyonun mezarını ziyaret için Parise ıer tnhay:; ül edc.>rdi. Oyuncaklarrmın i· - Şöhret onu sarhoş etti... Kocamış 
~ , daıı-. Cöit gru r. geliyor. Yanımı da, yaptığı pipoların en çindc en ço'r, ıwimizin önUndekl sahilde delikanlı, şöhretini bir zırh gibi kuşana-
e. •;cU "- ·!l bir h PU diğerinln U• - U 11 • d b' · 1 1 t ı-ak sağlı sollu hücumlara r-ı·rı'"lyor ... 

"\o "U a 1 aı.ınııyet . .. g ze erın en ınn a mış ır. yüzdUrdilğUm kar gibi beyaz yelkenli " " 
tıı " ~1.ı..- t t bir ıddin eder. Sen Klod'lu pipocu Nııpolyonun Po.ris- B:ıyan Mimi, elçantnsından aynasını 

"ll hlk Pede>rşııh· --u ltı.r, hniyeu 1 cemiyeti- teki mezarını ziyaretle iktifa etmiyor, kaba bir pipodur. Fnkat nğncı gayet iyi- \'e kırmızılığını çıkarıyor. Dudaklarının 
~ ~ala eııası Uzertnc ku- bu çok sevdiği büyük ada.mm doğduı;u dir ve hiç yanmıyor... boynsını tnzelerkon, arkadaşına anlatı -

\'~~~blıall "~:ı bu iki grupun d yeri de görmek istiyor ve bu maksatla Adam, bu güzel pipo ağacının neredC'n yor: 
t ıırıı an•n . a kendisi- Korsiknyn gidiyor. elde edildiğini sonıy9r ve Korsikalıla • - Biliyor musun, bay muharrir ro-

ard nevı c;o • 
bıı ııt..ır 'l' ~ biri h cugu vardır. Yine tesadüf bu ya. oradayken pipo- rın plpolnnnı funda dallarından oyduk • mnnlannı nasıl yazarını§? ... Onu çok ya. 

~lııtll}. 0l>lantıı arb, diğeri sulh sunu dUşürUyor. Onun. gUzel pipoya !arını öğreniyor. kından tanıyan bir ahbabı söyledi de, gü-
'lı ~.t.J:J. bir~ içer1:rda iki Qyrı grup kar§ı olan sevgisine mukabil, pipo içme- İştü, Napolyonuıı doğduğu yeri gör- le gille katıldım ... Efendim, bizim Ustada 

1<>cı llray r. 'Fakat d IJ.. ~ 
1 

a CE.lldiği • ört çu- ye karşı da bUyUk bir iptilası vardır. Çar- mek için Korsiknya gelen bu Fransız bir roman sipariş verildi mi, hemen pn. 
~ ~ ""l'tl· 11 '11~. birtb Pek nadir görUI- naçar, "(ıdi" bir pipo almaya mecbur o- köyJüsli, giderken memleketinde pipo Ç'aıarını sn·ar, sinema sinema aolaşır -
ı,l't t ııtı01'f lrlcriyle k 

J tarnan i avgaya luyor. yapmak için bir hayli fundn dalı götürü- mış .. Krnvfordun filminden bir fikir, 
... ._~~~~~Q_... ..... ~·-~_n_o~h~a~rb"'-'..._~. _._......ıı:..il..lı;.;;ıJ.......ı.ı.ı.ı;...~ı:.ııwıu1.&.w.a.ll...lıı..w.1.1.1.1.....wıL....U.wu....ı........,ı.ı.;...ı..ı.ı.ı.ı.w.ıu....ıı,ı;ı..u.1;&1...u.ı.ı....ı.u:.ıı.ı;.ıw.ı.ı_...ı.u.ı.ı.ıw....ı;ı~,__,~._..._...~~ .... ilü.~ilnıind tez 

zarınış... Dahası var: büyük Ustad, baş
kalarının fikirlerini kendisine mal et -
mek, hatta köşede bucakta neşrolunmuıs 
hoşa giden pasajları eserlerine kaman
ço etmek hUnerine do vil.kıf ... 

Geçenlerde, vapurda, bazı subayların 
konuşmalarına kulak misafiri oldum. 
Meşhur mUellüin "Bıkıncaya kadar!,, 
romanındaki harb sahnelerini dillerine 
dolaml§lardı. Öyle gUIUyorlardı, "öyle a

lay ediyorlardı ki! 
Donjuanımızm, harp sahnelerini, top 

ve mitrnlyöz gürültülerini ancak sine
ma snlonunda işitip gördüğünü onlara 
anlatmak için içim içime geçti ..• 

İşte .. şu da geceleri konu§turan, gonk 
ları çnldıran bir romancı... Şimdiye ka· 
dar kitaplarında birknç yUz işitilmedik 

argonun belini bUkcn delikanlının öyle 
"ç1tkırıldım .. bir konuşması var ki... Ay
larca Tophanenin sabahçı kahvelerine 
girip çıkan, günlerce serserilerle omuz
dnşlık, yankesici ve hırsızlarla sırda§lık 
eden mUdekklk romancının, bu fantezi 
meraklısı delikanlı olduğuna bin şahit 

ister ... Meşhur bir şairle bir köşeye çe
kilmişler ... Dedikodu yapıyorlar ... O ka
dar ynkınlarındaymı ki, konuştuklarını 

iyicC' duyuyonım ... Genç romancı anlatı· 
yor: 

- Üstad, §U Nizameddin Nazif inco 
buluşlan, keskin görü§U ve zekasile ha
rikuliı.de bir adam... Onun "Eşeklerle 

miilakat" diye bir yazı sil!ilesi hazırla
dığını belki duymuşsunuzdur... Röpor. 
tajcıya cevab wwen filczof eşek, "beya
natının" bir tnrııfında, me§hur münek
kid " ... :· nm adını vermiş ve üstadın 
hayrnnkiır bir karii bulunduğunu maka
mı tefahurda arzetmiş ... Mülakat henüz 
hazırlık safhasında... Fakat, işi me§hur 
münekkide yNiştirmckte gecikmemiş

ler... üstadın hiddetinden ayılıp bayıla
cağını düşilnürlcrken o bilakis sUkfinet
le knrşılamL5: 

- Monşer, demiş, filezof eşek niha
yet bir muhntnbını ~ulduğu için klmbilir 
neknd:ır memnun ve bahtiyardır! 
Meşhur şnlr, yeni bir romıı,n deneme. 

si yapıyormuş... Adaları, bu romanda, 
bütün dedikodulnrı ve sırlrıriyle bula • 
cakmışız.. Üstad, ı:ıimdi, "Aşıklar yo
lu" nun "Hristos" a ynkm bir döneme· 
cindeki köşkUnde, bıkmadan, usanma· 
daıı, kemali ehemmiyet ve dikkatle, ö
nündC'n geçen çiftleri tetkik ediyormuş .• 

* "' * 
Radyo - gramofon türkÇe bir tango 

çalıyor... Plfi.j:ı bakan gazinolar hınca

hınç kalabalık... Dikkat ediyorum: çoğu 
erkek... lşto pliıjlarınuzın kusurların

dan biri daha ... Bizde plij, hallı bir nC\'İ 

emlak kadın mesheri ldiı.kki olunuvor ..• 



Japonlar 
Helslnkl Olimpiya

dına iştirak edecekler 
Tokyo, 27 (A.A.) - Japon olimpiyat 

komitesinin dağılmadan evvel, Temmuz 
lçtimaınm eon celsesinde aldığı bir ka
rar üzerine, Japon atletleri, mühim 
miktarda olarak Helalnakl olimpiyatla· 
rma iltirak edecektir. 

ııtanbut blrlnclılnl tayin edecek 

Atletizm 
MDsabakalarının 

sonuncusu bu hafta 
yapılıyor 

T.S.K. btaaltul bölceal atletizm A
janlığından: 

30·7-1938 cumarteai günü saat 13 de 
Fenerbahçe stadmda latanbul atletizm 
·birinciliklerinin IOn kısmı tamamlana. 
caktır. Yapılacak müsabakalar ıunlar

dır. l 00 M. 200 M. 400 M. 1500 M. 
10000 M. , 200 mania, 400 mania, 4 X 
200 bayrak ve uzun atlama. 
Aıağıda isimleri yazılı hakemlerin ha

zır bulunması rica olunur: 
HUsamettin, 1. Belor, Ali Bessim, FU· 

ruzan, Suat, Hezencoğlu, Nazmi, Vasfi, 
ö. Beuim, Ali Rıza Sözeralp. 

-o-

Matbuat 
nın bu 

takımı
haftaki 

maçı 

Evvelki hafta Anadoluhisannda İl· 
tanbulspor mütekaidlerini yendikten 
sonra, Matbuat fudbol takımı, bu haf· 
ta da Beykozda, Beykoz tekaüt takı· 
mile karııtaıacaktır. 

Matbuat takımının hemen hemen ge
çen haftaki kadrosunu muhafaza edece
ği, yalnız seyahatten dönniı olan 
C·ımhuriyet gazetesi muharrirlerinden 
eski Galatasaraylı Ercümendin de mu
hacim hattında yer alacağı ümid edil
mektedir. 

Bizim takıma pazar günü Beykoz klil 
bil tarafından maçtan evvel bir kır zi. 
yafeti verilecektir. 

Beykoz klilbil reisi Hüseyinin bu zi
yafet için pmdiden hazırlıklara bqla· 
dığr, etrafa semiz kuzular ve küfe küfe 
üzümler ısmarladığı söylenmektedir. 

--0-

Futbo!cu Farukun 
bir kızı oldn 

Güneş klübil müdafilerinden Faruk'un 
bir kızı dünyaya gelmiş ve yavruya Gii
rıq ismi verihniştir. 

Ebeveynini tebrik eder çocuğa uzun 
&nürler dileriz. 

- Fotolrofına bakarak kızışıp öyle 
antrırmman yaptılını a11nem ölrtnirse 
1urr.,,,,ar-

940 ODDmpDycatDcarro 
ve FDnDAndlöyca D 

Ba, Miyük sporca memleket. 
.... iz, .. c1aaız çahfmıf, ... 

o lııaclar ki: 

kcmsn ~• olimpiyatlann Tcılıyoda yapılmasına karar ~iii halde, sen• 
.... hupaldi vui,-i llİliJ'Ol'IDllf sitH, 940 olimpi~ için bazırlanmıtb. 

Finlandiya 
senesinde 

önümüzdeki Olimpiyatlar için 939 
temamen hazır,anmış bulunacaktır 

940 ollmplyatlarmm Flnlandiyada ya
pılmaama kat1 ınırette karar verilmif 
bulunuyor ... 

Bu ilin daha 936 senesinde bqlamq 
prib bir hildyesi vardır. 

O sene Berlln ollmpiyatlan eanumda 
toplanan beynelmilel koqre clddl bir 
meseleyle ka1"1d&1tr. 940 olimpiyatlan 
organfzaayonuna hem kUçUk, fakat çok 
~rcu Finlandiya, hem de gittikçe ua
metleıen bir millet olan Japonya talip 
olmu,tardı. Japonyanm Fiıılandiyaya na
zaran daha güzel ve ihtipmlı bir olim· 
piyat hazırlıyacağmı llGyHyenlerle Fin. 
landyialıiann sporculuğuna hayran bir • 
çok kimseler araamda, hattl matbuat sil 
tunlarında uzun uzun mllnakqalar oldu. 
TUrkiyenin de dahil bulunduğu birçok 
Avrupa devletleri murahhaalarından bir 
grup Flnlandiya tarafını iltizam ediyor• 
lardı.Eiaaen olimpiyatların Japonyaya na 
saran çok daha yalan bir memleket olan 
~ 1Spdm .. nu istemek her 
Avrupa devleti için tabii bir ıeydl. Fa-

kat Almanya ve bazı diğer Avrupa devlet 
Jeri, Biyut doatJan olu Japonya tara -
fmı iltizam ettiler. 

Berlin olimpiyatlan esnasırida yapıl
""' olimJ>iyat bayraklarından biri 

- Fln1andlya dtlıilat ve sporcudur. 0-
Umplyat oyunlarım muhakkak üzerine 
almak latemlyor. Fakat ona: "olimpiyat 
oyunlarını temin edebilir misiniz?,, diye 
10rarlarsa derhal cevab verir ve davet
lerini tekrarlar. Filhakika, bundan kısa 
bir mllddet evvel, Helainld belediyesi. 
kendisinden istendiği takdirde olimpi
yat oyunlarım tfrtlb etmeye karar ver
miştir. Fakat bir prtla: olimpiyat oyun. 
lan bazı "temaşa ıpor" lardan tecrid 
edilecektir. Çünkü burada herkes ayni 
fikirdedir, artık hiç kimsenin "Mamut 
oyunlar'' a tahammWU kalmamqtır. 

· Yeni atadyom 
1 ltte yeni stadyomun antıııdeylz. Bir 
1 

çok antrenman sahalannm ve atlet k6y-
lerinin kurulabileceği ağaçlık yerlerin 
arasında lnta edilmft olan bu ıtad, cid
den tam aıanasiyJe moderndir. 
Burası 30.000 seyirci alablllr. Bu yer

lerin 8.000 1 kapalıdır ve oturacak yer
ler numaralıdır. Diğer taraftan, tribUn
lcrin karşı tarafmda vlal bir botluk bı
rakılmıttır ki, buraya da, lcabmda, ya
ni olimpiyat oyunlan burada tertlb e
dildiği takdirde 22.000 kişi ihtiva edebi. 
lecek bir tribtlıı daha lnp edilecektir. 

Franıızların 

ainı, son senelerde bir 
yuncular angaje ederek 
bir hal allDl§tı. Bu ıene dl 
merikah Langara ve Re 
harikulade ild oyuncu dabt 
derek kuvvetini bir kat 
tır. 

Bu iki oyuncu, Franaa,S 
zere Cenubi Amerikadan 
reket edeceklerdir. 

Fransız gazetelerinin 
göre, Rasing artık namaflOI 
olacaktır. 

o 

Meşhur Avust 
klUbUnDo ismi 

Ostmark 
Avrupanın en çok 

larından olan ve diinyamA'. 
iki oyuncusu Sesta ile Sin 
rosunda banndıran 

meıhur (Avusturya) ki 
ıonra bu ismini muhafad 
timdi daha nenilz herkese 
len (Oıtmark) adını 

men değiımeaine rağmetı 
Avuıturya takımından 

bahıetmektedir. 

Çekoslovakya 

Japonya iM, çok enelden lluırlan -
llUI. muq~eltf prd~gaada ftSıtalan ile 
kendine t&;:;Jiar foplamafa çalıırp du. 
ruyordu. Nihayet mUnakqalı bir içti • 

~y 4.ı<A~••ri · 

cllerinln, farkında olmadan çok mUba • 
llğalı bir dekora, fazla temqaya kaçtık
larını bilmeleri lbundır. Geriye d6nmek 
ve tabU spora doğnı, kotulara ve temel 
ola-le -1d •J>~lcı.- doğ"" ... .,,..ıo~ ~ 

Son derece cl'8l olan kOfll platl 400 
metredir. 300 yeri ihtiva eden matbuat 
tribUnUnde te~ ... .ndyp v.e te>ıvt-~.,M•ırltl. 
;)'vu ıntıutyuuu ~" ınr dtıtsriliyUn 

~4 yadmm'1ap'pnyag ); ., 
ptlpaa•a r verdi. Ba Rada •limpl-
yadm lngilterede yapılmaaı fikri de ile
ri aUrUlmUı, Jakat İngiltere 944 den ev
vel hazır oiamıyacağmı bildirerek tekli
fi kabul etmemiftL 

Flnlandiyanm iti kazanam•muı taraf
tarlarını çok mUteeaalr ederken, bizzat 
l'iıılaııdiyalılar gayet soğukkanlı karp -
ladılar ve: 

- Yine her ıeye raiuıen bls hazırla. 
nacağız ve bir gUn bu karar değftmez. 
se Finlandiya 940 olimpiyatlarmı mem • 
nunlyeUe organize edecekt4' ... 

Dediler. Bu karan blltUn dUnyaya ya
yarken 111nu da illve etmeyi unutmu -
yorlardı: 

- Bu sefer olmazsa bile, 94f, 948 o
limplyatlan için daima hazır olacağız.. 

Finlandiyanm bu bUyllk sporculufuna 
herkes hayran olmUftU. 

Aradan seneler geçtL Japonya ollmpf. 
yada hazırlanmağa bqiamr§tı. Fakat iki 
Uç ay evvel iş patlak vermeğe bqladı. 
Ve nihayet geçen hafta, harb vaziye • 
tinden dolayı Japonyanm ollmpiyatlan 
organize etmekten vazgeçtiği kat1 su -
rette meydana çıktı. Bundan sonra da 
çok tabll ve haklı olarak, sanki bu ili ev
velden tahmin et.mit gibi, 936 dan ltl 
baren hazırlıklan yapmakta olan Fin • 
landiya, organizasyonu Uzerlne aldı. 

Finlandiya, bu oyunlara naad hazir -
landı ve hazırlanıyor. ftte merak edile
cek bir nokta. 

4-15 ay evvel Finlandiyayı ziyaret ~p 
fevkal!de enteresan makaleler y&zmJ1 

olan Franm muharrirlerinden Guton 
Benak bunu töyle anlatıyor: 

Olimpiyat oyunlan Helsinklde, gerek 
sporculann, gerekse ziyaretçilerin bura
da bulacaklan en asri bir konfor içinde 
tertib edilebilir ve edilmelidir. 

OUmp yadan progrJmı 
ıadeı .. ,me · ıdi 
Her memlekette olduğu gibi, Finlan

diyada da herkes hiçbir milletin, Ber • 
llnde yapılan olimpiyat kadar muazzam 
mutantan ve parlak oyunlar tertib ede
miyeceğini dütUnmemişti.Fakat 1936 dan 
sonra birçok kimseler, bundan aonrakl 
olimpiyat oyunlarmm saf Elen ananesi
ne dönml'SI, bUtUn göaterlşlerinden ve 
tiyatrovarl dekorlarından kurtulması 1l. 
smıgeJdlll lranaattndedlrler. Bunun için 

PfOll'UllJD baftfltmlll. ollagdyat idare • 

melt; tMiao.1..ıtalaft.ft adedlerl tahdid 
etmek elzemdir. 

Fmlandı ya ıpor nazırı 

ne diyor 
Bundan on Uç ıene evvel Finlandiya 

yUkaek atlama pmpiyonu, timdi de da
hiliye nazın olan ~e ayni samanda apor 
itlerini idare eden M. Kekkonen bana 
tayle diyordu: 

- Biz hiçbir talebde bulunmıyaca • 
fız. Fakat bizim 1940 da Japonyayı is
tihllf edebllecefimiz takdir edilirlle ha. 
mu. Fakat her teyden evvel ollmplyat 
oyUntan programmm ehemmiyetli bir 
ıekllde hafiflemesi lhmıdır. Kesel& 
biz polo maçtan veya plst Uzerinde bl
.ıtlet y&r111an orgınlzuyonlan temin 
edemeyia. 

M. Frenckell 
Finlandiya sporu ve lmk&ntan hatkDı. 

da en geııif malfmıatı ben, Finlandiya 
sporunu canlandıran ve ayni zamanda 
organizatör olan M. Frenckelden aldım. 
Onu Flnlandiyada tanmııyaa lnu.n IÜP
heelz parmakla sayılabilecek kadar az
dır. Durmadan, yorulmadan, her sahada 
çalll8D bu pyam hayret ln8am tanıma
maya esasen imkln yoktur. 

FllhaJdka il. l'renckell parllmentoda 
Helllnkl 1&ylavı, muhalefet ıefl, bele -
diyede bqmllf8Vlr, ıehlrdekl lnpat mn. 
dllrU, Radyom mUdllril, futbol fecleru
::vonu, tenli 've p1f federuyonJan reisi, 
1640 tanberl allelbıln malı olan bir mat
bunm l&hlbl Te... Geçelim, çOnk11 •7· 
makJa bftmeL 

Hakitl bir atlet vtlcuduna malik olan, 
ıekb lil&n bilen Te her ıüiltlğl itte p. 
)'allI hayret bir faaliyet pteren il. 
Frenckell en url .. yleri tahakkuk et • 
tlrmekle kalmamq, bizzat b!rçok yeni • 
ilkler yapmqtrr. 

Evvel&, genft bir cadde Uzerinde, bir 
parkın bltl§iğinde bulunan ve bazı aer
giler için kullamlan çok vial cameklnlı 
bir holde beni sezdirerek izahat veri -
yor: 
~ Bu hol, sekiz bin oturacak yeri ls

tiab edebilir. GördüfUnUz veçhlle, bu -
raya rahat rahat Uç boka veya ctıreı rin 
il ve eskrimciler için muhtelif platler 
kurulabilir." 

Bundan sonra, yaya olarak, bet dald· 
ka mesafede bulunan w lqaatı laenO. 
tamamlanm11 olan atadye8& gldlyorus 

ft il. l'reackell.7.olda im& t'fl8 ci4'or: 

dofrudan dofiü;t'fbrte l'at'{~. 
TribUnlerln arbamda ve aJtmda 1o • 

bnta. kabul aaJoDlan" btıttııı spor fe
deruyonlarmı bir araya toplryan 38 btl
ro vardır. (ttalyada da blltUn sper fede
raayonlan Romanm "mllll ıtad,, mda 
toplanmıttır.) Her taraf çok havadar, 
çok aydmlık ve son derece konforludur. 

Helainkl ıtadmda lruleler çok raibet
tedir. Bu yeni ataddakl kule ise dünya. 
nm en yüksek kuJeıidlr. Yllbekllli 82 
metre, yani BerJlnln olimpiyat stadm • 
dald kuleden 2 metre fazladır. Kulenin 
içinde de çok ıeri bir uaııaör ftrdır. 

Otel gemiler 
BUtUn bunlan seyrettikten 10nra, K. 

Frenckel devam ediyor: 
- Size, ikamet yerlerinden bahset

meyi unutuyordum. HelalnJdde evvel& 
sekiz bllyUk otel ftrdır. En bUy1lğQ 220 

odahdır. Bu otel olimpiyat komitesi için 
tutulacaktır. Bundan bqka 400 odah bll
yi1k ve çok modern bir otelin infaama 
başlanmak Uzeredlr. Fakat hepsi bu ka-
dar değil. Saf tarafta, ıtaddan kut uçu-
111. bir kilometre mesafede bulunan 111 
limanı görüyor musunuz? Buraya otel 
gemiler barınacaktır. Helsinldde 111bele. 
rl bulunan sekiz kumpanyayla g6rilftUm. 
8000 kişiyi rahat rahat barındırabilecek 
lerlnl bana temin ettller. Diğer taraftan 
asri lntlalar ve mektepler de lcabmda 
bu ite tahsis edilecektir. Burada yapı • 
lacak olimpiyat oyunlarına ıelmeyi va
adeden 10.000 laveçll lse, gemlJer Uze
rlnde ikamet yerlerini kendileri tanzim 
edeceklerdir. 

K. henckel, 16zlerinl töyle bitiriyor: 
- Hattl 1939 için dahi bol bol huır

l&llllllf olacağız. Bekliyoruz, eğer oyun
ların tertibi bize verilirse son derece 
memnun olacak ve kUçUk bir mınetin bir 
kaç ay içinde neler tahakuk ettlreblle
ceiinf göaterecefiz. Eğer Tokyoya veya 
bqka bir yere gidersek, hiçbir ıey aöy
lemiyeceğiz. Atletlerimizi hazırlryacak 

ve bllyUk bir sUkflnet ve sabırla mamm 
bekllyeceğiL 

Finlandiyalı, gayet aaltin, fllosol, nef
alne hlkim b~ hı.landır; hiçbir zaman a
cele etmes. "'Kader bö_yleymil., demez, 
fakat bedcfln.e eritmek için gayrt sar
f cle.r. tbnl4 ettiği ıey, Umidlnl kn:maz. 
Hayat ~da dalma cesur ve mUca. 
delecktf;~~ ula aiiıirlenmez ve ce
aretbal 111G'1io 1U11aD. Jmma&ı 

ertesi ıtırı de Venus De 

reıte kartıiatacakiardU'• 

Jugoılavya# 

Spordan vergi alıJI 
YugoaJavya hUttlınetL 

için, çok gUzel bir pısr 
Gerek amatör gereJdlt 

hiçbir spor hareketlndeJI 
ainden bundan bGyle eJI 
almmıyacaktır. 

Hakmı: - Sizin 
"' bilmem ama, ini . ...rı ....... 
lain lıaricindıditi 



Adolf 
Menju 

Oburouou yüzünden aşçı 
Acıou~ ~emakloğo yapan yıDdoz 
"Aıner· 1enJu anlatıyor: maklığı da yapmıştım). Masamdan pek 

rM· ikalı bir sı'nem ·· - - · k ı d b' ·c t d --ıı fil a re1ısoru, çevıre- uza o mıyan yer e ır çı t o uruyor u. 
la derh~ ~hı:ıarınn birisi Fransız olur- Bu çiftin erkeği o güne kadar hiç görme-
l'olü ban nı hatırlar, arar, bulur ve o diğim Şarlo. kadını da Pegi Hopkens idi. 
ll'ıak be ~ ':erir. Fransız rollerini oyna- Yemek yediğim müddetçe Şarlo gözlerini 

ı nım ıhtisa lk Fr sım olmuş gibi bir şey. benden ayırmadı. Kadın mütemadiyen 
llİJı fran ~n ız rolümü, üç Silah~ler filmi ~öylcdi,fakat Şarlo bana bakmaktan cevap 
Oıı ÜÇiin .~ca kopyesinde yaptım Burada vermeğe fırsat bulamıyordu. Yemeğimi 
fiı_, cu luiy· 1 • • ""IUerini h -~can andırdım. Amerıkan bitirdığimi görünce ayağa kalktı ve bana 
~~en ~ enuz tarihi hiçe saymalarına doğru gelerek Fransız havası içerisinde 
için get·ı .

1 
n bu filmde Fransadan bu iş geçecek bir film hazırladığını söyledi. 

t~- rı en m"t h """'lamı t u e assısın dediklerini Daha içeriye girer girmez Pegi beni gö.. 
tt\irdiği ~~a~ına yaptım. Valantinonun rünce bu filmin en ehemmiyetli şahı~la- .... 
~ tun . e) h., Şarlonun çevirdiği "ef. rından birisini pekal~ temsil edebileceği
lerini D' umıre,, filmlerindeki fransız rol- mi düşünmüş ve yemeğin bütün de,·amı 
l . ıı.ene ben d ~ınin Ya d ~ oyna ım. Fransız müellif müdedtince bu fikrini Şarloya kabul et-
tikan re .. z .. ıgı eserleri filme çeken Arne- tirmeğe uğraşmış .. 
lar. JISörleri de tabii beni unutmadı- Ben bu teklifi derhal kabul ettim. 

''En« Bu tarihten itibaren de bütün hareket-
t<lhıhş~~ umumiye •• filmini çe,;rmeğe !erimi, jestlerimi fransızlaştırmağa çalı-
~ir gün şu suret}~ oldu: • şırım. Bence Fransızların en mühim hu. 

l'tnıek Yiyo~ An1elosda bir lokantada susiyetleri bıyıklarıdır. Onlar bu mühim 
l'UJn \ar a· um. (Hayatta bir tek kusu- hususiyetten ,·azgeçtiler ama ben hakiki 
bu iptjıa'nı 1~~z .. fazla obunımdur. Hatt~ bir Franı;ız gibi göri.inmli;c çalıştığım için 

)UZunden bir aralık ahçı ya- bıyıkalrınu feda etmedim.,, 

...................... -
\csttc gördüğü -
DÜZ Sllm Talbo, 

·gölgesi olduğu 

)Garl Kopcr ka- f 
J dar 8e,·lınll de -

~ ğllse de onun ka 1 
dar uzun \ 'e za- ı 
yıftlr. 

-......... ~········· 

• 

--

Her yıldızın bir 
gölgesi vardır 

~.un Blonıfol, bir 
az da k<'ndislno 
lu~nzlycn Conl 
Rı• ll<' c:ok samı. .. 

Zaman mm 

en mclihuı 

çocuk yıl

dlZI olan 

Marl 09 
bam, şlmd 
Glngcr Ro 

serse göl 
gcllk yap
maktadır. 

8onya Reni \ 'e göh 
J;CSİ.,. 

Çok karışık olan film tekniğınin meydam\ çıkardığı nankör meslekler a
rasında hemen hiç bahsedilmiyen bir iş vardır: Yıldızın yerini tutmak; onla. 
rın gölgesi olmak .. Böyle bir mesleğin mevcudiyetinden bile haberdar olmı
yanlar şimdiye kadar ekseriyeti teşkil ediyordu. Fakat bu senenin çe\Tilen 
en son filmi, ''Dot, Holivuda gidiyor,. bu mesleğin ne olduğunu anlattı ve 
meslek sırlarının bir kısmını açığa vurdu. 

Yıldızların gölgesi yeni bir icat değildir. Sinemacılıkta ilk defa olarak 
1919 da kullanlmıştır. Bu tarihte Anita Stuvart film çevirirken, kendisine 
benziyen genç bir figüranı da şirkete angaje ettirdi. Virjina Ader ismindeki 
bu kızcağız ışıklar tanzim edilir ve hazırlıklar yapılırken stüdyoda Anitanın 
yerinde duracak, bu suretle Anita lüzumsuz ve faydasız bir yorgunluktan 
kurtulmuş olacaktı. "Dot Holivuda gidiyor,, filmi çevrilirken bu kızcağız 
aratılarak buldurulmuş ve filmin ilk gösterişinde hazır bulunması rica edil

mi~tir. 

Anita Stuvartın bu fikri diğer Holivut yıldızlan arasında çabucak ka
bul edildi. Bütün yıldızlar lüzumsuz zahmetlerden kendilerini korumak is
tediler. Şirketler bu teklifleri kabule mecbur oıau. Bugün az veya çok tanın
mı~ her yıldızın bir gölgesi vardır. 

Bu çeşit işçilerin vücudu sinema aktörleri sendikaları tarafından resmen 
kabul edildi, ve bunların meslek menafatlerini korumak için icap eden ted

birler alındı. 
Bir yıldıza gölge olabilmek için neler lazımdır? Buna verilecek cevap ba. 

sit gibi göri.inüyor. Yıldıza benzemek .. Fakat bu cevabı verenler yanılmış. 
J:ırdır. Yıldıza gölge olabilmek için tazım olan bu değildir. Fakat belli belir
ı;;:?. bir benzeme "gölge,,nin lehine yazılacak bir noktadır. Fakat Kari Andre 
isimli "gölge.,nin sırasile Frcdrik Marş, Con Bol. Davit Niven, Hanri Vil
kokson, Yocl ~lak Krea, Paul Kayanoh, Valter Hütson ve Alan Hal'e gölge
lik etmesi bu yeni meslekte mU\·aff ak olmakiçin benzemenin hiç de şart 

olmadığını meydana çıkarmıştır. 
Şu halde yıldızlara gölgelik edebilmek için aranacak başka vasıflara ih

tiyaç vardır. Bu vasıflar da şunlardır: ''Gölgenin ağırlığı., asıl yıldızın ağır
lığına müsavi olmalı: endamları biribirlerine benzemelidir. Saç renginin bu 
hususta hiç ehemmiyeti yok gibidir. Çünkü yıldızlar (bilhassa kadın yıldız. 
lar) film çevirirken başlarına daima peruka takarlar. Fakat derinin rengi mu. 
hakkak benzemelidir. 

Bu satırlarıokurken aklınıza şu sual tabii gelmiştir: Mademki bu gölgeler 
film çevirmiyecekler, yalnız film hazırlanırken yıldızın yerinde duracaklar .. 
O halde bu benzeyiş şartları, kilonun, endamın ayni olması neden icap ediyor? 

Sinemacılık menfaatini azıcık bilenler bunların zaruri olduğunu takdir 
edeceklerdir. Çünkü kullanılacak ışıkların rengi, taksimatı, nerelerin ışıklı, 
nerelerin gölgeli olması lazımgeldiği hep bu hazırlıklar sırasında tesbit edile. 
cektir. lşte filmin iyi çekilebilmesi için ışık mühendisi bu teferruatı renk, boy 
endam. siklet itibarile asıl yıldızın tıpkısı olan bir gölge ile hazırlamak mec
buriyetindedir. 

Gölgeler, orta halli bir insan gibi yaşıyacak kadar para kazanırlar. Ken-
• dilcrine verilen para figüranlara verilen kadar, yani en az günde altı dolar, 

yahud da haftada otuz beş dolardır. (Bizim paramızla günde 7 . yahut hafta

da 42 lira) 
Ru rakamlar yıldızların aldıkları ücret y3nında pek az görünürse de 

gölgele-rin sinemacılıkta çah~an öteki i~ilerden daha fazla kazandıkları mu
hakkaktır. Fakat Gölgeler arasında bu paraya kani olmayıp daha başka i~. 

_.. Devamı 15 incide 
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Yazan: Ş. Rober Düma - 22 - Çeviren: F. K. 

Onun için " Madmazel Doktor' dan 
becerikli di1Jorlar ! 

Caısua kadm bUtUn dikkatini gözlerine 1 
vcrmie, Benuaya bakıyor, eo.nkl g8zleri
lc onun fotoğrafını almak istiyordu. 

Koll6re onun bu dikkatini kendi söz
lerine verdiği ehcmm.lyete atfederek 
memnuniyetle bir hnvadlıı daha verdi: 

- Bizim bUroda leler bugUnlcrde ııı
kı§acak galiba. 

-Ya? 
- Evet. Bu ııabııb emniyeti umuml-

yeye verilecek raporu makinede yazdını. 
Pıırise birkaç gUn evvel bir Alman casua 
kadmı gelmiş. 

Ernn endişesini mütebessim bir çeh
renin maskesi altında gizlemeğe muvaf. 
fok olarak ldkaydııne: 

- Ya? ... dedi. 
- Çok mahir bir casus kadınmış. Hat-

ta mcuhur "Matmazel Doktor'' dan daha 
becerikli olduğu bile eöyleniyor. 

Ema omuz silkti: 
- Ne diye hep bunlan konu§Uyoruz 

Aleksi, kendimizden bahsetsek daha fyt 
değil mi? hem vakit de geciktL 

- Hakkın var. Saat ikiye on var. Geç 
kalıyordum az kaldı. Akaııma bulu§uyo
ruz değil mi? 

- Evet Aleksi. 

xn 
Erna Fllder otele d5nllnce odasına 

kapandı. Aynanın karrıısmda, birer birer 
ayaklarının önüne düııen elbiselerinin 
meydana çıkardığı güzelliklere iftihar
la glilümsiyerek, soyundu. Çırçıpmk, fo
toğrafçıya poz verirmiş gibi, ayna kar
şısmda uzun uzadıya kendisini seyretU. 

Kuvvetli bir haziran güneui Şanzellze 
yi g5z kamaştırıcı bir ıııığa boğmuştu. 
Ema pencereye ynkla.5tJ ve yan aralık 
pancurlarm arasından dışarsmı seyretti. 
Pancurlarm arasmdan aUzUlcn ışık, mat 
tenini ufki haUarla işaretliyor, genç ka
dın kımıldadıkça, ziya huzmeleri hazan 
pek cUretkA.r ve mUtecesırls olarak, 
pancur çubuklarmm gölgede bıraktığı kı
smılan t§ığa boğuyordu. 

Ernanm zihni alt Ust olmuetu. Kendi 
kendine "aakin ol kızım!" demekteydi. 
"Evvela sinirlerin sakinleşsin. Acele l§o 
şeytan karışır.,, 

Pencerenin önünden çekildi ve gene 
çırçıplak divana oturdu, biraz sonra da 
uzandL Bir clgara yaktı, ellerini ense
ııine koydu ve sırt üstü, bir dizini bUkUp 
öteki bacağını uzattı, düşUnceyo daldı, 

Dakikalarca böyle kaldı. Sonra birden 
doğruldu, ayağa kalktı. Hareketlerinin 
çabukluğu nihayet bir karar verebilmiş 
olduğunu anlatıyordu. 

AlelAcele duo yaptı. Bir yandan §arkı 
mınldanırken dUr.ıünüyordu: "iki nokta 

hakkında sarih malCUnat edinmlt bulu
nuyorum. Zehirli gaz sımnı satan Vey. 
gclınandır. Smoklng ihanet ediyor. Be
ni ele verdi. Şimdi harekete geçelim.,, 

Biraz evvel sırtından etkardığr robu 
tekrar gl)crek otelden çıktJ. Kollöre Ue 
beraber yemek yediği lokantaya bir tak
si ile giderek her zaman kendilerine 
hizmet eden garsonu buldu: 

- Biraz evvel bir telgraf aldan. Der· 
hal Brllksele dönmem llzmı. Bu akoam 
mülAzlm Kollöre gelince kendisine aöy
lcr misiniz? 

- Bau üstüne efendim. 
- KcndlBine, aceleden bir mektup 

yazmağa bile vakit bulamadığımı, fakat 
BrUksele vanr vannaz mektup gönde • 
rcceğimi ııöylereiniz. Merak etmesin; 
beş allı gUn sonra dönerim. Mektuplan 
buraya göndereceğim, k~ndislne verlr
einiz değil mi? 

- Hııyhay efendim. 
Otele döndü. Hesabını istedi. 
- Birkaç gün için Parl8tcn ayrılaca

ğJm. Fakat dairemi muhafaza ediyorum. 
E§ynlc rımın bir kısmını burada bıraka • 
cağım. 

- l'ekt efondiıiı. Biletiniz ve bagajla. 
rmızla meogul olalım mı? 

- Hayır. Otomobille gidecP.ğim. 
- Mektup gelirse hangi adrese g6n· 

derelim? 
- Burada saklnyınz, dönUşte alırım. 
- Soran olursa? 
- Gezintiye çıkı) orum, Luar ,fi&tosu, 

eonra Montekarloya inmem de muhte .. 
mel. 

- Peki efendim. 
Saat e,te fiik bir scyahııt kosttımil 

Ue otelden çıktı. Yanma bir tek bavul 
alını~. Otomobilini "Bugatti,, acentesi 
önünde durdurarak indi. 

- Arnbayı bir hnftn için size bırakı
yorum. Fabrikc.da bir gözden geçirilsin. 

Bir taksi ile şlmııl ganna gitti. Bir
kaç dakika sonrn Beilin okBpresi, casus 
kndmı gcn-ernt fon Rogviçe götUrUyordu. 

Ayni glliu1e ve a a''l yukarı ayni sa
atlerde kolonel Gero yUzbagı Bcnunyı 
yıınma çağırmı5tJ. 

- Bir ajanın raporu var. Evveli em
niyeti umumiyeye göndermcğe karar 
vermiştim. Fakat ikinci defa okuyunca 
beklemeyi mUnaalb gördilm. Malfımat 

pek müphem. Daha sarih mnlrımat elde 
edersek rııponı emniyeti umumiyeye 
veririz. Bakınız. 

Kolonel, mUlfı.zlm Kollörenin o sabah 
daktiloda kopya ettiği raponı uzatıyor
du. Benua alıp baktı. KAğıdm köşesinde 
"Pn. 236'' işaretini g5rünce söylendi: 

- Rapor Brosllofun ha? 

- Evet. 
Benua okumağa baııladı: 
"!lc\'luk mcnb&lardan öğrendiğime 

göre Alman casus te!'jkllab gcycn hafta 
Parbc bir casus lwlm eıe' kctrnı,ttr. Ka. 
dın ık, kibar ta\ırlı, otuz otuz beş yaş
larmdaymış. Parlat,e hangi mesele); ta
kip cdcccğ1 blllnmlyor.,, 

Benua nunldandı: 
- Evet, rapor pek müphem. Ben de 

beklemenin mUnaııip olacağı kanaatin -
deyim. Belki de bir palavradır. 

- Palavra olduğunu sanmam. Rapor 
üzerinde eepy dil§Undllm. Ne neticeye 
vardım biliyor musunuz? 

- Bu casus kadının Parise gönderi
l~lyle benim Mörzclberg hadisesi ara -
emda bir mUnaaebet mi buluyorsunuz? 

- Evet Yalnız bir nokta Uzcrinde 
mUtereddidim. Rapora nazaran kadın 

siz daha Mörıelbergdeykcn Berlinden 
ayrılmı§: 

Kolonel biraz durduktan sonra devam 
etti: 

- Bu kadar mUphem malümatla Pa
risto bir kadmı aramağa kalkısmak bir 
araba aa.man içinde bir iğne aramak ka
dar zor bir f§ ... Brosilofu tanır mısınız? 

- Şöhretini lgftUm. Ahlaksızın biıi ... 
- Bana kalırsa tahkikata o taraftan 

baılamalı. Kurnaz herifin biridir. 

Elde ettiği malumatı dirhem dirhem 
satmak ltlyadındadır. Bu casus kadm 
meııelesindo de bildiklerinin ııporda 

yazdıklarından çok daha fazla olduğuna 
kaniim. Herifi söyletmenin yolunu bu • 
lalım. 

--sanırım kl bundan btı§ka. çare de 
yok. Ne yapalun? bu iele ııen meıgul o
lur musun? 

- Emredersiniz. 

- O halde Brosiloflıı. daiınn temas e-
den arkadnşln görügUnUz. 

- Peki efendim. 

- Aklnna golmi§kon sorayım: küçük 
kız ne oldu? 

- Meıı'ud olduğunu sanıyorum kolo -
net. 

- Tabii, çünkU ııiıi ııeviyor. Ya ııiz? 

Ytizbaşı ııUkCıtu tercih etti. 

- Sunlimde ltlzumsuz bir merak ve 
tecessüs görmcmonW lııterim. Himaye
nizdokl genç kız ayni zamanda teıkilltı
mızm da himayesinde eaytlablllr. 

- Sizden bir §ey rica edeblllr miyim? 
Kolonel? fakat vazife dıtmda ... 
- Tabu değil mi? 

(Devanıı var) 

11ır.ı ıım2ooınum ILEIDD IUE~r.EJD•••m• ... ~ J -: • • ~·:.. ·~ .... *' ' ·... , 

Sen buradan gitmemlo olsaydın ben bunlnn sana yine bir mek-
tupla söyliyecektim; çilnkU konueurkcn beni nilktelerlnle, o oam

panya gibi köpllren zck!nla mat etmenden korkardım; fakat mek. 

tubumu okurken dUgUncceğlnden eminim. Cıuum, ruhum knrdeolm ! 
Allnh snııa, bahtiyar olman için her !jeyl bahşetmiş, een de saade
tini tepme, lkinciteşrin gelir gelm(!Z Parls'e dön. Kibarlar 6.lemlnin 

( ••• 

Milqon gözükmüştü; 1 om gö 
rini aç, diyordu.m, kendime 

çavuşluğu kabul et ... 
- 22-

Anla_şıldığına göre Morgan gunun 
birinde bankı:ıdan içeriye ıdalmış ve he f 
sabı carisinden 27300 dolar fazla para· 
yı alıp sıvışnuştı. Elpaso inzibat çavu. 
şu Morgamn geriye gelip banka def· 
terlerinin düultmc ... ine yardım etmesi 
için 5000 dclar mükafat veriyordu. 

Kafamı şöyle bir yokladım. Galiba 
Mister Bek Morganı tanıyordum.. Bu 
adamın Texasta ıda bir resmini görmüş· 
tüm. Sığırtmaçlar kendisine Beki laka
bını vermişlerdi. 

Kendi kendime sordum: 
- İnzibat çavuşu sıfatiyle şu herifin 

peşine düşeyim mi?. 
Yakaladığı~ zaman cebinde 5000 do

lardan az parası varsa, belki mevud 
mükafatı isteyebilirdim, fakat 2730G 
doları cebinden taşıyorsa ,ne yapacağımı 

kararlaştırmak meselesi biraz zorlaşa. 
caktı. 

Postahaneden çıkınca doğru beledi
ye dairesine gittim. üstünde ''inzibat 
çavuşu,, levhası asılmış bir kapıdan 
içeriye daldım. 

Oda bomb-cştu. 1çcrde eski moda, 
Nuhi nebi zamanından kalma, koca· 
man bir masa ile yalnız iki sandalye
den başka hiç bir şey yoktu. 

Duvarlarda postahanede götidüğüm 

gibi bir çok ilSnlar vardı. Hepsi de, 
adres bırakmadan sıvışıp giden bir 
takım genç kabadayıları bulanlara mü· 
kafat vaadediyordu.. Vaa:dedilen pa
ralar 50, 100, 5000 hatta 10000 dolara 
kadar çıkıyordu. Masanın üst gözünü 
çektim. Burada da aşağı yukarı '200 
kartpostal vardı. Hepsi de ayni veçhi· 
le sıvışmış bir takım delikanlıları ge
tirenlere mükafat vaaıdediyordu. 

Tamimlerin bir kaç tanesini battan 
aşağıya kadar okudum. Hiç bir haber 
vermeden gitmek nezaketsizli~inde bu 
lunan bir çocuğunun Oklaboma istika
metinde sJVIştıkları zannediliyordu. 

Kendi kendime söylendim: 
- Tom, gözlerini dör aç. Şu çavuı· 

tuğu kabul et te hele bir ba'k bakalım. 
Ne olur, ne cimaz ! 

öğleden sonrayı mükafatları hesap 
etmekle geçiştirdim. Yekun tamamı 

tamamına 87650 dolar tutuyordu. 
Gözdeki kartların yekunu da 40,000 
doları buluyordu. llanlardan anladığı· 
ma gö:e, bu adamların bankalardan, 
trenlerıden, ekspres tirketlerinden, hü· 
'kQmct posta arabalarından ve emanet
çilerden agırdıkları nakit paranın mlk· 
tarı 100. 500 dolardı.Bu yckitna kaldı
rılan mücevherat, tUccar eşyası, 205 

ba§ at, 9 katır vesaire dahil 
Malları da şöyle bir hesap ede 
şağı yukarı 250,600 dolarlık b 
vet beni bekliyordu. Bu paraY1 

macılar bana temin edemiyecek 

5000 doları muhasebecilerin 
gibi, evvelki yekunlara ilaveden 

nakli yekun edince Dewey inıi 
vuşluğunun 27 5,000 dolarlık 

kiın tuttuğunu anladım. 

Milyon gözükmüştü. Şimdi 
sem, vazifeyi alabilecektim. Şıl 

!ardan gün<le bir ikisini veyab 
tanesini yakalarsam, :senginliğifl 

nu tutmuş olurdum. Kararımı ~ 
ban~aya gittim. Müdür gecelet1 

kada yatıp binayı muhafaza e 
takdirde maaşımın artacağını •6 

Belediye kAtibi yeni vazif eııı 
resmi muameleyi yaptı ve bal1' 
veçhile yemin ettirdi: merasifl1d 

ra ıda inzibat çavuşlarının goi!l 
taktıkları nişanlardan üç tane 1 
Birisinin ortasında kocaman 
banca kurşununun açtığı çirkin 
lik vardı. ikincisinde bu delildel 

çoktu. En sağlam gibi görUnt0 el 
cüsünün ise, kenarları çeltik ~ 
Nişan1ar bana pek uğurlu gibi 1 
medi: bunları takmıı olanlar, \1 

luğun daniskaııına çatmııtardı· • 

Bir kaç gün ıonra, banka>" ~ 
mUdUrle kasaldarı gördüm. 

Bek Morgan tarafından ııoyııl 
ğuna kanaat getirdiğimi, ııe0 

nerelerde dolaıtığını bildiğiıısi bit 
dim. Onu yakalamanın iyi 
yapacağını ilave ettim. Morg.O 
n epey titretmit olduğun:da"
hemen 'kabul ettiler. Aııl bOI 

den mesele de ıuyidu: Bek ~ 
çin mükifatı Elpaso'nun in.ıılJIC 
vuşu vaadediyordu. Ben esasen 
ııaslı olduğumdan bu banka 
nı yakalamak ıuretilc mUkif•t 

benim hakkımdı. 

Altımda mükemmel bir at 
Osage memleketine gidiyordıJCll' 
culuğumun ilk geceıini, ıelıi~ 
luğunu bitirip te bütün 111 Utl 
cebime indirdikten ıonra, ~~ 
yUz binleri nerede bulabilcGe ıııı 
ıünmekle geçirdim. Belki de el~ 
mükafatların arkası kesilrfliye , 

1 de' beni ıonuna kadar me§gU e 
1 

(DC' 'aJU ..... rJOOOtml!lEJ 00 l!Eaa:fl , 
ltı o muhteuom Korniş yolundan gl>rdUk; ııanki bir peri 
çıkmı§. ıı• 

Allabaısmarlııdık, karde§çlğim. Mektup yazmazsanı b3-o)i 
bu seyahat cıınasmda kendi i§lerime aynlacak bir lnıtıı ) ~ 
v:ıktini görmek, hissetmek, gördUklerimln ve hlsııcttJ1'le ıı• 
zctlne dalmakla geçiyor. Onlan da sana anlatmak fçiıı 
renklerine bürUnmUg olmalarını bekllyeceğim. 

bizi birtakım kayıtlar altına nlmasmdun, bizi sürüklemesinden §ik!
yct ediyordum ama bunlar sizin için lll.:ımn, çünkü blribirinlzle pek 

sıkı!ıkı Ya§ıyorsunuz. Ev~ bir kadnun da kendine göre nazı, işvesi 
Çeviren ı NuıruBDah 
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olmalıdır. AUesl an.smdan arasıra ayrılıp da kendini aratmıyan bir 

kadın bıkkınlık verebilir. Benim blrkaı; çocuğum olursa _ bunu 

saadetim için çok temenni ediyorum-, yeminle söyllyeyim ki on. 

lar biraz bUyUdUktcn eonra ben her gün birkaç saatimi yalnız kal

mak için ayıracağ'ım: çünkU insan kendini herkese, hatt! çocukla
rına anı.ttırmalıdır. 

w Allahaısnıarladık, benim kıskanç kardeşim. Bilir misin ki baya
gı bir kadın, sende böyle bir kısknnçlık hissi uyandırdığı için ifti-

har edebilirdi. Ne yapayım ki ben ancak elem duyuyorum, çUnkU 

ben bir aile nnnesl ve samımı bir dostum. Binbir §efkat. Böyle ka. 

çıvcrmiıı olmıını mazur göstermek için ne yapaı san yap: sen belki 
Fclipe'dcn emin değilsin ama ben Lui'den eminim. 

xxxvn 

Baronnc dö l\lakumcr'dca Vikontes dö l'Estorad'a 
Ccno\"a 

Benim cici gUıelim, gönlUm biraz ltaıya'yı görmek istedi, Ma-

kumer'i buralara ıUrUkledim; Sardunya'dakl arazisine dair tasav. 
wrlannı ba§ka bir zamana bıraktı. 

Bu memlekete bayılıyorum, doğruıu. Burada kiliselerin, bllh88· 

sa kUçüklerlnln öyle zarif, 6yle qıkane bir halleri var ki bir Pro· 

testan kadınını bile imana getirip katollk eder. Makumer'e bay

ram ettiler, kral öyle bir adamı tebeaaı araısmda gördUğUne pek se

vindi. lstcsem Fellpe'yl Sardunya'nın Paris elçillğine tayin ettir

mek kolay iş: ııarayda herkesten bana iltifat iltifat Ustüne. 

Bana mektup yazarsan Floranea'ya gönder. Benim sana hor §C

yi uzun uzun yazacnk vaktim yok, Paris'e ilk geldiğin zaman hep-

sini nnlıılırun. Burada ynlnız bir hafta kalacağu:. Sonra Livorna 
tarikiyle' Floransa'ya gidip bir ay Toskıına'da, bir ay da Napoli'de 

kaldıktnn sonra ikinciteşıinde Roma'da bulunacağız. Birincltcorlnin 
llk on beş günilnü Venedik'te geçirdikten sonra Milano ve Torino 

tarlklylo ikincikanunda Parls'e döneceğiz. Biz !ırklar gibi eeyahat 

ediyoruz: gördüğümüz yerlerin yeniliği bizim dUğUnUmUzu de ye. 
niliyor. Makumer daha İtalya'yı bllmezmtı; biz de mcml~kcti cvvc-

,•e 
\"lkont~ı dö l'Efltorad'dan Baronne dö Makoırıe ~1' 

0 tsf'P'" 
Gllzellm, Marsllyadan yazdığın mektuba cevnb 11 

Şantplör'e oldukça uzun bir cevab yazmıotun. §imdi '~tıl"".u1 
gibi çıktığınızı söylediğin eeyahat, o mektubumda anlJıç!JS rrr. 
kulan gfde~uck göyle dursun, blllkla arttırıyor; bunun ısııd 
aerim Niveme'deki adamlarına yaz, sana o mektubu g rJ' 

SByledlkleı:foe göre hUkClmet, meclisi dağıtmağa 1'• .-IJll ' 
ıcı p I' 

Şimdiki meclis krala sadıktı ve aon içtima devresini, dece~ ' ~ 
zunu kuvı,oetlendlrecek kanunlar hazırlamağa tahsiS e ıç!JS 4'1 
mek bu dağıtma karan kral için bir fellket oldu. 13tzl!J1l>~ ._ ~ 
le>: ı~ui, nncak 1827 de kırkma girecek. Çok oUkUr ki, b9 "e~ 
olmıığa razı ettim, o- da rnUnnslb zamanı gelince lstifasııt~ıılıJll 1 

Vaftiz oğlun yürUmeğe başladı, yazık ki sen burada eti" t 
ı;öremE>din. Bilsen ne ı;ckerleştl, artık bana, sadece ~n~':I. 
~lr m'l.kıne, knb::ısaba bir varlık olmadığını, hisseden. i11'~..J; 
nıh olduğunu gBstercn ne cici oyunlar yapıyor. onu eıı c""
mcmcıdcn kesoccÇ'im. Bir yıl süt vermek yeter. ÇoJc c!Jl 

budnln olurmuş. 'Ben halkın söylediklerine inonırım· t>Jf t' 
Kimblllr 1talya'da seni nekadar bc.ğenml6, nckadıtr 

mişlerdlr. Bin bir se>vgi. ,,ati 
f D c t.!tJ1fl1 



&:t~ . 
~Q)e. 

~a}an . ı:ı a~u '10 k ~ n ~ 
· )enı hi · ta' ı\klın 

11 
d zmetçı kadını azarladı: 

hı'arın b ere e A~ şe? Getirdiğin ayak 
..... B ır teki cı~·aı ö . ~ nırn k .ı 1, tekı tekı san .. 
e Cı 1e' abahatim rok ki.. Oteki çift 

..... [J 
llıok "tıl rıı., . 
trırı.:d.ı lıctır/e~çnıcye çağırdı. halbuki ....._ 7· lllrmj be~ lira borç oL 

Qbii r 1 
....._ J;l. CC'A'.l<'ffin '! 

et anı-a, ıi,.;z., .. . 
~· ·•Cıı §tŞcdcıı sonra. 

' A ll\fJ ~ ~ lYJ Gi1 al if 
-.... t nne. ben 

"lanbuJd nerede doğdum? 
' ~ n a Yavrum 
' 1 nerede d ~ . 

ln'ıirde Ogdun anne? 
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~nı arınızı 
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"ot •J l:ıq anı } or ama .. 
1le k a baba 

.. :ı? endını bö mademki tizuyor 
~le cezalandmrnr-

- E§rr benden ayrılmağa kalkarsan kendini ölmüş bil NecM! 

Sevgi iy mektup 
' Sc\'gillm 1 en giinüldcn, candan itiraftır bu, 

inan ki ağlıyorum yazarken bu mektubol 
Jlangi ıık<;am olarak bu hforanm grubu, 
İnnn ki nğlıyonım yazarl•en hu mektubu? 

Tltrlycn parmaklanm tutamıyor kalemi, 
lnan ki ağlıyorum ya7.arken bu mektubu! 

Neden bir hnln. mla snrclm muhayycloml! 
Neden artı!• hltnılyor yokluğunun elemi? 

O pamuk ellerinle bu zarfı yırtacaksın, 
Belki de okumadan bir ynna atacaksın, 
Söyle bana: ne uuııan yüzüme bnkııca.ksmf 
Se\'gillm ! ağhyornm yamrkcn bu mektubu? 

l' ansız hikaye: " - Ateşinizi ıaıf eder misiniz?,. 

Seb~p 
Hakim sordu: 
- Karınızı niçin öldürdünüz; 
- Benden ayrılmak istiyordu. llalbu. 

ki ben onsuz yaşıyamam! 

iNi ~ tıı e 1n1 '1 <0 o 
v~ırmnşoeır 

Birinci işçi - Demek usta başı sana 
yol verdi? 

lkinci işçi - Evet. 
Birinci işçi - Neden? 

Ikinci işçi - Bilirsin ki ustabaşı baş. 
kalannın iş yapmasını seyirle meşguldür. 
Ben de onun gibi yapıyordum. Kıskandı 
ve kendi yerine göz koyduğumu sandı 

herhalde! 

1NJ aı lfinHYI SU QJJ y ~ 0 
- Evet azızim ticarette para kazan

manın türlü şekilleri var. Fakat namuslu 
kazanmak istersen yolu ancak bir tektir. 

- Nedir o? 
- Namusunla kazanmadığının ben de 

farkındaydım. 

neden bıze soyu11madatı önce söylemedi. 

. ... . . 
..... # •• 
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NiKBiN AVCI 
- Hangisini tercih edersin sevgilim? 

Çizgili kiirk mii, yoksa benekli kürk mü? 

'6. lYı ~ lYI m o (b!J 

memlYlır 
Müessese sahibi iki arkadaş konuşu

JOrlardı, biri: 
- Adamaktllı bir daktilo bulamadım, 

dedi. Kısmetim mi tıe, lmlduklarım hep 
lıavai mizaç oluyorlar. lşıtıa diişkım 
olanım bulmak güç .• 
Arkadaşı da fikrini söyledi: 
- Ben de geçen sene bir kadın me. 

mur almıştım. Muhabere evrakım tas
nifine memıtr etmiştim. Aradan üç ay 
geçiktetı sonra onsıtz iş yapamaz hale 
geldim. 

- Tebrik ederim. Taliin varmış. 
- l'ok canım. Evrakı öyle karmakarı-

şık bir lıale getirdi ki şimdi aranılan şeyi 
ancak lwıdisı bulabiliyor. 1' ol vermek ka 
bil .dcJ!il! 

.e:Iinde kocaman bir sopa ile ''hayvan-
ları koruma cerniyeti.,ne müracaat etti: 

- l\fükafat istiyorum. 

- Ne yaptınız? 

- Bir kurdu ölümden k"Urtardım. E-
limde bu sopa vardır. Isteseydim ölüre
bilirdım. Fakat öldürmedim, kaççmasına 
müsaade ettim. 

- Peki kurda nerede tesadüf ettiniz? 
Hadise nasıl oldu? 

- H!dise şu: Kurt kaynanamı parça. 
lay:ıp öldünnüştü. Uzaktan imdat sesle.. 
rini işiterek koştuğum zaman kadın çok
tan ölmüştü. Kurdu öldünneğe lüzum gör 
medim. Bu seheble bir hayvanı ölümden 
kurtarmı, olduğum cihetle mükfifatınızı 
istiyonım. 

Cemiyet reisi düşünmeğe lüzum görme
den c.evap verdi: 

- Siz mükfifatınızı zaten almış bulu
nuyorsunuz. Kurdu öldürmeniz nankör
lük olacağı için kaçmasına müsaade etme 
nizi tabii görmek ıazı:m .. 

Orırne~ 
Kız ve erkek iki zengin çocuğu konu

şuyorlar . 
Erkek çocuk - Büyüyünce babam 

gibi çok para kazanacağım. 
Kız çocuk - Ben de büyüyünce an

nem gibi çok para harcıyacağım. 

Boksör - l'anlışlıkla karımın pcnyu. 
arım almışım! 

Önüne getirilmek üzere olan tabağı 
garsonun c.ebinden çıkardığı mendilile 
sildiğini görünce: 

- Ne.yapıyorsun? dedi. Dalgınlıkla 
peçete yerine mendilini kullanıyorsun. 

Garson teşekkür makamında gülümsi. 
yerek cevap verdi: 

- Merak etmeyiniz efendim, zarar 
yok, mendilim zaten temiz değil! 

- / 

- Karımzı on üç parçaya doğradılı-
nız zaman aklınız başınızda mıydı? 

- Her1ıaldc değildi bay komiser. l'ok. 
sa on üç rakamının uğursuz olduğunu 

dı'işünerek 14 parça yapardım! 
- Fransız karikali'irü -

- işte baylar, bankamızın etı emitı ka. 
sası! 

-Fransız karikatiirü -

Kadm - Koltuğu Jamir etmek Iazım 
diye sana kaç defa söylemiştim. işte mi. 

l{ndı11-Afaılcmfd senin işlerin var. Adaya ben yalmz gideyim. inan ki orada lzep 
seni düşüneceğim. 

-----------------...i!Jı:aııısı.z~:ı.ı:ı.ı"2.tü.ı:i.ı.....--.....ıı:a.t.ıwı...IU.~ı.Ju:u.A~'IJJJ.ı..---------ErJuıiz.....~t111l uuln bn1 An '.Annuı AiJ~iJoc 



12 H.A.HER - Aksam oosta5' 

Atlas· denizini Almanlar pek bedbin 
"Farkında olmadan,, 

görünüyorlar 
_... Baştaratı 1 incide 

tiği §Craıti yeniden bildirmektedir. 
Polis memuru, motosikletlerle gerek 
Çekçe ve gerek Almanca durmalarını 
emretmiştir. Hadise gece yarısından 

sonra saat 3,15 de cereyan cylemi§tir .. 
Motosikletliler emre itaat edecekleri 
yerde polis memurunun Uzeıine doğru 
ilerlemişler, memur da ateş etmiştir . 
.ı.ttihnmname, polis memurunun mer
but bulunduğu müfrezenin, Frankes· 
bad yolunu kontrol altında bulundur
mak. nakil vasıtalarını durdunnak ve 
emre itaat olunmadığı takdirde silfilı 
istimal etmek emrini almış olduğunu 
tasrih eylemektedir. 

lan ne~riyatla Pragın, B. Runcinma. ' 
nın malüm vazifeye tayini Uzerine, 
milliyetler meselesini kendi başına 

halletmek için lazımgelen tedbirleri 
esasen almış olduğunu göstermek ar. 
zusunu güttüğünü tebarüz ettirmek . 
tedir. 

Geçen 
tayyareci 

Ya•ancıhır cemiye
tine aı.u yazıldı 

M.Uddeiumumt, maznunun , bUtüI'l 
ihtiyat tedbirlerini almadan hareket 
ettiği kanaatindedir. 

Polis memuru, suçlu oldtığunu ta· 
mamiyle reddeylemektcdir. Muhake -
me safhalarını takip etmek üzere Pi· 
ezene bir sok Alınan gazetecileri gel
mi§tir. 

Muhakeme, hadise mahallinde ke· 
eifyapılması için tnlik olunmuştur. 

Rüncimnn blr hafla sonrıı 
Prağa gidecek 
Prağ, 27 (A.A.) - Hanlayn, taraf. 

tarı mebuslardan Kund, Ingiliz sefi· 
rini ziyaret ederek, Südetlerin nok. 
tainazırlarını Lord Rünciman'a izah 
etmeğe amade olduklarını bildirmiş_ 
tir. 

Londra, 27 (A.A.) - Lord Rünci. 
man 'm bir hafta sonra Prag'a gidecc.. 
ği zan.nolunmaktadır. 
.Mıllıyetıcr sluıüsil 

Berlin. 27 (A.A.) - Alınan matbu· 
atının fikrince, esaslan Prage Tageb. 
Jat tarafından neşredilen mHJiyctler 
statüsü gayri kabili kabuldür. 

Gazeteler, bUyük bir bedbinlik gös.. 
termekte ve Prago Tagcblatda. yapı. 

Halid 
~ Baştarafı 1 incide 

n) ım. Sen toz:gnhtarhğa çok yakışacak 
kabiliyette görünüyorsun. Gel, seni dol
gun ti ere ti o yanıma alayım!,, demi§, 
b!riiktc Mahmulpagaya doğru yilrümUş
lerdir. 

M<.>I ..... bu teklifi kabul edip clme

m,..kto tt>ı ~t:dUt gösterirken çantasını 

aç.nı , mendilini almak istemiş, Halit bu 
arada genç kadının çantasındaki bank· 
notJan görmüş. "DUkkAna geldik. Ver. 
çantanı taıııyayım.,, diye Melihanm çan. 
ta-sını elinden nimi§, ve kalabalığa ka· 
rııımıııtır. Halit htldiseyi buraya kadar i
tiraf etmekte, çantayı almadığını ileri 
sllt:nektedlr. 

Mahkeme Halidin tevkifine JUzum 
gönnUa, sabıkalı kadın dolandırıcısı tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

Kimya Enstitü
sünde yangın 

~ Haştarnfı l ırıclde 

son defa da bundan beş altı gün ewel 
çıkmı~ bu gayritabii vaziyet üzerine de 
gerek Üniversite rektörlüğü gerekse po
lis müdüriyeti tarafından tahkikata baş.. 
Iarum~tı. 

Yapılan sıkı araştırmalar neticesinde 
son yangının kasit eseri olduğu meydana 
çıkmış ve maznun yakalanarak müdde. 
iumumiliğie teslim edilmiştir. 

Nihayet, Alman gazetelerinin dil -
şüncesine göre, Prage Tageblatda. neş. 
redilen prensipler, meselenin esasını 
halletmeye hiç kafi bir mahiyet ar· 
zeylernemektcdir. 

Paris, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 
Fransanın bir Fransız şahsiyetini 

B. Runcimanın vazifesine müşabih 

bir vazifeye tayin etmemiş olması 

keyfiyeti, muhtelif tefsirlere yol aç. 
mı~tır. 

E?.cümle Fransanın istinkafı, bazı 

yabancı memleketlerde Fransada or. 
ta A\.TUpa meseleleri ile alnkadar oL 
mamak zihniyetini gösteren bir key· 
fiyet olarak telakki edilmiştir. 

Salahiyettar mahfiller, bu düşünce. 
leri kati surette yalanlawnaktadır. B. 
Daladiyenin son bir nutkunda bildir. 
diği gibi, Fransa, Çekoslovakya.ya 
kar§ı bütün taahhütlerine sadık kal. 
maktadır. Bu b!nnetice Orta Avrupa 
meseleleri ile alakadar bulunmaltta. • 
dır. 

Bilakis Fransa, Çekoslovakyaya 
hususi taahhütlerle bağlı bulunduğum 
dan dolayıdır ki, hukukan Çekoslo
vakyaya Milletler Cemiyeti paktı hü. 
kümlcri ile merbut bulunan İngiltere. 
nin hattı hareketine müşabih bir hat. 
tı hareket tutamamaktadır. 

Prag, 27 (A.A.) - Bcncs bu saba}: 
Almanyanm Prag elçisi Eisenlohri 
kabul etmiştir. Eisenlohri, yarın da 
başvekil Hodza tarafından kabul olu
nacaktır. 

Londrada 
gahudi 

düşmanlığı 
Kaldırımlara "Yahudileri 
öldürün!,, diye yazmışlar 

Son defa Almanya ve Avusturyada 
yahudi düşmnnhğmın arttığı günlerde, 
lngilterede de yahudi aleyhtarlığının 
eiddctıendiğini yazmı§tık. 

Bilhassa Londranrn, en fazla yahudi 
bulunan semtlerinde yahudilere karşı 
hareket dev·am etmektedir. Bu arada 
geçen gün Uç hfıdise olmuştur: 

Londranın büyilk parklarından birin
de, yere, boya ile ve bUyUk harflerle 
"Yahudileri öldürün!,, diye yazmışlar
dır. 

Gene Londrada, bir havranın duvar
larına yahudl aleyhtarları tarafından 
katran slirfilmUş, yahudlleri tahkir e
den ıeyler yazılmıştır. 

Londrada yahudi aleyhtarlarının .ha· 
rekeUeri bilhassa, şehrin şark tarafın· 

daki semtlerde görülmektedir, çUnkU 
burada ynhudiler nisbeten daha fazla
dır. Son aleyhtarlık hadiselerinden U

çilncüsU olarak ta buradaki işçi partisi
nin eubc binasının duvarlar ma, siyah 
boya ile. çengeJU haç resmedilml§Ur. 

Yahudi aleyhtarları bunları geceleri 
yapmışlardır. Bunun için polis o civar
da, fqistlerle yahudiler arasında bir 
çarp13ma çıkmaıırna mani olmak için 
geceleri fazla nöbetçi bulundurmakta-
dır. 

Bundan evvel çıkan yangınlarda dik
katsizliği görülen enstitünün makinist 
muavini Mehmet Onar bu hatası yüzün 
den vazifesinden uzaklaştınlmı~tır. Şim -
dilik 15 gün mezuniyet verilen makinist 
muavinine "istifa ederek bir daha vazi- I' 
fesine donrnemesi,, de bildirilmişti. işin. 1 
den ı;ıkanlmasma enstitünün laboratuvar I 
memuru Nacinin sebebiyet verdiğine 
hükmeden Mehmet. hem evvelki yangın
ların kendisi tarafından yapılmadı&rını 
göstermek, hem Naciyi de işinden çıkart. 
mak suretilc ondan intikamını alabil. 
mek için bir çare düşünmüş ve tasarla

-, 
Alemdar Sineması 

tKt FiLM 

Halk Kahramanı 
Kral Eğleniyor 

dığı plAm mevkiifiile koyabilmek için 
fırsat kollamağa başlamıştır. 

Mehmedin beklediği vaziyet nihayet 
birkaç g{ln·evvel son yangın günü zuhur 
etmi,; o gQn bir buçuk saat kadar izinli 
olan enstita kapıcısının bu gaybubetin
den istifade ederek - bili.hare dolabın-

lo cnım)ij>U çaııccsyı 1:0vn.•;r·-. 

da buiunan - anahtarla kapıyı açmış 
ve içeri girerek doğruca Naclnin odası. 
na gitmistir. Nacinin odasında kimyevi 
maddelerle dolu bir dolap bulunmakta· 
dır, Mehmet bu dolabın elindeki kağıt. 
lan kibritle tutuşturarak yangının .cık. 
muma sebeb oımu,tur. 

Eski btr tayyare ile Amerikadnn 
A vrupaya gelen tayyareci Dur;Ias 
l{orriban hakikat<:>n bilyük bir mu· 
vaffakıyet elde etmiştir. Fakat, ne ya
zık ki, bunu Amerikan hava te~kıHitı 
takdirle knrşrlamamış, bilakis, tay -

yarcciye ceza vererek, pilotluk ehliyet· 
namesini elinden almıştır. 

Duglas Korrigan lrlandada yere in· 
diği zamnn, Avrupaya gelmek isteme
diğini, Los Ancelos diye yola çıktığı 
halde, puslasmı ya.nhş ayar etmiş ol
mak yüzünden lrlandaya geldiğini 

söylemişti. 

Duglas yalan söylüyordu Fakat ya
lanı kendisince meşruydu, çünkü A· 
mc.rikan hava teşkilntı kendisini, 9 

, sene evvelki eski tip, içinde telsizi bi
le bulunmıyan bir tayyare ile bu se
fere çıkmaktan menctmişti. 

Fakat Duglas Korrigan bundan on 
bir sene evvel kararlaştırdığı bir işi 
yapmıya azmetmiştir. 1927 de Duğ
las bir tayyare fabrikasında maki· 
nistti ve Lindbergin, Atlas denizin~ 

geçmek için yaptırdığı tayyarenin in
§asmda çalııımıştı. 

Havacılığa heveskfu' bir genç olan 
Duglas bu tayyare ile kendisi A\TU
paya gitmek istiyordu. Fakat, o za
man için bu, kabil değildi. 

Duglas Korrigan bu arzu ile çalışı· 
yor, tayyareci oluyor ve pilot ehliyet· 
namesi alıyor. Ondan sonra da Avru
paya uçmak için hazırlanıyor. 

Fakat, biriktirdiği paralarla ancak 
9 sene evvel yapılmış eski bir tayyare 
alabiliyor. Bu, Lindbcrgin Atlas Ok
yanosunu uçtuğu tayyare tipinde bir 
tayyaredir. Bununla Avrupaya gide· 
bileceğini düşünüyor. 

Tayyareci, senelerdenberi azmet
tiği bir i§i tam tahakkuk ettir~nek 

imkanını bulduğu bir sırada terkede
bilir mi? Onun için, kendisine res -
men menedilen bu sefere, gizli olarak 
çıkıyor: 

- Kaliforniyaya gidiyorum, diye 
hareket ediyor. 

Yalnız, Avrupaya gideceğini bir 
kişiye söylemiştir: Bu da, bilyük an· 
nesidir. Irlandaya indiği zaman da. 
Duglas Korringan'ın ilk i~i, Amerika
ya bir telgraf çekmek ve telefon et
mek lomuştur. 

Tayyareci telı;rafı ,Nevyork, hava 
teşkilatı müdürüne. yani kendisine 
izin vcrmiyen adama çekmiştir. Bun
da şu iki kelime vardır: 

"T<ı§Cklcilr et m'yorunı,, 
Telefonu da bUyük annesine etmiş 

ve.: 
- H:ıminnne, sana gelirken bir çok 

hediye getireceğim, demiştir. 
Fakat, Duglnsın elinden pilotluk 

ehliyetnamesi alındığı için, Amerika· 
ya. tayyare ile dönemiyecektlr. Dö· 
nerse tevkif olunncnk. Esasen bu ce
za kendisine, bir daha böyle tehlikeli 
işlere girişmesin diye verilmiştir. 
Diğer taraftan, hava teşkil!tı Dug

lası pilotluktan çıkarırken, Amerika· 
daki "Yalancılar Cemiyeti,, kendisini 
kaydi hayat şartiyle kuruma aza yaz 
mıştır!, 

ispanyada harp 
şiddeflend i 

çok binalar alev almı§tır. Ölü ve ya. , 
ralı miktarı henUz malum değildir. 
EJre nehri sahillerinde harp 
Barselona, 27 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Ebre nehri ötesin. 
de ıleri hareketlerine devam eden 
Cumhuriyetçi kuvvetler, Gondeza ya· 
kınında kain Villalba'yı zaptetmişler. 
dfr. 

Halihazırda şark cephesinde yapıl. 
makta olan taarruz sırasında cumbu. 
riyctçiler dört bin esir almışlardır. 

Cumhuriyetçiler, Korbera 'yı zap • 
tetmişler ve Ebre nehrini, Gondeza. 
Kaspe mmtakasmın karııısmda Rl • 
barroya ile Filiks arasında 150 kilo. 
metre uzunluğunda bir sah:ıda 11 
noktadan geçmişlerdir. Sierra Fata. 
rella da zaptedilmiştir. 
Frnnkoculara göre 
Salamanka, 27 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: Dilşman kuvvetlerinden takri· 
ben bir alay Ebre nehrinin mansabi ya. 
kınında bu nehri geçmişlerdi. Bu kuv. 
vetler, imha edilmi~tir. 

Takriben 400 maktul tadat edilmi§ 
ve yüz kadar dtişman neferi boğul. 

mak suretile telef olmuştur. Mekinen. 
za cenubunda nehri geçmiş olan Cum. 
huriyctçiler, ihata edilmiş, kurmuş 
olduğu köprüler tahrip olunmuştur. 

&tramadure cephesinde San Beni. 
to çıkıntısının tathirine devam edil · 
mektedir. Frankist krtaat, birçok esir 
almışlar ve mühim miktarda malze. 
me elde etmişlerdir. 

Burgos, 27 (A.A.} - Fliks mınta. 
kasında yüz kadar Frankist tayyare 
uçmaktadır. Ebre üzerindeki bUtün 
köprüler berhava edilmiştir. 
Hücum piiskiirtutmüş 
Burgos, 28 (A.A.) - Radyo nasyonal 

tebliğ ediyor: 
''Ebre mıntakasmda Frankist kıtaat, 

dü~manr ağır zayiata uğratmıştır. Tay. 
yareler, hükOmetçiler tarafından kurul
mu,Ş olan köprüleri tahribe devam etmis
lerdir. HükQmet~iler, bütün nehir boyun 
ca hakiki bir hezimete uğramışlardır., 
Cumhuriyeteiler logiliz planını 
kabul ettiler 
Londra, 27 (A.A.) - Öğrenildiği. 

ne göre, Barselon hilkU.mctinin gönül· 
!illeri geri çekme planını prensip itL 
barile kabul noktasındaki ihtiraz ka. 
yıtları, ezcümle aşağıdaki noktalan 
istihdaf eylemektedir: 

1 - Barselon fikrince, ihraç mın. 
takaları, her iki taraftaki gönlillüle. 

HABER okuyucularının rre-
ra!da ve büyük bir alalmyla tııJ•ip 

ettikleri bu eıer pek yakında çıkı
yor. .................... ~ ................................ . 
HASAN RASil\ıl US ~ ·············-······· .............................. . 

nevilerini lüzumu kadar sarib 
etmemektedir. 

2 - Barselon, komite tara! 
tesbit edilen gönüllü neviletiDİ 
mu kndar sarih telakki et.ıll 
dfr. 

3 - Nota, deniz kontrolunun 
miyetini tebnriız ettirmekte ,-e 
kontrolü konulmamasından dol9f 
essüriınü bildirmektedir. 

Burgos, 27 (A.A.) - Hnvııs"' 
biri bildiriyor: 

General Frankonun halen 
den oldukça uzak bulunan 13 
oturması keyfiyeti, bn§kUJl1sll 
ğın, Fliks mrntakasmda Curnbııt' 
çilerin yaptıkları teşebbasc ııustl 
ehemmiyet atfedilmediğine işıııt 
likki olunmaktadır. 

Filistin 
hadiseleri 

1 
Ak~A camii inıBrı' 

öldUrUJdü 
ı fıt' _... Uaştarah ~e!I 

Londra, 28 - Filistinden . geblt 
berlcr hadiselerin yeniden vahiJ11 
hiyet aldığını bildirmektedir. 

• aıı11 ' AkkMa bil) ük carniin ını ı; 

Abdürrahim dün akşam tabanca c 
dürülmüştür. Geçenlerde Kudil5te 

Omer imamının katlinden so~ 
gelen bu suikast Araplar ara~ tiC· 
yük bir galeyan husule getirlll1; 

Hayfada Araplar bu suikaste 
bele için Yahudi mağazalartfll' 
!ar, Yahudi mahallesini bonıb31 tıi! 
dır. Sokakta tek başına görüle~ tif· 
imdi kadım parça parça cdiltı1~;1,ıı 

Yafa ile Telaviv arasında 8 ~ı 
bomba iki yahudi çocuğunu )11 

b~ ~ 
Yahudi meclisi emniyeti tefll 

-gönüllü toplam~a ba~lamı;;ttf.' 

An karada 
Merkez 

Bankasınd8 

Beyhude teU\ŞE' 
sebep oldll 1311 ~ 

Ankara, 27 (Hususi) - et -1 
şanı saat 20,15 de Cumhur!~t ı~ 
ltoz Banlcası binasında iJil 1'1ıf 

ti veren ztller çalmaya başlll Jl 

banka bekçileri ile dıtnrdtı 1 ~ 
bekleyen jandarmalar derJll!ıı J 
Jrn.nın ehemlyotll kısıoı1arııı 
şarak mevki almışlardır. ,.e' 

Yardımcı jandıırmaııır dil 
rek binayı sarmışlardır. l<ııc 1 

Biraz sonra keyfiyet tcı~ıcff 
lince zillerin kontak ııe 
çaldığı anlaşılmıştır. 

rl~ 
Yurttan k~ 

ıge eJı> 
~ Önilmilzdeki mahsul yıll bııl ~ 

kne.ı için bereket yılı 01:ırnl< J<&vılııJ / 
mektedir. TiitUnler yağınılr51ıııııf' 
poyrazdan biraz müteessir 

0
,6 'f' 

kalite itibariyle gayet iyidir d~r. Çl! 
yon kilo tahmin edıtmol<tc 

17
ere1 

mahsuller mükemmel ve ço1': 

dir. ıı/ 
• !cGrf'

1 ro: ı 
:ı,. Balıkesirde Abmedın uıı•)°' ~ 

ye, arasının açık olduğu ftı ır • .ıır ... t 
dı b ,ır 1 

yapmı§ ve iğneler baurd.10· oll)., .; 
tunu Ii'atmanm evlndeltı b fftJJ)'t 

1 

tır. Vaziyetten şilphelcneıı fi'' ,., 
yüyü heladan çıkart.mı~ ~·c ~~oıl' 
mUddelumumiliğe ver.ıni~Ut· 

kalanrnıştır. ~ 

~ Bilyük sulama fı;inln ıi:S;ıııı~ 
sınca başarılması hakkındıııtı tııJ ~ ~ 
rlyete glrmi&tir. Prosrıın1ın fll"Pf.1% 
~it kısmmm tatblkına b3şl '"' 1' J- I 
yıl Bursnmn M. Kemalpaıa (llee8"..I 

•• blll t'-,,J bey ovalarının ıslahı ırJı ,pıl 

lama tesisatı ve kanallar Y 
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CDUnkft nttshadan dcum) 

achan 
lckzn Ycl'ken bezini alırken ona bir 
o·~ ?aba sallaıdı. 

tıen tek t• • lf'lad e ını s;ıkardı, sag kolunu 
ltnar~ Alt dudağı hala titriyordu. Ma· 
$altı~ ' kendine hfıkimdi. Kaptanın 

O·a ~çılır.ış ve Gorman'a verilmi2ti. 
rıen: 

'- - lvıahon k llCte d·· ey ısmet olur da mcmle· 
'~Yit ~?ersek başıma geleni anname 

Pıt' ıye yalvatldı. 
ahone b 

1tbr1 f'lc Y aş &alladı. Artık onun da 
u ennıişti. 

-au • 
~Vttti Yaptıgınız cinayettir. Kızıl ti· 

Çot r~ diye bağırdı. 
k.a ~ ugun eti size yaramıy:ıcak. Bi!i-
ıı §ınıza d 
llzdin ert açacaksınız, Burnu· 
~Pı!~lecek, dinleyin beni 1 

- liay~· 
Sıılfü, 1 bakalım, dedi. 

Ct.:ga Ya:n sen de ıu yelkenb:.zini ço· 
d•ıtıta81 b~nl tut bakayım. Aman bir 
tı ı e d .. k . 

Vıtıctlid· 0 Ulmesin. MalUm a, pek 
h it. 
'-'orrn 

tii an çakı 
\ · Çnkın Yı çocuğun koluna sürt 

tı'l\tct 1• ın ağzı kördü. Gormanda lda 
o ı._ ·alnıa:nın• ~ d b 1 • «adar ti . • ••1• oun an aş :a eh 
~clt için ~1Y.?rd~ ki, çakıyı düşürme· 

u. Uç Yuk hır gayret sarfediyor-
hır'- ÇOcuk bir k'· k. . 
haı~ırıkıarıa oşeye çe ılmı§ler, 

tıç oırn '- . ağlıyoralrdı. Mahoney, 
l!ıcı • an; Üzere b'· ·· il ın et utun tayfalar c,r·-
01ull bit r~fında bir halka yapmışlar, 

cnı r. .. 
t>orınek için boyunlarını, 

.............. 
P.~a --d-,--. ş--ah~. 

kelleleri 
"Eh~ o,lllaııı aı ifil : M a M a 

laıı.•I\ ·l..ı tarihine dayanarak hazır. 
d uu ta 'h• llieı- bir rı 1 roman, okunmıya 

1 \' 11lcın bi kınnettedir. 
-!..'tıtk r Utnanda HABER' de oku-
~ sırın: 1 

..... • • 1 

1 "'<> 

Birbirlerinin omuzundan aıırıyorlardı. 
Ka.ptan,Gorman'ı ikaz etti: 

- Vazifeni bir erkek gibi yap, Gor
man f 

Zavallı ahçı bir karar raıesi ile sar
sılmış, çakıyı çocuğun bileğine sürtme 
ğe başlamıştı. Çocuğn damarları kesil
mişti •. Sulliv ... n yelken bezini yaklaştır· 
ldı. Kesilen damarlar kara kara duru
yor, fakat hiç "kan akmıyordu. Çocukta 
hiç kan yoktu demek. Damarları kuru· 
muş, boşalmıştı. Herkes susuyordu. A
damlar, meçhul bir ülkeden gelen ha· 
yaletlcr gibi, dalgaların sallantısına u
yarak sallanıyorlardı. Hepsinin gözü 
bu inanılmaz hakikate, canlı bir insa
nın kuru damarlarına takılı "kalmıştı. 

Mahoney: 
-Bu size Allah tarafından bir ih

tar! diye bağırdı. 

Bırakın şu çocğu, onun etinden size 
fayda gelmiyecek, anlıyor musunuz? 

Kaptan ahçıya: 
- Bir de dirseğini kes bakahın, de

di. Seıl dirseğini kes. Kalbe daha ya
kındır. 

Kaptanın sesi ıderinden ve boğuk 
bcğuk çıkmıştı. 

O'Brien: 

- Ver şu çakıyı bana, diyerek çe
kip onu ahçının elinden aldı. Büyük 
bir soğukkanlılıkla sol kclunun damar· 
larmı dirseğinden kesti, gene kan ak· 
mamıştı. 

Sullivan: 
- Bütün bunlar faydasızdır. Bari 

gırtlağını keselim de o da fazla çekme· 
sin, •delii. 

Çocuk daha fazla kendini tutamadı: 
- Allahınızı severseniz bunu yap· 

mayın 1 diye bağırmağa, yalvarmağa 

başladı: 

- Boğanmdan da kan akmıyacak, 

diyordu. Bana biraz mühlet verin. O-

~ .. 
lrc; 

RHRtOAN 
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Fransis Speyt 
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§Üyorm, çok zayıfım, bırakın biraz ya
tıp uyuyayım, o zaman ısınırım, kanım 
da akar. 

Sullivan itiraz etti: 

- Faydasız, böyle bir sırada uyu· 
yamazsın ki. 

O'Brien telaşla anlatıyordu: 
- Bir kere memlekette hastalan

mıştım.Doktor kan almak istedi. Ka
nım akmadı. Bir kaç saat uyuyup ısın
dıktan ıonra kanım akmağa başlamış· 

tı. Her şey üzerine yemin ederim ki, 
yalan söylemiyorum. Kıymayın bana! 

Kaptan: 
Kaptan: 
KaP,tan: 

- Damarları kesin. Onu bu vazi
yette bırakıp çektirmek doğru clmaz, 
dedi. Gorman §U işi tamamlayıver. 

Çocuk birdenbire çılgına .dönmüı. 

olanca kuvvetiyle haykırmağa başla· 

rnıştı: 

- Beni öLdürUrseniz, hepiniz öle
ceksiniz. Bırak beni Sullivan 1 Hortla
yacağım, hiç birinizin peşini bırakrru
yacağım I 

Rüyalarınıza gireceğim. Size ölün· 
ceve kadar rahat vermiyeceğim 1 

Behan seslendi: 
- Ayıp be 1 Kısa değnek benim 

kısmetime çıksaydı hemen kafamı kes· 
tirir, seve seve ölürdüm. 

Sulli van tayfaların teşkil ettiği hal· 
ka·:lan içeri dalarak çocuğu saçından 

yakaladı. 

O'Brien, onun elinden kurtulmağa 

çalışırken onu ldigerleri de kıskıvrak 

tut:nuşlardı. Başını geri bükerek yel-

Jack London 
ken bezini ensesinin altına ıetirmişler, 
Gorman'ı çocuğun yan~na sürüklemiş

lerdi. Birisi onun eline kocaman bir bı
çak sıkıştırmıştı. Hep bir ağızdan: 

- Vazifeni yap bakalım! diye ba
ğırıyorlardı. 

Ahçı eğildi, Eakat çocuğun gözlerine 
gözü ilişince durakladı. 

Behan, ona haykırdı: 
- Eğer bu işi tamamlamazsan seni 

şu ellerimle b.c-ğacağım. 
Bu tehdide rağmen ahçı bir türlü 

harekete geçemiyot1du. Sullivan mini· 
dar bir mülahaza yürüttü: 

- Belki onun damarlarında daha 
çok kan vardır, dedi. 

Behan, Gorman'ın başını yakalıya
rak geri büktü. 

SuUivan, onun elinden bıçağı almak 
istedi. Gorman bıçağı bırakmıyordu. 

- Bırakın beni, diye bağırıyordu. 
Bırakın beni istediğinizi yapacağım 1 

Gorman serbest bırakılmıştı. 
Çocuğun yanına sokuldu. Göderini 

kapadı, bir dua mırıldandı. Sonra, göz
lerini açmadan, zorla uhdesine verilen 
vazifeyi yaptı. O'Brien'den çıkan tiz 
bir feryat birdenbire hırıltılı bir hıç
kırık halinlde nihayetlendi. Onun dep· 
renmeleri duruncaya kadar, onu tuttu
lar. Sonra güverteye yatırdılar. Sabır· 
sızlanıycrlar, Gorman'ın yemeği biran 
evvel hazırlaması için ona tehditler, 
küfürler yağdırıyorlardı. 

Mahoney, büyük bir sükunla: 
- Bırakın onu adam kasa plan 1 de

di. Artık ona ihtiyacınız kalmadı. Ço
cuğun kanı size yaramı}ncak deme· 
mişmiydim. Behan, boşalt, on denize f 

§imdi ufak bir torba halini almış 
olan yelken bezini elinde tutmakta o
lan Behan rlizg4rrn estiği iıstikamete 

baktı. Sonra geminin parmaklığına 

doğru yürüyerek yelken bezini ve 
muhteviyatını denize fırlattı. 

RURtDAM 
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Kocaman bir yelkenli, tatlı bir rüz· 
-garla, Üzerlerine doğru süzülüy.crdu. 

Hepsi biraz evvel irtikap edilen i§le 
o kadar meşgul olmuşlardı ki, etrafla. 
nna bakmak akıllarına bile gelmemiş· 
ti. 

Kimse konuşmuyoiidu. Gemi bir 
kabloluk mesafeye sokulup, bocalayın· 
ca l<'ransis Speyt'in kaptanı, biraz ken
dine gelir gibi oldu ve O'Brien'in ce
ııedinin üstüne bir bez örtülmesini em 
retti. 

Yabancı geminin yanından bir san
dal indirilmiş, içine bir kaç kişi bine
rek, onlara doğr yaklaşmağa baılamış· 

tt, Gorman güldü. Evveli yavaş ya· 
vaş gülerken, yaklaşan sandaldan her 
kürek darbesile gülmesi artmağa, tan

nan kahkahaları etrafı çmlatmağa baş· 
ladı. Sandal kazazede geminin borda· 
sına yanaşıp ta diğer geminin kaptanı 
ilk olarak adımını güverteye attığı va
kit .cnu işte bu çılgın kahkaha karııla· 
dı. -

-SON-

Casus 
<Cevanıı n ırcnyaın 

Abdülhamid umanmda Ermeni 

Hınrak lhtil!l komiteslnln lhti

lil te~cbbüsU nasd ortaya ~ıktı 

\'8 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihlildl teşebbüsünü bütün delillerilc 
ortaya çıkardıl• halde neden nıah. 

kam oldu? 

ı 
Yirmiye yakın kişinin idam ve müeb
bet kürek, sürgün cezalarile cezalandı. 

J 

nlmalanna sebcb olan bu yakın tari· 
hin en heyecanlı ihtilfil hareketini 
HABER'dc okuyacaksınız. 

....._.....__ --------~ 

149 
• .r.ıpıl.ı 

la. tcaı- r ve mahkum olurum. Kra-
~aleı:n edersem kahrımdan ölürüm. 

•üne k ngr kollarını çaprazlama &öğ
~lirud\.i~vu§turdu. Kont bir kaç adım 

ıe::ar gC:zlerir~:.le bir ışık parlıyor, ka· 
dmm yüzünde bir yeis görünüy~Tdu. 

~----------------------------------------------------------------6irecek, üç gün perhiz edeceğim .. sem demin Haşmetpenah efendimizin 
arzu buyurdukları gibi bir istiğfar ayi· 
ni yapılsa pek iyi olur. 

Sim on. 

-; l<a;ar sizin. - dedi. 
aıuva: 

~· - Banan ı.ınden ha erede bulunduğunu bildi· 
- E hsetmiştin ı 
- O Vct, biliyorum. 
_ nu getirebilirsin değil mi? 

b 1-Icnıen ..:ı ~ • 
ıanıeu: ~ . 'Uegıl.. Karanlık basar-

~c teıcb~~1·._Güpe gündüz ele geçir
ko!l'ıs.ııa usu, kavgayı, gürültüyü, 

rın b 
turur B agırıp çağırmalarını do-

• u tehlikcı·d· ·· - 0 ı ır, mcnsenyor. 
lt~ nu zinda · . Ç'r.al; d . na getıremezsen bıze 
0lacak. U§er. O zaman her şey altüst 

?ı.taı 
d' cngr· ''B 1l'c düı:: • unu ben de istemem!., 

.undü. 
Sonra. 

'ttt ........ M~ns· .. 
bıraı- "~orı • dı:li. Bunu siz ba-

ti • '\lnız E · 
1_ }' e lcavu · mın olunuz ki, siz Mir-
ıı;~;!,,., §atak ve kral d b.. ·· .. .. ı gör k . ı a uyucu ....... N ece tır, 

asıl? 

'l' ....... llına ht 1lllpJ'c i . . ~akınız, dedim ya! Siz 
~1 bc1cıc}1~1zın b3şına dönerek akıa· 

~.t ,,ınız. 
llcn 

'or gr, Vaıu • 
l:ı~::ı~ va nın başka "eyler 

.cı nıeyd :r 
\raı,ı.., nn bırakmadan sıvıştı. 

ca .. ı a, Malen ' 
arı :Jı ,. gr ın verdiği ümitle 

e-:ı· · vşağ 
• 

1l'ordu. "B ının §eytanetine itimat 
•aıt · elki . 'rampı•· de., • dıye mınldana-

sı..... ın yolunu tuttu 
·••on k · 

~ıtıo ' onagın ~ ·· 
.. ~1 • l(enj· . "n ust katına çık-
·•·n ·Bı orad h., }'anılld a oturur, cf endisi· 

il a bulun · -orada macugı zamanları 
Otd geçirirdi. 

it Ukça . 
İ'lll-ıi1 bi genış, aydınlık, tcıt:iı dö-

ttf . r odaya · d. 
ı;ternekı gı ı. Bir kadın ger-

!.! Cngr ıc: ıt\C§&Uldü .. 
rıtsına ges;ıp oturdu. Hi· 

Malengr: 
- Bu sefer zen~in olacağımızı sa

nırım Jiyon 1 • dedi. 
Jiyon kızardı. Onun yüzünü kızar

tan, heyecana getiren yalnız ve yalnız 
böyle zenginlik fikirleri olabilirdi. 

Malengr, ilave etti: 
- Fakat bu senin elinde. 
- Bigorn'u buldun mu? Bridan'ı 

bize teslim edecek mi? 
- Şimdi bundan bahsetmiyelim, 

Jiyon. Her şeyin bir aıraıı var. Tale
belerin kavgasını seyretmek ıçın 

Preokler'e gideceğini söylemiştin? 
- Görmek istediğimi gördüm! 
Jiyon'un bu cevabında Simonun ne 

düıündüğünü an!amağa çalışan bir hai 
vardı. 

- Şüphesiz adım adım takip etme
yi düşünmüşsündür? 

- Mirtiy'i değil mi? Şimdi ne İs· 

tediğini anlıyorum. Büyücü kızının 
şimdi nerede olduğunu öğrenmek is· 
ti yorsun. 

Malengr dudaklarını sıkarak cevap 
verdi: 

- Evet .. 
- AIA !.. Fakat bunu öğrenemiye-

ceksin. Büri:lan·ı paylaşmaya razı ol· 
dum ama, Mirtiy'i kendime saklıyo
ru:n. Israr etme söylemem Simon. 

Simon acı acı güldü. Ayağa kalka· 
rak kapıya yürüdü. Kil:tledikten son
ra anahtarı cebine yerleştirdi. 

Soğukkanlılığını muhafaza eden Ji· 
yon: 

- Ne yapıyorsun? • diye sordu v~ 
hemen bir hançer kavrıyarak sivri u· 
cunu Malengr'e gösterdi. 

Simon omuzlarını silkti. O da so· 
ğukkanlıhğını muhafaza etti. Gelip Ji· 
yon'un karıısma otuıidu: 

- Ne mi yapıyorum? - dedi. Efen· 
dimin emrini yerine getiriyorum. Eu· 

- Bugün elime geçecek yahı,ıdilerin 
vay haline .. Boğacağım onları .. 

- Üç mum adıyorum .. 
Gibi sözler, salonu doldurdu .. 

Herkes, azizinden, kıymetli bildiği 

ıcylerden medet umarak, krali~enin bir 
an önce iyileşmesine dua ediyordu. Bu 
tezahürat karşısmda kral mem:\un ol-

' du. 
Bu temennilerde bulunanlara tebes· 

süm ederek: 
- Bunlar da yetmezse, hep bir ara

da bir istiğfar ayini yaparız, dedikte:ı 
sonra kendisini bekliyen ehemmiyet 
sahibi bazı senyörlerin bulunduğu mec
lis salonuna girdi. Fakat: 

- Efendiler, bugün meclis hafi ola. 
cak,. dedi. 

Bu, mecliste yalnız başvekil Marinyi 
ile, kont Valuvanın bulunacağına de. 
litdi. Bu yüzden diğerleri birer birer 
çekilip gittiler. 

Hafi me'cliste, prenses Blanşm zev-
ci ve kr.ılın kardeşi Şarl Kont dö 

l.a:narş'la, prenses Jan'ın zevci ve gen: 
kr.ılın kardeşi Hanri Kont dö Puatie 
de hazır bulunurlardı. Fakat, vergi 
toplamak yüzün.den araziler! dahilin
de harp etmekle meşgul oldukları için, 
bu sırada yoklardı. 

Lui sandalyesine geçip te oturunca 
hemen söze böşladı . 

-Muhterem dostlarım, • dedi. Ba· 
§ımıza gelen felaketi biliyor musunz. 
Krali~e hasta .. Prensesler bunun hüm· 
ma o!. uğunu söylüyorlar. (Masaya bir 
yu.mruk vurarak) gene Cenabıhakkın 
b:r insafsızlığına uğrıdık. Fakat biz, 
vazifemizi yapacağız. Bu felaket, ne 
Flıimanlarla, ne Burginyonlır'la harp 
etmeğe benzer. Bu aebeple ıize baş 

vuruyorum. Bu vaziyette ne yapma
mıı: lazım? 

Valuva: 
.._ Şevketrneap ! - dedi. Zanneldcr· 

- Evet, dcğru .• icap edenleri ya· 
pacak, adakları yerine getireceğiz •• 

Kral birdenbire elini alnına vurarak 
ilave etti: 

- Belki de bir hatada bulunduk ta 
bu felaketin başımıza gelmesine sebe
biyet verdik. Meseli §imdiye kadar 
büyücü kızın yakılması icap ediyordu. 
Biz bunu yapmadık. 

Kral ayağa kalkarak, orada gezin
meğe başlamı§tı. 

Valuva sapsarı kesildi. Marinyi de 
Mirtiy'in emin bir yerde bulunduğunu 
bilmesine rağmen titredi. 

Kral sordu: 

- Marinyi, sizi bu davanın takibi
ne memur etmiştim. Bitti mi? 

Marinyi cevap veiidi: 

• - Evet Şevketmeap.. Bitti ve kız 
mahkum oldu. 

Marinyi yalan söylüyordu. Fakat 
krnh yatıştırmak, fikrini çelmek için 
bundan ba~ka yapacak şey yoktu. Lui 
memnun olduğunu anlatan bir işarett: 
bulundu. 

- Valuva ! - dedi. Büyücü kıza ne
zarette bulunabilmek için sizi Templ 
zindanına kumandan ynpmıştım. O 
ne yapıyor? Zindanda, kraliçeyi öldür
mek için sakın gene bir büyü yapmış 
olmasın?, 

Valuva titremekle beraber metin bir 
sesle cevap verdi: 

- O gece gündüz sıkı bir nezaret 
altındadır Şevketmeap. Kcndisile bir 
kaç defa ben de temas ettim. Böyle bir 
işe cesaret edemiyeceği, cesaret etse 
de yapamıyacağı muhakkaktır. Bundan 
emin olmanızı rica ederim. 

Valuva da Marinyi gibi yalan ıöy
lüyordu. !ki dügman bi. birlerine yan 
göılc baktılar. 
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GERİ DtJ
NENLER!JE 
DEGiLiM.' 

28 TEMMUZ - l 938 PERŞEMBE 
Hicri: 1357 - Cemaziyetahır: 1 
ıı._. •• .,_ 

4,52 
ne • .,.ı .... .,. 

19,29 
Y..-st -· Otı. R1..., Alı .. ~ •al• .,._. 

3,06 12,20 16,16 1!1,29 21,22 2,47 

Lüzumlu 1 el elanlar 
Yangın: 
İstanbul için: 24222, lle:roAlu için: 44644, Kadık~y için: 60020, OskQdaz 

için: fi0G25. 
YeşllkOy, Bakırköy, Debek, Tarabya, RQyOkdere,Fenerbnhce, Kandilli, Eren

köy, Kartal, UilyCl.kada, Heybell, Bursaı, Kınalı, jçin: Telefon muhabere memu. 
~na yangın dcrr-ık kafidir. 

Rami itfaiyesi: 2271 ı 
Deniz • • 36 . .20 
Heyazıt kulesi: 4!1!l!l6. Galata yansm kule~I: •0060. 
Sıhhi lmdad: 44998. Mfiddelumumıtik: 22290. Emniyet mOdilrlOAO: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • İstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: Beyoğlu: '4783. lleşikta,: 40938. Clball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60778. 
Havagazl: lstaobul: 24378. Kadıköy: 80790. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 86. 101. KadıkOy ciheti: 60U7 

Denizyolları ' 
Jstanhul aceolellAI: 227rn. Karaköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmıt, 16,30 Mudanya. 19 Karablsa, 20 Bandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
(,,':arşıımba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

tık, 18 Bartın. 
Pcrşcm.be Tophaneden 9,30 Izmft, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

ıs. Hartın 

Pın:ır Tophanerlen !l, tmroz, 90,30 Iımit, Galatadan 8,30 Mudan)'a, 10,30 tı
mır '>ıı r. 12. Knrnrlen11., 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aya,ofya, Roma • Bizans, Yunan eserleri Te Çlnlll KOşk, Askeri MQıe Te 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi Müze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
TQrk ve IslAm eserleri milzesi: Pazartesiden ba~ka herglln saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: HergOn saat 13 ~en 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurları: Cumartesi sünlerl 13 de KOstenceye; Sah gilnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, hkenderlye. 
ltalyan vapurları: C•ıma S{lnlerf saat 10 da Pire, Brcndlıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdilrlQğQ Telefon 23079 
Semplon ek~presl hergiln Sirkeciden ıııat 22 de kalkar Te Avrupadan seleni 

ınat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir, 
Edirne postası: Herı;ün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
HergQn hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Te Samsan, U,30 da 

Eskişehir, 19,10 do Ankara ekspresi, 20 de Adapazarı. 
Bu trenlerden sant 9 da hareket eden Ankora muhtellU Pazartesi, Çaflamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MONAKASALAR: 

• İnhisarlar idaresi için 480 kilo çinko, 2 adet tm·alet taşı, 4 adet musluk 2 
ndet musluk taşı 31 adet pencere leli ve 498 kilo da i~karta çul pazarlık usulile 
satılacaktır. Arttırma, 2 ağustos perşembe günü saat 9 da idarenin Kohataşlaki 
levazım ,.c rnübay::ıat şubesinde yapılacaktır. 

l\luh11mmen bedeli 2362 liro 80 kuruş olan G kalem muhtelif eh'adda çam 
dilme ile 800 demet 4 metre boyunda bnğdadillk ç:ım çıta 29-7-938 cuma günü 
saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki salınalma komisyonu tarafından 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

GEÇEN SENE BUGDN NE OLDU? 
• Çin ordusu panik halinde, bir Çin generali ordusile licraöer Japonlara il. 

ilhak elli. 

...,_~ .. 
EM~A&.I ~l. 0\JLONAPf 

Stl'l\I)( 8iR 8ALl"4A 
A"ı"'A C.ÖNC>fR~ • 

ceGi~. 

B8Yı.:JK MtJK'\FAT 
• POYRAZ. 

GEMİSİNE M0~A· 
CA'~T f()İLJw1e • "' 

. '-İDii .. 
MiSKıN \IE ~ORK~t< 
OLM~MAl.lt>İR. 
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~ 
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18,30 hafif müzik, Tcpebaşı ııııl 
bahçesinden naklen, 19,15 spor 

9
? 

lerl, Eşref Şefik tarafından, 1 .0 
haberleri, 20 Granvlç rasaıbane5~~ş 
len saat ayarı, Sadi Hoşses ve 11 i0 
tarafından TO.rk musikisi <51~145 
raciar), 20,40 Hava raporu, IJY 
Rıza Do!rul tarafından ernpça ,ı 
~aat ayarı, orkestra, 21,30 seın~ııP 
ses ve arkadaşları tarafından f.!I 
kisi (Hüzzam, Nehavent, Jlicaı:)ı ~ 
ser, Novolniden naklen orkeS!~ I' 
50 son haberler ve ertesi ı;iinU 
23 saat ayarı, son. 

Bl7n .4.19RŞTE: I r ~ 
ı.ı ıı , 

18,25 askerl bando, 20,5 şar 10 
sil, 22,45 sigan orkestrası, 24, 

BF.lll.IN: ,,ıb' 
19 bando, 21,10 varyete '\"C 'st 

halk havaları, ve hafif müzik, 2 

RO&l.4.: a 
flf fil 

20,30 orkestra, 21,30 ha 
11

1, 
temsil, 23 şarkılar, 23,30 caı:b' 

VARŞOl'A: ııt1• 
18, cazbant, 19,10 halk b11"~r'c 

rktS serenatlar, 20,40 :ıalon o 11cı. şarkılı konser, 23 radro orkcstr 

150 B'flRfDA' N ~ 
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BfrRtOAN 

----------------------------------~~-------------------------...,_,,. Bı..ı sırada kın ve garezleri sevgiye 
galebe ediyor, denilebilirdi. 

Valuva: 

- Şevketmeap 1 Davaya daha baş· 
}anmadı 1 - dememek için dudaklarını 
ısırdı. 

Marinyi de: 
- Şevketmeap ! Büyücü kız Tampl 

den kaçtı - diye bağırmamak için ken
dini yedi. 

Bu haberlerden müsterih görünen 
Lui tekrar yerine oturdu: 

-Ma9em ki, büyücü kız mahkum 

oldu, hükmün derhal yerine getirilme-
• si lazımdır. - dedi. Bu hükmü büyük 
bir merasimle yerine getirccegiz. Hal

kın da görmesini temin için Grev mey· 

ıdaoında yapmalıyız. Valuva 1 Emin ol

mak için bu gece Tampl'c gelecek ve 
büyücü kula görüşeceğim. 

Valuva kralın bu isteğine cevap ve· 
remcdi. 

Kral ayaga kalkmıştı. Sevinç için
deydi. Kraliçenin iyileşmesi için mec· 
lisin verdiği kararı bildirmek için koş

tu. 
Marinyi ile Valuva sanki birbirleri· 

ne bir şey söyliyeceklermiş gibi bir 
kaç dakika bakakaldılar. 

Ortada ikisini yakından alakalan
dıran bir tehlike görü~üyordu. 

M.arinyi: "Kral bu gece kızı Tampf 
de bulamayınca Valuva'yı şeriki cür
mu ıdiye yakalatır. Hakikati ifşaya fır
sat bulamazsa mesele yok . ., diye dii

ş.;nüyor, Valuva da ölü.nünü görmek

le çok ırüteessir olacağı genç kızı ak
şama kadar ne yapıp, yapıp yakalama· 
yı kuruyordu. 

Marinyi kral gibi, kraliçenin dairc
ıine geçti. Valuva da, mutadı veçhile 
hüyük bir muhafız kıtuı refaketinde, 

S"nt Antuv<>n köprüsii yakırıındaki bü
yük Sent Katerin sokağmdaki konağ-! 

dön:'lil. 
Burası, o devirdeki senyörlerin ctur-

dukları yerler gibi, icabında bir muha· 

saraya mukavemet edebilecek bir şe· 
kilde yapılmıştı. Kontun maiyetinde 

bir çok asker ve asilzadeler vardı. 

Luvr'da olduğu gibi, konağın et.rafını 
büyilk bir geniş hen:dek ıseviriyordu. 

Binanın muhtelif kısımlarının üstü ge· 
ne mazgallı surlarla çevrilmişti. Bu
ralarda, bekliyen nöbetçiler hayalleri 
andırıyordu. 

Kont içeriye girince mutemedini ça
ğırttı. 

Simon Malengr yanına girdi. Bu 
her zaman, gece gündüz konakta bu
lunurdu. 

Simon konakta vekilhar~lık vazife
sini görüyordu. Uşakların nefretini, 

askerlerin hakaretini kazanmış bir a
dam olmakla beraber, Bigornla konuş· 
masın<lan da anlad ığımız veçhile efen· 
disinin aleyhinde dolaplar çevirmek
ten, zengin olmaktan başka bir şey 
düşünmez ve planlarını büyük bir 
;şeytanetle tatbik sahasına koymaktan 
geri durmazdı. 

Valuva: 

- Fena haber Simon, - dedi. Saray
daki mevk:im ve hatta hayatım tehli
keı:le. 

- Kaçmak lazımsa hazır olduğu· 

muzu bilirsiniz. 

-Ka;.tr.ak mı? Belki de işimi~ 

sonra bu olacak. 

Meydanı Marinyi'ye bırakacağız. 

Onun galip olduğunu görerek utancı· 
mızdan yerlerin dibine geçeceğiz. Fa
kat daha her şey b:tmiş değildir. Sana 
güveniyorum Simon ! 

- Emrediniz monsenyör 1 Har.atımı 
fedaya hazırım . 

- Hayatına taalluk eı:len bir şey 
yok. Sadaketini bilirim. Alçak Big,.rn 
gibi en küçük hir ihanetini görürse!"'l .. 

- Beni astırabilirsini:r.. J:Eendimize 
şunu arzedeyim ki , eski arkadaşım 

Bigorn'un ihneti de eskidir. BugUn 

sag ve ınç o an ıgorn a en mu a- e ım urmetımı an atm ıç ~ 

yese edilemem. O saglam ben hasta- dururken gozlerimden bir şey k3Ç 1,-
lıkh biriyim. Bu bir çok yeni §r.yler oğrenınerf1' 

- Ne demek istiyorsun? rar. 
- Şunu efendimiz. Ölmesi için bir - Hem pek çok... ~ 

adamı ölüme mahkum etmek kifayet - Efendimizin hizmeti için oJdLI ııd' 
etmez. Kont ıdö Valuva, bana emin ol- göre "Pek çok,, azdır bile. BU. ~eıs' 
manızı isterim. İnsanı korkutmaktan büyücü kızın nerede olduğunu bıl ticlJ 
ı;adaketi okşamak daha iyidir. insan- bu yüzdendir monsenyör. Siz ye etİ' 
fara ancak bu §ekilde iyi iş gördürmek öğrenmek için belki de bütün set"~ 
kabildir. nizi feda ederdiniz, değil mi? işte• tıi' 

- Sen bana sadık mısın? şimdi genç kızın nerede olduğunll 
- Evet, monsenyör, bana her sene liyorum. .. Ut"' 

yüz ckü kazandırıyorsunuz. Bu lütfu- Kont Valuva kızardı. Ckldi yu; 11ıJ 
huz beni hem size minnettar etmiş, hem de bir merak belirdi. Biran k~d~ıı J., 

de sadık kılmıştır. müthiş adamın karşısında sessıı 
- Sana iki yüz ekü kazandmrsam 

sadaketin iki misli artacak öyleyse. 

- Şüphemi var ... Fakat ben o ka
dar tamahkar değilim. Kanaat sahibi

yim. Kazandırmasanız bile sadakatim 
eksilmez .• İstediginiz anda Bigorn'u 
ellerini ayaklarını bağlıyarak getirir 
ve size teslim edebilirim. 

- Bunu yapabilirsen yüz ekuyiı 

cebinde bil, Malengrl 

-37-

MALENGR'LE GIYON 

Sinıon başını kaldırdı: 

- Ben daha iyisini yapabilirim 
rr~nsenyör, - dedi. Bigorn gibilerinin 
ehemır.iyeti mi olur .• O kendisine kin 
beslenmeye tenezziıl edilemiyecek düş 
künün biridir. Onu siz bana bırakınız 
hakkından gelebilirim. Siz müsterih 

olunuz. Bigorn'un ölümiı yaklaşmıştır. 
Bunu size haber verirken büyük bir 
sevinç duyuyorum. 

Ona sen de mi düşmansın yok-

Ben mi? Aııla 1 Fakat sizin hiz-

nıe~inizde bulunurken dostunuzun 
d-ı~tu, düşmanınızın düşmanıyım .. 

Ona karşı sevgim veya düşmanlığım 

t1üfli düşmanlık ve sevgidir. Yuksek 

sevgi ve düşmanlıklarım karşısında da 

Ut;')H .. 6 'h& • 

. orn i eriye gırerken: 
l l 

1 1 

Malengr ilave etti: . şiıı" 

- Elimizden kaçan güvercifl
111 ıırôi' 

diki yuvasını biliyorum, ın°11•5~ ıeri" 
Elimi uzatır uzatmaz size bUyııcil 
en giızelini getirebilirim. 

Kont geniş bir nefes aldı. tıi' 

Malengr yaklaştı ve çok alç'ıc 
'Deslc: lgıfl'' 

- Biliyorum. - dedi. onu çı 11 ı;tıi' 
sevdiğinizi biliyorum. Heın ah; bıl 
denilecek 'kadar. Fakat bu sıra 011ı.1ıl 
aşk menfaatinize uygundur. ,ıı# 
Marinyinin kızı olması intikarf1 .. 11 al' 

rası.. ı 
nıza yarar. Onu kollarınız a ı,ıflıJ · 
makla bu intikamı da almış oııır!I pte~· 

Valuva içini çekti. Bogazının z;ll 0ı.ıf 
mediği bir hıçkırıkla yırtıJdığıl1ı 
d ~ u. • şe> 

- Sus. - dedi. Olmıyacak bl~jr ıt1' 
lıülyaı;iyle aklımı karıştırma· I< ıı1' 
san kalbini bundan fazla ezece ge'' 
şey olamaz. Bu büyücü kız, 'b\l 1'l1ıı.ııı' 
muhakkak Tampl zindanında 
malıdır, Simon 1 

- Anlryamadım. 

- Kral göreceğini söyled_i·,et f'~ 
- D:meyin ! O belde vaıı) ,. 

nazik... • 511'1' 
- Simon ! Mirtiy'i kendiırıe uJ1~ 

sam bu gece tevkif dtlilir, fi' 
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Çaeç: y k. !hl ©ıft@l~ o 

. ~ediye kazananların 
1~1hllerini neşrediyoruz 

lcd tcııırnuı ta 'hl' 

'

Ctkcn rı ı bilmecemizi hal- ı 
rcarnirrı. d k' k J4- ız e ı gu yaruışları 

lll:lflldı: 

l ..._ E 
Ilı · vin ba 1 rcırıdcn ta arının pencerelerin 
' ınanas bi • rz r tarzda yüksel-

2 .... 
dcıı 13ahçe ka 
ı:. Yolun b' pııının ve garaja gi-
,ı ı._d ır oto- bil' • 
~ ar d ••• o ın cıremiyecc-

ar oJuıu. 
3..._ 

doğ Garaj ka 
lr lrıı a~ılllla pıaının, garajın dışına 
,ı ~ ııı lizı k .. 

ası. m en, ıçıne doğru 

no"u 
t 

1( BiR ŞiŞE KOLONYA 
k' be ıııci: Abd 
'°°kak. Ullah Bekir Sa~aklı Tür· 

Ortl' #\ 8 
Oy BiR ŞiŞE KOLoNY A 

i<AZANAN n· ~ itine· 
art '' ı: Leına 

·~o. 20 n Doğanay, daimi 

~er 
~r Yıldızın bir 

ı 019esi vardır 
er ~'a ......._ . 
~ ı>anıar d~- Bll§taratı 9 WICUd• 

liar/beti Presto ardır. Mesela uzun za. 
nıti 1 lı.1ay0 fiinı n Fosterin gölgesi olan 
tit>Q d~ öğrtruni ~an makineyi idare et. 
?tıa~ fılrn tevr· ştır, gölgenin vazifesi bi 

k ~\'el.aya sa 1lıneğe başlanınca derhal 
ır =~ısiJıd sanıır. 
·~1 A. en Yuk 
ile kad lldre di~ d kanda bahsettiğimiz 
da. A. ar hu rn ° torudur. 1929 senesi
ılllld:erikadak~slekte çalışmıştır. 1929 
bu a n llıtslett deın~~ur malt buhran yü 
ııu telam birr-..1.. ğı~tınne~e mecbur olan 

Utt ·\vf\lan 'b· 
~aPtı 11• Orada .gı ı Holivutun -yolu-
heili~~ııra birk hır nıUddet figüranlık 
''töige 11'iı ~C.YJ!dızı birden andıran 
tdet1te'' <>ldu. y Yış noktalan yfizfinden 

"ktor ~ bu akt=eM~k Kreaya gölgelik 
der 'e endisirıe akt bır mukavele yaptı. 
~n ~.\'er~ 

0 
örlük sanatı hakkında 

Cvıı,. 1~letini ;...ı da buna mukabil yıl
lh., .. eıer '-ı.ıavj ed . 
""1t i t • kendiler· eccktı. 
tın fı~~ler. Çij 1 ~e. Ytldızlara benze 
~r~ ranıık Ya nkU bu benzeyİ§ onla
ıı~jrı_ e roııer 1Prnalarına yahut ikinci 
ı .. -.e b" a rnaı 
"""ad· llYü.k b' arına mani olur \'e 
ıı,_l Uşıı..... ır aktör Olmak ~ 'tl .. ki\} dun ""lir. Vi!y umı erını 
1 ı t gölgesia· anı Ho,·er, Edvar Ar. 

tı 1ı>k1 ır. Ve a · 
ııı t . sına ~ Ynı aktöre de tıp. 

~ ı~rı~tın~c Çok h • ;Aktör, gölgesinin 
• lıı~§ırlcete ta\'., ans olduğunu bildi. 

t~ r. "'ndc ~ · cıssut etnf · 
ı... ~ \·e golgeye b' ı~ ve çe\Tılen 
;:~~ ;11llıişti, Fak ır mahkeme azalığı 
~ at\trt at-arından . a~ rejisör Vilyamı 

"~ h~actı. kar 
1
)
1
'1 gbrülccek bir yc-

ltt · ..,.veb an ık b' k~ 
lıı rr(l Olaraı. d ır ·osecfe bırak-

:t<> • " teb· " a ''Ar. . 
" 'ttciJ ıleceg"i b' --6er Vılyamı her 
"I~ er b ır , ... 

ırı, U rotu· r:- .ı .. re oturtursam 
l ~ıı c.d"a A 

".q loıhua~:der .. d'Cf i. r rmoldun oyna-
~ ~t ol . tutulan st . . 
f: l&elik abılen &"! atıstıklere göre sa-
~ •ı l\ ·4!rı Yıldız 0 

0~&elcri n sayısı aıdır. 
& 

11ııa ~r. en anların en mec::huru 
<>ti! ·•ıUk }·en· . ~ 
I~ ~e Ola abil eski ısı de Mari Desdir. 
ıı 1 r:ııarı ~!ar Pek to~~hur YJldızlardan 
~%t. ı.r' 1arj Osbo tur. Zamanının Şir 
~t h.. ~halde ş· rnl bugün gölgelik va 
•ıı' ~~Ur ır ey· d .ı • 

ıııde bi : :aU&ün k 1 .e_ ~iyen a. 
~ "U}\jllcer &ölgeı:i 1 endısının Marilen 
~ll·a Rolgc ol 

0 
an çocuk yıldız da 

~~ 1Iı:ıı~ı ca.ktır lnaktan başka bir ic:: ' ~~ . ~ 
~ \qtd arası d 
~~ ır n a ıki "l 

I~ 1 ~ııd; Sonya R ~o geleri olanlar 
;ı "~ fil ılıır iki da e~ı bunlardandır. 
\ı!'Jııı rr mi !erinin .. ı.. ha ıleriy~ götürmü!;.. 
~t "' ' &el ""1ernnf '" Rıb· erine . ırctı:iz parça-

ı.. Çcvırtmic:lerd' G 
~ ır. Jras 

lKl ŞiŞE ESANS KAZANAN 

üçüncü ŞükrUye Odabaıı ön orta 
sokak 13. 

OÇ RENK YAZAR BiRER 
KURŞUNKALEM KAZANAN 

1 - Sabiha Şehşadebaıı 2 Yurdaglil 
Çevik, 3 Ali Sağlam Cağaloğlu, 4 Erol 
Demirel P.T.T. kızu, 5 Ncvratan telg 
raf memuru Saadettin kızı, 6 Behice 
mal Fatih. 7 Zehra UzunyoL 
8 Haluk Sultanahmet, 9 Türkan Aksa 
ray 64 ıUncü okul S.B. den, 10 Nejdet 
Çanakkale, 

BiRER DIŞ MACUNU KAZANAN
LAR 

11 - Feyyaz Hatun hayriye lisesi, 
12 Güz.in Okay eren köy miralay Halit 
köşkü, 13 Lütfi ÖzUn Emirgan, 14 Beh 
cet Baykut Vefa lisesi, 15 Gülçin orkut 
Beşiktaş, 16 Ömer ersun sirkeci,• 17 S. 
Baru Tozkoparan, 18 Gülümser Altan 
Saraçhane Başı, 19 Sabahat cağaloğlu 
20 Akyon 6 ın'.:ı okul 188, 21 Süzan 
uzunyusuf, 22 Mualla 52 inci okul 168 
23 Ziya Ye~ilköy mühendis So. Ke-
24 Mchhi 13 iincü okul, 25 Mehlika 
Kabataş kız orta okul, 26 B. Çağlı Sa 
matya milli müdafa C.d., 27 Aysen 
Göktepe P. T. T. Fuat km,. 

(ıöcüşkc : 
AlhUc!ıkl klYISlUJr .... 
Daır~an: lSüylYık· 

lltlılk satma 
Yaztrn: Dr. R. ADASAL 

S:.-: B~tarafı 5 incide 
rak övünmenin cemiyeti inkar etmekten 
ibaret bir ahlak kusuru olduğunu da bit. 
melidir. Ayni cemiyet dahilinde ayni ka 
biliyette ve belki de daha üstün olan 
yüzlerce doktorun veya müessese şefinin 
mevcut olduğunu düşünebilen münevver, 
eserinin ancak içtimai vazifesine tekabtil 
ettiğini derhal anlar ve ha)•atmda bütün 
ha.diseleri geni~ bir adeseden süzen ka
lender filozof olur. 

Esasen her insan derece derece mega. 
lomandır .. En çırkin kadın bile kendini 
bir Kleopatra sanacak kadar hodbindir; 
çoğumuz mükalemelerimizde hodbinliği
ınizı gösteren "biz.. kelimesini kullanır 

ve icraatımızı nakletmek ve başkalarına 
dinletmekten zevk alırız. En normal sa
yılan insan yani en mütevazi ve kanaat
karımız dahi rüyasında en gayrimeşru 
arzulannı söyliyccck kadar cesur ve me
galomandır; şuurumuzun bütün saltana
tım tahteşşuura teslim ettiği bu gece 
istirahatinde kah prens veya milyoner o. 
luyor; ka.h bütün dilber kadınları bir 
göz bakışımızla teshir edecek kadar ya
kışıklı donjuan kesiliyoruz. Fakat ihtiya
nmızm haricinde muhayyilemizi işgal 
eden bütün bu hezeyanlardan mesul de
ğiliz; ve uyanıklık halinde cemiyetin ah. 
liki. kanunları karşısında küçülerek had 
dimizi biliyoruz. Ne çare ki içimizden 
bazılamnz üniversite mezunları olmala. 
rma rağmen rüyalan haricinde de bir za. 
manlar ayni sakaf altında yaşayıp büyü
dükleri dostlarım tanımıyacak kadar 
megalomandırlar. 

Anlaşılan meşhur moralist hikayeci 
Lafontaine'nin de bu büyüklük tasla
yanlardan canı yanmış olacak ki hep 
hayvanlara söyletti~i hikfiyelerinden bir 
çoğunu bu mevzua ayırmıştır. Okuyucula 
rıma bir defa daha (tilki ile karga), (ta. 
vus kuşu ile karga), (kurbağa ile öküz) 
ve bilha a (aslan postu giyen eşek) hi. 
kayelerini okumalarını tavsi}'e ederim. 

Medeniyeti kendilerine borçlu olduğu. 
muz bütün dehaların bellibaşh meziyet
leri hep tevazuydu. Musahabemi koca 
Sokratm meşhur düsturile bitiriyorum: 
''Şu dünya üstünde ancak bir şey biliyo· 
rum: o da hiçbir şey bilmediğimdir.,, 

Dr. Rasim ADASAL 

Tür.kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

AKTiF 
lluaı 

~tul afi ldlopam 17 11515 859 

B&Dlmot. • • • 
Ufakl.Llr. • • • 

UallUdeld llüüLrles • 

rtırıc Uram ı • • 
llartg&eld amlaablrlerı 

l.ltm u.t1 ldlograı 6 OM 614 
..ıtma t&lıYW kaW ..nı.t 

Dil• d11v1&1• " borclu 
lillr1nl tıaldyelm • • • • 

llallllM allYWertı 
'>enlhte ~en •nala aalrt:t)'e 

23ı7ı1938 vaziyeti 
Lir• 

1 
24.131.088,26 
19.025.658,-
1.391.806,62 44.6•8.562, 771 

458.377,60 458.377,601 

12.736.038,33 
13.386,H 

8.910.611,51 21.660.036,58 

PASiF ı Llro 

...,_,. ..... . 
lhU)'&t alqıemla 

Adt n fHk.&IAd& • • • • 
BUIWd • . . . ' .. 

recSa'fWdek1 Baııımotlar: 

Oeru.bte ~· •n-alD aakU1e 
Kanunun 6-8 inci madde
ıertne tevfikan lı&Zl.ne taratıa. 
dan nld tediJat, 

Denı.bte edila enaJD a&ku,. baki,.. . . . . 

16.000.000,-

2. 712.23f,ll 
8. 712.234,11 6.000.000,-

168. 748.563,-

15.067.949,-

143.690.614,-

!(ıır ... ııgı. 158.748.563,-
Karfı1J'1 t.aırıamea aıtm olarü 
U&veten ted&vllle vuedlla 

Reullont a:ıukabW lllYeteu cea. 
n.rAd. 

19.000.000,-
Kanunun 6 - 8 inci mad-

delerine tevtıkaıı Haz:lne tanı. 
tmdan vaki tec:Uyat. 16.057.949,- u3.G9o.ou.l 

J'tlrl& Llruı M.evctutt 
mvts J'aalıbttdaıu 

13.000.000,- 176.690.614,-
Benedal ob7.dıuua 22.292.953,2{) 

Rarlne bonotarı, • • • 
r~"r1 senetler . , • • • 
Eıııham ve raJı'llllt cDsdaaı: 

i Deruhte edtleıı nnJcı aaıı. 

4.200.000,-
Altm• ta.b'lllf kabil cHITtzln 
Dlger <'lö~ .... ~ n alacakh 

53.148.059,12 57 .34 8.059,12 653,71 

39.468.268,48 
35.809.351,17 35.810.004,88 

82 .. 343.633, 77 

l(lf rlDfl hftklyelert • • • • • 

Hu.bWlf • · - · • • t lt17eotn llarıılJf> ubam .. 
ftabY11&t ltfbar1 laymetll 

ı Serbest eaham "' t.aln1JU 6.905.158,48 46.373.426,96 
&t'aaaları 

l.lbla ,.. dt~ bert. 96.040,56 
J'ahTUlt tlaerln 8.822. 762,89 

8.918.803,45 

~ .... 
ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Acele satıllk 
ev eşyası 

Komple iki kişilik karyolayı havi ya
tak oda takımı, Phlllps marka 937 mo
del 6 l~mbalı mUkemmel bir radyo, bir 
adet ayaklı Navman diki§ nakıg makinesi 
vesalr ev e§yası azimet dolayısiyle ace
le satılıktır. Talip olanların Bomonti bi
ra fabrikrunnda bay D. Borisavloviçe 
mtiracaatlan. 

4.600.000,-
12.351.670,53 

339.849.HO,Ol 389.849.H0,01 
İskonto haddi % 4 AJtııı Ozerfne avans % 3 

Avrupa 
talebe 

ve Amerikaya 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitllsll 
Genel DirektUrlUğüoden: 

1- Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talebe se. 
çilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelif 
ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil edecek.. 
!erdir. 

II - Istcklilerin aşağıdaki şartlan ha.iz olması lazımdır.: 
a - Türk olmak 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır ... 
c - Laakal lise vey& kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulunmak 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
III - Her istekli. mühendislik veya ·eoıogluk mesleklerinden hangisini seçtiii.. 

ni vereceği istidada açıkça bildinneğe mecburdur. Müsabaka notlarının tasnifi, her 
iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul cdilmiyecektir 
IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır.: 
a - Cebir - Her iki meslek için mecbuı1 
b - Hendese - " .. .. n 

c - Fizik ,, ., ., ,. , 
d - Kimya .. ., ,, .. 
e - Ecnebi bir dil .. .. ,. ,, 
f - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecbud 
g - l\1üsellesat .. .. .. •• 
h - l\1ihanik .. .. ,. ,, 
i - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecbw1 
j - Zooloji ., ., ., ,. I 

k - Botanik 11 11 .. .. 

V - Açılacak miisabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber. gönderilecek 
talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile mühendislik için kazananların ilk 12 si 
ve jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sa}ılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin doğrudan doğ. 
nıya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar 

olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere "ticaret "e organizasyon mühe.'ldisi,. olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar i !erde tahsil müddetleri kadar devlet emrin 
de mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ,.e mühlet şunlardır: 
a - M.T.A. enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b - Sıhht mnayene tarihi: 26 a~stos 1938 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938 
VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını. hüsnühal varakasını. mektep ~

hadctnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğraf ve dilekçeleri
ni, son müracaat tarihine kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü genel direktörlüğüne 
göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel 
Bay Hasan apartımamndaki enstitü mer kezinde bulunmaları ilan olunur. 

'(2007) (3822) 

lstunhul (1Umriiklerl baş mUdUIUğUnden: 
Mezat kaime No. sı 2481 bil§. marka ve No. lı tahmini sikleti 2000 kilo ağır· 

lığında 136 lira değerinde eşya nümuneleri kavanoz şişe vesair MKN 2479 bil§. M 
ve N Gs 772 K 100 lira değerinde 2571 parça kı}ınetsiz muhtelif nümunelik eşya 
bu e~yalara ait müfredatlı liste mezat ka imesinde eklidir. MKN 7131 A marka bi. 
ıa No. Ks l5 K 500 G 674 L 85 KD ispirtolu konyak esansı MKN 10055 H w 

. B 70 M ve N Ks 1100 K 501L73 Kd adi ağaç sandık MKN 1159 AF 977-983 M 
ve N Ks 288 K l 06 L 96 KD ayakkabı te mizlemeğe mahsus müstahzar MKN 2486 
E S 1-2 M 'e N KS 133 K 48 Ld. muhtelif ebadda kesilmiş ve düğürrilü ip bur. 
dalan l\lK.N ıııı L C R 1207.14 M ve NKs192K500Gx57L55KDkimyevisı 

nai müstahzar MKN 1714 208 Barnan markalı Ks 21 K 500 G 100 L 25 KD 
şark halısı MKN 9815 R C 425-427 M ve N Ks. 351 K 1941 L 90 Kd kesim yer 
leri belli top halinde pamuk sofra peçetesi 1549 sayıit kanun mucibince 29.7-938 
günü saat 12 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecide Reşadiye cad. 
giimrük satış salonunda açık arttınna ile dahile ve harice satılacaktır. lsteklilcr. 
den yüzde 7 buçuk pey aKçesi makbuzu ile maliye iinvan tezkeresi aranır pey akçe. 

!erinin saat 11 e kadar vezneye yatırılma sı mecburidir. 
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~ 

Ziraat 

-

'.4 ..... ' 1 •• • 

Bankası 

Para bırıktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinCle 

• 

, 50 LiRADAN AŞAGI DUŞMIYENLERB ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 F AZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cckilecektir. 

Memurluk müsabaka imtihanı 
'"f. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az ortamektep mezunu olmak ve yaşı 18 
den a~ağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmir ve lstanbuldaki imtihanlara ortamektep mezunlan alm
mıyacaktır. 

Ortamektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep mezun
ları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında ortamektep me
zunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imti
handaki muvaffakiyet dercccsile mütenasip surette ücret verilir. lyi derecede 
yabancı dili ''fransızca, ingilizce, almanca., bilenlerin ücretleri emsalinden 
J0.25 lira arasında yüksek tutlur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları asker. 
Jiklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulunduklan müddet zar· 
fmda maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on 
beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKAÜDE TA
BI DA1MI KADHOYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki şart-. 
Jar dairesinde - beş senelik muvaffakiyctli bir memuriyet devresinden sonra 
bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilirler. Müsabaka 
imtihanlarına Ankara, Adana, Antal~·a, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Ça. 
nakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan. Eskişehir, G.An. 
tep, İstanbul, lzmir. Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, 
Malatya, Maraş. Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şube· 
lerimizde ortamektep mezunlan için 16 ve 17 ağustosta, lise ve daha yukarı 
tahsili olanlar için 18 ve 19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

l\Iüsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan 
yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahna
melerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 
müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel lşleri Müdürlüğüne 15-8-938 
tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 17 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

enım ~u çamcsyrı;v• ... ,". - • 

nnu al r. una as.. Peki, dedim .. Şım· 
Sonra eliyle çantayı :r..op .. , ... dd · ı 

di bakalım.. Tut ca eyı 

Bu adamı canından bezdiren şey: 
G R I P l N 'i tecrübe edinceye kadar 
çekmeğe n:ahlcüm olduğu ağrı ve 1 

sızılardır. 

GRiPiN. 1 

En tiddetli bat ve diı 

ağrılannı keser. 

GR iPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir • 

• l 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlıkların

dan mütevellit bütün ağrı, arzı ve 
sancıları geı•rir. 

icabında günde üç ka§e alınabilir. 
İsmine dikkat, taklitlerinden sakını

nız ve GRIPIN yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

r ................... ~ı 

Dudaklarınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLl F Aı\1 rujlarını kullanınız. 

Son moda renkleri var. Sıbbidir \'e 

Dudakları bozmaz 

Be11oğlu Birinci Sulh llııkuk Afalıkeme· 
sinden: 

Mih:ıl Agis:ılıet Ye milll emlfık müdürlü. 
günün müştereken ıııulnsnrrıf oldukl:ırı 
3:i4U lira mııhnrıınıen kıynıclli Feriköy İ· 

kinci kısım yeni doğan tepe mnlınllcsinin 
Kuyululınğ ve B:ınıtlınnc sok:ıkl:ırınll:ı 

kiıin eski 27, 29, 31 ve yeni 80, 78, 43, 
.ı;;, 84, 82 No. hı ile murakk:ım :ırs:ı ile 
dükk:"ının ınüştcıııilalı miisl::ıkil iki lı:ınc

dcn ilı::ırct C\"İ tıım:ırnın iznlcyi şuyuu için 
nçık nrlırııı:ıyn konulcluğundnn 29. 8 . 938 
p:ıznrlcsi güııil s::ı:ıt 11 dcıı 1:! ye knıl:ır 
Beyoğlu sulh m:ılıkeıncsi bnşki'ılipliğincc 

müzoyede ile solıloenktır. 
l - ,\rtıırın:ı lıe(lcli tnhınin edilen kıy. 

melin % 7:> ini hıılchığu tııkdirde o gün 
ih:ıle cclilccektir. ilıılmnclığı tnkclirıle on I 
lıe5iııd ,ı:ilııc gelen 13 • 9 - 938 sıılı giinü 
s:ınt 11 tlen 12 ye k:ıdnr icr:ı olunacak ve 
en çok ıırtlıraıı:ı ılı:ılc olıın:ıc:ıktır. 

2 - llınlcyc kaı.l:ır birikmiş mnliye, he· 
lcdiye \"crgileri ve e\·knf icnrcsiylc 20 se
nelik evk:ıf tnyfz bedeli ve dclliıliyc nırış. 1 

teriyc oitıir. 
3 - Arlırmnyn girmek lsliycnlcr mu

hammen berlclin % i,5 nislıl'linılc tenıin:ıl 
akçesi ve:rn uluo;:ıl hir bank:ınm teminat 
mektulmnu sctirmelcrl ş:ırıtır. 

4 - ,\rllırııın hcılcli ih:ılcılcn itiharen 
ihhnren hcş gün icihdc m:ılıkcme knsnsı
nn ~ntırıl:ıc:ıklır-. AJ,c;i lak'ılirQe lhnle ho
wlnr:ık farkı fiynl ve 11ırıır .ziynn \'C foi7. 
biliıhiikiim olınııcakıır. 

5 - 2004 sn~ ıh krn \'c ıfh'is knnununun 
12G ııcı m:ıtldesine tevfıkıın g:ıyri men· 

............................... ~ 
Hayan Leyla yazıyor: 

.. Ancak bir hafta suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gilzelleştlğime şa
şıyorum ... BUtUn arkadaş 
lnrım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekll alan tenim için 
Utıfat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bUtiln buru~uklukları 

kaybolmuştur. Alimler. 
buruşuklukların: 1htt
yarladrğımızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
d en llerl geldiğini keş

fetm lşlerd 1 r. 
Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektl r. fşte; Viyana 
Unlversitesl ProfesörU 
noktor Stejskal'ln keşrl 

bu derece ehemmlyetll 
ve caziptir. Genç hayvan-

8nyan LcyU\'nm raln1' 
bir haftalık tedandcO 
sonra alınmış ve rötUf 

gi>rmemiş hakiki 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf .. 
1 
•• 

fak olduğu ve "Dloce 
tnblr ettiği bu canlı bU• 
ceyreler hUldsası, şıındl 
pembe rengindeki Toka• 
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşanıııırı 
yatmazdan evvel tatbl1' 

ediniz. 
Siz uyurken, clldfnf:tl 

besleyecek ve gencıeşt1 .. 
recektlr. Bir hafta zar
fında biltUn buruşukJu1' .. 
lnrınız kaybolacak ,.e ıO 
yaş daha gene görillle
cekslnlz. GUndUz ıctıı 
(Yağsız) beyaz renglD" 
değl Tokalon kreınınl 
kullanınız. Birkaç gUll 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesameıerl 
sıklaştırır ve en çlrk1 11 

vo en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. --

Bayanların HHZdrl Dıtt~tina· 
Sntm ohlıAırıız 'J'okalorı kremi \'ozolıır111ıf1 

büyük l>lr kıymeti vaı·dır. Onlıın bnyiinlze tadC 
ettiğinizde beheri için 5 kuruş aln<·nk, ayni zıı· 
manıla kıymettar mükfı.tatlan buhınnn Tokal011 

mü~abnkasma iştirak hakkını veren bir bilet 
takcllm edecektir. 

Yavuz Sezer1 
O D ~O@ m -tÇ:e; !f ~ D fe .~ 

Dünyanın bellibac:lı moda merkezı olan Pariste kadın ett11" 
:ı ··ı 

ter.7.ilik akademilcrir.de san'atın bütün yeniliklerini tekeınıtı\J "' r/ 
şerei: madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük ıcadı~,<fll' f' 
kek terzihanelerinde büyük muvaffakıyetlerle çalışmış olan' ğlıl 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, }3ef
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Matbaa işlerinizi Ankara caddesinde ·oİı 

Burhaneddin matbaasına ve~~ 
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