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HAKKIN SESİDİ.A 
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~ Sahih, Neşriyat Amiri ve 
~ Başmuharriri 
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1 Basılmıştır ~ 
Geçmiyen yazı geri verilmedi 
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CEK KUVVETLERİ MACAR TOPRAKLARINA 
.. ._ .. .__. .... mm ...... ._ .... _.. -Kı•a ve Açık 
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Fransız ve 
• Ruzvelt'in Mesajı, Çemberlayn'ın Sözleri 
lta1 yaıa gazetele-. . d·ı· rının ıı .•• 

İtalyan gazeteleri baklayı ağzında- çıkardılar. Artık gizli~ 
kapaklı sözler, muammalı ve}'a iki danaya gelebilecek dip
~omati~ cümle kullanğa lüzuQı görmtden apaçık bir ifade 
ıle bagınyorlar: 

"Tunus bize lazım degil, elzemdit· Tunus Bahrisefid mu
~m~asının bir anahtarıdır. BahrisefP meselesinde ise İtalya 
~ e onuşmadan, anlaşmadan hiç biıfey yapılamaz. Bunu her
e~ her devlet anlamalıdır. ,, 

yük:ansız gazetelerine geline~, onıır da bu defa perdeyi 

ı elterek haykırıyorlar: ut 1 
k ayanlar hu Tunus meselesine buı-unlarını sokmasalar 

~o iyi ederler. Biz Trablusg~rb vı Habeşistan işlerine nasıl 
~şmıyorsak, onlar da lütfe~, dMrudan doğruya Fransayı 

a a adar eden meselelere dHerin ve kalemlerini karıştır
mMasınlar. Bu hakikati, anlaşılnası çok lüzumlu bu hakikati 

USsol' · · k ınının faşistleri er geç tnh'acaklardır. Bunu ne kadar 
~r en kavrarlarsa kendileri ~in o kadar hayırlı olacaktır. 
f m;usta İtalyan sesinin fazla işiilmesine sebep Fransanın 
~z a hürriyetperverliğidir. Bındın yüz bulan İtalyanlar fa-
~z~ propagandası perdesi ıltt'da bülbül gibi ötüyorlar. 

aB a~ bundan sonra bunu yaıa11ıyacaklardır.,, 
8 

a alım matbuat bu kada. jleri gitmiş iki memleketin 
rasınık Bulmak için İngiliz li;Ioına~ları ne çarelere baş

vuraca lardır? 

Rozvelt ve Refikası Çemberlayn ve Tornı.u 

~ filRffi SANLI t::· ........... . 

İstanbul (Hususi) - Londradan alınan haberlere. ğöre İngiliz Başvekili Bay Çemberlayn'ın Amerika Cumhurreisi Bay 
Ruüvelt'in mesaji hakkında söylediği güzel sözler lngiliz matbuatı tarafından da takdir olunmakta ve Bay Ruzvelt'in bu 
mesajı ile Amerikanın; dünya sulhuna, insanlığa, medeniyete olan aşkı parlak makaleleri tebarüz ettirilmektedir. 

~ ............................... , ............................ .. 

İRANDA YER SARSINTISI eniz kurbanlırına merasim 
Eretr (H · • .. 

b v ) ı uauat) - Limalbızda batan Millet vapurunun --~---
ogu an tayfalarının cenaz~erasimi çok hazin bir şekilde 
apılmıştır. 

k~•butları üzerine Türk bırakları örtülmüş, Musalla mev
dıı~de namazları kılındıkta18onra önde Halkevi oandosu ol-

ugu halde bütün memur)·, muallimler limanda bulunan 
gemilerin mürttebab, mekpJe, Halkevi

1

, Kızılay, Türk hava 
ve Esirgeme kurumlan, vıur acentaları ve bütün teşekkül
ler hazır bulunmuştur. 

Bir dağ bölünerek ovaya doğ
ru yürüyor yüzlerce aile 

açıkta kaldı 
Tahran 7 (Radyo) - Şimali ........ ) ........... }••• •••·••• ·••• ... ••• ••• .. .. 

ve orta İranda vukubulan 
şiddetli yer sarsıntıları bazı 
mıntakalarda devam etmekte
dir. 

Pazartesi 
Başlıyor 

ilk zelzelenin şiddetinden 
bir dağ ikiye ayrılmış Tarihte me,hur TUrk 
ve bir kısmı ovaya doğru sporcu u Dell Mu stat a 
ytlrümeğe baılamış ve sıcak 
sular fışkırmıştır. 

Kış fbrtu Yıl Karad~de olduğu gibi diğer denizlerde de 
azgın ı •nal k . . 
rine sebep İr çı arş tve hır çok denız kaza ve felaketle-
AJ 0 muştur-Kleşemiz fırtınaya kurban giden bir 

Zelzeleden bir çok evler 
harap olmuştur, nüfusca da 
sayıat vardır. 

Valimizi 
Kaybedecek miyiz 
Ankara 7(T elefon) -Dev

let Şurası reisliği ile daire 
reisliklerine ve azalıklara 
bükümetçe gösterilen nam-

izedlere aid başvekalet tez
keresi, büyük Millet meclisi
ne gönderilmiştir. 

Daire reislikleri namzed
leri arasında ızmir valisi B. 
Fazlı Güleç, aza namzedleri 
meyanında İzmir sulh ceza 
hakimlerinden B. Ramazan 
vardır. (Anadolu) man vepurunu te• t kt d. i , eme e ır. 

~!~!~9tLİSTER AGLA 
!iUD7LALiK .. DEöiL DE NE? 

do'" ıgeria'da yakıl\kıtlara kadar çıplak gezmekte olan yerliler son zamanda medeniyet 
ya!k' ~~ım atma~aşlamışlar amma ... Bunların arasında çirkin ahlaklı insanlar, hırsızlar 
bu ~~cıler de t'\ıeğe başlamış! Nigeria yerlileri çıplak gezdikleri zamanlarda aralarında 
hırs~( kksızlıklar ~adığını gözönüne alarak medeniyete ilk adımlarını atar atmaz böyle 
lacak 

1h: soygunc'k ve yankesicilik gibi vak'alara şaşmakta imişler. Bizce bunda ~aş~
Yola d ~rşey ~0~· lbii çıplak bir adamın nesi çalınir? Fakat kabilesinin tam medenı bır 
Çesi d 0 iru gıttıgfen istifade etmek isteyen ve sonunda kabilesinin kuracağı adalet pen-

n en kurtulaıacağını düşünemiyen bir takım budalalara: 

İSTER GOL İSTER AGLA 

Bu tarihi ve baştan başa 
milli kahramanlıklarla dolu 
tefrikamızdan bugün de 
bir iki parçayı aşağıya 
nakleder ve tefrikamızın 
neşrine önümüzdeki pazar
tesi gününden itibaren 
başlıyacağımızı okuyucula
rımıza müjdeleriz. 

• • * 
" Maskeli bağırdı ,, Ya 

seni öldürmek veyahut se
nin elinle ölmek istiyen 
bir adam. 

~-: .,. ,,. 
"Deli Mustafa bağırdı 

Yüzün neden kapalı; adı~ 
yok mu; yüzünü göstermi
yen, adını söylemiyen 
adamlar, çok kere söyle-
necek adı, gösterecek yü
zü olmıyanlardır! 

* :;. :;. 

Birbirlerine savurdukları 
kılıçlar havada şimşek ya
ratıyordu. Ruhları gözle
rine gelmiş, gözleri birbir
lerinin kılıçlarına dikil
mişti. 

Kılıçları kırılmıştı; Deli 
Mustafa elini beline ta
şıdığ· '·1ymetli hançerinin 
~:abz... na attı ve: 

"I ~ : :-, di hazırım maskeli" 
diye cevap verdi. 

Fuarda 9 Eylül Kapısı 

FUARDAN BİR MANZARA 
Bu yıl Fuarın açılma töreni yapılacak olan 9Eylül kapısı, 

muhteşem bir şekilde inşa edilecektir. 
Kapının üzerinde bir lokanta ve gazino inşa edilecektir. 

Bu kapı, inşaatı bu yıl içinde bitirilecek merkez garajı ile 
Basmahane istasyonuna yakın olduğundan belediyeye mü
him varidat temin edecektir. 

Gazinodan bir taraftan park, diğer taraftan 9 Eylül mey
danı görünecektir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--~41---

Birimiz için değil, hepimiz için •• 
Şehrimizde çoktan beri devam eden grip hastalığı 

belediye reisimiz doktor Behçet Uz'un da nazarı dikatini 

celbettiğinden sayın belediye reisimiz, bu hastalığın daha 
fazla ilerlememesi için bir tedbir almanın sırası olduğunu 

gözönüne alarak, önce yerlere tükürmenin, yalnız grip değil, 
bütün hastalıkların çoğalmasına en başta gelen sebeplerden 

biri olduğundan yere tükürenler hakkında takibat yapılması 

için mıntakalara tebliğatta bulunmuştur. 

Bunun üzerine yere tüküren bir çok kimseler cezalandı
rılmıştır. 

Birimizin sıhhatı hepimizin sıhhati olduğu gibi, bir mik
robun bin kişiyi zehirleyeceğini unutmamak gerektir. 

Kendisiyle beraber halkın sıhhatini düşünen hiçbir zaman 
erye tükürmez .. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHIJE 2 

Dünyada 
Neler Oluyor 

ı:=:::=====~'-----~~~ 
~ .. 

NEVYORK'A AiT BiR 
İSTATİSTİK 

Nevyork ahalisi, resmi is
tatistiklere göre günde 70 
ton tereyağı, 250 ton pata
tes, · 200 ton şeker ve bir 
milyon yumurta istihlak eder. 

Her gün Nevyork şehrine 

girip çıkanların sayısı 2 mil
yon kişidir. .................... 

DÜNYANIN EN GARİP 
MÜZESİ 

Dünyanın en garip müze
lerinden biri de Almanya'da 
Altenburg şatosunda bulun
maktadır. Bu, bir iskambil 
kağıtları müzesidir ki ( 50 ) 
binden fazla çeşitte iskambil 
kağıdı ney'ini ihtiva etmek
tedir. ........ ........... . 

AKILLI KUŞ 
Eğer doğru ise, şöyle bir

şey . okudum: 
"lngiltere'de bir Ağaçka-

kan kuşu bir avcı tarafından 
yaralanmış, fakat köpeğin 

eline düşmiyerek ve bütün 
kuvvetini sarfederek uçmuş, 
bir hastaneye girmiş, ame
liyat masasının üzerine kon
muştur. Kuş, şimdi Londra 
hayvanat bahçesinde bulun
makta bulunmakta ve tedavi 
görmekte imiş. 

.~ ................ . 
Kocasının etini yiyen 

Kadınlar 

Pasifik adalarının birço
ğunda vahşi insanlar yaşar. 

Bunlar arasında insan eti 
yiyenler de vardır. Fakat 
en dikkate şayan olanları 

Barabu'lulardır. Baraburu-
lularda sevilen şahıs ancak 
yenilen yemeklerde kendi 
vücudünden bir parça bulu
nanlardır, Barabu kadınları 

kocaları ölünce onların vü
cutlerini lokma lokma doğ

rarlar ve her gün yiyecek
leri yemeklerin içine katar
lar. ..................... 
Amerikada Garib Bir 

Saadet Tecrübesi 
Amerikanın Luzyan eya

leti tesrii meclisi bir insanın 
erkek olsun, kadın olsun, 
on defa evlenme tecrübesi 
yapabileceği kanaati ile yeni 
bir kanun kabul etmiştir. 
Onuncu izdivaca kadar sa
adetini temin edebilecek 
bir eş bulamıyan kimseden, 
erbk evlenmek hakkı alın
maktadır. 

·····•·············· Parisfeki Otellerin 
Sayısı 

Pariste 1799 otel, 12875 
restoran, 3076 berber salo
nu ve 19737 kahve vardır. 

Otelde yaşayanların büyük 
bir kısmı yerli ahalidendir. 
Bunlar, otel ücretlerini ev 
kirasından daha elverişli 
bulmaktadırlar. 

.1Jm111ııınmnmınıııımı1111ımuınınııınnı11111mınınnıuınunıımı1.ı 

1 DOKTOR ~ 
L. f=l 

.. uuırnıııuınıııınnuııımauımuıınıımınnuıınuumınıııuıııurnnır 
Her şeye karışan uzuv 

-3-
Vücuda giren her türlü 

I 

zehirler, mikroplar bile •kara-
ciğere uğrarlar. Zehirler o
rada zarar derecelerinin hiç . 
olmassa yarısını bırakırlar. 

Yeni bir rivayete göre: vü
cude giren bir zehirli madde 
mideden başka bir yoldan 
mesela karaciğere uzak bir 
yenden kan içerisine şırınga 
edilerek girse bile yine bir 
kerre karaciğere kadar gi
der. 

Karaciğerin böyle vücudün 
her tarafına şamil umumi is
lerinden başka gördüğü hu
susi işler devardır. Kanın :i
çerisindeki kırmızı kürecik
lerden eskileri parçalar, on
ların yerine yenilerinin gel
mesine hizmet eder.... kana 
bir yara açıldığı vakit pıhtı
laşmak hassasını verir. Bir 
de karaciğerin en eskiden
beri bilinen safra yapmak 
işi olduğunu elbette unut
mamışsınızdır. 

Bu yakan zamanlarda ka
raciğerin o kadar çok işle
rinden başka kendine mah
sus bir hormon da çıkardığı 
büsbütün sabit olmamışsa 
da karacigerin dahili müna
sebetleri olduğu şübhesizdir. __ .._ ...... ~·--

Yarınki maçlar 
B. TAKIMLARI 

Doğan spor - Yamanlar 
saat 11 de Hakem Mustafa 
Necati. 

A. TAKIMLARI 
Demirspor - Ateşspor sa

at 13 de Hakem Bay Esat 
Merter. 
Doğanspor - Yamanlar sa

at 15 de Hakem Bay Hasan 
Yanık. 

Neş'eleri yük
sel ten Mavi 

köşe 
Hayatta elemi amele tercih 

etmiş bir insanım. Bu zalim 

dünyada sevdiğimi ve sevil

diğimi bilmiyorum. Hayatta 
bir gün gülersem beş gün 

ağlamaka bir insanım. Tees
sürün tesadüf eseri olarak 
Mavi köşede kendimi bul
dum. Çok değil bir şişe Yeni 
rakı içtim, kederli girdim, 
neş'e ile çıktım. 

İşte neş'em Mavi köşede 
döndü. 

NOT: Mavi köşeye uğra
madan başka gazinolara 

uğramayınız. Meze ve servis
lerini görünüz. Bu reklfim 
değil bir hakikattir. 1-2 

.......... --........ mm ...... -._._., ......... 
Bütün genç kızlar.,. Bütün kadınlar, .. Bütün münev

verler ... Bütün sinema severler ve nihayet, haftalardan 
beri telefonla veya bizzat nıüracat ederek, - Ne za
man gelecek? .. Ne zaman göstereceksiniz diyetek bizi 
mütemadi sual yağmuruna tutan muhterem müşterileri
miz .. Hepinizin gözleriniz a ordın olsun ... 

İşte merakla beklediğiniz ... 
Bu sene VENEDİK beyndmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK altın kupa mükafatını kazanan 
şaheser: 

Günahkar Kızlar 
Emsalstz bir san'at vo deha abidesi bugün 
matinelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 
Seanslar: 2,15- 4,30 - 6,45- 9 cumartesi pazar 12de başlar 

~-..ııııın•-~z~znımiılnslliiıiılft ............ -~,~s.__.~x:t:mı .... •es .. ·•en ...... ,aııımımı.~ 

(HALKIN SESi) 

FaYDALI 
BİLGİLER 
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Çekirge yağde sabun 
yapılabiliyor 

Amerikanın bir çok sabun 
fabrikaları, sıcak memleket
lerde üreyen çekirgeleri e
zerek istihsal ettikleri yağ
larla sabun yapmaktadırlar. 
Bu yağ, evvela buhardan 
geçilerek tasviye edildikten 
sonra kullanılmaktadır. 

Ay tutnİ·;;;·i5;··;;· kristof 
Kolomb 

Geçenlerde ay tutuldu. Bu 
hadise bütün dünyada sade
ce merak uyandırdı. Hiç bir 
fert ay tutulmasından dolayı 
telaşa düşmedi· Fakat Kris 
tof Kolomb, Amerikayı keş
fe çıktığı zaman ayni ayni 
hadise ile karşılaşınca çok 
müşkül bir vaziyette kaldı . 
Ay tutulduğu zaman kendi
si ve tayfaları Kfıha adala
rından birinde bulunuyordu. 
Ay tutulması tayfaları kor
kuya ve dehşete düşürdü. 

Kristof Kolomb ise bu ha
diseyi "Yeni Dünya,, nın 
bir garabeti olarak tefsir et
ti ve bu suretle tayfaların 
hücumundan kurtulmuş oldu. 

.................... 
Romanof'lar 

Polonya hükumeti,· Roma
noflara aid hazineye tesa
hub etmiştir. Bu hazine, 
taçkrdan, gernanlıklardan 

mürekkeptir. Maddi ktymeti 
onbeş milyon altın rubledir. 
Lehistanın Rusyadan alacak
larına karşı rehin duruyor-

du. Sovyet hükumeti, onbeş 
sene müddetle bunları satın 

almak hakkını muhafaza et
mişti. Şimdi mevzuubahis 

zamad geldiği için Roma
nofların h lzinesi Palonyaya 
ait olmuştur. 

"Romanof,, Rus Çarları
nın soyadıdır. 

.. , ııııııııımınıııııııumıunımuıııınııııııııııııııııııııuıııı nıııınuıııuır 
Çorakkapı Hacıali cadde-

sinde Mustafa kızı 24 yaşın
da Saadet, geçmiş bir mes· 
eleden Abdülgaffar kızı 28 
yaşında Meleğe hakaret et
tiğinden yakalanmıştır. 

§ Çorakkapı Sülüklübah
çede Mehmet oğlu Ağabey 
bir alacak meselesinaen İb
rahim kızı Ayşe, karısı Şe
fikayı döğdüğünden yaka-
lanmıştır. 

§ Alsancak Zade sokağın
da Hasan oğlu 315 doğumlu 
Mehmet, kardeşi Zişanı döğ
düğnnden yakalanmıştır. 

§ Alsancak Şerafettin cad
desinde Hasan oğlu Hasan, 
Mustafa oğlu Behzat şaka 
yüzünden birbirlerini tabakla 
başına vurmak suretile yara
ladıklarından yakalanmış
lardır. 

§ İkiçeşmelik terzi soka
ğında Mustafa oğlu Hasan 
İbrahim oğlu Ahmedi sar
hoşluk saikasile bıçakla ha
fif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ Keçeciler taşçılar içinde 
sabıkalılardan Ahmed oğlu 
Emin Hasan oğlu Mustafanın 
çıbuk demirlerini çalup ka
çarken yakalanmıştır. 

§ Karantina halilrifat pa
şa caddesinde İzmirli V ey

sel oğlu Eyüp sarhoş oldu
ğu halde İzmirli Mehmet oğ
lu Ademın kahvesine gide
rek rakı içmek istediği ve 
mağdur müsade etmediğin

den kızarak ana ve avradı

küfür etmek suretile haka-
ret ettiğinden yakalanmış ve 
hakkında meşhut suç mua
melesi yapılmıştır. 

§ Karant;na Halilrifatpaşa 
caedesinde Giritli İbrahim 
oğlu Mustafa karısı İsmail 
kızı T evhidenin kendisine 

sormadan saçlarını kesme
sinden kızarak iki bileğin-

den bir haftada iyi olur de-
Bunlar, on dördüncü asır- recede kundura bıçağile ya-

da menşeleri olan Prusya- raladığından yakalanmıştır. 
dan Rıısyaya gelip yerleş- •••·••••••••·•••••••••••·•·••••·••••••••••••·••·•••• 
mişlerdir. On altıncı asırda ları gadri nihayete erdirdi. 
Roman İuerieviş isimli bir Filaret Romanov, Rostof 
ferdlerinin kızı Anastasya hakimi oldu. 21 şubat 1613 

0 zamanın çarı Müthiş İvan'- de, oğlu Mişel Romanof 
a vardı. Ailenin talihi ve memleket meclisi (Zemski 
ayni zamanda da ismi böy- Sobor) tarafından çar seçil-
lece başlar. di. Böylece üç asırdan fazla 

Anastasyanın biraderi Nik- Rusyamn başında kaldılar. 
ta Romanoviç Çar Fedor'un Bolşevik inkilabı neticesi 
varislerinden biri olmuştu. çar çariçe ve evladları öl-

1587 da ölünce, halkın ken- dürüldüyse de bu ailenın 
disine olan teveccühü, ev- Avrupada başka mensupları 
ladlarına da intikal etti. da var. 
1601 de, Foris Gudunov İşte mevzuubahis hazine, 
bunları !->:: .::1. Sahte Dimit- bu ailenin asırlarca zaman 
riı.in tahta çıkması, uğradık- biriktirdiği mücevherleridir. 
_ ...... ml!I. ... ""r ı::.r- ....... ·~ 

1 
!500 K ~İLİK TÜRKİYENİ~ EN ~ÜYÜK SİNEMASI 1 
1~':!:!t1ar::ı~~3 YENi SINEMA'da 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

............ ~ ........... . ............ ~...,.,, .......... .. 

Her ikisi İzn: irde ilk defa 

1 - Moto haydutlar peşinde 
15 Kısım hepsi birden 

2 - ·Son Gangster 
Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8de 
Pazartesi 11-2-5-8de başlar 

diğer günler 2-S-8de başlar .......... ~ ............................... ... 

,ıııını 

İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDıM? ••• 

7 iKiNCi KANUN 

Sen de kavnana göı.ü gibi par 
lıyan tabakayı göreydin ••• 

ı=ı=::: --~~=-
Başınızı ağırtmayayım .. . He~ ~ Çarnaçar çekildim. Ve b 

rifi nerede dikiıledimse rif rüzgar gibi önümder 
hakikaten pire gibi sıçradı geçti, gitti. 
gitti.. Fakat herif bu işde dt 

Fakat bir gece şoyle bir beni atlatmış meğer ... 
(250)gramlığı yuvarlamış üstü~ - Nasıl? 
ne de ala cinsinden (3) balık - Nasıl olacak.. Herif . 
devirmiş, şu duvar senin bu oğlunun arka cebinden ( 
duvar benim yalpa yapa ya~ kardığı ve tabanca zannet 
pa dar bir sokaktan geçi· tiğim şeyi, meğer parlak b~ 
yordum. tabaka imiş .. 

Baktım karşıdan Pıre Ali Gece mehtap olduğu içi~ 
çıkmasın mı?.. tabii parlamış ve ben dt 

Eeeh ülen .. Postu ele ver· seşi beş gördüğüm için on' 
din ... Sana şimdi başa tıı.bal< tabanca zanneclib dönmil 
fırlatmanın nasıl olduiunu şüm .. 
göstereceğim... Bizim Pire Ali de bu sır 
D ~dim ve bıçağırnı !'.ek. ti · · k 

tim ve nara attım. 
1 re e ıpı ırmış .... 

Anladın mı? 
Fakat Pire Ali sıvışaea~ A k d 

yer bulamadığı için birdeı r a aşım: 
elini arka cebine doğru götarGi - Ulan amma da ena)" 
ve tabanca gibi bir şey çı· imişin ha.. Dedi.. Çıgar• 
kararak: tabakasını tabanca görece~ 

- Yakarım vallahi!. . kadar hödüklük olur mu? ... 
Diye bağırdı. Baktım k.i, Çamur Rıza başını sallıya 

pos bahalı... Lafı çevirmek rak : 
mecburiyetinde kaldım. Ve: 

- Ne oluyorsun ülen .. 
Doğru yoluna bas git.. Sana 
bir karışan mı var !.. 

Dedim. Fakat h.erif ödlek 
oluğundan mı, yoksa kurnaz
lığından mı "Yana çekil.. 
sonra karışmam!.,, Diye ba-
ğ'ırıyordu. 

- Sen de kaynana göıi 
gibi parlıyan tabakayı gör 
seydin çoktan yayları gevşe 
tirdin.. Dedi ..... 

Rakımızı bitirdiğimiz iç. 
kalktık ve başka bir mej 
haneye gittik ... 

- Sonu var: -

Küçük kuşları •Güzel Ankarıl 
Yiyen büyük örüm

cekler 
Avustralyada tabii ilimler 

üzerinde araştırmalar yapan 
bir tetkik heyeti ya

bani ormanlar içinde çok 

büyük örümceklere tesadüf 
edilmiştir. 

Bu örümcekle taş kovuk

ları içinde yaşamakta olup 

küçük kuşlarla geçinmekte 
imişler. 

Ölü olarak bulunan bir 
örümceğin bir kaz yumurtası 

büyüklüğünde olduğu görül
mektedir. 

Uzun uğraşmalardan sonra 
ilim heyeti diri bir örümcek 

ele geçirebilmiştir. Örümcek
ler Avustralyanın Melburn 

, mıntakasında üretilerak tet
kikler derinleştirilecektir. 

İsmile beraber hakikatef 
üzel olan ve Ankarada çı 
an bu gazetenin 3 üne 
'.ıyısı çıkmıştır. Okumanı• 

\vsiye ederiz. 

Wotorin yağı 
İktisat Vekaleti motörİ 

Y1ının her çift tenekesif 
dE.ı on beşer kuruş noks• 
ptl;ı satılmasını karar altıt1' 

al~1ş ve alakadarlara bildif 
IJll\ir. 

-ay Osman 
Ehirler çarşısında ond 

lasY n salonu sahibi !Bay O 
mail Cirit oğlunun Paris 
ond6asyon enstitüsüne kab 
edildıği memnuniyetle ha 
alınll\ştır . .. ___________ , -~-

6 Kanunusani 939 cuma gil~ünden itibaren 

Tayyare Sineınasında 
T E L E F O N: ~646 

Büyük İtalyan tenoru 11Karuzo,, d~n sonra sinema ve 
musiki aleminde doğan yeni bir yıldız ... 

Bu günün (KarutO) su 
TİTO SCHIPA'Yl 

. YAŞAYALIM . 
ltalyanc<\ musikili - Italyanca şarkılı büyük zevk, ihtl 
şam, zenginlik ve güzellikler filminde tanıtaca~tır. 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12,30 4,30 6,50 9 
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SAHiFE 3 (HALKIN SESi) 
------------------------------------~---------------~~- ~~~--------,,;_------------~~~ 

7 iKiNCi K-ANUN 

kADIN ,~~-~11111111~~ 8 . 
~S~n Y azılctr ~; ır ç.ıgın 
~11111111~~.1- K .. urbanları •• 

Hatay tütün 
istiyor 

KremENHOŞ 
---li} 

Makyaj 
2 MANTAR I --;~"~:-- --:..-:.. ·~- Müstesna bir güzellik yaratır her yerden arayınız 

1. Şu gördüğünüz körpe 
körpe genç kız dolgun ya
nkkları, ucu kıvrık genişçe 
burnu, tatlı fakat derin bir 
manası olmıyan gözlerile şöy .. 
le böy1 e bir güzel sayılabilir. 

2. Düz saçları büklelen
miş fakat kendine hiç git
miyor. Dudakların boyası 
çok sun 'i. Kaşlar fazla ih
mal edilrnı'ş y·· ·· ~ · uzun umumı 

manasındaki aleladelik büs
bütün göze çarpacak hale 
girmiş. Bu makyaj muvaffak 
olmuş sayılamaz. 

3. İşte bu lgenç kıza gi
den tuvalet : Kaşlar bira2 
koyulaşmış. Dudaklar boyalı 
fakat boyanmış gibi durmu 
Yor. Ruz hem az sürülmü~ 
hem de ağzın tabii şek 
muhafaza edilmiş. Bu yÜ2 
en çok yaraşacak ta budu 
Resimde hek belli olmuyı . ·' ' . . ./ 

~~-: ~· :· ~ 
~ .:,'\ 
~..,a:~ 'ı,, 1 
~~~- ı~- · 
~ . ...,.,.. ... , ...... 

/:; ... 

Mantar topluyorlardı. Biri 
mantarlara baktı : 

- l\f erak ederim, dedi, 
acaba neden riıantar1ar şem
siye şeklinde olurlar. 

Öteki düşündü : 
- .Buldum, dedi rutubet

li yerlerde yetiştikleri için
dir. 

........ IJ••······ 
LOKANTADA 

M~şteri garsonu çağırdı: 

- Garson bu getirdiğin 
nedir? 

__, Bıldırcın kebabı! 
~ Sana yazık oluyor, ne 

diyt burada çalışıyorsun. 
..r ????? 1 
J" Bu hayal kuvveti sen-

de varkent dünyanın en bü
yül romancısı olurdun ! 

········C>········ 
BİSİKLETLE 

Ben bisikletle İstan-
bıJdan Ankaraya on dört 
sa•tte gittim. 

- Yalan söyliyorsun? 
- Neye yalan söyliyeyim .. 

IJ>ğruyu söyliyo:rum; kendim 
yıtaklı vagonda idim, bisik
lıtİnıi de furgona koydum. 

········()•······· 
MİSAFİR GELMEDİ 

Hizmetçi gece yarısı Baya-
u uyandırdı: 

- Bayan, bayan kalkın .. 
- Ne var? 
- Hani siz yatarken mi-

safir filan gelirse beni uyan
dır dememiş miydiniz? 

- Evet ... 
- Misafir gelmedi. 

-== == 
SON SÜRAT 

Otomobil çekçek arabası
na çarpmış, arabayı devir
mişti. Arabası devrilet poli
se anlattı : 

- Otomobil son süratle 
geliyorda ... 

Otomobilin şoförü itiraz 
etti : 

- Hayırt hayır, son 
atle gelen o idi. 

sür-

FERAHLANMAK İÇİN 
Muallim söyledi: 
_ Kim dersini biliyorsa 

tahtaya gelsin! 

Frayburg, 3 ( A.A ) 
F eldberg dağının şimal etek
lerinde yılbaşında felaketle 
neticelenen bir kaza olmuş
tur. Kopan muazzam bir çığ 
birçok kayaçık1arı sürükleyip 
ezmiştir. Bu arada Frayburglu 
kayakçı Leni Vagner ölmüş
tür. Bir kadın ağır yaralan
mış ve ayrıca birçok hafif 
yaralılar vardır. ---==---

5100 sene 
Evvelki yemekler 

bulundu 
İngiliz alilerinden Emeri, 

Mısırdaki bir Firavnun me-
zarında 5100 sene evvel 
kotarılmış yemekler bulun
muştur. Bu yemekler, o za
manki çiniler içinde muha
faza edilmek üzere mezara 
ye~leştirilmiştir. 

lngilizler bu yemeklerin 
hangi maddelerden yapıldı

ğını tetkik etmeğe başla-
mıştır. 

Hatayla yapılacak ticari 
muamele1erde gösterilen ko
laylıkların son derece fayda
ları görülmektedir. Bu arada 
şehrimizden yazı makinası 
ve bazı mahsuller sevkolun
muştur. 

Ayrıca evvelce bir şubesi 
açılmak üzere olduğunu yaz
dığımız MiHi bankalarımız-
dan biri mühim kolaylıklar 
gösterme kararını almıştır. 
Nazilli fabrikası mamulatın
dan mühim miktarda hasma 
yakında Hataya gönderile-
cektir. 

Hatay tüccarları, gayri 
mamul ve yarı mamul tütün 
istediklerini şehrimizdeki ala
kadarlara bildirmişlerdir. 

Bir rahibe 
Üç kere de>kte>r oldu 
Katolik rahibelerinden 

Mary Kamiba geçen ay için
de Sorbon Darülfünundan 
ebediyat doktorasını almıştır. 
Ayni rahibe daha evvel iki 

Tabela R • doktora imtihanı vermiştir. es m 1 Amerika üniversitelerinde de 
İnhisarlar maddelerinin 

satış hakkında duvarlara a
sılan afişlerden tabela resmi 
alınmıyacaktır. 

okuyan hastabakıcı rahibe, 
serbest saatlerini ilme tahsis 
etmiştir. Fransız olan rahibe 
Amerika tebaasındandır. 

---------------00 ---------------
Ankara Radyosunun 

----[!]-----
( Bugünkü Pr, ığramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
13.30 Müzik (Müzik hol parçaları - pi) 
14.00 Saat, ajans haberleri ve meteor" Ankara 
14.10 Türk müzigi (Halk türküleri Pi) 
14.45 Müzik (Balkan havaları) 
15.15-15.:o Müzik ( cazband ) 

Müzik (dans saati-Pl) 
Türk Müzigi (İncesaz heydi-hüzam faslı) 

17.30 
18.00 
19.05 
19.15 
19.30 
19.40 
20.15 
20.45 
21.15 

Saat, ajans Meteoroloji, ve ziraat borsası haberleri. 
Konuşma (dış polotik a hadiseleri) 
Monoloğ (Dürnev Türkan tarafından) 
Sinerr a sesi. 
Türk müzigi 
Müzik (folklor - Halil 
Saat, Esham, tahvilat, 

Bedii ve Kutsi Tezel) 
ve Kambiyo-nukut borsası 

21.25 Müzik (küçük orkestra) 
(fiyat) 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

22.52 Konuşma (Haftalık posta kutusu) Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
22.50 Müzik (İspanyol .,Meksika, Arjantin oyun havaları) Floş ve karışık her cins ku-
23.15 Müzik (Dans pi · kları) maşı kolayca ve emniyetle 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektrik t e iauisi yapılır 
ıkinc i B ·~yler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~t;:Xli;;:..t;;l .1111 lliii;;;.t;;J;~J;:.t;l 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 

Yaptırınız.~ 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ınnııııııııınııııınıııııııııııııııııııııııııuııııııoııııııııııııııııııı 11111111111111111~ ıııt111 

DOKTOR 
Çocualaıdan biri tahtaya 

geldi; muallim sordu; çocuk 
cevap verdi; muallim kızdı: 

- Dersini bilmiyordun da 
neye tahtaya gelmek iste
din? 

23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram boyar. }'elefon: 3882 
ftıııınıııııııırnııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111uıııııııııııııııııwııııııııııııııııııııııııııııı uuıı•uııııııııııııııııırıııı1111111111ıııııı1111111111111111ıııııııı111111111111111111111111 9 E YL UL BAHARAT 

ÜROLOG OPERATOR Merkez hastanesi göz DEPOSU 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 

,, 

ihti' 

- Sırada çok sıkışık otu
ruyoruz da biraz ferahlamak 
için! 
mmmıııııııım~~ 

mı? Canlılık, mana, sevimli
lik namına ne varsa hek 
miş, yerine sun'iliğin, özen-

tinin sevimsizliği çökmüş. 
Buna hatta bir genç kız de-
miye bile insanın dili varmı
yor, Boya, terütaze yüzü o 
kadar yaşlandırmış. 

Balıkyağı 
~or~eçya alıkyağlarının en halisidlr 

İKİıEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
Ş~ET GİBİ İÇİLEBİLİR 

"hdi Nüzhet Çançar 

Sıhat eczahanesi 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

mütehassısı ~~~; ...... ~~~ 

Dr. HalitBaran Dr. Demir Ali 
Her gün öğleden sonra Kamçıoğlu 
hastalarını kabul eder. Cilt Tenasül hastalıkları 
2inci beyler So. No. 79 . elektirk tedavisi 

Tütün İnhisarı karşısında lzNmir •
5
Birinci beyler So. 

0
• : 5 Telefon : 3479 

Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

111111111 ııııuııuııuııııııuıınıııııııııııııu S ıııııııııııınııııııuııııınııııııııııım uııııııırııııoıınııııııııımııımıııııııııı ıııııınııııııııııııııııuıııııınııınııııııınımımıırrıınmınıı 

• F~E R 1 T E C Z A C 1 B A Ş 1 Kültürpark Sinemasında 
Telefe>n 3151 

BUGÜNDEN İTİBAREN 
Dünyanın her yerinde en büyük hasılatı temin eden 

İki büyük filim birden 
Lüks Hayat ~t Aşk için yaşıyor 

ve En büyük Fransız sanatkarları 
CAROL LOMBARD VİCTORFANCEN 

Lüks hayatınıza kapris ve 
garabet, sefahat ve eğlen
celerini gösteren sürpriz
lerle dolu komedi. 

Bu filimde kız!arının is
rafı yüzünden iflas eden 
bir Amerikalı milyonerin 
ıztıraplı hayatını bulacak-

Ve 
ZUZİPRİM 

nin beraber büyük bir kud
retle temsil ettikleri harika 

Bu filimde' bir doktorun 
rakibini kurtarmak: için 
yaptığıi vicdanan ve ruhi 

müc .. • deleri hayret ve 
sınız. ibret..... göreceksiniz. 

ALTIN DAMLASI 
Kole>nya ve yağsız Kremi 

- Seancslar: 3t,ıo. ve 7,20 - .:-\şık .~~·ı..l 2y0adşıyobr 51,10 - 9 L~~ L \. --- _J 

~~::~~~~~!!!. ...... ~ ............... __________ _!Ll_! ____ ~~u~m:,::ar~e:sı~v~e_!p~a~z~a~rJg~u~n~er~ı~ , e a afr·~~~'-1-~~_:_~~---~~~~~~~~~~~------~~.:..--~~~~ 



SAHIFE4 

lŞEtilR~ 
,::HABERLERİ ~~ 
lı!.ı. ".a' _.. _ ~ .. ---..-~ ---.1 ·~ ~ -....-~~ 

Belediye teşki-
latı seferber .. ,. 

--~~--

Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz, tatbikatında ıhmal gös
terilen pazarlıksız satış ka
nununun şehrin en ücra kö
şelerinde bile kanun metni
ne ve ruhuna uygun olarak 
tatbiki için belediye teşkila
tını seferber etmiştir. Bu işe 
kadın ve erkek sivil kim-
seler memur edilmiştir. 

Dün 27 mağaza ve dük
kan sahibi 20 şer lira ceza 
ödemiştir. 

Kanun, suçun tekerrürü 
halinde hapsen tazyik ceza
sını amirdir. 

- ... .:::...~--
Kır koşularının 

ikincısi 
Kır koşuları teşvik müsa

bakalarının ikincisi 8/1/939 
pazar günü saat 10/30 da 
kültürparkta yapılacaktır. İ
ki katageri üzerinden ter
tip edilen bu müsabakalarda 
18 yaşından küçük olanlar 
küçükler katagerisinden ve 
o yaştan büyük olanlar da 
büyükler katagerisinden ko
şacaklardır. Büyüklerin me
safesi 6000 metre ve küçük
lerinki 3000 metredir. 

-":'..-:~·-

Nafia Vekaleti 
IZMİR HİNTERLANDI OT0- 1 

MA TIK TELEFONLA IZMİR 
MERKEZİNE BAGLIY ACAK 

Nafia Vekaleti, İzmir hin
terlandını otomatik telefonla 
lzmir merkezine bağlamağa 
karar vermiştir. Vekaletten 
şehrimizdeki alakadar dai
reye gelen bir emirde, 939 
yılında evvela Akhisardan 
başlamak üzere Salihli, Tur
gutlu, Alaşehir, soma, kırk
ağaç, Bergama sıra ile ız
mire otomatik telefonla bağ
lanacaktır. 

-~~-

Yeni Meb'usumuzun 
Te,e~kUrlerl 

İzmir meb'usluğuna geçen 
Reşat Mimaroğlu parti baş
kanlığına çektiği bir telgraf-
ta ken c isine gösterilen te
veccüh ve alakadan dolayı 
İzmir halkına teşekkürleri
nin sunulmasını rica et
miştir. .................................................... • ZiRAAT 

kongresi kararları 
Büyük ziraat kongresinde 

verilen kararlar Meclisin tas
dikine arzedilmesi için kanun 
layihaları hazırlanmaktadır. 

Bu layihaları hazırlıyacak 
komisyon ziraat müsteşarlı
ğının reisliği altında orman 
umum müdürü Hüsnü Ya
manla Vekalet ziraat iktisa
diyatı baş müşaviri Fazıl ve 
Vekalet hukuk müşavirinden 
mürekkeptir. 

Komisyona Meclis ziraat 
encümeninden seçilecek bir 
ziraatçi, bir veteriner ve bir
de ormancı meb'us iştirak 

edecektir. Bu tatbikat ko
misyonunun yeni müsteşarın 
vazifeye başlamasile faaliyete 
geçeceği haber verilmektedir. 

(HA ı.KJN SESi) 

~TELGRAF· TELEFON 
.. 

• ' 
........ 

MACAR TOPRAÖIMA ... . . 
HUCUM EDiLDi 

Çek askerleri bir Macar köyünü işgal 
etti ve ~ üskürtüldüler 

Budapeşte, 6 (Radyo) - Bu sabah; Çekoslovakya askerleri, Ukranyalı çetelerle birlik
te, Macaıistana geçen araziye hücum etmişler ve Ororveğ köyünü işgal eylemişlerdir. Çe
koslovakya askerlerinin kullandıkları bir tank, Macar jandar .1aları tarafından zaptedilmiş
tir. Bunun üzerine, Çek topcusu, ateş açmış ve Munkaç kasabasını bombardıman etmiştir. 
Macar topçusu, bu vaziyet karşısında mukabele etmemiştir. 

Çek askerleri, Olca nehrini geçmek istemişlerse de püskürtülmüşlerdir. 

DALADİYE TOLONDA 
Ordumuz dünyada hiçbir ordunun dOnunda kalmıyacaktır 

Paris, 6 (Radyo) - Daladiyc Tunus radyosu için beyanat vermiş ve bu beyanat bütün 
Fransız radyoları tarafından neşredilmiştir. 

B. Daladiye beyanatında: "Her tarafta ordumuz; dünyada hiçbir ordunun dünunda kal
mıyacak ve bir kuvvet ve enerji intbaı veriyordu. Yarın Bizerte doğru yoluma devam 
edeceğim. Fakat daha bu akşamdan söyliyebilirim ki Fransanın hakiki büyüklüğü Şimal 
Afrikasında ölçülebilir. Fransa; her tarafta nizam ve inzibata riayet ettirmiş, fakat ayni 
zamanda dehasını ve hürriyetı de sevdirmiştir.,, 

Paris, 6 (Radyo) - Başvekili hamil filo saat 8 de Cezayir limanına gelmiş ye şehri 
selamlamıştır. 45 tayyare filo üzerinden uçuşlar yapmışlardır. B. Daladiye 8,45 te karaya 
çıkmış ve parlak tezahüratla karşılanmıştır. 

Tulon, 7 (Radyo) - Başvekil Daladiye bugün Tunus ve Cezayirden döndü. 

Cumhuriyetciler bir cepheyi yardılar 
Paris (Radyo)-Son alınan haberlere göre Cumhuriyetçi İspanyoların artık mukavemete 

kuvvetleri kalmadığı hakkında çıkarılan rivayetler hilafında oJarak Cumhuriyetçilerin en 
mühim bir nasyonalist cepheyi yararak ileri harekete girişmeleri bu hususta işae edilen 
havadıslerin, yapılan propagandaların pek mubalağalı olduğunu göstermektedir. 

Talebelerin nüfus kağıtları iade edilecek 
Ankara, 7 (Hususi) - Maarif Vekaleti okullara kaydedilen talebenin nüfus hüviyet cüz

danlarının talebe dosyalarında saklanması usulü yapılması nüfus hüviyet cüzdanlarının gö
rülmesine bağlı bulunan işlerinın geri kalmasını intac etmekte bulunduğu cihetle bundan 
bnyle okullara girmek isteyen talebenin usulü dairesinde kayıtları yapıldıktan sonra nüfus 
hüviyet cüzdanlarının kendilerine iadesi lüzumu bildirilmiştir. 

--------ııoıınuıııııııuıııı --------

Şan - Kay - Şekin son sözleri 
Paris, ( Radyo) - Çinlilerin meşhur ve kahraman şefi Şan - Kay - Şekin Japonlar aley

hinde ve Çinlilerin mukavemette devam etmeleri lehinde yaptığı son beyanat hakkında 
Fransız gazeteleri mühim neşriyatta bulunmakta ve Çinli kahraman şefin sozlerinden Av
palıların da pek büyük ibret dersi almaları lüzumunu ileri sürmektedirler. 

Bu gazeteler, bu sözlerle İmperyalist Japonların gerek Avrupa, gerek Amerika ve gerek 
Şarki Asya hakkında besledikleri gizli maksatlar ortaya atılmakta ve Tokyonun yüzünden 
maskesi atılmakta olduğunu iddia etmektedirler. 

Beş liralığı taklid eden yakalandı 
İstanbul, 6 (Hususi) - Zabıta, eski beş liralıkları taklid ederek piyasaya sürmek istiyen 

bir sahtekarı yakalamıştır. 
Of'lu Ahmed adını taşıyan bu sahtekarın üzeri aranırken sahte bir beş liralık bulun

muştur. Ahmedin başka arkadaşları olup o1 ::.~adığı tahkik ediliyor . 
---------~- --------

i~~:ıların Gazetelerdeki Pul Resmi 
Ankara, 7 (Hususi) - Maliye cn~J..ncni damga resmi kanununun cazetelerdeki ilan 

pallarına taalluk eden kısmının tadili hakkında Hakkı Tarık Us'un teklifini müzakere et
miş ve ilanların santimetre üzerinden re ~r. • .. 1bi olması esasını kabul etmiştir. 

Beş Çingene Hayf:lud Pirin Köyü Bastılar 
İstanbul, 6 (Hususi) - Sabaha karşı, Eyip kazasına tabi Pi:inçköyde çok kanlı bir vak'a 

olmuştur. Köyü soymak istiyen be~ çingene ile köylüler aras·nda bir çarpışma olmuştur. 
Çarpışmalardan üç kişi yaralanmı~. bir kişi ölmüştür. Haydtı llar, köyde altmış yaşındaki 
Halilin kısrağını çalarlarken Halil ve oğulları uyanmışlardır. Ağırda korkunç bir boğuşma 
başlamıştır. Haydudlar kaçarlarken Halili öldürmüşlerdir. 

Hadiseden derhal haberdar olan jandarmalar faaliyete ue ;erek bir kaç saat içinde hay
dut çingeneleri yakalamışlardır. 

Almanlar Havada da Hakim 
Paris 6 (Radyo) - Tayyareci I:ndbergin, Amerika hava !rnvvetleri nezaretine bir rapor 

gönderdiği ve Almanyanın, havad ..ı bütün devletlerden daha kuvvetli olduğunu bildirdiği 
söyleniyor. Alakadarlar; Amerin::Jın, bu rakor üzerine hay:ı kuvvetlerini ziyaeeleştirmek 
için bütçeye thsisat koyduğunu bildiriyor. 

7 iKiNCi KANUN 

"HIRSIZLIK HASTALIGI" 
-----~----[!]--------

Yazan: 

1 HEİNZ SCHARPF 

-Dünkü nüshadan devam-
- Eh... işte. diye Madam 

Moritz her zaman mırıldan
dığı bir iki kelime ile söy
lendi. 

Kuyumcu "h.m,, diye mı
rıldandı ve Prens Rohan'a 
telefon etti. "Ben de eski 
bir vazo var, görmek iste
mez misiniz?,, diyerek söz 
arasında Kontun dükkanını I 
şereflendirdiğini anlattı. Prens I 
Rohan da bu sabah Kontun 
kendisinde misafir bulundu
ğunu anlattı. 

Eh işte diye MadaJJJ Mo
ritz tekrar etti. 

M. Moritz her eyi şey uç
tur diye düşündü ve Hotel 
Ekselsior'a telefon etti. Ken
di ismini vermiyerek bir 
spor gazetesinin ismini ve
rerek Kontun hayatı ha~kın
da arzu ettiği kadar dalü
mat aldı. Kendisi cidden 
bir Gran Senyordu. 

Bunlardan sonra kuf!m
cu gelmekte geciknıiyeo a
afye emniyet ve menıntni
yetle baktı. 
Akşama dükkanın kapın

masından az önce Kont ve 
kontes göründüler. Kuy\111-
cu artık yan gözle bak.ııu
yordu. 

Kontes muhtelif zinetJer 
çıkarttı. Kat'i olarak kendi
si de ne istediğini bilmiyor
du. Zaten bu kadınlarda 
her zaman görülen haller 
dendi. Her yeri hafifçe tit
reyor ve görünür derecede 
sinirli olduğu anlaşılıyordu. 

Bedir ay kapıda komple du
ruyordu. Kadın kocasiyle 
her lisanla konuşuyor, ko
cası kafa sallıyarak ayni li
sJ.nbrla cevap veriyordu. 

Kont fevkalade bir adam
dı. Madam Moritz gözünü 
Kont'tan ve Mö. Morltz te 
Kontesten ayırmıyordu. 

Kuyumcu, 500 mark değe
rinde bir Japon malı inci 
gerdanlık çıkardı. Kadın be
ğenmemiş bir nazar atarken 
kuyumcu önemsiz bir şey 
gibi inci gerdanlığı kenara 
itti. 
Kadın daha çok! kıymetsiz 

fakat orijinal bir kolyıye a
laka gösteriyorken eldiven
lerini çıkardı ve kuyumcu
nun yaptığı gibi eldivenleri 
tesadüf bir hareketle inci 
gerdanlığın üzerine itti. 

Bu hareti yalnız dükkan 
sahibi değil, fakat Kont ta 
gördüğünden derhal Mö. 
Moritze gözleriyle ihtiyatlı 

olmasın işaret etti. 
Kentes Morzen orijinal 

kolye üzerinde karar kıldı. 
Madam Moritz kolyeye bir 

Almancadan çeviren: 

AHMET KERTINEN 

Müşteriler çıkar çıkm 
Moritz " diye karısı söylen 
di. 

Moritz: 
- Biliyorum diye sesi 

kesti, fazla aldığım 400 markı 
inci gerdanlıktan tenzil ede 
·rim 
İnci gerdanlığın gidişin 

ancak şimdi anlıyan kansı 
renkten renge girdiğini yan'" 
lız gözünün boyaları saklı 
ya bilmişti. 

Moriz: 
- Rober Taylor'un mağ

zamızdan alış veriş etmedi- } 
ğine memnunum, zira o za'" 
man gözlerinin onündeo 
dükkanı kaldırsalar haberio 
olmaz! dedi. 

Ertesi gün M. Moritı: Ban 
kaya gitti. 
Lakin ceki verdiğinde me* 
mur: 

- Maalesef bu çeki öde
yemiyeceğiz, imza sahtedir. 

Moritz: 
- Nasıl olur? Diye hay• 

kırdı, Kont gözlerimin önün" 
de imzaladı. 

- Öyle ise Kont sahte 
idi, diye kasier cevap verJ~ 

Kuyumcu derhal Hotel 
Ekselsior'a koştu : 

- Kont Mayen daha bu• ı 
rada mıdır? 

Bu sırada Kont ve Kontef 
merdivenlerden iniyordıJ: 
Fakat bu Kont filimlerdek• 
kontlara benzemiyordu. Ve 
Kontes güzel olup ari hu'" 
dudu aşmıyordu. Şu halde .• • 

Moritz, Kont ve Konteıill 
hal ve hareketini mahir bit 
surette taklit eden dolanClı 
rıcılar tarafından aldatılmıştı 

Kuyumcu bu haberi kiı 
rısına getirdiğinde kadınca • 
ğız saç kökıerine kadar ren• 
deniştirdi. Bunun üzerine 
kuyumcu : 

- Görüyor musun? Bel 
'<olayca dolaba girenlerde' 
)eğilim. Onun için ihtiya" 
en av yemi olarak Konte* 
in önüne hakiki inci ger' 
'anlığın sahtesiei sürdü~ 
.., e sahte gerdanlığın değr. 
'ni derhal o satın aldıkla 
7tıerin hesabından te 
etim. 

"Moritz,, diye kansı onu, 
~bert Taylor niyetine sar 

- Moritz, seni altın ka 
IB:ıalı, bütün alışverifle 
rarmen bize 200 mark k 
k~anç kalıyor. 

Cuyumcu (Hm) diye gll 
lerten: 

'\.. Neden, bir defa 
do,ndırıcılardan iki 
mB~ kazan mıyalım? De 

l.\kin kazancı ile çok s 
viıı~edi. Maalesef (bin mar 
lık) da çekin akibetine u 
racli O da sahte idi. 

AHMET KERTMEN . ....... ~ . ...,, ............................ .... 
muhafazaya verip sorarken y • 
Kontes eldivenlerini aldı. ~hudı 
İnci gerdanlık artık altında J 
değildi, en basit bir Klep- A eyhtarlığı 
torran usulii ile sır olmuştu. BULGARLARIN BOYKU 

Asıl değeri 400 mark o- İstanbul (Hususi) - S 
lan Kolye için 800 mark is- yadan alınan haberlere g 
tediler. Mad. Moritz bu faz- Yahudi aleytan teşkilab 
lahk için kocasını ikaz et- dağıtılması için Bulgar b 
mek istedi işede çabuk vaz- hfımetinin aldıtı tedbiri 
ge\ ti. Kontun uzattığı 1000 rağmeıı bu teşkilat gizlid 
ma! kın 200 markını iade e- gizliye propagandasına 
derken kontun ta gözbebek- vam etmekte ve Yahudi 
lerine derin bir iştiyak bak- carethanelerine poykot 
tı. Biraz sonra kibar müş- pılması için Bulgarlar tef 
terıler dfıkkanı terk ettiler. ve icb: olunmaktadır. ~ 
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