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Rusya Halk Komiserini ziyaret eden Japon sefi:r.ı 

Muhasamata nihayet verilmesi 
diplomatik görüşmeler teklif 

---~~----::----;h----:--ı Litvinof şöyle dedi: 
iktisat Vekilinin eqan~!.!._ 

• •· 
ıçın 

etti 
- -- - - I Sovyet arazisinde Japon askeri kaldıkça 

AirTianya ile yapı an Sovyetler hareket serbestis.ıni muhafaza edece~ 
anlaşmalar 

15 Ağustosta Sovyet kıtaatı faaliyette 
e Moskova, 6 (A.A.) Tas mnkıımlarının barekeU• . 'e te girıyo r Ajansı blldlrlyor: DUn, rl hlg de bu ntyeUere mer ıye !ıo~:::":~y!~·:~i.~~~ "'-1 ~:ı:~u~a::::~:·::. 

gemltau, hariciye halk ..Y, yet hududuna yapılan il· 

italyada ırkçılık 
ltalyada fn .. ist rejimin ırkçılık 

hareketine IJa;şlnnınsı ıuusoIJni Jle 
·tı ı~aı>a bu lıa

J'apanın arasını aç · 
rcketJn önUno geçmek jçJn şiddetli 
.. 1 .. lcdi '-lusolfnt bu sözlere 

f'OZ er SU)' • ~· 

mukabele(le bulun<lıı ' 0 tnşiz.mln 
ırkçılık yolunda fsrnrln devnın ede
ccT.iııJ (t'krar etti. nu ı;urctle Jlit
lc; Jlo j"npn nrzısmda olduf,•·n gibi 
l\lu ollnl ile tl<' gene Pııpa nrn ıııda 
dini bir ihtllı'\t ıneydanu <;tkmış olu· 

yor. 
~u kadar ,·nr Jd ırkt,;ıhk meselesi 

t-''"11ijiiiiiliiilltilliıtiviiWlllüWDi Ue papa~ 
çıkan lhtflAt HJtlcr ile rapa arasm· 
daki fhtllı'lta kıyas cdilcrncz. Zira 
Almnnya esasen hırJstlynnhğa ceb
ho almış bir memlckeWr. 

Protestan Alınnnyl\ ötc•lcnberl 
•knt.ollk JurJstlyanhğa karşı Adeta 
hasım yazlyctindeclir. Son wmnnlnr· 
da iso Almanyndn. bir nerl putpc. 
rcstHk m111i bir din halini nlınıık yo
lnmı tutmuştur. Du itibnrla Papa 
ile Jlitlcrd Almanya b!ı'lbirlne düş
nıım iki cephedir. Alınnnynda ka· 
tollk Almnnlnr chcınmlyctsiz bir az· 
hktnn Jbn.rcttir. 

HaJbnld, ttn.Iya böyle midir? ltn.I· 
ya katolik btrlstlyan ıncınlckctidlr. 
Mu ollnl ltnJyan mlllctlnin Papa 
karsı ıncln. mane' i tchcn ynzlycthıdo 
oldı~T·unu düsUncm;:;,..u içln ötc<lcnbcrl 

e • ldPl papalık maknnımı elinden gc g 
u · Yati kadnr hlarc clliyol'c1ıı. Jln il • 

kan He fa~izm arasında bir (le nn· 
Jaşmn. inız~ olunnıııştu. Jln dcfn fa
şist ltalya.nın ırkçılık bakımından 
11«-rlyo <loğro nttığı achmlar Jse tR· 
nıamcn Papay1 i<lare siyasetine nıu· 
hallfl I r. Un iht iH\ftıl llinclnr olan 
İtalyan Jın.lk t.nbaknlarının açıktan 
c.:ı~n (]eğilse bile kalben Papa tnrn
fını tnt.neağma şüphe etmemelidir. 
Hıı ,·azl;ret l\fusolinl)i ihmal edile• 
nıiyccek lılr zorluk ile karşıJnştıra
cn.ktır. Nitekim daha ilk ııdınıdaf
kcn Mmnollnl J>apanın ltirazlarınn. 

ASIM US 

(Sonu Sa. '6. Sü. 5) 

15 inci yıl madatvnsı 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden. 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönil • 

mü hatırası olarak, bir tarafında Bü. 
yük Önderimiz Atatür~ün kabart
ma bir resimleri ile Altıok, diğer ta. 
rafında cümhuriyetin 1 S inci yılını 
tesbit eden yaı:ı bulunmak üzere 
partimizce bir madalya yaptınla. 
caktır. Sanatkarlarımızın. açtığımız 
b:.ı müsabakaya iştirakleri ve hazır -
layacakları nümuneleri ağustosun 
"nunı kadar C. H. Partisi Genel 
Sekreterliğine g~ndcnnelrri rica olu. 

nur. 

Ankara, S (A.A.) - iktişat vekili 
Şaidr Kesebir, Anadolu ajansına a§Cl
ğıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

Berlinde üç hafta kadar devam eden 
müzakerelerden sonra, Alman hük{\me. 
ti ile 25.7.1938 tarihinde bir ticaret 
anlaşması, bir kliring anlaşması ve A
vusturyanın Almanya ile birle esin. 
den sonra hasıl olan ticari mlibadelit 
vaziyetini ve müstakbel mübadelatı 

tanzim eden bir protckol imzalanmıı-

tır. 

Ticaret anlaşmasının esaslan bcr • 

veçhi atidir: 
Almanyadaki mevcut blokajımızm 

eritilmesi ve yeni alacakların terakilm 
etmemesi gayesile geçen sene 30 ağuı 
tosta Berlinde imza edilmit olan tica. 
ret anlaşması ile Almanyaya ihraç e. 
dilecek olan belli başlı ihraç maddele
rimiz için konmuş olan kontenjanlar 

kaldırılmıştır. 
tçinde bulunduğumuz anlaşma dev. 

resi zarfında sözü geçen blokajın ta. 
mamen erimiş bulunması ve halen Al. 
manyaya karşı borçlu vaziyete girmİJ 

( Sonu sa. 6 sfL. 4) 

Sus vapuru 
Dün Bandırma
ya gidip geldi 

(Yazısı 3 üncü aayfada) 

komiseri B. Lltvlnofu zl- • 10.hlı tecavUze ve 80'f11t 
yaret etmiş ve Hasan gö- 'C hudut karakoluna kartı 
lll mıntakaaındakl tar· v gece icra edilen hUcuma, 
pışmalardan bııhaeyllye· tlL ancak hllcum yolu Ut 
rek demlşUr kl: · r sulhperver hareket dene. 

Japon hUkOmetl hldl- O blllr. Htdlae, 3'&lnıı bu 
selerl mahalli hA.dlseler hareketler netıceıılnd• 

iUbarlle, 11ulh yolu tle çıkmamıotır. Bu har• 
halletmek niyetindedir. ' keUer olmasaydı, hidlae 
Bundan dolayı, hUkOme· : do olmıyacaktı. Eğer Ja· 
tlmln talimatı 11zerlne, ·, ponlar. Sovyet arazlılnı 

N 
her tkl taraftan da mu- ·- . karşı yaptıkları hOcum-
hasemata nihayet verll· . lara ve a~tıkları ate.len 
meal l~ln diplomatik gO· , nthnyet vcrlrlcree Te Ja· 

rUşmeler yolunun kabul ~"1Ml(ILf.ir·--~- pon kıtal"'1Jl1JD Jıalo 
-1anm.mD teklif tıııl• lf. Scnyet arazbıt 4alıtllll4• 
rlm."' kalmış olması mubteme1 

Sovyetler Birliği Hari-
ciye Komiseri Lttvlnof kısmını geri çekerlerse, 
demiştir ki: SO\'YCt kttalarının cevabı 

"Eğer hakikatte japon ~ muhaaemata devamları 
hUkOmetlnln sulh niyet- lçln hiç bir sebep kalmı-

Jerl varsa, Japon aakc>rt • .(Devamı e ncıda); 

General Metak
sas'ın R. Arasa 

telğrafı 
Ankara, 5 (A.A.) - Elen ~e

kili B. Metaksas, Hariciye vekili dok 
tor Tevfik RüştU Arasa aşağıdaki tel 
grafı göndermiştir: 

Ekselansınızın Balkan Antantı He 
Bulgaristan arasındaki paktın imza -
smı bildiren telgrafıma verdiği cevap 
ile hakkımdaki nazik sözlerinden do
layı samimt 11urette teşekkür ederim. 
Ayni zamanda Balkanlar için bu de
rece mesut bu hadisede şahsi rolU -
numen dolayı şahsen sizi tebrik et
mek isterim. Daha ilk dakikadanbcri 
bu politikanın en bUyUk muhyi ve 

(Sonu Scı. 6 sa. 5) 

,.......,.uı11nuıııııı111111ııııı11111ıt; ............. ııu11ıı( 

) ~~,B:üne ~~da! ~ 

İ Tehlike l 
\ "Korlı.."ll Yatab"l" isimli here- f 
= -f can dolu zabıta romanımız pek ~ 

Valinin riyasetinde dünkü 
toplantı mühim 

DUnktl ic;:timadnn bir görUnUş... "' _, - -· ·cvazısr 2 tnc1 eayEada) 

Burası yıkılmaya 
mabktim mudur? 

lnblsarlar sofra tuzu ı yakmda bitl3or; onun yerine: ~ 
/ ucuzlatıldı \ TehDDke I 

lııblsarlnr idaresi lıUkümetin ha- f fslmlf bü) ük bir zahrtn romanı~ 
1 yatJ ucuzlntmal>: Jıususundaki direk- ) t<-frlkası tıo §_==~--
1 tı!lerine uyarak l>UtUn mnmuıtltını l 

1 \ll'UZJatmağl\ çnlışmaktndtr. i şeytan 1 n ~--
Dil clıaılC'clcn olarak ahiren sofra : _ 

tu ıu fıyatları yeniden indirilmiştir. J k k 1 1 2 
Daiın:ı kuru, dalma ince olan ln· \ U a a r 1 ) 

hi~arlnr sofra tuzunun kilosu 15 A· f= A<lm<1a l 'C cep roınıını olarak a 
~ u sto 938 elen itibaren fstanbulda 

1
. ''<'rcı·e~lmlz ()lğcr heyecanlı bir~ 

J:ıhl arlar anıbıırlarından ııcraken· JRZI)a bn~hyacağız... i 
de olarak bir kuruf tenzllile 11 lrn· 1 111ıııııı1111111ııııı11 lllllllll!llll "'""""'-''*-...: 
ru•a tedarik edllebllecektlr. 
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2-XURUN 6 AGUSTOS 1938 

DE R~iMLi K iZ 
Bir yolcunun hayatını 

kurtarmak için 

"Normandi,, 

No.20 Vazao: Niyazı Ahmet yarı yoldan döndü 
Buhda.n sonra. belki yarnn saat da.

ha ayni vaziyette yürüdiller. Adnan, 
bitkin bir hale gdlmişti. Ağlanacak 

( 

bir hali vardı. Fakat gülümsedi. 
-:- Hey akıl hey... dedi. Ben bun· 

dan sonra. kız kaçırıp dağlarda. ge-. 
zeceğim ha. Biraz daha yürürsek ga
liba Gillçubuk beni taşıyacak... diye 
dllşUndU. 

- Gillçubuk çok sUrecck mi? .. 
- Az kaldı. 
- Eğer deminki kadar az kaldıysa 

ben vazgeçeceğim. Oturalım biraz. .. 
- Olmaz, bekliyorlar ... 
- Kim bekliyor? .• 
- Görürsün .. 
On dakika kadar daha yUrUdüler. 

Birden bir boşluğa çıkmışlardı. 
- Burası hep Kutu deresi mi Gill· 

çubuk? .. 
- Kutu deresi .. Hükümet harp et

tlği vakit buraya geliriz.. 
Gülçubuk başını uzaklara dikerek 

baktı. Sonra: 
- Haydi çabuk yUrUyelim... diye

rek Adna.nm kolundan çekti. 
Bir müddet koşar gibi yürüdüler. 

Gene bir mağaranın önllne gelmişler
di. 

Adnan: 
- Ben bir daha Kutu deresine gir

mem. diye ayak diremeğe hazırlanır
ken önilnde gözlerini yere dikmiş Der 
simli bir kızJa karşılaştı. 

GUlçubuk heyecanla Adnanm ko • 
hından bir daha sıktı ve: 

- 4crt.e, dedi. Cebrailin karısı Al 
ka.dm. Ben şimdi gidiyorum. Sonra 
almağa gelirim .. 
Gülçubuğun sesi titriyordu. Fazla 

bir §eY söylemedi. Adnan da muka.
bele edemedi. Dersim ti kız, ba§ÖrtÜ
sUnli sert rüzgfu'da dalgalandırarak 
uzakla.ştr ve Kutu deresinde çıktığı 
mağaraya. girip kayboldu. 

Adnan donakalmıştı. Yanıbaşmda 
durduğunu hissettiği Al kadına dö
ntip bakamıyordu bile... Bir aralık 
mağarada yürtidükleri yolu gözlinUn 
~nUne getirdi ve GUlçu buğun aynJ 
yoldan kimbilir nasıl süratle koştu
ğunu düşllndil. 

- 1çeri girelim, Burada görürler 
bizi ... 

Adnan silratle döndü. Kızın yUzUne 
baktı ve ürperdi. 
Ne Gülçubuk, ne de Besi'ye benzi
yordu. Gözlerinin i~i birer zümrüt gi· 
bi parlıyor, pembe yanakları gülüyor 
gibiydi. Gözleri dudaklarına kaydı ve 
Dersim dağlarmm hiç bir izini bula,. 
madı. 

- İçerde kim var? 

- KJmse yok. Ben yalnızım ... 
- Burada kim görür bizi? ... 

- Dağlar boş değf l. Her tarafta ~ 
dam var. 

- Buraya gelmezler mı? .. 
- Bilmezler ki ... 

Adnan içeri girdi. Burası bir mağa
raydı. Evvela gözleri hiç bir şey gör 
medi. Dersimli kızın ona gösterdiği 
oturulacak yeıi bile görmUyardu. 

- Gülçubuk gelecek mI? .. 
-Bilmem ki ... 

Yavaş yavaş mağara.om fçf kendi
ni göstermeğe başladı. İtinayla sUs
Jenmig bir odaya benziyen bu toprak 
.alt? insana srkmtı veriyordu. Adnan 
bir elin boğazını sıkmakta olduğunu 
hissediyordu. Ne konuşacaktı. Ne 
söyliyecekti. Zaten konuşacak hali de 
kalmamıştı. Kaç gündür bir defa bir 
tas ayran içmiş, iki defa kuru yufka· 
~ y ~iğnemeden yutmuştu. üste gez
dıgı yolların yorgunluğunu giderme
mişti. 

- Yemek ha.zırladım yer misin 7. 

Genç delikanlmm gözleri sevinçle 
parladı. Tabii nezaket gösterip: 

- Teşekkür ederim .. diyecek değil
di. Hem a.rtı:k Dersimde, Dersimliler 
gibi hareket etmeğe alışıyordu. 

- Yerim ... diye mukabele ettikten 
eonra gelecek yemeği bekledi. 

Al kadm mağaranın bir köşeslnde
Jd kalm &rtUlerden birinJ kaldırdı. 
Elr tM yoftırt, arkasmdan bir tas -~ak, sonra bir nevi ottan yapıl-
~!P.ı~~ı., kuru elanem çık~· 
'ti~slı da hazırdr. 

- Gel ısen de ye •.• Beraber yiye· ''Normandi,, tranaatlantiti, geçen • 
Um... lerde bir gün, her zaman olduğu gibi, 

Al kadın, hi~ bilmediği, görmediği ak§am saat 7 de, Havr limanından 
bir oeyden bahsediliyormuş gibi bay- kalkıyor, Amerikaya doğru yol alıyor, 
retle Adnanm yüzüne baktı. • Ingilterede Satanton limanına uğru • 

- Gel sen de ye.... yor ve Atlas Okyanusuna açılıyor. 
- Olmaz. .. Biz yemeyiz... Fakat çok ghmdden geri dönmeğe 
- Niçin? .. 
- Olmaz. ..... 

mecbur oluyor. 

Adnan anlıyordu ki, erkekle kadm- Buna sebep, gemide yolculardan bi. 
ların yemek yemeleri Dersimde adet rinin hastalanmasıdır. Vapurun dokto. 
değildir. Esasen kadınlar öyle her ru yolcuyu muayene ediyor: 

yerde erkeğin yanlarına sokulamaz - - Derhal ameliyat yapılması lazım 
tardı. diyor. Ameliyat yapılmazsa ölilr.-

- Yok, sen gelmezsen, ben de ye-
mem ... 

- Ayıptır ... 
- Hiç ayıp olur mu? Sonra bura.-

da madem ki, bizden b~ka kimse 
yok ... Kim görecek ... 

Al kadın: 
- Siz erkek değf l misiniz.. Der gf· 

bi Adnanın yüzüne baktı. 
Adnan ilk hazırladığı lokmayı Al 

kadına. uzattı: 

- Haydi, al bunu, beraber yiyece
ğiz. ... 
Yemeğe başladılar. Hiç konuşmu

yorlardı. Adnan bUyük bir iştahla 
yerken bir taraftan da karşısındaki 

kızı tetkik tdiyor. Onun fevkalfı.de u
tangaç halini görünce Derıimliliğin
den §Uphe ediyordu. 

- Senin adın Al kadm mı?. 
- Al kadın ... 
- Ama sen kadın değilsin, ki .. 
- Nasıl kadın değil miyim?. 
- Yok, sen kız.sın, daha. kaç yaşın-

dasın?. 

- Bilmem. .. 
- Ne vakit evlendin sen? .. 
- Ben evlenmedim, benJ kaçırdı. 
- Buraya nuıl geldin, sizin eviniz 

nerede! ... 
- Buraya beni GUlçubuk kaçırdı. 
- Kaçırdı mı, nasll ? .. 
- Bizim eve geldi. Ban'.o. çocuğu-

nu al, biraz ötede Cebrail seni gör
mek istiyor, dedi. Ben de çocuğiım ile 
evden çıktım. 

- Ay senin çocuğun da mı var?. 
- Var ya, dört tane ..• 
Adnan, karnı doyduğu için biraz 

neşelenmişti, fakat dört çocuk bahsi 
onu §8.§ırtmıştı: 

- Sen dellrtlin mi kız. .. Senin nasıl 
dört çocuğun olur?. 

- Var ya ... İkisi birinci, ikisi ikin
ci kandan ... 

Al kadın güç halle izah etti. Ço
cuklar ~braflin diğer karılarından 
imiş. Fakat her kadın kimden olursa 
olsun kocasının çocuklarına "Çocuk
larım,, derml§. 

- Ha, §imdi anladım. Sonra ne 
oldu. Gtllçubukla Cebralli görmeğe 
gi tmi§tiniz. 

- Orada lkl insan Uzerlmize geldi. 
Bizi yakaladılar. Çocuğum kaçtı. 

- Kim geldi Uzerlnize? .. 

- Ben bilir miyim. Buraya. geldik. 
GUlçubuk sonra bana söyledi. Ben 
zaten Cebraili istemiyordum. O fena 
adamdır. Babamı öldürdü. 

- Babanı mı öldUrdU. Niçin? .. 
- Beni almak için öldilrdU. 

Adnan biraz hava almak için ma· 
ğaranm önüne çıktı. Zifiri karanlık 
her tarafı sarmıştı. Soğuk bir rüzgar 
esiyor uzaklardan köpek havlamaları 
geliyordu. 

Genç delikanlı bu karanlık diyarda 
kendinden geçti. Artık ne GUlçubuğu, 
ne de kimseyi istlyordu. Buralardan 
kurtulmak istiyordu. Fakat içinde 
artık hiç kurtulamıyacağını haykıran 
bir ses vardı: 

- Ey Adnan öyle bir işe başmı 
soktun ki, ha.yatm korku içinde ge· 
çecek. Sürtiklenip gidecek ve bir glln 
kimbilir hangi Dersimlinin elinde ca· 
nını vereceksin.. diyordu .. 

Bir tek Umldi, askerlerin buralara 1 

kadar gelip kurtarmalarıydı. Fakat 
bu da çok sönUktU. Çünkü hiç bir ast 
Derslmli teslim olmak fsteıniyeceğin 
den, ya. kaçıp Kutu deresinde, yahut 

Dersimin bin bir mağarasından bir 
kaçında gizlenecekler, yahut ta karlı 
- .(Arlımı ooır) 

Ne yapacaklar? Vapurda ameliyat 
yapılmasına imkan yok; ne operatör 
var, ne ameliyat masası. 

Vaziyeti kaptana· haber- veriyorlar. 
Yolcul<\rının hayabndan mesul olan 
kaptan gemiyi Fransaya döndilrmek • 
te tereddüt etmiyor: Derhal tornistan 
yapıyor ve Atlas açıklarından tekrar 
Fransız sahillerine dönilyorlar. 

Burada hasta karaya çıkarılıyor ve 
hastaneye gönderiliyor. Gemi de tek. 

rar hareket ediyor, Arada kaybolan 
vakit bir buçuk gUn kadardır. Fakat, 
"Normandi,, Amerika ycluna ikinci 
defa çıkı§mcla "ihtiyat ellrat,, inden 
sarfcıdiyor: Yani, her seferini dört 
günde yapan gemi, isterse bunu iki 
buçuk günde de tekmilliyebilir. Fakat 
adi zamanlarda. makineleri fazla yo • 
rulmasın diye orta süratle gider. 

Geminin, hastayı karaya çıkarmak 

için dönmesi her tarafta büyilk bir 
takdir uyandırmıgtır. 

62 Yatında Boksör Kadın 
Dünyanın demir yumruklu, en ih. 

tlyar ve, boksör kadım A.merikada 

y~ıyor. Mükemmel yüzmek, otomo
bil sürmek bilen bayan Ceki Şayner 
62 yaşında olduğu halde gayet dinç 
:v zlndooir. por.aayeslnde bU Un o.do. 

leleri kuvvetli ve mevzundur. Bu ka.. 
dm bir gWı otomobil ile bir kır gezi. 

si yaparken Vanipek §ehrl civarında 
bir dilenciye rastlamıştır. Dilenci oto-
mobilin önüne çıkmış ve yakm köye 
kadar götilriilmesinl rica etmiştir. 

Sporcu kudm dilenciye acımış ve oto. 
mobile almıştır. 

Bir dağın içinden geçerken dilencl 
kadının ilzcrine hücum etmiş ve üu. 
rindeki kıymeUi eşya ve paralarını 

almak için üzerine tokatla saldırmış
tır. 

Sporcu ihtiyar kadm, dilencinlnJ 
nankörJUğUne kızarak otomobilden 
dı§arı ç?lrnnş ve 1.iç dört yumruk ile 
dilenciyi yere sermiştir. 

Dünqa güzellik 
1nüsabakası 

Dünya güzellik müsabakası bu sen: 
Kopenhangda yapılacaktır. Müsabaka. 
ya igtirak edecek memleketler güzeUe. 
rini seçmekte devam c'diyorlar. 

Bu arada son olarak lsviçre güzeli 
de seçilmiştir. Maita Brun ismindeki 
'bu genç kız; 19 ya§mdadır. 

Valinin riyasetinde 
dünkü nıühinı toplantı 

Çocuk bahçeleri ve meccani 
banyo yerleri yapılacak 

Meydan ve arsalarınağaçlandırılıp 
vark lıaLinde istif ad esi düşünülüyor 

DUn Bele.diye Şehir Mecllsl salo
nunda Valinin riyasetinde mUhfm 
bir toplantı yapılmıştır. Bu topJan
tıdıı Belediye reis muavini Rauf, bU· 
tün vll~yet kaymakamları, fen fş

lerl müdürü HUsnU, maarif müdürü 
Tevfik, sıhhat mUdUrU All Rtza, ımar 
mildUrU Zlya1• harita müdUrU Galip, 
Nahiye müdürleri, C. H. Partisi kaza 
ve nahiye başkanları, Belediye nıU
hendlslerl, maarif murettlşlerl hazır 
bulunmuşlardır. lçtimaa Vall riya
set etmiş, 1stanbulun Uç mlihlm ihti
yacı etrafında söz söylemiştir. 

Vali ilk olarak şöyle demiştir: 
"- Çocukların tatil zamanların

da hep beraber eğlenmeleri birçok 
noktalardan faydalıdır. Bu da cocuk 
bahçeleriyle kabildir. Şimdiye ka· 
dar bu işle esaslı bir surette meşgul 
olamayışımızın 11ebebl ilkmektep 
binası yapmakla uğraşmaktan ileri 
gelmiştir. On senede 162 llkmektep 
binası kurulmuştur. lş bununla bl~ 
mlyor. Bir çocuğun mUkemmeJ bir 
insan olabilmesi ıcın kendisini bir
çok suretlerle ve ,·asıtalarla terbiye 
etmek ıa.zımdır. Bunların da en 
faydalısı çocuk bahçeleridir. Bu· 

gtln çocuklar sokaktadır. Cemiyet 
ve ebebeyn istenen murakabe ve 
nezareti temin edemiyor. BugUn ço
cuklar sokağın her tehlikesine ma
ruzdur. Biz çocuğu sokaktan al· 
mak mecburiyetindeyiz. Bu ihtiya
cı da bugUn dUşUnmUş değlllz. ö
tedenberl dUşUnUyoruz. Bunun mlsa· 
11 de Cihangir, GUlhane, Moda, Çat· 
eambe.(la k rdulu'inU2'; (lOCUk bbbÇe.. 

lerldlr. • • 
Bu sene bütçeye çocuk bahçeleri 

tesisi için ta.zla tahsisat koyduk. 
. Şimdi sizden ricam şudur: Her kaza 

kendi ihtiyacını naıarıdlkka.te al • 
malı, çocuk ltesafctl noktasından 

nerede bnhce tesis olunabileceğini 
tesblt etmelidir. Bu arada bazı tel
kinler ve tesirler yapılmak tstenlUr. 
Bunlara katlyen ehemmiyet verml
yerek, mUnhasıran çocuğu dUşUne

rek hareket ediniz. Bu yüzden ma· 
nevt ve ahlft.kl mesullyet tamamen 
size aittir. Mıntııkalarınızda çocuk 
bahçesi yapılmaya elverişll yer a.. 
rarken buralarının bilhassa beledi· 
ye, eykaf idarel hususiye malı ol
masına ehemmiyet veriniz. Bu tak
dirde bUyUk lstlmllk bedelleri öde
meden bahçeleri tesis etmiş oluruz. 
Bahçelerin yanında ve civarındaki 

medreselerden de istifade etmeyi 
dUşUnUyoruz. Bura.tarda çocuk kU· 
tUphaneleri vUcuda. getirilecektir. 
Medreselerin tercihi gene malt ba
kımdandır. ÇilnkU yeni bir bina 
cok masraflıdır. 

Buralarda. çocuklara çay, süt gl· 
bl sıcak içecekler vermeyi, hattA 
temizlenme mahalll tesisini de dil· 
şUnUyoruz. Çocukların okuma, oy
nama, temizlenme yerlerinin toplu 
bir mahalde bulunması gayesi cU· 
dlllmektedir." 

Vali, bundan sonra ikinci mesele
ye geçerek demiştir ki: 

"- Tilrk mllletl temizliğe çok e
hemmiyet veren bir millettir. Yav· 
rularımızın ve halkın deniz suyun
dan masrafsız olarak istifade etme
leri çarelerini dOşUnüyoruz. Bunun 
fçfn Beyoğlu, tstnnbul, Kadıköy, 

Beşiktaş, ÜskUdrir, Boğaziçi sahille
rinde lbknl ikişer yer gösterilme
sini istiyorum. Bu yerler kumsal ve 
ve pllj olursa daha iyi.. Olmazsa A
di sahil de olablllr. Buralarda mec· 
cani deniz ban)'O yerleri tesis olu
nacaktır. Çocuklarımızı atlet olarak 
yetiştirmeliyiz. Bence her çocuk at
let ve gürcşcl olmalıdır. Ben, fer
di terbiyede futbolün muzır olduğu
na kaniim." 

:Vali bundan sonra UçUncn mesele-

ye geçmiş, balkın eebfr içinde park 
\'C bahçeye cok fazla. ihtiyacı oldu· 
ğunu, pazar gtlnü yalnız Floryaya 
70 - 80 bin kişinin gittiğini, Boğaza 
ve diğer yerlere de halkın ayni şe
kilde akın ettiğini s6yllyerek demiş
tir ki: 

- Şehirde bir takım meydanlar, 
arsalar vardır. Buralarını ağaçlan

dırıp birer park hallne getirmek la. 

teyoruz. Mıntakalarınızdakl bu gl• 
bl yerleri tesblt edip bildirmenizi is
tiyorum." 

Bu s6zlerden sonra toplantıya ni
hayet verilmlştır. Bu Uc iş etrafında 
yapılacak tetkikler kısa bir zaman 
zarfında merkeze bildirilecektir. 

En Küçük Maymun Nerede?ı 
Maymun cinsinin bU:çok nevileri 

vardır. Umistiti namı verilen küçük 
maymunlardan başka, Ya.kus Pemsi. 
latus cinsi maymunlar dahi vardır ki 
bunların büyüklüğü beyaz ova sıçanı 
kadardır. 

Bunlar §İmali Brezilya.da yaşar ve 
göklere yilkselen ormanlar içinde yir 
mi otuzu bir arada gezer. Çok sevimli 

olan bu hayvanlar çok korka.ktır da. 
Düşmana karşı en büyük sil8.hları fi .. 
rardrr. KüçUk bir gürUltll işitince en 
yüksek ağaçların tepelerine tırmanır 
ve ağaçtan ağaca atlayarak kurtul. 
mağa çal~ırlar. 

Kemancı Yetiştiren Bir 
Şehir 

~..-~-~~'---~ 

ÖnUmilzdeki Teşrlnlevvdlfn ~8 
de ltnlyada Kremone şehrinde bUyUlt 
bir musiki mllessesesf açılacak ve a
cıtma. 'merasimi bizzat Musollnl tara.. 
tından yapılacak. 

Krcmone bir musiki ve bilhassa 
keman vatanı sayılmaktadır. ÇünkU 

meşhur keman yapıcısı Stradlvarlus
dan bnşka Amati, Guarnleri gibi da· 

ha blrcok kemnncllnr hep burada doğ 
muşlardır. MııIClm.dur ki, Stradh'arlu
sun yaptığı kemanlar cok me~hurdur 
ve bunların bugUn mevcut olanları on 
binlerce lira değerindedir. 

Kremonede acılan müessesede bll
hassa kemana ehemmiyet verilecek
tir. En iyi kemancılar burada ders 6ğ
retmeye ~ağmlacaktrr. DUnyanın her 
tarafından buraya talebe geleceği 
zanned111yor. 

KURU 
ı\BONH fARil-'ESJ 

ll~mlckeı ilemlekeı 

tclnde dııındo 

Aylı- g~ 1~~ Kl'f. 
3 •1lıt 260 42~ • 
IJ aylık '75 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

fırtreslndea Balkan Rtrııaı lçtn ayda 
oluı kuruş dOşillfir. Posta blrJiSlne gir. 
ml1en yerlere ayda :veımı, beşer kurut 
ıammedillr. 

Ahnne lroydıos bildiren mektup ft . 

telgrııf Qcretlnl, amme parasının posta 
veya bnnka ile yollama Ocretlnl idare 
kendi Oıerfne alır. 

TDrl.l11ı:nln her posta mukı::lnde 

lWHUN'a abone utuılır. 

ACirc.s değlşllrme ücreti ~ kuruştur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Ekmr.m ucu::a malelmek hususunda ça

ıı,an Operatör Emin Bey mııvaf{akıyetsl:.· 
llğe uğramaktadır. Bu ua::luct karıısında 
dı'yor, ki: 

- Ben ckmeOI on beş kuruşa salarım, 
dediğim r•aklt un fiyatları acu:du. Simdi 
be ancak on allı bucuk kuruşa, yani bir 
kuru,~ ekliğine salabileceğim. Halbuki tab. 
lakarlara aurılan 40 para halka tcrkolu
nursa o :amaıı dmek acu:.layabilir. 
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Hô.diseler arasınd_!1 : 
0 

Tapon mala boyk~t 
Nizamettin Nazıf 

\'azan: Ortaokul öğret-Sus vapuru dün Ban· 
dir~~:~y:ar::t~!:ez1?: ·~i~! ~e~; Baltayı kapınca menlik imtihanı d · d · 1 d · 
nıutlaka kazandırır. Ucuzdan kaçınm~· Yolda rastgeld_ iği. bi_rinin Kayıt m Uddetl 15 1 r maya g 1 1 p g e 1 
lı. Devamlı zararları ile ucuz mal dai. d d 
ma "astan yüzünden pahalı., olan mal· kafasına ın ır l aaustosta kapanacak 
d Tr ustafapaıada oturan lamall fit •• 
ır. ~ocam erin!de dolaşır - Lise ve ortaokul ölretmenlenrun 

O .. t d nberı· tapon mallar.a kartı o- ho' olarak pazar Y .. ·• •· •• d b 1 d Kül e e sar :. . d b. . . u""zerine azlıgını gozonun e u un uran -
1 ğ ]... dur Bitpaza • M '""-et ismtn e ınnın . . b lan düıman ı ım ma um • . ken eıım . . tür Bakanlığı her yıl olduğu gıbi u 

rından iç çamaşırı almak ne 'kadar tık. hücum .et~tftir· bi d""kklnın önün. yıl ıda Univeraitede bir imtihan açmıı-
sindirici ise kullanılmıf gemi almak, ısmaıl cıvarda r u 
tamir edilmiı otomobil almak, eski ev. de duran baltayı görünce kapmıı, Mfh 
de oturmak veya eski bi: e~ ı~~~ 8

1
.r 1- medin kafasına indirerek yaralamıştır. 

mak da bence, o derece tıksındırıcıd · Yaralı hastaneye kaldınlmış~.ır. ~·~~ • 
Elhamdülillah Bayar bu sırra ulat- met, kendisine neden tecavuz e 1 • 

' · de ....ıı· mış bir adam olduğunu ispat ettı. . ğini bilmemektıı:ıuır. 
denizlerimize baktıkça bir parça ıçı- PARA YUZ'UNDEN KAVGA -
mizde ferahlık hissediyoruz. Bir pa.r. D"" öğleye doğru lhnanımıza gelen 
ça diyorum. Zira henilz ticaret <lenı~- C~;buriyet vapuru boğazdan içeri gi. 
·ı· ~ · · · · ve bükumetın M h" ti" "le Salahat cı ıgımız, temennımıze . _ rerken kamarot u ıt n ı -

tasarlayıp kısmen tahakkuk et~1~.gı tin para yüzünden kavgaya tutugmuf. 

programa uygun mertebede d~.0•1e~· tardır. Salahattin su bardağı ile Mu -
Fakat ne de olsa, yukarıda da soy · hittinin kafasını yarmış, vapur rihtı • 
ğim gibi tapon, eski, kullanılmıı ve ma yanaıınca polise teslim edilrniı
tamir edilmiı gemi almak bela~ı~~ 
kurtulmuı olmanın büyük sevincı ıçın. 

deyiz. 

Normandiya ~ra:aatİantiğini yaptır: 
· · tiklerı dıklan zaman Fransızların gınJ 

büyük masraflara bakanlar: 
- Paralan bel, ne yapacaklarını bi. 

d -·ı cinnet !emiyorlar: Akılkirı egı' 
bu... - diye r5ylenmişlerdi. - ~u 

. k k da kir edıp gcnu masrafını çı araca 
. . • f decek ha Olme e-

ıermayesını ıt a c ·•· 

ıeğim ölme. f • 
. ı"lk se enne 

Nonnandıya vapuru .. .. 
1935 yılı mayısının 29 uncu gunu çı~-
mıştı. Aradan Uç yıl ve iki ay ~eçm~ı 

b 1 Acaba 80 milyon Tutk h. u unuyor. . 
rasına mal olan bu muhteıem gemı. 

. u rok kısa müddet zarfında ne 
nın, ı JI 

İ!Jler gördüğünU ve n~ ka~a.r .para kL 
.ıandığıru merak etmez mısınız? Me • 
rak edersiniz şUphesiz. Zira bu mace. 

..» clcti:!en enıere .. aaır. 
ı - Bu müddet ı:ufında Norman

diya 330.000 mil mesafe katetmigtir. 
Bu mesafe on bet defa devriilem yap. 
mağa bedeıdir. Seyahatleri esnasında 
gemi saatte vasati 28, 28 milden a~ğı 
hiç düımemit ve ticaret gemilerinde 
kurduğu sürat rekorunu kıran ol~ş 
tzr. Gemi Uç yılda tam 544 günü de~ız 
üstünde geçirmigtir. Mühim hiç bir 
kaz:ı olmamıı; hiçbir yolcu hiçbir hu. 
ıusta idareye bir şikayette bulunma. 

mıştır. 

2 - Normandiya, üç yılda lOO.OOO 

tir. 
PENCEREDEN BAKARKEN -

Sirkecide büyUk Eskiıehir otelinde 
oturan 15 yaıında Ömer Horo% diln 

pencereden ıokağa bakarken dilımilş, 
sol kolu ve bacağı kırılmıı, Cerrahpaıa 
hastanesine kaldın1mııtır. 

ŞIRINGA YAPILAN ÇOCUK -
Betiktaıta Küçükhamam arkasında 
Şair Veysi sokağında oturan Fatma 
Kadriyenin bir buçuk yaıındaki kızı 

Ayşeye dün Beşiktaı dispanserinde 
bir ıırınga yapılmış, çocuk bir saat 
sonra ölmüıtür. Belediye doktoru ce. 
sedi muayene etmi§, morga kaldırıl • 
masına lüzum göstermiştir. 

MUMHANE ANTREPOSUNDA 
ı>iR KAZA 

Dün Galata rıhtımında yeni inşa e. 
dilmekte olan Mumhane antreposunda 

müe11sif bir kaza olmu§, inıaatta çalı§. 
makta olan Hd fıçı fple.rle uıh •n 
bir iskeleden apfı diltmiltler, yaralan 
mııtardır. 

Her iki İKİ derhal cankurtanla Bey 
oğlu haıtanesine kaldırılmışlardır. 

-0-

tkmale Hazırlık Dersleri 
Beşiktaş Halkevinden: 
Lise ve orta mekteplerde f kmale ka. 

lan Kız ve Erkek çocuklarımız için 
Beşiktaş Halkevlnde açılacak ikmal 
kursları kayıt işlerine 6. Ağustos. 
1938 Cumartesi günü akşamına kadar 
devam edilecektir. 

lsteklilerin her gün Halkevi idare 
memurluğuna müracaatı ile kayıtla. 
rmı yaptırmaları lazımdır. 

yolcu taıımııtır. Bunlar arasında bir -
çok devlet adamlan, diplomatlar: !· 
limler, muharrirler, mUellifler, büyuk 

artistler, maliyeciler vardır. Bu gemi-! .. ----------~--~~ 
nin sefere çı'kııından sonra yükıek ıı- Çocuğunuzu haogı okula 
nıflara mensup kimseler, hiçbir suret. vereceksiniz ? 
le baıka bir gemiye binmek isteme. 

miılerdir denilebilir. Bunlardan bag~a Akşam er kek 
uğradığı limanl:ırda gemiyi tam hır 
milyon insan ziyaret etmittir. Bunun Sanat okulu 
Fransa ticaret denizciliği için ve Fran.. 
aa deniz intaatçıhğı ve güzel pnatla. 
n için ne mühim ve müsbet bit' pro • 
paganda teıkil ettiği kolaylıkla dUşU
nülebilir. 

3 - Uç yıl içinde yaptığı 100 sefer 
esnasında elde ettiği varidat yekGnu 
425 milyon franga baliğ olmuıtur. Bu
nun 180 milyonunu 1937 yılında yap. 
mı§tır. Bu yıl Parlste Fransanın bUyilk 
fedakarlıklarla yaptığı beynelmilel ser. 
giye tesadüf etmektedir. 

Vasatt olarak her seferinde 4,5 miL 
yon frank hasılat yapan bu gemi için 
80 milyon Türk lirası sarfedilmit ol. 
masını, hala bir cinnet olarak taVJif 
edenler var mıdır bilmem. Fakat ben 
bu geminin "pahalı eser klrlrdır .. id. 
diasında bulunanlara hak kazandırdı
ğına kaniim. 

Serg; mi yapaeağıı:? 
Pahalısına bakalım. 
Gemi mi yaptıracağız? 
Pahalısını yaptıralım. 

Akşam erkek sanat okulları, bi: 
..... bibi olup da sanata ait yen; sana. .... . 

bilgiler öğrenmek isteğinde bulunan 

lara mahsus açılmıı kurs mahiyetin. 
de müesseselerdir. Dersler akıam 

saat 18 de başlar 20 ye kadar ldevam 

eder, parasızdır. . 
Tahsil müddeti üç yıldır. Gırmek 

. • lazım olan ~rtlar şunlardır: 
ıçın k"" ··k kı k b A - 12 yaşından uçu ' r eş 

yaşından büyük olmamak. 
B _ 12 _ 16 yaşında olanlar i. 

• ı.. sınıflı ilkokuldan mezun ol. 
çın ll"f 
mak. 

C _ 16 _ 45 yaşıll'da olanların 

Z A veya B kursundan me. da en a 
Otmalan Jhımdır. zun 

1 
~ 1 Ç _ Bulaırcı bir hasta rgı o ma. 

mak. 
btanbul erkek sanat okulu. - O -

kul Sultanahmettedir. T.elef~ 20140 
dır. Elektrikçilik, tesvıyecılık, ma • 
rangozluk §Ubeleri vardır. Buradan 

tır. 

Kaydolanların adedi gUnden gilne 
arttığından ı ağustosta bitecek olan 
kayıt müddetini Bakanlık, 15 ağuıto. 
ıa kadar uzatmıştır 

l eylülde baıtanacak olan imtihan. 
lar baştan yazılı olacak, yazılıda mu
vaffak olanlar üç gün aonra a8zlU im. 
tihana gireceklerdir. 

Ortaokul öğretmenli~i imtihanına 

girecek olanlara ortaokul, liıe ve fen 
a~si riyaziyesinlden, liıe imtihanına 
girecek olanlara ise Univeraite talebe
sinin okumu§ olduğu laınnlu ve a • 
raştınnalardan sualler ıorulacaktır. 

Anadoluda Konferans 
Verecek Profesörler 

Universite profesörlerinden Mlikri. 
min Halil ile Hilmi Ziya bu aqam A. 
nadoluya gideceklerdir. 

Bilahara yüksek muaIIim mektebi 
müdürü Hamit, saylav Reıit Saffet 
de gidecektir. Bunlar Anadoluda içti. 
mai ve tarihi tetkikat yapacaktan gibi 
yirmi be§ kadar da 'k011ferans verecek

lerdir. 

Ölçüler Ve Ayarh~r Nizam
namesinde Tadil Yapıldı 
ölçüler ve ayar ni:r:amnamesinin g(). 

rülen lüzum üzerine bazr maddeleri 

tadil edilmi§tir. 
içkilere malısus ~iıeler ve ecza kap

larının, memba ıulan §i§clcrinin hangi 
hacimde bulunacakları bu arada teı • 
bit edflmiıtir. 

Bunlara ıUt ıitelerl de !dahildir. ŞL 
ıelerin hacimlerini dolma ve ıilme 
paylarını gösteren bir liste aynca ka. 
rarnameye bağlanmıftır. 

Onuncu yerli mallar aerglıi 
İki hafta daha açık ka

lacağı sanıliyor 
Onuncu yerlimallar sergisinin ya -

rın kapanması mukarrer ise de, yerin 
dar olması ve gelen ahalinin fazlalığı 
dolayısile serginin bütUn istiyenlerce 
liyıkile görülemediği dikkate alınmak 

tadır. 
Bu itibarla onuncu yerlimallar ıer. 

giıinin, iki hafta daha açık tutulması 
ihtimal dahilindedir, 

Ancak bu taktirlde, İstanbul sergi
sinden İzmir fuanna ittirak edecek 
sanayicilerimizin 1zmire gidememeleri 
gibi bir vaziyet hasıl olacağından bu 
cihet aynca düşünUlmektedir. 

Dün sergiyi, yine binlerce kiti gez. 

mittir. 

Su derdi yola 
giriyor mu? 

Sular idaresi esaslı tet
birler almaya başladı 

Kadıköy, tiskildar ve Boğazın A
nadolu sahiline şimdikinden cok da.. 
ha su yermek tein Sular İdaresi esas· 
Jı tedbirler almaktadır. Bu maksat· 
Ja Kuzguncukta bir terfi merkezi tn· 
şasrna başlanmıştır. Bu merkez gUn
da 8 - 10 bin metre mtk&p l!luyu taz. 
ylk ederek yUksek yerlere çıkarta· 
bllecekUr. Ayrıca Erenköy, Gözte· 
pe ctnrına fazla su verllf!bllmek l· 
cin anaborular yenilenmektedir. 

--o-

Mısır Ordu kuman
danı gitti 

Mektep veya üniveuite binası mı 
yaptırmak istiyoruz: 

Pahalısına bakalım. 
· · "Ucuz Pahalı olan teY 'kir getırır. 

str1re batdaft ~tlıdrt,. sözündeki hata. 

d"kname alanlar kendi it bölüm. 
tas ı _ . h"b" 
Ierinde daha fazla salahıyet aa ı ı 

olurlar. 

Mısır ordusunun şehrimizde bulu. 
nan umum müfettişi Aziz Ali Elmasri 
Paşa, dün akşamki ekspresle Bükreşe 

1 gitmİJtir. Oradan Amcrikaya ,Eidecek. 1--------- t tir. .. tık · pat etmeliyfs. yr anladı~ımısı ar ıs • 
Nizaaettin Nazif 

Bandırmalılar şehri baştanba
şa süsliyerek tezahürat yaptılar 
Denizbankm Almanya.da yaptırdı

ğı vapurlardan ikincisi olan Sus, dün 
eabahtanberi Bandırma. hattına işle
meğe ba§lamı§ bulunuyor. 

Gemi, dUıı saba.h 8,15 te Tophane 
nhtmıından 500 kadar Y.Olcu ve da· 
vetlileri hamilen Bandırmaya har.e
ket etml§tir, Rıhtım!- birlkmi§ olan 
kalabalık bir teşyfcl ve meraklı lrlit
leai vapuru uğurla.mı§, limandaki ~ 
miler, Suı'un ille hareketini dUdUk 
ııealeriyle eeli.metlemişlerdir. Seyahat 
tam 4 aaat 15 dakika eUrm\1§, bu mUd 
det emıaaında yoculara Sus'un ilk se
fer hatiruı olarak rozetler dağıtıl
mı§tlr. Geminin her tarafına. konın\ll 
olan hoparlörler vurtasiyle yolcula -
rm güzel bir vakit geçirmeleri temin 
edilmiştir. 

Çok gUzel bir havad& yapılan !e
yalıat, tam vaktinde aona ermiş, bü
tUıı Bandırma halkının doldurduğu 

iskele ~ deniz kenarmdan kopan al
kı§ sesleri ve hal.kevleri bandosunun 
marşlan içinde gemi nhtnna yan~ 
mıştır. 

Bu mutlu hldiıııe dolayısiyle, Ban
dırma hiterlandmm duyduğu sevinci 
lf ade etmek üzere Balikesir valisi 
Ethem Aykutun riyaseti altında Ba
lıkeslrden belediye reisi, askeri ve 
millkt erkfuı, halkevl ve ticaret odası 
relelerlyle Parti e1'kinmdan mUrek
kep bir heyet, Bandırma kaymakam 
ve belediye reisi, gemiyi kar§ılamış, 
k~dilerl denizbank namına., vapur
da bulunan umwn mildUrlük muavi~ 
Jerfnden Tahir Kevkep ve Marwı n
men tarafından istikbal edilerek va
pura atmmıelardır. Vali vapura girer 
ken: 

- Hoş geldiniz, uğur getirdiniz, 
demi§lir. 

BUyUk bir sevinç içinde, ldet& bay
ram yapan Bandırmalılar §ehrl bay
raklarla süslemişler, iskele Ur.erine 
defne dallarından süsler yapmışlardı. 
Ayrıca limandaki bütün tekneler de 
bayraklarla. donatılmış bulunuyordu. 
Sus'un iskeleye yanaşması büyük 
bir alkış tuf anınm kopmasına vesile 
oldu. Vapurdan buna düdük seslerite 
mukabele edildi. 

Saat tam 13 te Balıkeslrden gelen 
heyete ve vapurdaki misafirlere bir 
ziyafet verilmiştir. 
Balıkesir valisi Ethem Aykut, Su· 

sun ilk Bandırma seferi münasebe
tiyle kendisiyle görüşen bir muhar
ririmize cıunları söylemiştir: 
"- Bundan evvel de bu iskeleye 

yolcu ve eşya nakli için vapurlar gi· 
dip gelirdi. Onlar, bu iskelenin vazi. 
yetine göre daha evvelden hazırlana· 
ra.k tahsis edilmiş nakil vasrtalan de 
ğildiler. ~rek bu cihetten ve gerek
se Bandrrmada inkişaf eden vaziyet· 
terden ve bilhassa, lzmir Fuarı sıra
larında ge>7.e çok batan sıkıntılar olu· 
yordu ki, bunu dUşUnen hükumet, bu
ranın vaziyetine uygun ve Marmara· 
ya hizmet edebile~k vapurlann ya
pılarak tahsisinde geç kalmadı. 

Bandırma, M.anisanın ve §İmdi Kü· 
tabya. - Balikesir arasındaki orman 
işletme ve maden ihracının bir mer· 
kezi olmuştur. Yeni \"apurun bilhassa 
zamanı kısaltması, bunlardan istifa
de eden bölge halkını çok sevindir
migtir. 

Sus'un seferinin hem kısa ve hem 
de gündüz yapılması gibi halkm ba~ 
lıca menfaatine yarayan faydaları 
vardu-. Buna ilaveten Türk denizcili· 
ğine yepyeni bir vasıtanın zammı da 
ayrıca sevinilecek bir hadisedir. Ka
sabaya bakarsanız, yapılan tezahür 
bir bayram sevincini andırdığına gö
re daha uzun söylemeğe ihtiyaç yok· 
tur, Sanll'ım.,, 

Sus'dan inen yolcuları alan lzmir 
treni, dün a.kp.m saat 22 de lzmlre 

vasıl olmuş ve dünyanın Jrurul~un
da.nbcri ilk defa olarak, yolcular 13 
saat yol gitmek ve 45 dakikada Ban
dırmada kalmak şa.rtiyle İstanbul • 
Izmir arasmı 13 saat 45 dakikada al
mışlardır. 

Sus'un ayrıl1tı da bUyUk tezahtlra· 
ta vesile olmu~tur. Bu ''apurla. kolor· 
du lrumandanlarmdan General Sabit 
Noyan ile General Cemil Tahir ve 
General Yaşar da askeı1 merulmle 
teşyi edilerek İstanbula gelmişlerdir. 

Sus vapuru bundan böyle, haftanın 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gtinl&
rl sabah 8,15 te lstanbuldan kalka • 
rak Bandırmaya. gidecek ve a.k§am 
17,30 da lstanbula hareket edecektir. 
Bandırmaya i§liyecek olan ara posta
lan da Çnrfamba. ve Cuma günleri 
!aat 20 de hareket edeceklerdir. 

Sus vapuruyla Bandırmaya birinci 
mevki 480, ikinci mevki fiyatı da 244 
kuruş olarak teıft>it edilır.i§tir. 

Festival 
eğlenceleri 

İstanbul festlvaU devam ediyor, 
Şehir tiyatrosu artistleri dün gece 
Taksim Belediye bahceslnde "S6ziln 
Kısası" komedisini oynamışlardır. 

Bugün saat 18 de Fatlhte İtfaiye 

bandosu çalacak, gece Beykozda 
:Abrahampaşa korusunda kır balosu 
verilecektir. Bahçeye duhuUye Uc· 
retl yoktur. 

lcerde danunüaabalı:alıtrr"nt m121ı· 
telif eflenceler yapılacaktır • 

,Yarın da Taksim stadyomunda 
mllhfm gUreş mUsabakaları vardır. 

Evvelce yazdığımız gibi dllnya şam. 
piyonu Cak Şeri ne Kara Altnln mU
hfm gUreşi olduğu gibi bundan ba~ 
ka MUlA.ylm ne Babneskill İbrahim, 
Mollft. Mehmetle Manisalı Ham de 
gUreşece.klerdlr. 

Bulgar başpehlivanı Dankolof da 
bugUn şehrimize gelecektir. Danko· 
lot Kara. Ali ile Cak Şerlnln yapaca· 
ğı müsabakayı görmek Uzere gel· 
an ektedir. 

Dankolofun burada güreşmesinin 
temini etrafında da g6rUşUlmekte. 
dir. 

--o-

Mallarımızı nasll 
ihraç edeceğiz 

İspanya cumhuriyeti Ue aramızda 
aktcdllmlş olan yeni ticaret ve kle· 
ring anlaşması merlyet mevkilne 
girmiştir. 

Bu anlaşmaya göre; turizm, deniz 
nakıtyatı ve seyyar ticaret memur· 
larına alt hususlarda iki taraf kar
şılıklı olarak en ziyade müsaadeye 
mazhar millet kaydından istifade 
edeceklerdir. Anlaşma bir yıl icln 
muteberdir. Bu mUddet bitmeden 
ile ay evvel feshi blldlrllmediğl tak
dirde temdit edilmiş addolunacak· 
tır. 

· Türkiye menşeli mallar, İspanya 

cumhuriyeti arazisinde mer'i olan 
hUkUmler dahilinde hiçbir takytet 
ve tahdide tdbl tutulmaksızın ithal 
olunacaktır. Buna mukabll İspanya 
menşcll mallar da memleketimizde 
mer'i genel lthalAt rejimi hUkUm· 
Jerl dahilinde ithal edtlecektlr. 

Husust takas muameleleri iti 
memlekette mer'i hUkUmlere göre 
ve klerlng anlaşmasının tatbikine 
memur mUcsseselerln önceden mu· 
vafakntlyle yapılacaktır. 

l spnnyadan ithal edilen mallarm 
bedelleri TUrk tthaH\tcılan tarafm
dan TUrklye Cumhuriyet Merk'ez 

• ... , ...... Y.-
Bankasına Tilrk lirası kı}".metl11zel'Wı. 
rlnden yatrrılacaktır~ 
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Gölcük kermesi çok 
güzel oldu 

E ·_ 31 ~ • . • a ~ 
IFestıvaı spor m(Jısabakaları m\Üllf\1aıss~t§>e-n:noe 

Kalkan oyunları ve At 
yarışları heyecanla ta

kip edildi 

üç futbol takımı geliyor 
Yiizme mDsabakalarına da, Mısır, Yunan ve Bulgar 

sporcuları iştirak edecekler 
Festival milnasebctlle baıulanan 

ıpor proiramı - garip bldiseler ytiıün 
den - !evkal1dc ehemmiyetli bir 
ıckil atmııtı.r. 

oynamakta o~duğu için - menfi cevap 
alındı. 

Bu vaziyet karııaında bu Uç ecnebi 
futbol ckibile İstanbul muhteliti ara • 
sında bir festival turnuvası tertibi mUm 
kündür ve bu dört kuvvetli futbol 
takımının yapacağı turnuva - futbol 
mevsiminde olmamamıza rağmen -
cidden enteresan'dır. 

Vali Kermesi açıyor; Daba o~u1 k'tılkan oynayor Te Ödemiş 
,.;eybek leri ••• 

hmir, (Huaust) - Memlekette tu. b3hk, yaylaya bambag'ka bir hayat ver 
ristik .bir hareket uyandırmak maksa. di. Gölcük kermesi her sene tekrar e. 
dile tertip edilen kermeslerin ikincisi, dilece'k. 
GölcUktc yapıldı. Cumartesi günü hu. 
sust 'bir otoray ile 1zmirde bulunan 
mebııslar, konsoloıilar, matbuat ınümes 
ıilleri ve davetliler ödemiıe gittiler. 

Oradan otomobillerle 1025 metre 
yükseklikte bulunan Göküğe çıktılar. 
Ödemi§ belediyesi, o gece i~in muhte· 
lif cğlençeler ve ziyafet hazırlamıştı. 
Oölçüktc iıtirahat eden adliye vekili 
de kermeste bulundu. Manisa valisi 
de Bozdağdan gelerek bayrama iştirak 
etti. İlk gece çok zevkli ve eğlenceli 
,.,ti. 

Pa.zar gilnU göl kıyısında, Cumaye. 
ri meydanlığında vali B. Faılı GUle~in 
bir nutkile Gölcük kermesi a~ıldı. Va. 
1i nutkunda, kermesin manasmr, ma • 
halli, J~timat, iktisadi faydalarını ve 

0

bu hareketten beklenen neticeleri an • 
lattı. Bergama!dan sonra OölcUk 'kcr • 
ıneııinln ikinci oldu~unu, yakında Ku~ 

·•dasında U~UncU kermes hazırlanacağı 
ru söyledi. 

Bu hareketin turistik bakımından 

sok istifadeli olduğunu izah etti. MU
teakiben kermes eğlenceleri başladı. 

At yangları, merkep koşuları heyecan 
la takip edildi. 

Baba oğulun kalkan oyunları zevk. 
le seyredildi. Muhtelif köylerden getir 
tilen ödemiı dağ zeybekleri milli la. 
yafetlerile oynııklılar. Efeler tabanca 
ile yUz metreden yumurtaya nişan at. 
blar .. KüçUk köy 'kızlan da milli o
yunlar oynadılar. 

Kermes eğlenceleri birka~ saat de • 
vam etti, öğleyin yine göl kenarmda 
tenteler altın!da bir ziyafet verildi. Sa
at ıs de otomobillerle Bozdağa gidile. 
rek birka~ saat orada istirahat e'dildi. 
Gece, husust otoraylarla davetliler 1z. 
mire dSndUler. 

Kermes mUnascbetlle T11rgutlu, Ma 
nlll. Salihli, Alaıehlr, Tire, ödemiş ve 
cifti' un ve k8ylerden otomobil, oto. 
blls, araba ile birkaç 'bin ki§i Gölcilğe 
geldi. Daf lı:6yUnde g8rillmenıiı kala· 

GürıJük 

~~!?a!~ 
Saat 12,30 PI6kla Türk musikisi. 12,50 

Hnvndiş. 13,05 J>JAkla Tlirk musikisi. 13,ı6 
Konser: Novotnlden naklen loL Kemııl ida. 
resinde orkestra: 1 - Orkestra: KlSmlgı>. 
mark .. Profet openasındın .. Meyerber. 
2 - Orkestra: Fouıt fantezi: Guno. 8 -
Şarkı: Tenor Bakt-as. ' - Orkestra: Hil. 
moresk: D"orak, 5 - Orkestra: SQvit vab. 
O - Şarkı: BarJton Yunka. 7 - Orkestra: 
Çoban kııı. Türk opereti. 1' Son. 
AKŞAM NESRIYATI: 

Snat 18,SO Harır mfiılk: Tepebntı bele
dl)•e bahçesinden naklen. (1015 Konferanı 
Prof. Salih l\lurate: (Fen musahobeleri). 
ı 9,55 Borsa Jıabcrlerf. 20 Soat ayarı: Gren 
vfç rnsnthnncsinden naklen. Nihal Aııım 
n 1rkodaşlıırı tarafından Türk musikisi 
' 'e hnlk ıorkıları. 20,•0 Hııva raporu. 20,U 
Ömer Rıza Doğrul tarnhndon arapça söy. 
Jev. 21 Saat ayarı, Orke5lrn: ı - Fucik: 
Mıırş. 2 - Komzak: J.e nüvi dö Vfyen. 3 -
Çnykovsky: No'ktOrn. 21,30 Nccmedclin Rı· 
z.a ve arkndıışları tarafından Türk musiki· 
si ve halk ıo.rkılım. 22,10 Pldkla muhtelif 
parçalar. 22,50 Son haberler ve ertesi ıQ.. 
nün programı. 28 Soat O)'arı: SON. 

Tenis tornovası 
Moda denizcilik klUbU, Modadaki 

tenis kortlannda yapılmak ve !Ki glin , 
devam etmek Uzere bir tenis turnuva.. 
sı tertip etmiştir. 

Bütiln amatör tenisçilere açık olan 
bu turnuva için tenisle uğraşan biltUn 
klüplere de müracaat eldilmi§tir. 

Karııtagmalar gelecek hafta cumar. 
tesi ve pazar günleri yapılacaktır. 

Ok Atışları 
Ok spor kurumu genel se~reterli. 

ğinden: 

KurumumU%Ça tertip edilen ok atış 
larmın sekltlnclst 6,8,88 cumartesi 
günU Saat (15) te ok meydanında de. 
vam edileceğinden saygr değer halkı· 
mıza ve Uyelerimize arzı keyfiyet 0e 

lunur. 

Festivalin •por temaılannı tertip e. 
den komite futbol maçı için evve15. 
Mısır muhtelitint davet etmif, Mısır • 

· lılar da festival komitesine verdikleri 
cevapta~ göıterilen tarihlerde iatan· 
bulda bulunamıyacaklarını bildirmiş -
Jerdl. 

Bunun Uzcrine Çeklerin me§hur 
SlSvyasına baıvuruldu. Sl!vyadan da, 
- Merkezt Avrupa kupası maçlarım 

Bu iki takımın getirilememesi üze. 
rine nihayet Yunaniıtan ıampiyonu 

Olempiyakos ile bir anlaıma yapıldı. 

Bugün ise vaıiyet değişti. Mısır bi.. 
rincisi Nasyonal klüp, festivaJ maçla. 
rına igtirak edeceğini bildirdiği gibi 
Sl!vyadan da istenen tarihte htanbul. 
da bulunacağına dair bir mektup ahn. 
mııtır. 

Şu halde - bumlan bir hafta evvel 
ıehrimizt' gelecek bir klüp bulunamaz 
ken - bugün üç ecnebi futbol takımı 
festival maçlarına girmeğe hazır. 

dırlar. 

Bunlardan başka da yine festival 
yilzmc müsabakaları için Bulgar, Yu • 
nan ve bir de Mırır yüzme ekipleri 
şehrimize geleceklerdir. 

Misafir yüzücüler gerek sürat mü. 
ısabakasına, gerekse Bebek - Salacak 
mukavemet yarı§ına iştirak edecekler. 
dir. · 

- p""'q o -1 ,_,_ ~ s=ır -

Macar pebllvaulurlle karşılaşacak olan 

Güreş takımımız seçildi 
Antrenemanlara 8 ağustosta 

başla--- .. - ... 
Festival ıenliklerinln ıpor temasla. 

rmı hazıılıyan komitece memleketimiı:e 
davet edildiklerini evvelce habc.r ver. 
dilimiz Macar ıüreı takımı 19 ağus. 
tosta btanbula müteveccihen PeJteden 
hareket edecektir. 

22, 24 ve 26 ağustos gUnleri Tak • 
sim ıtadyomunda milli güre2 takımı. 
mu kadrosundan ıeçilen pehlivanları.. 
ııuzla kartrlaıınalan takarrür etmiJ o. 
lan Macar kafilesi - bu mUsabakala
:nn hem Grekoromen hem tele serbest 
olacağı için - 11 g{lrctçiden mürek.. 
keptir. 

Bu güreıler için İstanbul muhteliti 
ismile çarpıpeak olan pehlivanlarımız 

şunlardrr: 

Galatuaray klübünden: Ahmet, Ke. 
nan, Faik, Adnan ve Çoban Mehmet. 

Gllne§ten: Hüseyin, Halil. Yaıar, 

Yahya, Yusuf Arslan, Sai111t Mustafa. 

- - Mcrstntı Ahmet .. Beşiktaştan: Samsunlu Ahmet. 

Macar karı§ık takımı ise §Öyle teı. 
kil edilmiştir: 

56 kiloda: P'renı Horvat Macaris • ( 
tan şampiyonu . 61 kiloda: S. lstcman 
Peıte ıampfyonu. 66 kUoda: Slzeko. 
frena Macaristan pmpiyonu. 

Yeni bir dUoya 
yüzme rekoru 

Danimarkalı me§hur yüzücü Ragn. 

kild Hveger, Kopcnhangda yapılan 

bir yUzmc müubakasında 400 metre 

serbest y!rı~ı S dakika ti saniye 1/10 

da aşarak yeni bir dünya rekoru yap .. 
mıştır. 

72 kiloda: Pitncr, Macaristan §<im. 
piyonu, Palotas olimpiyat üçüncüsu. 

79 kiloda: Hügedüs, Macaristan 
§lmpiyonu, Vogul Peşte ıampiyonu. 

87 kildda: Kovaç, Macaristan ıam· 
piyonu. Ağır siklet: Kt"kta Endre Ma. 
caristan birincisi, Bobio Gujula Avru 
pa tampiyonu. 

Güreo a!anhğının tebliği 
T. S. K. htanbul Bölgesi Güreı a. 

janlığındın: 

1 - tstanbul festivali dolayısile 22, 
24, 26 ağustos günlerinde Macar Pe§. 
te güreş taklmı ile İstanbul takımı 

araaında Oreko Romen ve serbest gü. 
reş müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Macar tıkımı .beı serbest ve 
Greko Romen, ü~ Greko Romen ve üç 
serbest güreıçi olmak Uzere on bir ki. 
şidir. 

3 - İstanbul takımı Güneşten Mus. 
tafa Çıkınalc, Saim Arıkan, Yuıuf As· 
lan Yener, Yahya Kalkan, Ya§ar, Ha
lil Yüzer. Hüseyin. Galataaaraydan 
Mehmet Çoban, Adnan, Faik, Kenan 
Ahmet Çakır, De§ikta§tan Ahmet Yıl. 
mazdan teıkil olunmu§tur. 

4 - Hazırlık idmanlarına 8.8.938 
paurteıi gUnlindcn itibaren Şehzade • 
batında Silleymanlye klübU salcnunda 
başlanacaktır , 

5 - Çalışma saati 17 - 20 arası. 

dır. 

6 - Antrenemanlara antrenör Pel
linen nezaret edecektir. 

7 - Yukarıda hımi yazılı güte§Çi • 
lerin meıkQr gün ve ıaatlerde Sliley. 
maniye 1dübil salonunda hazır bulun. 
maları teblif olunur4 I 

Eski re!tor 5 ldakika 8 saniye 2/10 

idi. 

Eski Avusturya takımı 
Almanlıuı 4 .. 1 yendi 

Sabık Avusturyanın, Avusturya isim 

li meıhur takımının anıtuştan,, son -

ra ismini değiştirdiği ve Oıtmark adı. 

nı aldığını yazmııtık. 

Ostmark takımı, Almanyanrn bliyilk 

jimnastik bayramları münaaebetile, 

Almanyanrn Breslav §ehrinde, Alman 

Bos • Saks takrmıle bir maç yapmıı ve 

müsabakayı 4 - ı kazanmıştır. 

Eski Avusturya takımının oyunu 

çok beğenilmiştir. 

Amerika yOzme 
şampiyonası 

Şimali Amerika erkekler arası yilz· 

me p.mpiyonıısı müsabakaları Ken. 

tuçkayda Louisville şehrinde ba§lam13 

tır. 

Çok heyecanlı olan bu mUsabalı:alar 

da dünyaca meıhur yüzücülerden Fla. 

nagon bir millik mesafeyi 21 tlakika 

6 saniye S/ 10 da ve Ricfer de 220 

yardalık serbest yüzme yarı~ını 2 da. 

kika 18 saniye 7 /ı_o ile kazanmı~tır. 

Dünyanın en eski spor 
idarecisi 

lngiltere ftilbol fcder,· syonu reisi 
50 senedir durmadım ~allşıyor 

Dünyadaki spor idarecilerinin en es. 
kisi, hiç şüphe yok ki, İngiltere fut • 
bol federasyonu reisi Mister W . Piek. 
ford'dur. 

Bu zat, bundan tam elli sene evvel 
futbol fcıderasyonuna aza olarak gir. 
miı ve o zamandanberi bilafasıla bu 
işte çalışmıştır. 

Bu hafta federasyondaki ellinci yıl· 
dönümü büyük merasimle kutlulanan 
Miser Pickford, 1907 de federasyon i. 
kinci reisi olmuş ve g~en ağustosta 

da birinci reisliğe intihap edilmiş. 
tir. 

Kendisi eski bir futbolcüı:lür. Ve i. 
dare işlerine 30 temmuz 1888 senesin 
sinde yani tam elli 6enc evvel 26 ya. 
§ında bulunduğu bir sırada 'başlamıı • 
tır. 

Bugiln 1888 senesind.c spor idareci· 
lifine baılamı§ şahıslar içinde sağ 
iş başında bu unan biricik a: am-- s--. -
ter Pick!oıid'dur. 

isviçre 
944 ol mplyatlarını 

yapmak istiyor 
Ccnevreden verilen bir habere göre 

lsviçre 1944 olimpiyatlarının tertibi i. 
çin talip olmuıtur. 

Ensen, bu memleket, ötedenbcri. 
olimpiyatlann tertibine talip olmak.. 
tadır. 

Cenevre şehri bu it için sekiz mit. 
yon tsviçre frangı tahsiı edcbilcceınru 
ve olımpiyat oyunlannın Cemiyeti Ak. 
vamın himayesi altmda yapılacağmr 
bildirmiştir. 

Merkezi Avrupa 
kupası finali 
Pragdı, 30.000 seyirci önünde ya • 

pılan maçta, Slavya ta1amı. ltalyanm 
Cenova takımını 4 - O yenerek, ilk 
ldefa, merkezi Avrupa kupası finaline 
kalmıgtır. 

SIAvya oyunun başından nihayeti • 
ne kadar hakim oynanıı~ ve daha ilk 
on bet dakikada, Avuıturyanın eski 
merkez muhacimi Bikan vasıtasile iki 
gol atmı~tı.r. 

Bu goller üzerine İtalyanlar çok 
sert oynamıılarsa da, Slavyanın hiki.. 
miyetini katiyen bozaınanuşlardır. 

İkinci devrede, Bradat. ilçlincil go. 
lü ve biraı: ıonra da yine Bikan ldör .. 
düncü golil atmııtır. 

Slavya yarın, finalde, FercncvarOJ. 
la karıdapcaktır. 

Emtn6nU Holkevl 
futbol turnuvası 

Eminönü Halkevinden: Evimiı:e 

bağlı klüpler arasında 7.8.938 pazar 
gilnü 'Cevam edilme'kte olan lik maç -
larının finali aşağıdaki fikistüre göre 
yapılacaktır: 

Karagümrük sahası, Rami - H~ 

cıo~lu B. takrmlan saat 10,30 da. 
Saha komisc. i: Ali Yekta Anıl, ha. 

kem: Mustafa. 
Rami sahası : Rami - Alemdar '/\. 

taktmlan saat 17 de • Saha komiseri: 
Faik. f!akem: Ziya.. 
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Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Yalla• 

Çeviren; H. M. 

--------------No.s• ______ ...... ___ .. 

iNE~~~? !"1A'"!~~M~L~~-~~ 
Telefonla mem- Esnaf mı, hokkabaz mı 
leket idare eden Zeytinyağ yerine su satan açık-

Acaba yakalanır miydi? Gerçi kendi· 
ni kovalıyın adam ihtiyar bir adamdı. 
Margrit onu geride bırakabilirdi •. ~a· 
kat, bu ihtiyar adam deli idi. Delı ın· 
tanların gayri tabiı bir kuvvetleri olur, 

Margrit böylece bir müddet kojtuk· 
tan sonra, karanlık bir yere &eldi. 

Merdivenlerin il&t başı ... 
Burası dıaz: bir yerdi. Her nedense 

tav::nı bir takım beton sütunlarla tak· 
vlye cdilnıi§tİ. 

Bu sütunlar bir çoktu. Bu yüzd~n 
ıimdi hangi tarafa gideceğini de tayın 
etmek güçtü. 

Derken Margrit korkunç bir duvar
la karşılaştı. Duvarı yandan doğru ta· 
kip ederek dar bir geçide girdi. Beş 
merdiven çıktı, karşısına bir çelik ka
pı geldi. 

Büyük bir demir topuzu olan bu ka-
pı, açıktı. 

Margrit, kapıyı kendine doğru çek
ti. İçeri girdi. Kapıyı t~krar kapadı. 

Kapının iç tarafında çelikten kutu 
gibi bir §ey vardı. Projeksiyon iletine 
benzer bir ıey ... Margrit hızla kapıyı 
kapatırken, bu çelik kutu düştü. 

Fakat Margrit bir kapr karşısı~da 
daha bulunuyordu ve bu kapı, yerın -
den kımıldamıyordu. 

Ve bu kapı, yerinden kımıldamıyor· 

du. 
Margrit, §imdi küçük bir oda içinde 

idi. 
Burada ne e;ibi §eyler bulunduğunu 

tedkike vakit yoktu. ÇUnkU, girdiğ! Ç~ 
lik kapının topuzu ile dııardan bırisı 
oynuyordu. 

Margrit, çe1ik kapının iç taraffndan 
aUrgUsürıj ıUrdU. Dıprdan anahtar de 
lifine anahtar sokuluyordu. Sokulan a 
nahtar döndU. Fakat, çelik kapı, yerin
den kımıldamıyordu. 
. Margrit, bitkin bir halde olduğu 
yere yığıla k ldr. o ı.:t 

xpc. 
Rider merdivenlerden hızla apğı

ya indiği va.kit, yUzUnUn aldJğı man. 
zaray:ı görenler, onun, yukanda §ahit 
olduğu f acjadan değil, tamamen be§· 
ka bir sebepten o derece heyecanlan· 
mı!'} olduğunu seziyorlardı. 

Grey, Daver'in yazıhanesinde. Lon
dra ile telefon muhaberesi yapmak· 
taydı. Rider içeri girer girmez, telefo
nu Grey'in elinden aldı ve Daver'in ö
lümünU blr kaç kelimeyle bertaraf 
ettikten sonra. devam etti. 

- Bütiln ma.halU polisi harekete ge 
tirmerılzi istiyorum Simpson, hat~, 
bu hususta askerin yudımmdan Istı· 
fade edebilirsek daha iyi olur. Bara.
dan beş mil ötede bir garnir.on var. 
BütUn sahillerin aranması ve nıağa· 
ralarm taranması lazım. Bundan ba§· 
ka Siltböri önündeki sularda karakol 
gezmek üıe~e bf r distroyer veya ona 
benzer bir şey lazım. Zira, Flek'in bir 
motbrbotu olduğuna eminim. Onu C· 

lıcak kadar derinlikte kanal bulun• 
duğu gibi, sarp kayanın altına uz.n.· 
nan bir mağara. da olduğu anl~ılı· 
yor. MJs Me.rgrit mi?... Bilmiyorum 
ne oldu .. İ6W bulmak, öğrenmek is
tediğim budur. 

Simpson bu arada. altın ta§ırken 
kaçırılan kamyonun SerinokS mev· 
kifnde gö:rüldUğUnU ıöyledf. Fakat 
tim.dl çok ehemmıyetsiz kalan o me· 
sele ile Rider'i alakadar edebilmekte 
hayli gUçlilk ı;ekti. 
Haetehane arabası gelip te De.verin 

cesedi kaldırıldıktan sonra. Rfder bir 
takım duvaı-cı ustaları getirip, Da • 
ver'in dairesine çıktı. Odalardan bl· 
rinde gördüğü esrarengiz divanın al
tındaki taş döşemeyi kırdırıp söktür· 
dil. Kilidini arama.ğa vakit yoktu. Dö 
ıeme sökülünce, bir sıra merdiven gö· 
ztiktü. Bu merdivenlerden gayet es
ki bir odaya giriliyordu. Toz toprak 
iç.inde bir yer... Fakat çok sürmeden 
bunun da esran anlaşıldı. Burada kil· 
çük bir kapı açılıyor ve bir geçide çı
kılıyordu. 

Bu geçit, şieman bir adamm güç. 
hikle yürüyebileceği derecede d~1• 
Geçidi takip ettikleri zaman, Daver ın 
•muıd yazıhanesi ne çıktılar. 

Rlder bu sırada, Da.ver'in yaz.ıha· 
neBJnln hususiyetlerini de lSirenmlt 
oldu. Zira. her hanıi bir kimSe, lbu ge-

çitte gizlenecek olursa, içenle konu
ıuıanların hepsini işitebilirdi. hükumdar göz dün muhakeme edildi 

Rider, Daver'le son defa. kon\Jituğu 
sırada. kendisine nfçln "Aman ya.va§ 
konuel,, denildiğinin sebebini burada 
anladı. Hele o zaman konu§tukları iz· 
dlvaç meselesinin i§itilmesini elbette 
ki istemezdi. 

Netice itibariyle olan olmuş ve de-
li Con Flek, kızının düştUğU sefil va
ziyeti öğrenmi§tf. Bunun tabii netice
si ölUmdU. Nitekim Daver öldürül

müştü. 
Fakat deli adam, bu i§i gördükten 

sonra, nasıl kaçmıştı. l~ bunun an
laıılma.sı biraz gUçtü. 

Çok eski zamanlarda .. Larms oteli,, 
bir müddet müze olarak gösterilmiş. 
Nitekim Rider duvarın üzerinde iliş
tirilmi§ bir kitabe gördü. Kitabenin 
üzerinde orasının, Larms kontları za. 
manmda "l~ence odası,, olarak kul
lanıldığı yazılıydı. 

Gene cynl kitabede şu 
cümle vardı: "Zindanlar da 
bu odanın altındadır.Oraya 
kapandan girilir.,, 

faydalı 

hemen 
taş bir 

Bu tan kapanı, polis hafiyeleri bul
dular. Rider Larms otelinin zindan
larını gözden geçirdi. 

Netice itibariyle katilln geçebllece· 
ğf Uç yol buldular. Bunların her biri 
de sonradan tekrar eve dönmiyordu. 

Rider: 
- Çıkılacak bir yol daha olsa ge

rek, dedi. HenUz bulamadığnnız bir 
yol ...• 

Fakat Rider'in asabiyeti son dere. 
ceyi bulmuştu. Odadan odaya. dönü
yor, sandıkları açıp bakıyor, dolapla
rı karıştmyor, her şeyi altilst edi· 
yordu. 

Bıt arada bir şey buldu. O da, ni • 
kah kağıdıydı. Olganın tuvalet çanta· 
sı çıkm~ 

Eski Avusturya· Macaristan impa· 
ratorluğundan müstakil kalmış tek 
kUçUk hUk~met diye Lthtenştayn 

prensllğinden evvelce de bahsetmiş -
tık: Ordusu olmayan, asker namına 

seksenlik bir ihtiyar bulunan bu mem 
leketin sonznmanlnra kadar hUkQme
ti do yetmiş ycdlllk bir ihtiyardı. 

Birinci Franz ismindeki bu prens 
hayatının son demlerini şatosunda ge
ctrm1ş, devlet işlerini oradan telefon· 
la idare etmiştir. 

Birinci Franz son gUnlerde hUkQ -
metl ylğenlne teslim etmiş, kendisi 
tamnmlyle istirahate cek\lmlştl. Bu· 
giln de 77 yaşında olarak ölmUş bulu-

nuyor. 
Bu mUnasebetle Prens Franzın bu 

eözUnU hatırlatıyorlar. Lthtenştayn 

hUkUmdarı Yahudilerden bahseder • 
ken bir gUn demiştir ki: 

- 1140 senesindenberl bizim hU -
kUmdar ailesi Habsburglnrle., Hohen 
zoeMcrlerle hısımlık, akrabalık tesis 

etti. lbrantıcrle de böyle bir mUnase· 
bete girişsek, ne olur? Çünkü aramız· 
da bir H harfi daha fazla olacaktır. 
(Onların dlllerlnde lbrant manasına 

gelen kelime H ile başlar.) 

Prensin böyle söylemesine bir se • 
bep vardı: ÇUnkU bir Yahudi banke· 
rln kızm1 alıyordu ... 

Gözlük Hırsızı 
Almanyanın MUnhen eehrinde aha.. 

linin gözlUklcrinl çalan bir hırsız tü. 
remi§tir. Her gUn tUrlU tUrlU kıyafet· 
lere giren bu hırsız bUyUk caddelerde 
gözlüklü f nsanlar giderken yanla.mı. 
dan geçerek gözlerindeki gözlüğü göz 
den sUrme çeker gibi sıyırıp çalmak
tadır. 'Bir a'Y içinde 300 gö1Jilk çalan 
hırsız hlll le geçirllememlıtfr. 

Saat yedide, askerlerJn ilk grubu, 
kamyonla geldiler. Mahalli polis, he- ( Kısa haberler ) 
nUz Margritin cesedi bulunmadığmJ 
bildirmişU. Diyorlardı ki: ".Mis Ma.r- .-.M-ü-ıeJ_e_r_m_ü_d_llr_m_u_a_v_Jn_i_A_rl-:'f~M~u~fidin 

grit otelden ayrıldığı zaman denizin riyasetinde Arkeoloji talebeleri Alpulluya 
meddi alçalmak üzereydi. Eğer bu Si· giderek tctklkottn l.ıulunacaklnrdır. 
rada tutunnbilecek küçücük bir yer • Zehirli sazl:ırdan korunma komfsyo· 
bulabilmi§Se kurtulmuştur. nu salı günü topl:ınemk hllkömetln yeni 

dlrekttrlcrl üzerinde çnltşacnktır. 
Bununla beraber, Ma.rgritin sağ ol- • Yeni limon tnlimntnamesi Ozerlnde 

duğuna dair ümitler pek Jcuvvetslzdi. tetkikat yapmak üzere emniyet beşinci şu
Ote}e muvakkat olarak bir li.bçı ge- be müdürü B. Hasen Şükrü, deniz ticaret 

tirilmiş ve polislerle asker için yemek müdüril B. ~rnm Necdet, silmrnk muhafa-
za başmfidüril B. Jlasnn Kopcrden teşek

hazırlanmıştı. Fakat Rider, ağlr bir kill etmlt olan komisyon pazarte5l gilnll 
kahve içmekle iktifa etti. Yemek yer- ikinci toplantısını yapacaktır. 
se, tıkanaca.ğmı sanıyordu. • f'mdık ihracat maddemizin stondnr. 

Yemekun sonra büyük Holde o. dizesi için Giresunda yapılacak toplantı· 
larda hazır bulunmak Ozcre gitmiş olan 

tururken, ümit edilmedik bir hidise iç ticaret umum mOdOrn B. MOmtaz Rek 
oldu. pnuırtesl gilnil htanbula gelecektir. 

Grey nefes nefese içeri girip hay. • Temmuz ayı lc:crtstndc lstanbul Gala. 
kırdı: ta yolcu salonunda 5323 yolcu gelip .:eç-

- Bril!! diyordu. Bril geldi. ta )'olcu ınlonundan 5323 yolcu gelip git· 
mfştir. 

(Arka.n 1)(17') • Snn harta içinde ceviz ve fındık ibra· 
--------------- cat ve ithaldtı olmıımıştır. 

!c piyasada 5040 kilo iç fındık, 75 'den, 
Fatsnda 10 bin kilo iç fındık 63 kuruştan 
satılmıştır. Bundan bnşko Ünyeden de 
5040 kilo iç ce"iz 15 kuruştan satılmış· 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 

tır. 

-

____ ....,_.._.,._. ________ ,_. _ _.._,_._...w_w,_w,__. ..... ~-· ....... •m-•-•....,_......., __ _... __ l 
-=• uırr 

i Her gün bir fıkra : 
5 kere söylemek?! ..• 

Yeni evlenen bir delikanlı, hafta da bir defa bek!r arkadaşla-

b 1 Uyor Genç karısr, bu mUsaa deyi vermekten çekinmemiş. 
rlle u uş · 

k bir ı::art koşmuştur: o da en geç, geceyarısı eve dön-
tır. Anca ~ ıı. : t tam 12 yl vurunca. kesen kes evde, karıcıe.ının yanında 
ımekl Saa 
: bulunacak 1 i bir mUddet böyle gidiyor. A rnda lhUIU çıkmıyor. Fakat 
il Bu, k ca bir hayli de icmiş olarak, sabahın saat 5 inde eve 
bir gece, o • 

i karısını kendisini bekler bulu yor. 
gel nce, · 

• Kadrn. atee pUskUrUyor: 
! _ Buna geceyarısı mı derler? Bfllyor musun saat kaç? 

1 Koca, eendellyerek, dllf dolaşarak: 1 _ 0 kadar da kızma, canım! dl yor; haydi b_tr par 

lc!kmiş olayım! 
1 _ Bir parçacık mı? 
= _ E. öyle ya! Belki saat 1 olmuş tur: lAkln fazla de~U! 
1 Tnm bu sırada da saat, 6 1 çalı yor. O vakit, koca, saate dö-

Son zamanlarda KüçUkpazar ve el. 
vannda seyyar bir şekilde zeytinyağ 
satan birisi türemi§, piyasa fiyatından 
çok aşağı aatan bu yağcı kısa bir za. 
manda bir çok aşçı ve bakkal rnilşte. 
riyc sahip olmuştur. 

Fakat esrarengiz: yağcı mal sattığı 
bir mü terisine ikinci bir defa uğrama 
maktcr:br. Çünkü sureti mahsusa.da yap 
tırdığı yağ tenekelerinde ancak 250 
gram yağ vardır. Geriye kalaru ise 
halis terkos suyudur. 

Nihayet, bu şekilde bir çok esnafa 
25 - 30 tenekeye yakın zeytinyağ 

yerine su satan Necip oğlu İsmail ya. 
kalanıp adliyeye sevkedilmiş ve dün 
dördüncü asliye ecza mahkemesinde 
duruşmasına başlanmıştrr. 

Mahkemeye suçlunun, hokkabazla -
rın hileli aletlerine benziyen garip te. 
nekelerindcn dört tanesi de getirilmiı 
ti. İsmail bu tenekelerin üst kısmında 
bulunan be§ Sdntimetrc kutrundaki 
delilcten, dibine şakuU olmak üzere bir 
boru yaptırmıştır. A~ıkgöz dolandırıcı 
işte her tarafı terkos ıuyu ile dolu 
tenekenin bu borusuna pek az: miktar 
da iyi cinsten zeytinyağ koymakta, 
ve müşterisine buradan nümune gös • 
termektedir. 

iyi bir kelepir yakaladığıru zanne _ 
ijen müşteri ise şüphelenmeden yağla. 
n satın alı:Yor, fakat kapağını tamamen 
açınca aldatıldığını anlıyor. 

Sorguya çekilen Necip oğlu İsmail, 
suçunu inkar etti ve: 

- Bana iftira atıyorlar. Bunları ben 
yapmadım. Tenekeleri de şimdi bura. 
da görüyorum. Herhalde bu işleri ya
pan başkası olacak, beni yanlışlıkla 

yakalamışlar, dedi. 

Şahit olarak dınlenen polisler ise, 
lsı:nailin bu tenekeleı'in Kil~ükpazarda 
tenekeci Mihr11na ttnestnl Je 1ttı.tt11a 

yaptırdığını tahkikat sonunkla meyda -
na çıkardıklarını ve tenekeçi ile isma. 
il muvacehe edilince Mihranın tene • 
keleri yaptıranın bu adam olduğunu 

katlyetle söylediğini bildirmişlerdir. 
İsmail poıislerin ifadelerine §iddet • 

dün semtlerindeki bakkal Andonun 
dükkanına gitmişler, Moiz bakkala 
yanaşarak kendisinden 40 paralık leb. 
lebi istemiştir. 

Leblebiyi alan Moiz çocuk bakkalb, 
eksik verdiğinden dolayı münakaşaya 
başlamış, bu sırada diğer iki Nesim 
de Andonun Moiz ile meşguliyctintden 
istifade edip bir kö§edc duran 4 kutu 
(Ycnihayat) §ekerlerini çalıp kaçma • 
ğa başlamışlardır. 

Nihayet Moiz çocuğu kolundan tu. 
tup sokağa fırlatan Andon, dükkana 
dönünce (Yenihayatlarrn) yerinde yel 
ler estiğini görmU11 ve çocukların ar. 
kasından sokağa fırlaml§tır. 

Neticede açıkgöz yabudi çocukları 
yakalanıp adliyeye teslim edilmişler, 

tabibi adlide fariki milmeyyiz olup ol. 
madıkları hususunda 'kendilerini mua
yene etmiıtir. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Kasımpaşada oturan İsmail, dUn E. 

yüp sırtlannda çalıştığı tuğla harman. 

larınlda birdenbire sancılarla kıvranma 
ğa başlamış, hem~n bir otomdbile bin. 
dirilerek çocuk hastanesine gönderil. 
miştir. 

Fakat pek §iddetli bir kann ağrısı. 
na yakalanan İbrahim daha yan yol
da iken ölmUştür. 

Cesedi tabibi adU Enve.r Karan mu. 
ayene etmi§ ve ölümü §Üpheli görerek 
morga kaldırtmıştır. 

Diğer taraftan müddeiumumilik de 
vakaya el koyarak tahkikata başlamış. 
tır. 

tbrahimin neden öldüğü hakkında 
verilecek morg raporuna göre hadise. 
de bir kast olup olmadığı anlaşılacak. 
tır. 

Sandıklı Halkevinde 
Sandıklı halkevinde bir ağustos gü. 

nU bir kongre a'ktedilmiı ve ~m. tarih, 
edebiyat, ar, milze şubeleri çalışma. 

ya başlamıştır. 
Bu suretle çalışan şubelerin adedi 

dokuzu bulmuş oluyor. 
le itiraz ederek Mihranı tanıma:dığını 
ve kendisinin kabahatsiz: olduğunu ............... ıa .................. ııttmntııu 
rs.rarla söylemiştir. Festival Takvimi 

Neticede mahkeme kaıarıru bildir .. 
mek üzere 1smailin muhakemesini baş 
ka bir güne bırakmıştır. 

Üç Yahudi Çocuk 
Mahkemeye Teslim Edildi 
Neıim, M.oiz ve Nesim adında Ba -

latlr 12 yaşlannda ilç yahudl çocuğu, 

6 Ağu.sto3 Cumcrte.!i 
Gündüz: Saat ıs de Fatihte İtfai

ye bandosu. 
Gece: Bcykozda Abraha.m. paşa Ko

rusunda (KIR BALOSU). Dans mU -
snbakası ve muhtelif eğlenceler. 

Görüo düşündükçe: 
üçüncü yangın 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
ispanya, Uzak Şark, Çin falan der. her'kes Sannehir kıyılarında vatan ve 

kcn, işte Sibery<ı eteklerini de ateş sar. can kurtarmağa çalışan zavallılara 
dı. Bir haftadanberi orada da kan dö. yardıma koştu. 

killüyo.r. Hesapla uğraşanların ortaya koy. 
İlkin bir karako çarpışması, bir hu. dtıkları sayım grafiklerine göre, Çine 

dut hadisesi gibi patlak veren bu ateş, ısilah, cephane verenlerin başında, Ja. 
şimdi artık, tchlıkcli bir yangın ordu. ponlann dostu, müttefiki Almanlarla 

Kocaman bir •illü'k gibi kan içtik • İtalyanlar geliyor. 
çe, iştihası artan Japonya, birinci a- Nihayet işte Çindeki nüfuz:unun 
dımda kaz"'ndığı mu\·affaktyetlerle tehlikeye gi .. diğini gören Sovyctler de 
azarak, bu hücumun arkasında bir As. işe karışular. 
ya davası bulunduğunu söylemek ihtL Bu karışma zamanının çok güzel 
yatsızlığında bulundu. seçildiğine şuphe yok. Fakat, davaya 

Beyaz ırk yıldız:ının söndüğünü ilan Rusların el koyuşu, Uzak Şarktaki 
etti. Şanghayda zafer sarhoşluğunun ateşi birdenbire ta Avrupa hudutları. 
taşkınlıklarile herkesi kıridı. Bu siya • na kadar getirmiş oluyor. 
si ve iktisadi potlar yetişmiyormuş gi. Eğer, muahedelerin bir değeri var. 
bi, sivil ahaliyi, çoluk çocuğu gülle _ sa, Çekoslovakya, bugün bütün Avru. 
lerile parçalamak, gazla boğmak, mit. pa için, bir barut mahzenidir. Alman. 
ralyözle biçmekten çekinmedi. Bu az. ların herhangi bir hareketi, Lchistanı 
gınlığilc bütün dünyanın hışmına uğ. kışkırtabilir, Fransa, Rusya, sonra da 
radı. İngiltere harbe slirüklenir. Böyle bir 

Radyolarda keskin sesli hatipler, felaketin ise, bütün dünyayı ateşe ve. 
bu hıncı ufuklardan ufuklara yaydı. receğine şüphe yoktur. 
Yeryer mitingler yapıldı. Meclislerde Fakat Almanya, bütün dünyayı 
§İddetli konuşmalar oldu, yeıil masala: boynuna almak gibi bilyük bir suçun j nerek şöyle s6ylilyor: 

1 _: E. anladık ,a canım! Saatln 1 olduğunu bUlyoruz: 1 oldu· 

lğunu r; kere söylemene JUzum va~.::::.. -·--ww e 

1 =· .. -·- l 
bl§ında kıyametler koptu. kara damgasile alnıru le'keler mI? ... 

Çin, dünyanın öksüz mazlumu ot. Kuvvetli bir tefle idare edilen bu üL 
muştu. Milletler arasındaki yasalarda keden, daha sağlam görüşlü bir hare. 
yardımı yasak etmediği için, hemen ket beklemek yersiz olmu 
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Giresunda Rus - Japon iktısat Vekilinin italyada ırkçıTık 
beyanatı (Ust !JUnt 1 tncidd) 

cevap vermek mecburiyetinde Jtal· 

fındık ihracatçılarının toplantısı 

(Ust !PM 1 '1ıctd~) 
yacaktır ve Sovyet hükQmeU de, o 
zaman, Japon hUklmetlnln yapaca
ğı teklifleri diplomatik yolla. tetki
ke hazır bulunacaktır. Fakat daha 
evvel, Kluntung anlaşı.aası ve bu 
anlaşmaya melfuf harita ile mües
ses Sovyet hududunun lhlA.l olun
maz mahtyetlnln temin edilmesi lA
zımdır. 

(Uat 1JUM 1 incide) m.ıştır. 
bulunmamız bu borcumuz 23.7.1938 
tarihinlde 6.215.500 lira idi. Bizi Al -
manyaya ithal edilecek olan maddele. 
rimiz için kontenjanlar tesbit etmek 
lüzumundan fariğ kılmıştır. 

1''akat dikkat edilecek bir noktW 
dır ki Musollnl'nln cevabı kendbiDr 
den beklendlğl derecede kuvvetli 
değildir. Musollni faşist İtalyamJI 
ırkçılık yolunda israrla ileriye gide
ceğini söylemekle beraber Pap&DDI 
ltirazla.rma madde madde cevaı 
vermemlşttr. 

Fındıklar kalite itibarile 
dört sınıfa aqrıldı SEFİRİN CEVABI ..... 

Gireısun, :; (A.A·) - Ekonomi Bn.· ı 
kanlığı iç ticaret umum müdürü 
Mümtaz Rekin ~kanhğında Kara
denizi fındık ihracatçılarının burada 
yapmakta. oldukları toplantılar ait· 
miştir. Bu toplantılarda alman ka
rarların ba§ında iç ve kabuklu fındık 
larımız için yeni ve daha mütecani8 
tipler ihdası hususu gelmektedir. 

kalitece esaslı farklar bulunduğu na.
zarı dikkate alınarak fmdıklarnn.ız 

kalite itibariyle de dört sınıfa a.yrıl
mı~tır. Bu suretle yabancı müşterile-

Japon bUyUk el~isl, şu cevabı ver· 
mlştlr: 

Hudut meselesi üzerinde veya eu 
veya bu taratın mesullyetl üzerinde 
münakaşayı yenllemek niyetinde de· 
ğlllm. Zira bu bahiste iki taraf ara
sında müşterek bir noktal nazar 
mevcut değildir. Enternasyonal an
laşmaların merlyetlnl kabul ediyo
rum. Fakat ÇJnden ayrıldıktan son
ra Mançukonun kendi esasları mev· 
cuttur. Japonya, Khunçung anlaş
masına. merbut haritayı ilk defa o
larak görmektedir. Bu sebepten 
dolayı hAdiseyl böyle bir harita. e
sası Uzerlnden halletmek makul de
ğildir. Bununla. beraber, Japon hU· 
kQmetf, bir anlaşma. ve bu harita 
hakkında, mahalllnde mUsbet görüş
melere başlamaya. hazırdır. Daha 
evvel, Japonya. ile Sovyetler Birliği 
arasındaki hududun tesbltl için gö
rüşmeler yapılmış ve muhteııt ko
misyonlar teşkl11 hakkında bir an
laşmaya varılmıştı. Eğer yalnız ha· 
rltalar esas tutulmuş olsaydı, muh
tellt komisyonların mevzuubahlı e· 
dllmemesl Uzımgellrdl. Buna. lntl
znren, pratik bakımdan, muhasema
tın nihayete erdlrllmeslnden ve 1 
•rcmmuzdan evvelki statükonun fa. 
de edllmeelnden bahsetmek IAzım

dır. 

önümüzdeki anlapna devresi ve ih
racat mevsimi zarfında tüccamnınn 

Almanyaya mal ithal etmek hususun. 
da permi miltkillitına manu; kalmıya. 
caklannı zan ve tahmin etmekteyim. 
Böyle bir vaziyet kar"ısında kalabile. 
cek olan tüccarımızın vekalete müra
caat etmeleri llzımdır. 

Papa blrlncl derece .ras1zm. cıent· 
len ırkçılığın şimdiye kadar f"flst" 
llğe temel prensip olan Roma usul• 
lerine uygun olmadığını iddia edl• 
yor: ".Romalılar insanlığı bir ktll °" 
]arak alırlardı; lltinler bu insanlı• 
ğm sa.dece bir şubesi saplırdı." dl· 
yor. İkinci derecede Papa Jddla odJ· 
yor ld, ırkçılık Roma. usnllerlnden 
ba...,ka hırfstJyanlık medcnfyetbıiıı 

an'anelerlne do muhaliftir. Daha 
Tatbik edilen nizamnameye gört, 

mevcut olan tiplerin, tecanüsü bakı· 
mmdan yabancı piyasalardaki alıcı· 
larımızı tamamen tatmin etmekte ol· 
mas~a binaen bunlara ilaveten yeni· 
den beş tip daha tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan Karadenizin muh· 
telif mıntaka ma.hsüllleri arasında 

rimiz kalite ve tecanüs hususundaki 
dilekleri tahakkuk etmi§ olacak ve 
bu keyfiyet ihracatçılarımıza. da. da
ha ileri bir tipleşmenin bütün fayda
larını temin edecektir. 

Kabuklu fındıklar içinde mevcut 
tiplar ıslah edilmiştir. Fındıklanmız.. 
da bulunmaması lazımgelen özUrlU 
daneler esaslı bir tasnife ~bi tutul-

muş, ancak üzerinde mutabakat hasıl 
olmadığından bu hususta. alıcı pi • 
yasalarda yeniden bir anket açılma
sı kararlaştırılmı§tır. 

Ankara be ediyes1nin h~yat 
ucuzluğu mücadelesi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Belediye 1 lemiyen Uç fırın kapatrlmıştır. Eğlen. 
hayat uc~zluğunu temin için mücade. ce yerlerinden barlar tarifelerin ucuz. 
lelerine devam etmektedir. Yüzde on laması üzerine kahve çay ve bira sat
garson hissesinin kaldırılması tasav • mamaya başlamışlardır. Beledlye bu 
vuruna bilhassa birinci sınıf otellerin nokta üzerinde şimdilik durmakta ve 
aahipleri itirazda bulunmuşlardır. bu ticarethane sahiplerinin az zaman. 

Belediye bu itirazı tetkik etmekte. da mezkur maddeleri satmıya kendi. 
ldir. liklerinden mecbur olacaklarına kani 

Sebze yetişen mıntakalardan Anka. bulunmaktadır. 

raya mal getiren kabt:ımallar çok de- Bundan başka belediye kadın ve er 
fa az mal getirmek Uz ere fiyatın yük. kek berberlerinin traş tarifelerinde 
ae'kliğini muhafaza etmek politikasını yaptığı tenzilatı kendilerine bildirmiş 
ıüttüklerinden belediye bu e5aslı me. ve !dükkan duvarlarına levhalar halin. 
aele ile de meşgul olmıya başlamıı • de halka ilan etmiş bulunmaktadır. 
tJr. Tarife bu ayın yedisinden itibaren 

Ekmekleri hamur olan fu.runlarla da tatbik olunacaktır. 
mücadeleye giritilmiı ve tenbihatı din 

Yalı.udi meselesinde 
Faşist hühumetinin düşüncesi? 
ıtaoya, ırk saflığaırıoın muhafa

zasına dikkat edecekıt:Dr 
Roma, S (A.A.) - lnformation dip 1 

Jomatikde çıkan bir not, Faıist hükQ
metinin İtalyan ırkı meselesi ile yahu. 
di meselesin!:le resmi dütüncesini bil. 
dirmektedir. ' 

Bizzat B. Mussclininin ualübu sezi. 
len bu not, ırk müdafaası meselesinin 
faıizm tarafından daha 1919 da vaze. 
dilmit lr'Jlunduğunu hatırlatmaktadır. 

İtalyan müstemlekelerinin inki§B.fın. 
dan aonra mesele, daha ziyalde müsta
cel bir mahiyet almııtır ve hükQmet, 
ırk saflığının muhafazasına bütiln dik. 
katini sarfedecektir. 

Not, bilahara, hükumetin yahudiler 

Burası yıkılmaya 
mahkum mudur? 
Gördüğünüz reıim Alipafa konağı • 

nrn bugünkü halidir. Bir zaman meıi
hat olarak, daha sonraları Mercan i . 
idadisi için kullanılan bina, üniversite. 
nin ön tarafında bu yanık, fakat hakim 
halile duruyor ve §Üphesjı her gün 
bir parça daha harap olup çökmeye 
doğru gidiyor. 

Biraz uslOptan fedakarlık edecek 
yalnız fayda ile kani olsak, öyle zan. 
nolunur ki, yalnız üstünü örtmek, yal. 
nız bazı bölmelerinde tadilat yapmak. 
la bile burasını bir spcT müessesesi ha.. 
tine koymak, yahut Univeraitede tah. 
ıilde bulunan gençlere yatacak bir 
yer clmak için kat kat veya kısım kı. 
aım uyandırmak kabil olur. 

Maarif V ekiletinin içine girilmez 
z:annolunan medrese binalarını tcrte • 
miz birer yer haline koyacak icraatı. 

nı memnuniyetle işitip görüyoruz. 
Universitenin ayağı ucunda bu sı • 

ntkan edasile bir imar eosi bekliyen 
bu yapıya ftaslr bir tamir veya yeni
den inşaya kadar biraz f edakarlrk e. 
dere'k bir yazife _gördürürsek zarar mı 
ederiz! 

hakkında hattı hareketini daha evvel 
bildirdiğini ve ayırt etmek aleyhte 
hareket etmek olmadığından, bu hu • 
susta her~angi bir eza planı mevcut 
bulunmadığını hatırlatm~ltta'dır. 

Yahudilerin nisbcti İtalyada binde 
bir olduğundan, ayni nisbetin devlet 
hayatının heyeti umumiyesinde de gö. 
zetilmesi doğrudur. Not, herhalde ya. 
hu'dilerin ırkçılıktan tikayetçi olauu • 
yacaklarını, zira daima ve her yerde 
yahudilerin ayni ırkçılığın aman vc:-
mcz ve bir bakımdan ıayanı takdir 
mürevviçleıi bulunduklarını kaydeyle. 
mektedir. 

Bu sebeplerden dolayr, ırkçılığın I. 
talyada tatbiki zamanı gelmiştir ve 
bütün rejim organlan, bu tatbika ne_ 
zaret cdecckleı1dir. Not, nihayet ital. 
yada yahudiler için hususi bir nüfus 
sayımı yapılacağını da bildirmekte. 
dir. 

HAmlt Esenlşln an
nesi gömUldU 

Etih:ınk idare meclisi reisi ve ajansı. 
mız idare meclisinin değerli azası B. Ha
mit Eseniş'in ,·aldesi uzun süren bir has
talıktan sonra dün hakkın rahmetine ka
vuşmuştur. 

Merhumenin cenazesi bu sabah fizeri 
celenklerle örlülil oldııAu halde Taksimde· 
ki evinden kaldırılmıştır. Ccnar.eyi yir
miden frızla Ct'lcngin tahmil cdildiği ara
balar \"e otomohiller takip ediyordu. Ce· 
naze namazı Beyazıt camiinde kılınmış ,.e 
nAşi Edirnekııpı ~ehillllllnc defnedilmiş
tir. 

Cenazede Dcnizbank, Etibnnk, İş Bankası 
,.e :)ehrlmizdeki bilumum moll ,.c iktısadi 
müesseseler direktörleri \ "C erkanı ve ni
Jc dostlarından büyük bir kal:ıhıılık hazır 
bulunmuştur. 

Anadolu Ajansı, muhterem idare uz,·u 
bulunan Hiimlt Eseniş Te nllcsinl nı:ıtemc 
garkedcn bu hfıylik k:ıyıptnn dolnyı en 
derin ve samimi lce5sürlcrini izlı:ır Ye ai
le erkônına t:ıziyctlcrlnl Hılıiğ eder. 

lstanbııl, 5 ( A .. -t.J. 

Hariciye halk komiseri Litvinof ce-
vabında ldemiştir ki: 

Devletler arasındaki hudutlar, süb • 
jektif noktai nazarla yahut hükiımet. 
]erin ve askeri mahfillerin arzulan i
le veyahut ta gayri resmi esaslarla de 
ğil, fakat yalnız enternasyooal antaı. 
malarla ve haritalarla teabit olunur. 

Japon tarafı, bu İ§te, kendisinin baı 
ka bir hududa malik olmak arzusun • 
dan başka bir delil ileri sürmemiştir. 

Sovyetler Birliği ile :Mançukov ve 
Kore arasındaki hudut, ancak Çin hil
kQmeti ile aktedilmiı anlaşmalann ve 
bu anlaımalara melfuf harltalann tes. 
bit ettiği hulclut olabilir. 
Mançuryanın Japonya tarafından iJ 

gali, japonyaya hudut değiıtirilmesi. 

ni talep etmek hakkını vermez. Her. 
halde, Sovyet hükumeti, yeni bir hu. 
dut çizmiye muvafakat etmemittir. 
Ve muvafakat etmiyecektir. Eğer ja. 
pon hükumeti, Çin hükumetinin elinde 
bulunan ve Mançuko hükumetinin e -
!inde bulunması icap eden bu anlaşma 
lara ve bu haritalara malik değil ise, 

Almanya ile aktetmiı olduğumU% 

ticaret anlaımaıı timdiyc kadar aktet 
miJ olduğumuz anlatmaların hiçbirine 
mevcut olmıyan yeni bir hükmü ihti. 
va etmektedir. 

İki hükumetten her biri, birer ko.. 
mite teıkil edeceklerdir. Doğrudan 

doğruya Ye daimi temas halinde bulu. 
nacak olan bu hükumet komiteleri iki 
memleket arasındaki anlaşmaların tat. 
bikatına ve mübadelatm normal bir 
ıeyir takip etmesine nezaret edecek • 
terdir. 

Bazı miltkülita ve §ikiyetlere mey
dan veren menıe taJıadetnameleri tat. 
bikatı da basitleıtirilmiıtir. 

lki memleket merkez bankalan ara
aında 1935 senesinde aktedilmit olan 
kliring anlaımaıı ve müteakip aene • 
lerde yapılan tadilleri yerine bu defa 
iki hükCUnet arasında bir tediye anlaı 
maaı aktedilmittir. 

Almanya ile ihracat ve ithalitmıu.. 
ida olan 100 • 70 niabeti aynen muha
faza edilmiıtir. Bu iki anlaşmadan bat 
ka Avusturya ile olan ticaret milba • 
delelerimizi ve ticari tediyeleıimizi 

tanzim eden bir protokol imza edil • 
mittir. Bu protokolun intiva ettiği hU. 
kümlere göre, 15 ağustos 1938 tari.. 
hinden itibaren Avusturya ile olan em
tia milbadelatııruz ve tediye muame • 
11tımI% yukarıda izah ettiğiıı ticaret 
ve tediye anlatmaları çerçeveleri da • 
hilin1de cereyan edecektir. 

Avusturya ile ıs ağustos 1938 tari. 
hinden evvel batl•!ın1!J olan huaud 
takas muameleleri, başlanmış oldukla 
rı zamanki hükümlere göre ve 31 ağus 
tos 1938 tarihine kadar tasfiye edile. 
bileceklerdir. 

Aktedilen bütün bu anlaşmalar 15 
ağustos 1938 tarihinde tr\eriyete gi • 
recekler ve 3-1 ağustos 1939 tarihine 
kadar meriyette kalacaklardır. 

iki hükOmet bu anlaımaların yeni
den bir senelik bir müddet için tem. 
ldit edip etmemek hususundaki karar. 
Jarını birbirlerine mayıs I 939 da bil. 
direceklerdir. 

Yeni anlaşma devresinde de Alman. 
ya ile olan ticari münasebetlerimizi 
normal ve her iki tarafı memnun ede. 
cek ıekilde cereyan ve inkişaf edeceği 
§Üphesizdir. 

bunda kabahat bizde değildir. Eğer 1 _c_u_m_l_a_n_v_e_a_t_e_ı_i -k-e-se_r_v_e_e_ğ_e_r-Ja_pon __ 

hakikaten Japonyanın elinde bu anlat- kuvvetlerinin hala bu arazide bulun -
malar ve bu haritalar yok ise, büyük ması muhtemel kııımlar.ı geri çekilir. 
elçi, tetkik edilmek üzere, bu anlat • ıe, muhasamat Sovyct tarafı cihetin. 
malann ve bu haritalann kopyelerini den de kesilecektir. 
vermekliğimizi bizden rica edebilir. Zira, Mançu arazisine ihtiyacımız 
Fakat Japcn askerleri doğrudaç doğ. olmadığından, bu muhasamatın sebebi 
ruya hareket yolunu tercih etmekte • kalmıyacaktır. 
dir. Ve haritada tcsbit eldilmiı hattın Zaazernaya tepesinin gece iJgalin. 
öbilr tarafına kuvvet istimali ile gir. iden sonra, burada tecavüz hareketleri 
mişlerdir. için hiçbir hazırlık yapılmamıt olduğu 

Sovyet hükumeti, kendisinin tasrih nu ve hatta hiçbir istihkam inıa edil. 
ettiği şerait dahilinde muhtelit bir memiı bulunduğunu bizzat Japonlar 
komisyon teşkiline muvafakatini geri da görmüşlerdir. Sovyet tarafının sulh 
almamaktadır. Fakat o zaman mevzuu pcrver niyetlerini bu keyfiyet, en iyi 
bahsolan, yeni bir hudut çizmek değil, olarak göstermektedir. Fakat Sovyet 
fakat mevcut anlaımalara ve haritala- milletleri, münakaıa götürmez bir tarz 
ra dayanarak hududu tahldit etmek i- da kendilerine ait telakki ettikleri u -
di. fak bir parça arazi üzerinde bile ya-
Eğer Japon hükumeti, Khunçung hancı kıtaların bulunmasına tahammül 

anlaşmasını tanıdığını bize sarih su - edemiyecekler ve bunu kurtarmak içi:ı 
rette beyan ederse, bu anlaşmalarda hiç bir fedakarlıkt:ın çekinmiyecekler 
gösterilen hududu da, fakat yalnız tah dir. Bu sebepledir ki Sovyet arazisin~ 
dit için, muhtelit komisyonların pro- karıı hücumlar ve ateş devam ettiği 
gramına ithale hazını. Fakat Khun. ve bu arazide hattl bir tek Japon aa. 
çung anlaşmasının baıka bir anlaıma keri kaldığı mi.ıddetçe, Sovyet hütnl.. 
ile değiştirilmesi katiyen mevzuu bah.. meti hareket ıerbestisini muhafaza e-
solamaz. decektir. B. büyük elçi herhalde an. 

Muhasamatın tatili meselesine gelin lamıştır ve muhasamatın tatili için ne 
ce, eğer 9 temmuzldan, yani Bezimi- lazım geldiğini sarahatle hükumetine 
yannaya ve bilahara Zaazernaya tepe. bildirecektir. 
!erinin Japon kuvvetleri tarafından Bunun üzerine, Japon hükumeti, 
işgali teşebbüsünden evvel aşağı yu • mahalli makamlara emirler vermek i. 

sonra Papa prensip noktasından i
leri slirdliğtl bu lddfalnrla da kalma-
yor. 

Faşizmin kunıcusu mevk.llnde o
lan 1'1usolln1yl - isim zikretmemek· 
le beraber - IDtlerln taklitçisi ol· 
makla Jtham ediyor. Nihayet ileri· 

7e 8Öl'dllğtl ldrazlarm dikkate alm· 
mıyaralt ırkçılık yolunda devam e-

dllmeat fhtJ.m.all karşısında da ta
fizm U~rlerl.nl luristlyanlık kuvve
tt1le tehdit edi1or: 

- Sakm ha .. Katollk usullerine 1· 
Uşmeyinlz • .Ben bunu gene sizin ken
di Jylltğiniz için sizden rica ederim. 

Zira katollk usullerine ilişmek P• 
paya Ulşmek, Papaya ilişmek de in-

ıanm kendi eli ile kendine ölllm 
darbesi vurması demektir." diyor. 

Musollnl'nfn ırkçılık hareketine 
bl\Şlarken bunun Papa tarafmdan 

muhalefete manız kalacağını dU~ttru 
memlş olmasına asla ihtimal verile-

mez. Duçcnln şimdiye kad:ır yap

tığı işler hesapsız ve kitapsız bir a

dom olmadığını kAf! derecede gös
termiştir. 

Her halde ırkçılık meselesinde 
Papa7a kar.p ~ km&:..-iıılııua 

arka.!ı gelecektir. Onun için Papa I· 

le Musollnt &ra81Dda başlayan mtlna
kaşanm bunklan sonra alacağı ı,ek-

11, varae:ığı nedcert herkes merak 
veı allka ile bekleyecektir. ı 

ASIM US 

General 
Metaksas 

(U8t tcırafı bi~) 
mUşevviklcrinden biri olan ve bun& 
1 man eden eksclftruımız, kıymetli uz. 
laştmcılığı ile bu politikayı filiya.t 
yoluna koymuştur. 

En derin doetluk hissiyatımı bildi· 
rfrim. 

Adliyede tayinler 
Ankara, 5 (Telefonla) - İstanbul 

kadastro hakimliğine Mersin hukuk 
hakimi Kemal Kovacı, Diyarbakır ce. 
sa hakimliğine Konya müddeiumumiıl 
Sabri Yolda§. Konya mt!adeiu111umt 
muavinliğine Behinti hikimi Ahmet 
Efeoğlu, Ankara müddeiumumi mUL 
vinliğine Eskişehir eorgu hakimi Mah 
met Ali Okhan, Eskiıehir sorgu hl • 
kimliğine Kastamonu sorgu hikimi 
Hikmet Nurdoğlu tayin edilmitler
dir. 

hUkQmetine bildireceğini vadetmi§tir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Havas muhabi. 
ri billdirlyor: 

japonyanın Moıkova büyük elçisin 
den gelen ve aon raporlara istinat e. 
den salahiyettar mahfiller, dünkU Ja.. 
pon tekliflerine Sovyctlerin cevabının 
(heyeti umumiyesl ile kabul edilebi • 
lir) bulunduğunu bevan eylemekte. 
dir. 

Juse, 5 (A.A.) - Çang Kufe~ 
avdet eden Röyter ajansı muhabiri, 
Sovyet kıtaatının mütemadiyen faali -
yette bulunmakta olduklannı bildir • 
mektcidir. 

Bu kıtaatın bombardımanlan bu 
karı mevcut statüko yeniden tesis o. çin Khunçung anlaşmasının ve bari -
lunur. Eğer Mançu tarafr Khunçung talann kopye veyahut fotoğraflarını 
anlaşmasında gösterilen hududun öte. alabilecektir. 
sinde idin Sovyet arazisine kal'fI hü. Japon bUyük elçisi, bu görU§1Deyi 

sabah da devam etmiıtir. Fakat Ja • 
ponların toplarını ancak tayyare hü
cumlanna karıı kullanmakta oldukları 
zannedilmektedir~ 



Güzel tesadüflerin birleştirdiği çift 

ont Çiano ve 
ussolininio kızı 

Çiano ııc mfikMı vır p1Ajcla .. . l uu.ı.)_.ı.un en genç Hairicıye nazırı ee. 
ltnıyanın Froli knsabası_nda bU: ılını!itır· 

ende oturan ve (sınıfların mti.cadeJesı) ç Bırkaç zamandanbcrı söylendiğine 
namında atılgan bir gazetenın muh~ . e şayet Musohni ltalyan impara
riki olan Musolınınin .li,;da ısminde bı: gtororluğunun büyük kançiları olursa., 
k Kı f k. bır gazetecı 
ızı vardı. z, a ır . Çiano Başvekıl olacaktır. 

olan babasmın yanında gayet fakır Yine bazı Avrupa gazetelerine göre, 
bır hayat içinde büyüyordu. O zaman- İtalyan harıciyesinin en mühim karar 
ki Musolinlnin kafasında. her §eY hak tarı üzerinde Edanın kana.ati de mUes. 
kında kanaatler vardı amma, yalnız. sır olm kta.dır. Musolini, Çiano, ve 
para kazanıp zengin olabilO:ek. ~~ssa~ Eda.· Bugünkü ltnlya devletini bu 
sı yoktu. Bu itibarla Eda büyUdukte Uç baş idare etmektedir. Eda 932 yı. 
sonra ya bir fabrikada amele, yahut lında esrarengiz bir seyahate çıkmıe· 
bir fnkir adamın kansı o.ı~ca~tI .. m tı. Berlin ve Romaya giden Eda o za. 

.. Ber.eket ve~sin,. hayat, çızılmış dilbi; rnan siyasi müzakerelerde, bi: erkek 
duz bır hat Uzerınde muntazam kadar metin olan iradesile, çetın mese 
programla akıp gitmiyor, lelerin halledilmesine yardım etmişti. 

Bazı kelere zJ..kzaklarla, normal ol. Yine bazı şayialara göre, Başvekil 
mayan atlamnlar da yapıyor. Musolini damadı olan hariciye nazırı 

Yine İtalyanın Pi~ şehrinde umu.. Çianoya bir generalin maiyetinde kU. 
mi harpten evvel dogan genç bi: de- çUk rütbeli bir zabite emretmek gibi 
likanlı vardı. Adı Çiano idi, delıkan. hitap ediyormuş. 
lmın babnsını ortn halli bir adamdı. Bu hususta şöyle bir hikaye söylen 
fakir olmadığı gibi zengi.n de d~ldi. mektedir: 

Fakat zaman öyle hadıseler dogur. Musolinl her sabah horoı.larla bir. 
du ki, Eda ile Çinno buluşup tanıştı- Jikte uyanır, saat 7 de kalkarmış. Bir 
l::ır: evl ndiler. Ve mesut bir hayat gUn Çian()fl.l saat yedide yanına 
~iiriiYJlrlar oağırmış. Çinno hlzmetsilcrine- snnt: 

.E(fa ~lmdi ltnlyn Bnı;;v~ill Muso. 7 de uynndrrılmasını emretmişse de 
}ininin kızı, Çio.no ise İtalya devleM- hizmetc.:iler bunu unuttukları için Çi. 
nin Hariciye nazırıdır. Gazetelerin ano ancak saat sekizde Musolininin 
yaroığına göre Eda küçük yaşta iken ynnına gidebilmiş. 
tahn.mmtil edilmesi gUç çok eıma~k Musolini, geç knlktınız diye dama
bir kızmış, çocukluk hayatına daır dına serzenişte bulunmuş. o da: Hiz.. 
kendi hafızasına.a hiçbir 8eY saklama· metçi uyandırmayı unutmuş, ben 
yan bu kız, yalnız babasının bUyilk kendisini derhal azlettim cevabını 
ndıım olmağa bQJ31adığı günleri iyi~e vermiş. 

- Fakat Musolini. azlettiğiniz adamı 
h tırlayabiliyormuş. Ele avuca sıg. derhal vazifesine iade ediniz, çUnkil 
mayan kızı Flornnsada zengin ve asil .. b' bir nazır bir hizmetçinin arkasına giz.. 
aile kızlarının terbiye edildigl ır 

· llk lenemez, demiş. 
pansiyona vermişlerse de kızla bır • 
te pansiyona yaı amazlıkta girmiştir. 

A 

7-KURUN • B ~GUSTOS 1938 

Edebiyatheves-~~~~~~~~~~~ 

isi bir delikanh 
Bir müsabakada mükafat 
keizanınca artık kabına 

sığaman1ış; şimdı 
hapishanede 

Almanyada bir yazı mUsabakaı;ındn 

mUklifat kazanan bir delikanlı, bu faa. 
Jiyetinin milteakip merhalesinde de 
hapisaneyc misafir edilmiştir. 

Mağdcburg gehri mUlhakatından bir 
yerde oturan küçük bir memur, ctde • 
biyat heveslisidir. Onc:eleri ufaktc· 
fek bazı şeyler çiziktirip ve bir gaze. 
teye gönderiyor; sonralan da hikaye. 
ler ve nUveller yazıyor ve 1936 yılın. 
da da Kolonyada Fastenrat vakfı ya. 
z:ı milsabakasmda, yazdığı bir nilveJ, 
100 mark milklifat kazanmasını temin 
ediyor. 

Bu ilk muvaffaktye:tH netice kilçilk 
memurun artık kabına s!ğamaması af. 
hasında, etrafındakileri onun bazı teza. 
hUrlerile karşda§tınyor. Çalıştığı büro, 
kenıdisine dar geliyor, memleket hari. 
cine çıkarak intibalar toplamağa he -
vesleniyor; bu intibalan şiir dolu bir 
ifadeyle işliyec:e'k, telleyip pullayacak. 
sUsleyip pUsliyecek ..... 

Mademki bir tek nilvel için 10(; 
mark eline geçti, para tedariki onun i. 
çin mesele değil, ve hakikaten, gUnUrı 
birinde etrafındakiler §aşıp kalıyodar. 
Delikanlı gene bir pnra mUk5.fatlı mü.. 
sabakada bu sefer 10,000 mark kazan. 
dığınr bildiriyor. İkinci mükafat olan 
5000 markı da şair Vermer Boymel • 
burg almış oluyor. 

Delikanlının sözlerini, sayğile, gıpta 
ile, hasetle, memur arkadaştan kıskan 
makla ldinliyorlar. Lakin, acaba doğ. 

ru mu, yoksa? .. Kısmen doğrul Ufak 
bir nokta hariç olmak il zere ı · Filhaki. 
ka o müsabakada Vermer Boymclburg, 
5000 mark kazanmış bulunuyorsa da, 
en büyük mükafat da işte bundan iba. 
ret 1 Onunkinden daha büyük bir mü. 
kafata konmuş olmak, genç şairın mu. 
hayyilesindc ~er tutmuş 1 

Ve onun §İmdi r.crylizündo pir sc • 
yahat için tabii bir otomobile ihtiyacı 
vardır; hem de iyi bir marka, 5000 
franklık bir otomobile 1 Alım satım ya. 
pıhyor, genç şair, otomobilin ilk tak. 
sitine ait olmak Uzere tddiyatta bulu • 
nuyor. Fakat, otomobili teslim alır al. 
maz, kayıplara kan ıyor ve bütün ıdUn 
yayı dolaşarak, hatta ta Afrikaya ka.. 
dar varıyor. 

Eninde, sonunda Rostokta yakala • 
nryor, hakkında verilen 6 hafta hapis 
cezasının infazı cihetine gidiliyor; 
çünkü, müsaade almadan ecnebi mem. 
lekcte gitmek, kanuna muhaliftir; ce. 
za, işte bu bir cihetten 1?.. 

Şimdi de Magt:leburgda otomobil 

T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 l'ürk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbC1Talı ve ihbarsız; tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağı· tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, ıoo ,1 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içrnae 
50 LiRADAN AŞAGI DOŞM/YENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur' lar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

tSUlge san'at okulu direkliirlUğUnden : 
tstanbul bölge sanat okulu tein tnlcıbe kaydına 8 Ağuston pazartesi 

başlanacaktır. Pnrnsız y:ıtıhltk 1mtl tıanlarmıı ı;frcccklorln kayıt işl 18 A-

ğustosta sona erer. ilJf"' 
Parnlı yatılı ve yatısz tnlebe kay,dınJV2~~1\ıle k, dnr dovnm edilecek

tir. Bu arada Ankaradaki inşaat us,~n. fikulu ile diğer bölge sanat okulları 
ıcın de tstnnbul ve civarında bulunan tstekUlerln ka.yıllnrı okulumuzda ya-

Nakil Vasıtaları o örlü Kara 
Sahiplerine ilan 

ı - Motorlu kara nııkll vasıtaln. rının senellk muaycnlcrl 16 ağustot 
1938 tnrlhlnden 16 birinci teşrin 938 tarihine kadar olnn müddet zarfında 
yapılacaktır. 

2 - Muayene ıcın evvold Beledi ye Fen İşleri MUdUrlUğU MUracnat ka· 
lemine mUrnenat ederek btr gUn almak 11\zımdır. 

3 - Muayene gUnUnde evvelden hnber vermeden mazeretsiz olaral! 
gelmlyeıılerden 10 liraya kadar ceza alınır. O zaman pansiyon idaresi kızdan 

şikayet etmiş ''e Musolini kızını yanı
na çağırarak nasihntlarda bulunmuş. Ankara 5 8-939 ---11 

meselesinden davası görülUyor ve ev. 
velki c:eza ile beraber bilhesap 6 ay 
hapis cezası kesiliyor. Altı dcği§mi • 
yor, ama hafta, ay ıekline çevriliveri. 

4 - l\lunycnelcrde kusuru görU lüı> plrtknlnrı sökUlen vasıtalar ikinci 
muayeneye geldikleri zaman da gösterilen kusurlnrı ikmal etmemişlerse 
filzulen işgale sebebiyet verdiklerin den dolayı 6 lira ceza almmnk sureu. 
le UçUncU muayeneye sevkolunurlar. 

tur. tfmıl:ırıııılıı , 111111 ısu"ti ıılıııılıır. Oze-
Pansiyonu ıkmalden sonra kibar ve rın<fr rnıı:ııııl'le Jtllrrnlerdır. Rnkam-

yüksek mahfcllcrde protokol haricin. lnr •:ılll J<! ele kopnnu \llıs tl\'nllıırıdır. 
111----"' .._ • L r.. .< 

de görüşmeyi, ziyaretlerde bulunmayı ı. 11 • Prd "'~ 
d t ol • 1 oıulı" sever Eda Romada dillere es an • ı:" ııo2:i • Mııdrld 617 

1 ' :"I'\ \'Ofk u 
muştur. Bu sırada Çiano ile karşı a. • l':ır•s g 46 • Verso•ı 285051 
şıp sevişm"ğe ba.sla yan Edcının evlen. • Mıl!ıno "ı 2\ • lludnıı,.,ı. 24 tıS 

t t ıstı 2> • Bukreı 0921" 
mesine Musolini derhal muvafaka e - • Cr<ır\'r" • 11 .. 1 .. rnd 2 8t25 

U jne • Am5terdam 8 86 5 ~ ,. 
miştir. ÇünkU Musolini Roma zer • \ okotı 1111 860:.! 60 Ol'>~ 
yürüyüş günlerinde siyah gömlekliler • ııerlln ~• 81 .5 • Stcıklıolnı 81 tıı 
arasında ve 18 yaamda bir delikanlı ' Brüksel ı ıs • \lo~kll\ ı 2Sô575 • 

~ • Alin• 
olarak gördüğü Çianoyu yalnndan ta. • Sofvı ı ~:t2i VIYRn• 

nımaktadır. 1011.<razıoı-
d'. 0 \ 1 • F.rırnnl htık 

Bu mesut çiftin evlenişi bütiln un • 1933 r. Uor ~ 1 s. F.rııırum 
ya gazetelerinin birinci sayfasmda. .. .. .. ıı ı s. ı-:nurum 
yeralmış, Romada yapılan düğün me.. ·Ef~k.tifler v~rilnıemlştir. 
rasimi çok mutantan olmuştu. 

ÇIANO NASIL YETIŞT1' 
Genç Çiano tahsilini ikmalden son

ra ilk iş olarak faı;ist pnrtisine ynzıl 
mış ve gazeteciliğe baJamıştır. (Tri. 
buna) ve (Yeni nrz) gazetelerinie 
muharrirlik ederken bir taraftım da 
-edebiyntla uğracııyordu. 

(Hamletın saadeti) ve (Altın dip) 
isimli edebi eserleri yazmıştır. 

925 senesinde Rio de Janeyroda 
İtalyan sefarethanesi ntıışellğine ta
yin olunmu.;tur. Eda ile evlendikten 
sonra. ise hariciye mesleğinde birtlen. 
bire yükselmiştir. Şnngbayda konso
losluk ve Çinde sefirlik etmiştir. 9~3 
vıhnda Londradn toplanan beyneJmı
'oJ ekonomi konferansında ltalyayı 
'""llSil etmi ti. 935 yılında propagnn. 
1 1 nazın olmuş ve 33 yaşında iken 

Zahire Borsası 
5 .s-93 

Bıı~ılJl' ~ unııışak 

" 
seri 
kııılcn 

Ar;~ yemlik 
Çtl\ rl:ır 
l\fısrr ırı 

Sıısnın 

5 28 
1i ıo 
5 2ü 
4 20 
4 23 
3 37 

HJ-
63-

120 -
37 -

5 38,5 
5 20 
5 35 

4 35 ... -

38 -

Jç hıı•lcın ncı 

Tiftik oj!lolı 
J>nınuk ~·nğı 

Gelen Gldeı 

B~d:ı} 391i 

AJ"Pll 61 

' pak 
35 

Çın dar ı;) 

Ln i5 
'Nohut 40 

Ton Kepek 176 
,, J\ohut 50 
.. 
,. Kuş~eml .ı3 
,. Z. }'ll~I 
,. Pamuk 

44 
1 

Ton 
,, 

N .. 
• 

yor!? ..... 

-1 REŞAT ENiS ı----.ııı 

Af rodit 
~ tYJ Gıı lYI ır cı aı lii) n ınHdl ~ 

Bir kadın 
Çok esi i dc\irlcrdc, Allahın nıU 
mcssı:ı oldukl:ınn:ı lnnnılan rahlb. 
IC'rlc C\ lcnrnl kadmlnr 'ıırdı. 

re, onl:ırn, Allahlıı. <.'\ lcnmlş gö
ZÜl le bakılırdı. MabuıJun karısı, 

bütün crkcl.lcrln mUı:ıtcrek mıı.I ' 

dC'moktl. "Hı:ıtıll'' U her kndm 
Afro<litjo bulnırdanındn oturur 
cin i mUıuısc-bcttc bulnnmakfa 
kudsilcşlrdl. Ve, buna mocburdv 
dn ... l"a lıu~Un? 'r1' 

6 - Muayenenin sureti lcrasmıı dair mufassal ve mat'bu talimatname. 
ler, garnjJara, otomobil acentalnrına, şoförler cemlyetino dağıtılmış oldu 
ğu gibi gün almağa gelen her mUraca nt sahibine de verilir. 

Bunların dikkatle tetkik edilme si ehcmmfyotıe rica olunur. 

450 Metre 3 parmak eninde demir boru 
20 Adet 3 parmak demir T. 
16 Adet 8 parmak demlr dlrsek 
l O Adet 8 parmak pirinç kızıl ayar 
Bir tarafı kapaklı nıpıl 
20 Adet 3 parmak pirine kızıl ayar filanı,, 

9 Metre 3 parmak lsplral hortum 

(B.) (4790) 

BU~Ukdcre fldnnhğına lüzumu o lan yukarda cinsi yazılı ve ı;ulama 
malzemesi açık eksiltmeye konulmuş tur. Bunlnrın hepsine 1360 Ura bedel 
lnhmln edilmiştir. Şartnamesi levazım mUdUrlUğtlnde görUleblllr. İstek· 
itler 2490 N. 1ı kanunda yazıh vesika ve 101 lira 26 kuruşluk ilk teminat 

nkbuz veya mcktublyle beraber 8 • 8 - 938 pazartesi gUnU ennt ıı de Daf. 
mi Encümende bulunmalıdırlnr. (l.) (4713) 

Senelik muhammen İlkte-

kirası mtnatı 
I Karaağaç pay mnhaJllnde 1 N. Ot deposu 300 22,60 

l " " " 2 " " " 
370 27,76 

" " " 3 " .. .. 421 31,68 

" " " 4 .. " " 
871 27,83 

" " " 5 " " " 
300 22,60 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ki-
raya verilmek Uzere ayrı ayrı acık nrtİrmnyn konulmuştur. ŞartnnmclerI ı '00 s:ıyfa, rcnl:ll knpntc, %5 Jrnru5. 11<'1 

l'a"''"ı!-ın nrn~ ınız. 

1 

loYaıım mildUrlUğUnde görilleblllr. İs teklllcr hizalarında gösterilen ilk Uı· 

•·---------------·• mfnat makbuz veya mektublyle beraber 8 • 8 - 938 pnzarlesl &ünü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmıılıdırhı.r. (4715) 



a-KURUN 8 i\CUSTOS 1931 

~;;~;;h~~;~i~rıl 
Doktor Monro
nun mektubu 

Yeni çıktı 
Fiyatı (ı>O) kuruştur. Satış yeri 

i VAKiT KİTABEVİ 
·----·-··---·-.. ···· 

-, 
Alemdar Sineması 

iKi FJLM 

1 - Sanlransiako 
2- Körebe 

................. ~ 
G~z Heknmn 
Dr. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. 'No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

ıpartımanı 

1 

Hizmetçi 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalıpcak 

Bütün dünya 

Radyoları 

içinde 

En yüksek 

Kıymetli 

RADYO tJR 

Umumi vekili 

Abdurrahman 

i M RE 

istanbul 
""".'M'". 

orta yaılı kimsesiz bir kadın aranıyor 

gazetemiz ilan servisine müracaat. istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde Tel: 23521 

Vi!vlet Demrryolları ve Limonlorı işlPtme ,i. 
Umum idaresi ilôn_ları :f 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 19-9· 
1938 pazartesi gUnn saat 16,30 dan itibaren sıra ne ve kapalı zart usuıu 
ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 1 

Du işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında ~azılı 

muvakknt teminat fle kanunun tayin ettiği vesikaları Ye Nafıa müteahhit· 
ilk vesikası ve tekllfler1nl ayni gün saat U,30 a kadar her gurup ıcın ay· 
rı zarf halinde komisyon relsltğlne vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 160 kuruş mukabl llndo Ankara. ve Haydarpaşa vezne-1 
ler1nde satılmaktadır. (5056) 

, Muhammen Munkkat 1 
Gurup Jsmı bedeli temJnat 

1 

1 
2 

3 

KUcUk yol malzemesi 
Bulonlar (Yerll 

(Ecnebi malı Ctt 
Şömlnme.n takozu 

Lira 
204.776,10 
114.347,-

49.287,50 
31.200,-

Lira 
.11.488,80 
'- G.967.36 

3.696,56 
2.340,-

~ Dr. KAmll Gören ~----·· Şiıli Çocuk Haıtaneai Röntgen Müteha11111 

Beyoğlu Taksim, İstil:lil Caddesi (Oakepcran Apartımaru No. t) 
Mavi köşe Ustil Telefon: 40128 

1 
Pazardan ba§ka hcrgün saat 15 den 19 a kadar 

PORI'ATtF R ON T GEN VARDIR. ---- -
SAADE T KAmll Gören 

Emrazı Jntaniye Haıtaneıi Röntgen müteha11111 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 1 

A o R 
Bütün Türk il}e galııız 

GRAWOR 
KULLANIYOR 

r 

' , ,, as • 
1 

_lunu_z. Ç · nkO 
Sesi fevkal!de yUksek, plA.kları ka tfyen bozmaz. Otomatik -ve 4 pol kuv vetlnde olan meşpur (GRAWOR) 
lUkl!I pik • uplu gramofonlarını her yerde Israrla. isteyiniz. Taşrada acente 'aranıyor: GRAWOR Galata 

/ıtanbul Asliye Mahkemesi 6 ncı Hukuk 
Dairesinden: 

ltlilddei Fehmi tarnfından ikame olunan 
nraset dava,ınn mildahale eden Şişli To· 

kaloğlu soka#ında Kısmet apartımanında 

3 ilncn katta ikamet eden Zeynep Konlca
ya davetiye tebliği için aranılan adreste 
bulunamadığı müba~lr me~ruhatından an
Jn~ılmakla muhakemenin 16 - 9 _ 938 cu
ma saat ıı olnrak tayin edilip keyfiyetin 

bir ay milddetJe llAncn tebliğine karar vc
rJldiğinden mezkOr gilnde mahkemede ha
zır bulunması lliin olunur. (\'. P. 2538) 

Diş Dr 

Bankalar caddesi No: 75. 
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ltihisa"rlar:U. Müdürlüğünden: 
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1 - İdaremizin Tekaüt Sandığı için kabul edilen tipler dahlllnde Tf 

resimlerine uygun olmak şartlyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla ıa· 
tın alınacaktır. 

il - Pazarlık 22 - VIII • 938 tarı hine rnstııyan pazartesi g11ntl ıaat 
10.30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

il! - Listeler parasız olarak her gUn sözU gecen şubeden alnablleceli 
gibi resimler de gBrUleblllr. 

iV' - tsteklllerln pazarlık lcln tayin edilen gün ve saatte % 'l,5 gtt. 
venme paralarlyle blrllkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri lllıı 

olunur. (6182) 

Necati Pakşi I - Şartnamesi mucibince satın alınacak incir, uzum ve anason ter-

Devlet Basımevı. nı·rekto··rıu·· g"' u·· nden mağa mahsus so.ooo adet cuvaı 1- s - 938 tarihinde ihale ednemedlttn· 
den yeniden ye pazarlık usulllo eksilt meye konmuştur. 

Tlpo makinesiyle basılacak 57 X 82 1/16 kıt'asında iki okul kitabının Her giln muayene Karaköy Tünel 11 - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 Ura ve mu. 
biri 70.000 diğeri 60.000 sayı üzerin den basım ve cilt işi her kitap ayrı bir meydan No 1 • 2 Salı günU parasız. vakkat teminatı 1575 Jlrndır. 
iş olarak pazarlıkla acı)t eksiltmeye konulmuştur. Kitabın kAğıt ve cilt III - Eksiltme 22 - 8 - 938 tarı hine rastlayan pazartesi gnnn saat 10 
malzemesi basımevlmlzce temin olunacaktır. Eksiltme ve ihale 8 - 8 - 1938 ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~!!!!!!i;lda Kabataşta LeYnzım ve l\lilbnyaat Şubesindeki Alım Komil!lyonunda 7a· 
pazartesi gUnU saat 10 da Devlet Ba.sımevl dlrektörlllğUnde blrlblrlnl mU- . ,- / pılacaktır. 
teakıp yapılacaktır. Muhammen be dellerl birinin 1561.50 lira ve diğeri- DOKTOR iV - Şartnameler 1 lira bedel mukabfllnde her gtın tnblurlar Le-
nin 1117.50 Ura ve muvakkat teminat miktarları da bu bedellerin % 7.6 YUSUF P. Eczacıo§lu vazrm ve MUbnyaat şubesiyle Ankara ve lzmlr BnşmUdUrlUklerlnden alı· 
nlsbctlnde olup usuıu dairesinde istek illerin eksiltme zamanından bir saat Hüdavendigar caddesi SS. Sirkeci. nabllfr. 
evvel bu teminatları Devlet Basımevl veznesine yatırmış olmaları JAzımdır. Hergün: (lO . 12) ve (l

4 
• lS) V - 1steklllcrln pazarlık için tn yln edilen gUn ve saatte% 7,5 gtlven.. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 ncl maddesi gere~ın. me paralarlyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri tlln olu-
0 arası hastalarını kabul eder. ı 

ce lAzımgelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklarına dair mahaııt Ti· __... • nur. (G090 
car~Odaınndan~ınm~blrmektup getlrmelertveekslltmeyekonulank~ ~-~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~ 

tap nevinden bir okul kitabını muvaffakıyetle basmış olduklarını fsbat e- istanbul Vilayetinden 
den belge ve işleri de göstermeleri IA zımdır. 

Genel şartname Devlet Basımevl dfrektörlüğilndc parasız olarak veri
lir. (5128) 

Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Türk Hava 

4. üncü keşide 77 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

EGE TiYATROSU 
~uri Cenç ve arka
dnşları 6 A~ustos cu
ıııortcsi nkşoını Seh· 

remini İnşirah 
bahçesinde 

(Ccllcit Kara Mustafa) 
Sabriye Tokscı 

938 mali yılı içinde çnlıştırılacak olan bedeni yol mükellefierlnln U 
cylul 938 don itibaren hangi günlerde \'O hangi yollarda calıştırılacaklarına 
dair olan defterleri kaza kaymakam lıklarmıı gönderilmiş olduğundan be· 
dcnI mUkelleffyetlo alftkadar olan bU tün yol mUkelleflerlnln mensup ol· 
dukları mahallo milmesslllerlyle köy ihtiyar heyetlerine müracaatla han. 
gl yolda YO hangi günde mükellefiyet lcrinl yapacaklarını anlayarak nntua 
hüviyet cUzdanlariyle muayyen olan günlerde çalışacakları yolda Nafıa 

,--------------- fen memurlarına mllracaat etmeleri il!n olunur. 
ZAYİ 

1840 bisiklet numaramı ıayl eltim. 
Hükmil yoktur. - Kemal Kayalı. (3G378). Sahibi ASIM US N eşıiyat mUdUrU Refik A. S8V'engll 



Müsabakada 
kazanan mayo 
ve plaj elbisesi 

Kadın modalarında artistlerin büyük 
bir tesiri vardır. Bir modayı ilk defa hep 
onlar ortaya çıkarırlar, onların Üzerleri
ne giydikleri bir elbiseyi derhal herkes 
taklid eder. ÇUnko:i, bir kaaın moda albü
mü karşısında yüzlerce modeli beğenmek· 
te tereddüd ettiği halde, artistlerin üze· 
rindeki elbiseyi derhal beğenir. Daha doğ
rusu, onun benzerini yapmağa derhal ka
rar verir. Çünkü, bu onca, umumen be
ğenilmiş bir modeldir. "Acaba güzel ola
cak mı?" diye dü§ünmeğe artık hacet 
yoktur. 

Kadınlara reylerini vermekte artistle
rin elbiseleri kadar müsabakalarda k::ı=a
nılımş kiyafetler de yardım eder. Belki 
bunlann diğer her hangi bir modelden 
pek fazla farkı veya üstünlüğü yoktur. 

Fakat, onun güzel olarak başkaları ta• 
rafından beğenilmiş olması derhal ciğer 
kadınlar tarafından da kabul edilmesinde 
bü}":.ik bir amil olur. 

Geçen gün Fr:ınsanın büyük plaj şe
hirlerinden birinde, model mayo ve p~:j 
kıyafeti müsabakası yapılmış ve burada 
retımini ~ördüğünüz iki model biriz:ı.:ilik
leri kazanmıştır. Bunlardan biri,gayet sa 
de bir mayodur. Fakat bJtün güzelliği 
de mayonun beyaz ve basit olmasıdır. Bit 
hassa, göğsü örten kısmın ortasında bir 
frenkbağı bulunması bütün mayoya -ve 
ayni zamanda bütün vücuda- bir güzel
lik vermektedir. 

Plaj elbisesi (şort) ise hol bir külot e 
tekten ve şarse blUzdan ibarettir. Etek 
düz renktir: Açık filizi. Bluzun da yol
lan bu renktedir. Eteğin sağ tarafında 
bir cep vardır. Cep diğer tarafa da iliive 
olunabilir. 

\/~ 
Bir iki fıkra 

- --... ..... ..... a:wwws w -

Bahar· ve Moda! ·· 
Moda meraklısı kadın, bu noktada çok biçimleri teşkil eder. Bu sene bunda da 

:iefa işitmemezlikten gelmeği tercih e- yeni şekiller görülüyor: Bu arada dört 
den kocasının kulağına, şöyle fısıldadı: köşe düğmelere .de bu sene tesaoaf etmek 

- tlkbabar gelcı:. mi, -;alılar ve ağa«i· kabildir. 
lar bile yeni esvablar giyiyorlar t.. Düğmelerin cinslerine gelince: Kristal 

Kocası gülümsiyerek. şu mukahclede düğmeler bilhassa basit elbiselere gider. 
buhın•!u: Kostümlerde üzeri deri kaplı düğmeler 

- Evet, ancak ayni esvabları ta sonba- kullanılıyor. Ağır elbiselerde de üzeri iş
bara kadar giyerek. boyuna öeğiştirmeğe lcmeli gümaş taklidi veya gümüş kaplı 
'ıtv .. ftlnnmiyorlar. düğmeler cok şıktır. 

Elb\seltrde düğn1eler Kadın ve seıveti I 
Elbiselerde güzelliği temin eden un- lki erkek, başka bir erkeğin biz bir mc

surlardan biri de düğmell'rdir. Bu sene· ziyeti olmadığınJan bahisle, konuşmala
nin modasında bilhassa yazlık keten e1· rrna .şöyle devam ediyorlar: 
biselerde büyük düğme görülüyor. - Fakat, çok talili. cok ı .• 
Düğmenin elbise ile ayni renkte olma- - Neden? 

sı da eski bir adettir. Dağmeyi elbisenin - Neden olacak? Bilmiyor musun, 
açılıp kapanmasına yarıyan bir alet sa- bundan bir sene evvel zengin ve çocuk
yarsak, o zaman, kumaşın ayni rengin.:le suz bir kadınla evlendi 1 
olması ve uzaktan fark eeilmemesi istene- -Ha evet, tabii talihli! 
bilir. Fakat, onu da süs cümlesinden bir - Fakat, dahası var! 
şey sayarsak, o zaman renginin bilakis - :ıeden? 

başka, fakat kumaşın rengile tezad teşkil - Şimdi de o kadından boşandı! 
edecek bir şekilde olması lazımdır. Me- - O halde? Bu, aleyhinde, değil mi? 
sela, beyaz elbiselerde kırmızı, koyu ye- - Nasıl aleyhinde? Altı ay enel kadın 
şil veya koyu mavi ve iri düğmeler çik bütün vanğını yoğunu, noter senedi ile 
şik durur. kocasına bırakmrştı 1 Kadın açıkta, ser-

Dliğmelerin ikinci bir güzelliğini de veti kocasında kaldı ı 

Cildi tunç rengine sokmak salğın bir 
modadır. Y c güneı yoksa veya azsa na 
sıl yapmalı? İngiltere sahillerinde ku
ma yatan kadınlar bellerine madeni 
akiscler takıyorlar. Bunlar güneş ziya· 
sını bollandmyor. Akiseler vücudu ça· 
buk yakıyor. 

Meşhur 'Çinli tenis oyuncusu Jen 0-
şing dilnyanın zarif kadınlan arasında 
sayılır. Bu oyuncunun yeni ~pkası der 
hal Avrupada moda haline gelmiştir. 

Resimde bu ppkayı -··r:ıyorsunuz. 

Gezintiden dönüş? .. 
Yazın şu bunaltıcı derecede s~.:ak glin

Icrinde, kan koca, ser.inleyip ferahlamak 
için bir vapur gezintisi. yapmışlardı. 

abune o n z .. --

Ve bu vapur ge%int;-::n~~n henüz dön· 
müşlerdi, ki koca. yatak odasına odasına 
şC'yle bir göz gezdirerek, karısına seslen· 
di: Her şey, gidcr!cf'n :-ıasıl bıraktıksa 

öy!~ duruyor! Değil mi? 
Karısr, mutfaktan cevap verdi: 
- Öyle, öyle 1 Hatta mutfakta da, 

,,. ,~ .. ' '"~"'"""~ 

• 
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Yerli nıallar sergisi kap~nırken •.• 

Türkiyede açılan ilk :sergi 
Yerlimallar sergisi yarın kapanıyor. 

~n sergi kapanırken Türkiyede ilk ser
giyi hatırlatmak istiyoruz. 

Türkiyede ilk sergi 1279 ( = 1863) 
ramazanında açılmıştır ki üzerinden bu. 
gün 7 S yıl geçmiş demektir. 

Uk sergi için evvela Sultan Mahmut 
türbesi yakınlarında Vaıcte mektebin • 
den boş kalan arşa, sonra Sultanahınet 
meydanı seçilmiş ve buraya yepy~ni bir 
bina yapılması kararlaştırılarak, rama.. 
~andan iki ay evvel yapılmıya başlan. 

m:ıtı. Inşaat işi de bir şirkete verilmiş.. 
ti. 

Irk sergi için fasıllara aynlmış derli 
toplu 61 maddelik bir nizamname yapıl
mıştı. Sergiye yerli mahsullerimizle ken. 
di mamulatımn kabul olunuak, bunun 
yanmôa ancak ecnebi mamulatı olarak 
makineler bulundurulacaktı. 

Sergi hakkındaki ilk beyannamede, 
sergi her ne kadar kendi memleketimiz 
eşyası için ise d( ı deniliyordu; Avrupada 
vapur = buhar kuvveti ile ve daha baş. 
}ca suretlerle işletilen tezgfilılarda elde 
.edilen türlü emtia eski usul elle işlenen 
C§yarun yan parasına, belki daha aşağı 
sıkarıldığından bu türlü ihtiraları da 
gözlerile görerek imalatın terakkisinde 
gerçekten sebep ve vasıta olanları· tanı. 

malan için Avrupadan kullanışh makine 
:ve eıdevat göndermek istiyenler olursa 
onlanıı,..da kabulü için sergiye yakın ay-
n bir yer tahsisine karar verilmiştir. 
Nitekim İngiltereden ve Fransadan gc.. 
len çift ve ziraat aletleri bu sergide gös. 
terilmiştir. 

Muhakkak ki sergi memlekette sana.. 
yi hareketinin inkişafı için beliren ilk 
azimlerden birini teşkil ediyordu. 

13 rakamının uğursuz sayıldığı gün.. 
]erden uzakta imişler ki sergiye alına • 
cak eıya 13 sınıfa aynlımştı: 

1 - Her türlü toprak mahsulleri, 
her çeşit yağlar • 

2 - Un, şeker, ıneyvala~ ve her tür
lü içecekler. 

3 - Her türlü ham ve külçe maden 
nilmuncleri, madenciliğe yarar aletler, 

makineler, her türlü taş, alçı ve benzer. 
Jeri, yapı malzemeleri, maden ve orman 
'kömürü. 

4 - Esnaflıkta ve sanay»de kullanılır 
alat ve edevat, saat, çilingir, kazancı, 

bakırcı, dökmeci işleri, her türlü silfilı, 
kurşun, gülle, araba. 

5 - Altından, gümüşten yapılmış, 

yahut mineli şeyler, mücevherler, mer, 

9 - KURUN·un tiA \TESt 

can, yaldızlı, yaldızsız gümüş ıakımlan 
ve buna benzer şeyler, 

6 - ipek kozası, ham ve işlenmiş 
ipek, pamuk, yün. tütik, 

7 - Her türlü kumaş, çuha, giyile. 
cek şeyler, ibrişim, iplik, 

8 - Kilden yapılan şeyler, cam, biL 
Hır, şişe ve her türlü ecza, kokular, sa. 
bun, tespih, nebatat yağlan, her cina 
boya, ispermeçet, balmumu, adi mum 
ve benzerleri, 

9 - Her türlü deri, sahtiyan, kösele, 
bun!ardan ve kıldan yapılmış saraç eı
yası, ayakkaplan, her cins kürk, 

10 - Her türlü elbise, işleme, kas. 
nak ve kanaviçe işleri, evler~e yapılan 

çevre, havlu, oya ve emsali yağlıkçı ve 
simkeş işleri, 

11- Her cins sandalye, kanape, kü • 
tüphane, trapeze, iskemle ve bu gibi 
marangoz ve tavşan (°") ve salidıkçı 
mamulatı ve musiki alatı ve çubuk ve 
kehribar tak:unı ve her cins keçe ve ki. 
lim ve hasır ve sair bütün ev eşyası, 

12 - Adl veya deniz yapılan model 
ve resimleri ve harita ve taşçr, oymacı 

mamulatı, 

13 - Her çeşit yazı ve hurufatla veva 
taş üzerine basılmış kitap ve risale ve 
hurufat ldökümcülüğü, litoğrafya, fotoğ. 
raf işleri ve tczgfilılan, makineleri, mü. 
cellit ve hak'kik mamulatı. 

Kadın - Bravo f Kuvvet ilaçuıız fev
bJade imit- Eskiden küçük bir çocuğu 
hile dövemezken .ıimdi korkudan kOCUD 
en.z~or. 

llk sergiye gelen yerli mahsulkrlıı, 

nakil masraf1annı bunlan oralardan ~ 
getiren emin memurların yol ve ikam~ 
masraflarını devlet ödüyor, bunlann iyi 
halde muhafazası için takyit göstererek.' 
sergiye sergi ı komisyonunun müsaadesi 
olmadıkça biç.bir şey kabul olunmuyoı: • 
du. Sergiye getirilen malların, hiç birin 
den o z~an '~ gümrük resmi alm. 
mıyordu. Satılan eşyanın bedelleri dt 
ayni memurlarla kendilerine gönderili • 
yordu. 

Bir yerden emanet alınarak getirilme. -si yüzünden çikacak külfete ~eğmiyeu 

ufak tefek şeyler de hülrl\met tarafmdaıı 
satın alınarak yollanıyordu. 

Kendi ma~ kendileri getirmek: i'" 
tiyenlere de kolaylıklar göıteriliyord~ j 

Sergi komisyonu maarü nazın ikeQ, 

Maliye Nazın olan Mısırlı Mustafa Fa.' 
zıl Paşanın reisliği altında ıamil, Nl • 
zım, Azmi Beylerle Server ve Agatoı 
Efcndilerdert toplanmıştı. 

Sergi yukanda yazılı on üçlü tasnil 
esasına göre 13 komisyonluk bir de ehli 
bibre heyeti teşkil edilmişti. Bu heyet. 
sanat erbabı için büyük bir imtilıaıı 
meydanı diye ilan olunan bu ıergiyt 

kCnan eşyayı gözden geçirip mükafatla. 
nnı tayin: edecekti. 

Sanatça pek büyük faydası olan bir§, 
lhtira etmiş olanlara yahut mamulatın,; 

' - ' da fevkalade maharet gösterenlere ni ,; 
piı, başkalarına liyakatlerine göre gU.' 
ı:nüş, pirinç madalyalar verilmişti. ı 

• 1 

. Sergiye gelenler cuma ve cumartesi 
günleri altışar, Öteki günler de üçer ku.. 
ruı dılhuliye veriyorlanlı. Bu sergi~ 

bug~ en garip gelecek tarafı kadınlara 
ayn. %iyaret günleri gösterilmesi idi. NI 
zamname (Nis'1ana mahsus olan günlet"I 
de esbabı eşyadan ba;kası kabul oluna. 
mıyacağı) gibi tasrih ediyordu. 

Bu sergi üzerine o nm.an yazılan ya.. 
zılann ilki Namık Kemalin kalemindeıı 
'ıkarudır. 
Namık Kemal o vakit Babıili terctl. • 

me odası hülefasmdan idi. (Esbabı Ser.ı 
Yet) adı verilen ve bir (akil) le bir (Kl·; 
mil) arasmda konuşma suretinde yan . ; 
lan bu makale bizim iktisadi vaziyetiml1 

(~) Abanoz ve aair kıymetli ağaçl~ 
&erine ince oymalar 'fŞliyen ve böyl1 
tahtalardan çekmece ve kutu gibi in~ 
işler yapan marangoz. - Kamusu Tüt>., 
1d. 

'~ 15 tısoi «JJYıfodıJJ, 

Bir genç kız ... 
ilk busesini nişanh.sına · verir ! 

,(<kçen S(Jı'ljımızdan deoom) 

- Uykunuz geldi mi diye sormadım 
ki ben size. Bir "nişanlı,, 18.fı geldi ku. 
lağıma da ... 

, Bu sefer Suzan ce~ap verdi: 
- Seni evlendirmeyi düşünüyoruz 

da ... 
- Kiminlen? 
- Meleklen! 
- İşte bu iyi! Musta~a ile Cemil esa· 

sen kızcağızı , paylaşamıyorlar ... Bir de 
aralarına beni mi sokacaksınız! 

~ . "' 
Ertesi gün plajda Cemil bir f ırsatmı 

bulmuş, Mustafa ile Suzan ve Turgut 
denizde yıkanırlarken o, Melekle bera.. 
ber kıyıda kalmıştı. Kmnlarm üzerin
de, yanyana. yatmışlar, konuşuyorlardı. 

Melek, birdenbire: 
- Cemil, dedi. Suzanı nasıl bUluyor. 

sun? 
Cemil böyle bir sual karşısında kala. 

eağım aklına" getirmediği gibi, kendi 
kendine bile bunu hiç düşünmemişti. 
; Biraz durdu, sonra: . ı . . .. 

- Hiç, dedi. lyi bir kız. . ı , J µ 
- O kadar mı? - "~ ~ 
- Yani, güzel mi diye mi soruyor. 

mn? 
- Güul mi, değil mi, o başka mese.. 

le. Nasıl buluyorsun diye soruyorum. 
- Söyledim ya işte: lyi bir kız. .. 
Melek, Cemilin, kendisini gilcendir. 

memek için Suzan hakkında fazla bir 
eeY söylemek istemediğini anlamıştı. 
Ona daha fazla. cesaret vermek istedi: 

- Sana bir şey söylesem inanır mı. 
em? Dedi. 

- Suzanı daha şimdiye kadar kimse 
öpmemiş! Tuhaf değil mi? 

Cemil, bu beklemediği ikinci cümle 
karşısında da biraz afalladı. Melek ne 
demek istiyordu böyle? 

Sükfınetıe cevap verdi: 
- Ne var tuhaf olacak? Öpmez, öp. 

mez. 
- Öylesi değil: Kimse öpmemiş de 

dimse öpmek istememi§ de ondan değil; 
I> kendisi ôptürmemi§ ! 

- Olur a. Öptürmez, öptürmez. 
- Sen de ama tuhafsın ha! Her şeyi 

olduğu giıbi kabul ediyorsun. Bir fikir 
Deri süı'Sene, kendi fikrin ne, söylese.. 
Pe? Tekrar soruyorum: Suzan hakkm. 
ıla ne d~ünUyorsun? 
· - Demin söylediğim gibi: lyi bir 
kız. Yalnız, şimdiye kadar ondan kim,; 

Be bir buse alamadı ise kabahat alama· 
yanlarda. Ben olayım da bak! 

- öyle mi zannediyorsun? Şaşarım 
~lma! Ben Suzam tanımaz mıyım! 
Kırk yıllık arkadaşım. •'Beni hakikaten 
Sevmeyene ilk busemi vermem,, diyor. . 

- Görürsün. 

- Bahse mi tutuşuyorsun?. 
- Evet. 
..._Nesine?, 

- Nesine istersen. 
- Pekiila: Eğer Suzanı öpersem sen. 

den de buse alacağım ... 
Meİek, gerek Suzanın kendisini öp. 

tilrmeyeceğinden emin olduğu için, ge. 
rek Cemile bir buse vermekte bir mah.. 
zur görmediği için, derhal: 

- Peki, dedi. 
• • • 

Cıemil, o dakikadan sonra Suza.na 
başka gözle bakmaya. başlamıştı. Fena 
bir gözle değil. Belki ondan ilk busesi. 
ni çalmak istediği için fena gözle bakL 
yor denilebilir. Fakat o, şimdi Suzana 
takdirle, hayranlıkla bakıyordu. İçin· 
den·: 

"Ne iyi! Ne temiz bir kız!,, diyordu. 
Biraz sonra Suzan, denizden çıkmış, 

Melekle Cemilin yanma gelmiş uzan. 
mıştı. Cıemil, ilk defa olarak ona dik. 
katli bir gözle baktı ve .. onu, :Melekten 
güzel buldu ... 

Ertesi gün, ertesi gece, daha ert.esi 
gün, daha ertesi gece, - hülasa tam iki 
hafta her gün, her gece :Melek Cemile 
ne zaman rastlasa soruyordu: 
-Aldın mı? 

Cemil de hep: 
- Bayır, daha. alamadım, fakat ala.. 

cağım, diye cevap veriyorou. 
- Görüşürüz. .• 
- Görüşürüz. .. 

~ . . 
Kamptan ayrılacakları gündü. Ça.. 

dırlarda son gecelerini yaşamışlar, sa. 
bahleyin erkenden kalkıp denize gir~ 
mişler, kırlarda gezmişler, öğleden son· 
ra te~ar denizde yıkanmışlar, kumla.. 
ra uzanmışlardı. 

Suzanla Turgut ve Yustaf a denime. 
lerken Cemille :Melek yine kumlarda 
yalnız kalİnışlardr. Cemil, bir aralık 
:Meleğe döndü ve manalı manalı baktı.. 

.Melek sordu: 

-Ne o? Ne var? 
- Ne olacak! Bahsi kazandım! 
-Ya? 
-Evet. 
Melek, beklediği teklif karşısında 

kalmayınca biraz tuhaf oldu: Bahse 
giriştikleri şekle göre, Cemil Suzanı ö.. 
perse Melekten de bir buse alacaktı. 

Şimdi, mademki "öptum,, diyordu, M.e.. 
leğe bu vaadini hatırlatması limndı. 

Fakat, Cemil, hiç oralı olmıyordu. 

Gözlerini uza.klanla yüzen Suzana dik. 
miş, dalgın bakıyordu. Akşam, on beş 
günlük kamplardan dönerken Melek 
Suzana soruyordu: 

- Aşkolsun! dedi. Sen de sözünün eri 
değilmişsin! 

- Ne oldu? 
- Hani bir genç kız ilk busesini ni.. 

§anlısma verirmiş? 

' - A! Sana söyledi mi Cemil? 
-Evet. 

, - Fa.kat ben l1ine sözümü isbat et~ 

Yerli mallar 
sergisi 
(Baş tarafı 2 inci SOAJıfadDi 

zi" görüşü bakımından pek ehemmiyetli " 
dir. ~ 

Y~, ıcrgi bahsine geçerken (akil) 
in anla§ıldığma göre o zaman ortada do-ı 
laşan bir sualine cevap veriyof'. 

Sual şüdur: Sergiyi niçin yalnız Tür. 
kiye mahsulat · ve mamulatma hasrediyo. 
niz? Yani niçin ycrlimallar sergisi ·~ 

pıyoruz ' da başka milletlerinkileri bura. 
ya almıyoruz? 

K§mil yani Kemal bakınız bunu na
sıl alaylı bir cevapla karşılıyor: 

Hacet olmamabdır; zira Jstanlııaldıa 

gezmek bpkı Avrupa emtia.sile ıdolu bir 
'· . sergiyi temaşa etmek gibidir. Siz kenıdi 

nefsinizde kıyas edin ki gerek ev len. 
zmu gerek eİbiseniz içinde hangisi mem. 
leketimiz cıyamıdandır? 

Biz Avruı)a emtiası istimaline lbaıb,. 
I~ kendi memleketimiz .-ntiası nasıl~· 
ler olduğunu bilmez hale geldik. 

ilk. önce sanayi erbabım, ıosnaflart 

taltif ve te§vik etmek, hüner ve marifet. 
leri dairesini geniıletmek, bu.gün memle. 
kette çıkan emtia ve e§Yayı heıkese 

gösterip yukarıda söylenen acıklı halden 
kurtarmak.. işte Eergi bunun için yapılı. 
yor. ı 

11~ sergi, 'hazırlıktan başında bitin1e
mediği ıçin ramazanın 9 uncu cuma gi1. 
nü padişah ·Abdülaziz tarafından bizzat 
açıltİlıştır. Dört ay açık tutulmuştur. 

Tayms bu sergi için hususi bir muhabir 
yollamıştır. 

Abdülaziz açılış . günü dört beş saat 
kadar. sergide kaldığı gibi ertesi gün ~· 

lm
• . 1 

ne ge ışti~r· . 

Sergiye hazinei hümayundan da ba.. 
zı nadir rr.liccvberler getirilmişti. 

-llllflllllllllrıllllllllllıftıt~ 

Hem bira, bem konyak 1 · 
İki tanıdık, barda karşılaştılar. B~ 

dan biri, içeceği içkiyi bir türlü seçeJDi.! 
yordu . . Öteki sordu: 

- Bu n.e kararsızlık? bir şey seç ve iç.. 
- A~ba bira mı içsem. yoksa kon-

yak mı? Kah birine meylediyorum, ~ 
1 

diğerine 1 Boyuna ikisi arasında ~ 
rumr .• 

- Hem bira i, hem de konyak! Nasıl 
olsa sonradan iki yana yalpa vuracak d0-: 
ğil misin? 

ııııı1111111ıınııııuııııııııırnınııın11mıııınımııltlllffıflllllhıu1UJIJlftl 

miş oldum: Cemille evleneceğiz... llK 
busemi yine nişa.nlıma vermiş oldum, 
yabancıya değil ... 

•• .y. 

Melekle Mustafa Suzanla Cemilin ete, 
ğününe geldikleri gün hala "ark~ 
tılar ... 





Böğa dövüşçüsünün intikamı 
davası müeb

mahkemede 
Bütün Meksikayı yerinden oynatan 
bet küre~ cezasile neticelenen adam, 

şöyle diyordu: 
-Ben, bütiln akrabama brp nefret besliyordum; çünkü onlar bana Jlyık olduğum saygıyı gösterecek yerde, 

töetcnneği yan çiziyorlardı. Son iki ithamla da, a'krabama bl'fl huır Jadıjım intikam ıeriaini tekmillemek isti 
yordum!,. · . · 

OGA dövüeçüaüniln intikamı B vakası ve davam, SOR aylarda 
Meksikayı en ziyade meşgul eden bir 
mevzu olmuştur. Ve muhtelif celseler 
işgal eden muhakemeden sonra eski 
Torero Vicente Gazanderos, müebbet 
kürek cezasına mahkfun edilmi§tir. 

Son senelerde Meksikaya giden sey. 
yalılar tiyatroda, lokantada, gazino. 
da, sokakta, meydanda bu boğa dö
'VUşcüsU göründü mü, etrafına bazı 

kimselerin toplanıp ona tezahürat yap 
tıklannı görmüşlerdir. Ufaktef ek, 
derisi kemiğine yapışmış bir adam 
olan Vicente Garzanderros, başına si 
yalı bir peruka geçirmiş olarak orta.. 
ya çıkınca, ktıçilk ölçüde bir kalaba
lık, onun etrafına toplanırdı. 

Bu adam, umumt harpten evvelki 
.zamanlarda, lıfeksikanm en tan.~ış 
arenası olan Villa del Marda, en meş. 
hur bir Toreroydu. Lakin yavaş yavaş 
kuvvetten düştü, çevikliği aksaklığa 

'Uğradı ve boğa dövilşclllUğilnü bırak. 
tı, arenadan çekilerek mevcut serve
tini muvaf!akiyetle idare etti ve lıfek. 
aika gazetelerinin biraz ironi ile yaz. 
dıklarma göre na.bveti, kendi mütea
kip hayatına başlıca gıda mahiyetini 
aldı. Parasile kendisi için reklam ya. 
paeak bir tefi emrine tabi tuttu. Ve 
IBabık bir Torero olan bu reklam gefi 
\rasıtasile bol para harcayarak, tef er. 
ri1ç, tencszüh esnasında kendisine is
tikbal ve teşyi merasimi yapılmasını 
temin etmenin yolunu buldu. Her kim, 
kendisine karşı bu yolda haZirlanan 
tezahürata iştirak etmez, uzak durur 
Ye hele üstelik dudak büker, omuz sil. 
kerse, eski meehur boğa dövüşçüsü, 
ona amansız diişman kesilir, onu her 
vasıtaya baş vurarak takip, tehdit ve 
ma.bvetmeği, kendisine bir gaye edL 
nirdi. 

Bu sene martının ikisinde, bu Vf
cente Gazanderoe, polis çağırdı ve IU. 
likiyette bulwıdu: 

- Beni demin r.ehirlemeğe teşebblls 
ettiler. Geliniz ve bu suçun failini tev. 
ldf ederek, biran evvel alıp götürll
nUz. Bu suçun faili, benim yeğenim 
Flrmino Sadadır ! 

Birkaç dakika , sonra, polisler, bu 
eski boğa dö~çilsUniln şatafatlı dö. 
eenip dayanmıı evinde, hiçbir teYden 

~ - IWRUli- IL&VJllll 

haberi olmadığnu söyliyeıı yeienbıbı 
yakasına yapqtılar. Vicente Ga:r.ande. 
roa, memurlara içi şarap dolu bir ka. 
deh gösterdi ve müteheyyiç bir halde, 
röyle dedi: 

- Yeğenimin, bu kadehin içersine 
gizlice toz. halinde r.ehir lqalttığuıı. 
ben aynadan seçtim.! 

Derhal tahkikata baflanıldı, kadeh 
teki şarap tahlil edi\~ek neticede bu 
şaraba ziyankali denilen zehirli mad
denin karıştırıldığı anlaşıldı. 

Aradan iki gUn geçmişti ,ki mev. 
.kuf delikanlm.m babası, ,sabık torero
yu ziyarete gelerek, onunla münakaşa 
ya girişti. MUnakaşa tiddetlendi, kav_ 
ga şeklini alarak sürüp gitti. Saat 23 
e doğru da, oda. hizmetiçlsl kız, iki el 
silfilı sesi işitti. Alelacele odaya giril. 
di ve Vicente Gaza.nderosla misa!iri, 
Y.!rde yatar görülerek, yanlarına ko
guldu. 

Misafirin 801 pkağmdan kan a.kL 
yordu, boğa dövüeçüaünUn iae, yana_ 
ğında hafif bir Jnırfun isi vardı. Ölüm 
derecesinde ağır yaralı misafir, llOD. 

olmak bere ancak birkac; eö& söyli)'le
bildi: 

- Meluna inanmayınız! Şarap ita.. 
dehine zehiri döken. kendisiydi. Bu. 
nu bildiğimden dolayı beni bu dün
yadan öteki dilnyaya Yollamak isti. 
yen de, oydu! 

Bir fısıltı halinde bu ifadeyi veren 
ağır yaralı, o aralık öldQ. Bu e&Jerl, 
kinci toreronun feliketine yol a~ıcı 
if§aattı. Gerçi o, misafirinin önce kur 
ıun sıktığında musırdı, ama tahkika. 
tı yapaıılan aldatamadı. Tıbbi mua • 
yene, toreronun yanağını sıyırıp ge. 
çen kurşunu kendisine kendi elille sık. 
tığını isbata yetici rapor ortaya koy
du. 

Biltün Meksikayı hararetle alaka. 
!andıran bu saru:ıasyonel vakanm da. 
vası mahkemeye verildikten !Onra ilk 
celse açılmadan bir hafta evvel, o za
mana kadar inklrda ısrar eden boğa 
dövüşçüsü, gevıedi ?e işin içyüzünil 
itirafile açığa nrdu: 

- Ben. bfttthı akrabama karşı nef. 
ret besliyordum; çUnlı:U, onlar bana 
liyilr okluğum saygıyı gösterecek yer. 

de, g&ıtermeği J&DÇİ&i)"Ol'Jarcb. Onlar. 
bana alelide bir adammııım gibi mu
amele ederek, daima dudak büküp <>
muz silkiyorlardı. Halbuki benim Vil. 
la del Mar arenasınm en meşhur tore-
rolarmdan biri oldufumu de biliyor. 
lardı. 

Son on sene zarfında, ben daima 
onları sarara sokmak, mahvetmek" 
fikrini benimseml§, boJWlf bu fikri 
besliyordum. Kız kardefimin sandığı. 
na bir paket dolar banknot yerleştirip 
sonra hırsızlıkla itham ederek, onu 
bu suretle hapishaneye tıktım. Kıs 
kardeşim, dört ay hapis cezasına çar-. 

1 pıldı. 

Bunlardan başka iki yeğenimi de, 
ayni şekilde suçla damgaladım. Bun.. 
dan Uç sene evvel de, en genç hemşi. 
remin oğluna suç isnat ederek, bana 
baskın yaptığı iddiasmı ileri sürdü~ 
Bu noktadan bir sene müddetle zinda: 
na indirildi. Son iki itha:nl&ı. da, ak
rabama kargı h&zırladığmı intikam 
eeririni tekmillemek istiyordum! , 

Yiedam, bu kadar gok elrUmle yükHl 
olan intikama aclam, hlkbn ka1'ŞJBJD 
ela nedamet eeeri göetermiyer~k, yap. 
tıklarmı yerinde saynnftı. Batta, işin 
bu suretle meydana çıkıp da tekmiile
nememesine müteessü olduğuDQ 

söylemekten çekinmemiştir ve şeyta..' 
111 sayılan bir sevinçle.. birkaç aiJe)i 
deh§ete uğratan yaptıklarını mahke. 
mede de anlatmakla tekrarlamıştır. 
Bunları sayıp döker, hatta baştan .so-; 
na kadar büttın muhakeme aafhalarm 
da, muhakeme salonu onun için ~ 
ki bir arenaydı ve bunun nµhveri de, 
~ki torero Vicente Gazanderostu ! ? .. 

Muhakeme mrasmda, gaJerilerdea 
ıu sesler aksediyordu: ' 

- Vivat Vicente Gazanderos! YL 
p! 

Fakat bu bağırnialar, e8kw gibi 
hayranlıkla galeyan tempolu değil, 
ironi, istiza havasile ateşli bağumaJ 
lardı. Ve neticede abık boğa döv\igi( 
aU, müebbed kUrek eeusma mahkiim 
oldu. Ömrünün sonuna kadar Meksiko 
Sitl sindanmda kalacak; eğer, her 
hangi bir hadiae, kurtulmam için fır .. 
Mt vaneae!? ... 

Tayyare J .jm.nı 
• 

- E.et, ~ç yqnswl•nberi tayyareci 
)()Jmü he.eımi idim. Onee lıir tayyare 
limanında bir it buldum. emra iti iler
lettim. Si-1i ba ubada .._ ..ıaki· 
JimL. 

- Yw ! Şimdi kendinirin bir capra-
re Hmanmıı: ftı' demek? ı? 

Kendisi Kalmak" 

- Söyle bakalnn yaYn11D 0 aen hanais1 
'olmak istm1iD; Seiar ım. JOka Napo-
' Jeon mu? 
' - Ben. kendim kalmak lsterim; pın
kü yann doillfumun yıld&aimll; hedi
yesiz kalmak istemiyorum ben 1 ...C 

. il 

Ut Çalmak· 
\ Mahkemede: 

- Xoqamaıı udaaa ç.M- .ı.ari 
'ad çal.-mı biJir ... ., 

- Hayır. ' 
- ~ utmamıpm da ı.. . 
- Satmak için almadım ki. 
- E, o halde? _ 

' - ltOIDfUID da S"lmlSG'• 'bUmlyor, 
1tmgır mmgrr içimi gıdıklıyor, lcafaan p. 
priyorda ! Raha&t etmek için plice m.. 
nu alıp uklamaktan baJb prcH blll'-.. 
dım. .... 

- Kancıjım. bqüa De İf ~ 

MÜZEDE HIRSIZ 
- E8er y1lkan-

- Pardon madam, aiz kumat be 
jenmiye mi geldiniz, ,.._ invanteri 
mizimi çıkartacaksınız? 

Bu Kadar Bol Su! 
Genç kadın ilk defa olarak dcııizi gCS-, 

ünce ıaşırdL ' 
- Bu kadar bol ıu ! 
Genç kocası fÖYle ı8yle41: 
- Ve c10f6n 1d yalan denhin •thım -

~ _ıCSrilyonun aen 1., 

Garbodan Soiumutl 

- Beraber sinemaya gider misin ı.-
niml ) e. 

- Kim oynuyor? 
- Greta GubolUaı bir filmi var 1 · 
- Gitınesnl 
- Hani aea onu en çok severdin? 

- Artık sevmek '6YJe dunun, ~ 
mefe bile tahammülüm yok; <10pdwa 4f 
fimal kadmmdan 1 ( 

- Neden ayol? · . 

1 - Çünk6 deıte ·dem ,.otıı&iım .... 
ıtub1ardan tekine cnap 'ftl'medİ; ~ 
ğim posta p:ırast yanıma ~ kalık ı., 

I 

Aradaki Fark! 

Filmde oynamak bnaJi bir ~ 
fotografım gönderdi n ba pozla~· 
fı görea n:ji9Ör, kendisini bmvJa .. 

Fakat, geleni burada karpamda _..,; 
riid..-e. homurdandı: ( 

-Çok geçl

Otetd, pp kaJc1ı: 

- Çok geç mi? Bütün roTier .n~ 
llUJ mı bulunuyor? 

- Hayır! Ancak, &iz buraya bu ~ 
raf üzerinde görünwğünüz &ibi ceh?i 
olaıaliydinis ! .. 

- FçtoRıafma .,.._. lazqıp ~ 
.. bewawww ~ - a1na ... 1 ... 

......... J 



Benim 
bilmediğim ... 

(Vstturaf• 7 incide) 

mak üzeredirler. Fakat, o küçük ahpb 
n, onlar için bir rüya ve hülya sarayı
dır. 1çersine döşeyecekleri kanape ve kol 
tllk)amı aynalı dolablann biçimlerine ka 
4lar biliyorum. Bu genç kız, beni en iyi 
ao.tlan arasında Ayıyor. Ve ben bundaa 

mıllftehirim. 

Sinema yıldızlarına mektup gönderen
lere (takdirklrlar) diyorlar. Ben ise, on 
lan dost sayıyorum. Benim bilmeditim 
w g&mediğim, fakat çok .evdiğim doat
lanm. Onlann ıefkat ve alakalanmn de
ğerini takdirden acizim. 

Bir defa filmlerimden birinde, o zama
na kadar hiç temsil etmediğim bir rol vCT 
mişlerdi. Bu rolu, yepyeni bir tarzda 
temsil ctmekliğimi istiyorlardı. Fakat na 
SJ1 yapaı.:aktım? Doğrusu müşldllita uğ
radım. Bu mii1kil vaziyette biraz zihnimi 
batka tarafa sevketmek için meçhul dost 
lanmın mektublarmı araştırayım demi1'
tim. nunlar arasında .Alaskadan gelmiı 
bir mektup gözüme ilişti. Diyordu ki: 

"Yapmak -Ü!;ere olduğunuz bir filmin 
bir hülasasını sine~ mecmualarında o
kudum. O filmde temsil edeceğiniz tip 
beni fevkalade enterese etti. O tip, benim 
bundan otuz sene evvel tanıdığım birisi
nin tamamile aynidir.'' 

Mektub sahibi bundan sonra, bahsetti
ği tipin evsafına dair sahifeler dolusu ma
li\mat veriyordu. Bu, a§ağı yulı...ın, çevir
~k üzere olduğumuz yeni filmde alaca
cağım vepyeni rolün nasıl oynanması li
zımgeldiğini gösteren mükemmel bir kı
lavuzdu. Ondan çok istifade ettim. 

Bana (Con Krovford) ismini verenler 
de yine bu bilmediğim, tanım~dığnn dost 

Janmdır. 

M. G. M. stüdyoları beni angaje ettik 
leri zaman, adımı değiştirmeğe karar ver
mişlerdi. Bu suretle mecmualarda bir mü 
sabaka açtılar. Yığınlarla mektub geldi. 
N'eticede, Bitli Kasin olan ben ki stüdy!> 
da bu adı deği§tirerek Lusil Jö Sör yap
mışlardı. Yeniden Con Kro\'fford ismini 
aldım. 

Bana senelerdenbcri mektup gönderen 
Jerin hayallari zihnimde yapyor. Elyazı
lanna da öyle alışmışımdır ki, her sabah 
postaya baktığım zaman, önce bana aşina 
olanları alırım. Ben de insanım, iyi yapa
bildiğim işlerin takdirinden elbette hoşla 
nmm. Bereket versin ki o mektubların 
hepsi, beni öyle methederek göklere çı

karan ve benim vahi hislerimi pohpohla
yan şeyler değildir. Bazıları gayet acı 

tenki<lleri de ihtiva ediyor. · 

Görmedi[;im, bilmediğim dostlarımın 
mektublannı okumak, bana bir hayat fel
sefesi öğretmiştir ki, bu felsefe çalı~rnl

ma yardım ediyor. Kendimi yorgun hi~~et 
tiğim zaman, Londrada otomobil kazası
na ua::ıyıp gözlerini kaybetmiı bir ç.ocu
fun mektublarıru okurum. Bu çocuğun 
yansı titrek ve kararsızdır. Fakat, •.:esare-

Hl - Kt;RU~fnı 11.A\"ESI 

Edebi portreler 
(Ü•Ülll'Gf\ " ~), 

- Ne gibU 

- Dediği gibi bllyük edib' olmayı kaı. 
bul edemiyeceiimi... 

- Bu ağır bir hareket mi Uatad? 

Recai zadeyi mahalle mekteblerinde ol 
duğu gibi genit tanzimat meydanında, 
yerdeki minderlere oturan şakirdlere a
ğır a:;tr dolaşarak ve clile işaretler ederek 
den veren bir öğretmene benzetiyorum. 
1839 un edebiyat dünyası Şinaaiden son
ra böyle bir otorite olarak onu tanıya 

ıelmlttir. 

Sonra. kendinden öncekilere bağlılığı 
olan (Vuslat) muharririnin ayni zamanda. 
cen~lcrle ne temi:ı. alakası vardı? Hiç bir 
edebi materyeli bulunmiyan, yapılan şey 
lerin de dibsiz kile boş ambar olmaktan 
kurtulamadığı bir devirde onun harcadı
ğı büyük emek insanın c ö z 1 e 
rinin önilne geliyor. Bir yandan roman 
çevirecek, bir yandan tiyatro yazacak· 
am; fakat ya ıu İstanbul? Hele hele o 
mösyö Piyer yazılmıylf.:ak şey ~idir? 

.Aman bunu da o npır Behruzla birlikte 
bitirivenneli. Ama gençlikten kalma şi
irleri de toplamak tazım değil mi? Ve A
talayı tiyatro 1ekline çevirmek fena ol
miyacak, hiç olmazsa açıkt\n bir tiyatro 
eseri daha kazanılmıı olur. 

Ama gelin de gülmeyin buna.her 
şeyden evvel ortada Arap belağatlann
dan baıka edebiyahn nenin nesi olduğu~ 
nu talim eden bir kitab yok ki .. Sanki bir 
elile acele acele bunlan karalıyor, bir e
lile de gençlere baykmyor: 

- Yazın, yazın. Ama abcami9, muk
tebesmiş bakmayın yamı t Ya siz neden 
böyle dağmıkaınız? Birleşir.iz çocuklar t 
Ben size s:;ylüyorum. thaan bey(endi, bu 
gençleri matbaanı:r:dan Ye mecmuanızdan 
ayırmayın, bunlar edebiyatıquzm yarın
ki servetini teıkil ediyorlar. 

Bugı:in artık bir rüyanın uçup gitmiı 
hatıralan gibi ıt0luk renkli kitabiann.!an 
ve bir devrin atmosferinden çıkardığ:mız 
bu insanın portresi. gözümüzün önüne 
çok renkli ve çeşidli bir enerji kaynağı
nın izlerini sermektedir. Herkese sevgi 
ve saygı beslemiş ve herkesten bunun kar 
şılığını görmüş bir adam. Ölene kadar 
güze! olan eskiye sövmeden, yeniye ve 
y<.niliğe değer vermiş, Fran11zlann de
J ikleri gibi ayağile bile bir rol oyna -
rnak için didinip çalışmış bir şahsiyet .• 

Mahmud Ekrem, kcıybolan bir devrin 
ufku üzerinde büt-Un bu temiz çizgilerile 
k..:ı.kin bir krepuskül manzarasını hahr
latıyor. 

ti sapa!ağlam. Bu yavnınun, bir gün a
meliyatla gözlerinin açılacağını söylüyor
lar. Fakat gözleri açılmayıp ta ebediyen 
tör kalacak olsa bile, ben o:ıun istikbal
de büyük bir m6ellif olacaibru tahmin e
diyoruıv 

iş ve meslek 

Bugünlerde 
kongrede de 
anlaşılıyor. 

Budapeştede yapılan 

esa,Jı kararlar alınacağı 

Diplomalı Kızlar 
Evleniyorlar mı? 

Dünyada talısil seviyesi glttlkce 
yllkselmektcdfr. Bugün artık birçok 
garp memleketlerinde herkes en aşa
ğı llse mezunudur, üniversite mezunu 
olup da iş bulamayanlar da pek tok· 
tur. 

Gene kızlardan. dn üniversite me
?.u nları arasında evlenenlerin az ol
duğu söylenmektedir. Çünkü hayatla
rını kurtarmış olan kızların serbest 
ya~amayı tercih ettikleri ileri silrillll
yor .. Diğer taraftan, evlenenlerin, e
sasen lise tahsilini bitirdikten sonra 
evlendikleri, yllksek tahsile devama 
\'nkit kalmadığı işaret ediliyor,. 

Bunları müsb<'t rakamlar da böyle 
ı;östermelttcdl r: 

:F'rnnsadakl "Üniversite mezunu 
Fransız kızları., cemiyetinin D<'şrettl· 
ğl bir istatistiğe göre 100 m ezunun 
ancak 3G sı evleniyor, 64 il bekAr kal· 
mayı tercih ediyor. 

• 

T 

Meslek 
• ve ış 

Kadınları birliği 
Evveli. Amerikada tetek 

kül eden bu birliğe bugün 25 
memleket aza bulunmaktadır 
• Birlik bir senede Amerika· 
'da bet bin kıza iş bulmuş, 15 
bin kişiyi meslek hayatına 
·yeli§tirmiştir. 

aıka bir yazımızda ingilteredcki · 
ev kadınlan ve anneler birlı"lt • 

!erinden bahaetmiı ve bu teşekküllerin 
gayesini, çalııma tarzlanru, gösterdik. 
leri faaliyeti anlatmıştık. 

Fakat, bilir misiniz, dünyada bir 'Cie 
''Mes1ek ve iş kadınlan birliği,, var -
dır. Ve bu teşekkül milletlerarası bir 

~iyettedir. 

Bu hafta Budapeştede bu birliğin u. 
mumi konferansı oluyor. Birliğe da • 
hil yirmi beş memleket bu toplantıya 
murahhaslannı göndermiştir. 

İş ve meslek kadınlan (yani çalı -
ıan kadınlar) birliği bundan 8 sene 
evvel, 1930 da Amerikada kurulmuş. 
tu. 

Fakat Nevyorkta temeli atılan bu 
teşekkül her tarafta o kadar iyi kar • 
şılanmıştır ki derhal ~er yerden mü • 
racaatlar olmuş ve bir çok büyük mem 
le'ketlerden bu teşrkküle dahil olmak 
üzere teklifler gelmiştir. Bunun üze • 
rine, iş ve ır.eslek kadınlan birliği 

mi11ı::tlerarası bir mahiyet almış ve a. 
a olan her memlekette teşekkülün 

bir JUbesi açılmıştır. 

Bugün, 25 :nemleket birliğe dahil • 
dir ve birliğin yüz binden fazla azası 
vardır. Teşekküle girmiş olan memlc. 
ketler arasında Hindistan, Filistin, Le 
histan, Avusturalya, İskandinav mem. 
leketleri ve Arjantin de vardır. 

Birliğin gayesi ı ı dınlara meslekle -
rinde yardım etmek, r,enç meslek ka. 
dınlarını işlerinde inkişaf ettirmek, 
genç kızları mesleğe hazırlamak, kadın 
ların tuttuğu işleri inkişafa kavuştur • 
maktır. 

Çalışan kadınların haklarını tanıt. 

mak ve bunlara yapılacak müdahale ve 
tarize kal"Jlkoymak da, şüphesiz, birli 
ğ:n en başlıca vazifesidir, 

f ! ve meslek ko.ıdınlan birliğinin bu 
aahadaki en büyük muvaffakıyeti da. 
ha geçenlerde görülmüştür. 

Amerikada evli kadınlann hüklımet 
dairelerinde çalıştınlmamalarma dair 
bir kanun hazırlanmıştı. Layihanın 

müzakeresine geçileceği sırada çalışan 
kadınlar birliği şiddetli prıctestoda bu. 
lunmuş ve evli ka:iınları evlerinden dc
şarda çalışmaktan menedecek olan bu 
kararı tenkit etmişti. 

Bu suretle, kadınların hayatında ka. 

·~n~ ı:ı~.ı<!lıntt ~A !ls~qı~s ılepppuez 
rinden alındığı, bunun ise bugün'kll 
medeniyetle telifi kabil olmadığı söy. 
leniyor, Amerika gibi it ve sanayi sa. 
hasında ileri gitmiı bir memlekete böv 
le bir karar yakıştıramıyordu. 

işte, bütün bu iş ve meslek kadın. 
lan birliğinin protestoıru iizerincl:iir ki, 
kanun layihası senatoya verilmeden 
geri alındı ve biıliğin bu muvaffakı -
yeti kadınlık tarihindeki istiklal mü • 
cadcJesmin en bUyük zaferlerinden bi. 
ri olarak karşılandı. 

Birliğin geJirini, muhteJif ves:Ielerle 
tertip eı.lilen balo, gezinti, piyango gi. 
bi §eylcrden b.işka, azaların verdiği 

bazı aidat teşkil etmeltttdir. BZrli~ 

ayni zamanda iane de kabul eder. Bu 
gelirle, teşekkülün idari masrafları 

karşılanır, gayeye hizmet için propa _ 
ganda yapılır. 

Muhtaç azalara yardım edilir. Buna 
mukabil, teşekk(i)ün gerek merkezin:i'! 
gerek şubelerinde idare işleri ile ça . 
lışan kadınlar bu vaz:feyi beş para al
madan fahri olarak görürler. 

Birliğin merkezi, ilk esas orada a. 
tıldığı için, Nevyorktadır. Teşekkü • 
lün başkanı Mis Lena Maı:lerin Filij 
isminde bir Amerikalıdır ve birliği ilk 
tesis edenlerden biridir. 

tdare işleri fahri surette ~örüldü ~ ü 

1 

için, şüphesiz ki bunların hepsini mcr. 
keze bağlı Amerikalı azalara gördilr • 
mek pek hakBizlık olurdu. Onun içia, 
birliğe dahil muhtelif memleketlerin 
kadınlan bu işleri aralarında pay et. 
mişlerdir: • 

Dört asbaşkandan biri lngilizdir: 
Mühendis Mis K.arolin Haslet; ~i:i 
1talyandır: Doktbr Marya Kastellani: 
üçüncüsü Kanadalıdır: Mis D'>roti 
Heneker; dördüncüsü de Çekoslovak
tır: Senato azasından F. Palaminkof. 

Birliğin muhabere müdiirü Norveç. 
tedir; bütün mektupları, kongreler i. 
çüı murahhaslara davetiyeleri ve ncş. 
riyata bildirilen teb!iğleri o vazar, No: 
veçten gönderir. 

Katipleri Lehistan dadır: Kongrele
rin raporlarını o yazar, istatistikleri 
.o neşreder, ı:ongrelerin ruznamelerini 
o hazırlar. Birliğin kasadan da Ame • 
rikadadır. Fakat mali meseleye bir ki. 
şi yetişmediği için birliğin İngiltere. 

deki şubesine mensup Mis Gordon 
Holmes de mali i~lere ~r<!ım eder, 
onun vazifesi bilhassa kontroldur. 

Birliğin Amer,ikadaki kolu yalnız 

19~4 senesinde azasından beş bin genç 
kıza iş bulmuştur. 15 bin kız da meS
lek hayatına hazırlanmrştır. 

Birli~n Ameril:adaki azaları 6:> 
binden fazladır. 

Aza olan büyük iş sahibi kadınlar, 
birliğe ayni sene içir.de yüz bin do • 
lar vermiştir. 

İş ve meslek kadmları hirliğiniıı 

fn~ıltcrcdcl:i kolu daha bundan iiç sc. 
ne evvel teşe';ckül etmi~tir. Fakat bu. 
gün 12 b:n azası vardır. Acıerika şu. 

besine mensup aza<:lan Mis Zonola 
Longstret, birliğin bütün Avrupa mü. 
mcssill:ğine seçilmişt ir. Kcnıfü:ine ay • 
ni zamanda kadınlara rnahsus klüpl:::
teşki!i için proje h:ızırlamak vazife.si 
verilmiştir. 

Mis Longstret, şiır.di kongreye işti.. 

rak iç:n BuJapeşteye gelmiş bulunu • 
(Soau lf inci sayfada) 
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treninde turşuya döndükten, bir gürı 

iBoğaziçi vapurlarında ayaklarıma san 
au indikten sonra ~övbe etmiştim. 

Geçen pazar sözünden dışarı çıka • 
mıyacağım bir arkadaşın azizliğine 

kurban gittim: 
- Hem Çengelköyünde, hem d .. 

Kuzguncukta panayır var .. Gezer, ba1 

Ta alır, günü geçiririz .• diye telefon 

etti. 
Bu teklifi ciaden cazip buldwn. Us. 

tetik sevdiğim bir arkadaşımı görmüş 

olacaktım. 
· Daha rahat olur diye vapurla ÜskÜ
aara, oradan Kuzguncuğa geçtim. 
Beylerbeyi guçi malıc.lli kibar olur 
Kuzguncuğun kibarı fakat narmdar olur 

Diye övülen bu semt geniş piyasa 
caddesi ile cidden serindi. Evliyaçele. 
bi kemli asrında Kuzguncukta yetmiş 
'tslam, iki yüz elli Rum, altı yüz Erme
ni, dört yüz Musevi, dört e~nebi olmak 

. tlzere bin üç yüz kırk ev, bir cami, üç 

kilise, iki sinagon sayıyordu. 
Kilisenin önünde, bahçesinde renk 

renk elbiseli genç. ihtiyar yüzlerce d. 
1 
yaretçi kaynaşıyordu. 

1 
- Panayır burası mı? Diye sor-

1 dum. 

- Evet, dediler. Ve ilave ettiler: 
' - Asıl b~üğü Çengel~öyilndedir. 

Tabii ·derhal Çengelköyüne hareket 
ettim. llkönce sevgili arkadaşı aradık. 

• 
Kandilli 
Paın ayn ıra ifil <dlallill 

bir kaç 
maın~aıra 

PANAD R a a a 
Fakat koydunsa bul... Kimbilir bana 
telefon ettikten sonra kime takılmış ve 
beni unutmuş. Tabii gelmişken pana. 
yın görecektim. 

Vaktile ayvasile meşhur olan Çen • 
gelköyünün şimdiki şöhretini bilmiyo. 
rum, fakat panayırın muazzam oldu -
ğu, tepeleri dolduran halkla anlaşılı. 

yordu. 
Yaklaştıkça panayıra gelenlerden 

çoğunun genç kızlar olduğunu gör-

düm. 
Ne gariptir, Bizans -devrinde Çen • 

gelköy genç tövbekar kızların manas. 
tm ile şöhret bulmuş bir semtti. Jüs. 
tinyen ile Teodoranın yaptırdıkları 

manastır, mermer vücutlu genç fakat 
tövbekar kızlarla dolardı. Hayatın, bir 

relebek kanadı kadar çabuk zedeleneıı 
solan, kaybolan neşesine kanarak ebe. 
di aşkın kucağına atılmak isterken ken 

dilerini yeis ve ıstırabın pençesinde 
bulan bu genç kızlar hayatlarının ol. • 
gunluklarıru, işte bu Çengelköyünün 

reşit sulara bakan manastırında keder 
derlerdi. 

Birine sordum: 
- Ayazmadaki suyun şifa kudreti 

nedir?. 
izah etti: 

- Ah, dedi ~nun çok büyük tesiri 
var. Hastala "iyileşsem de Aya pan -
de!imıw ayazmasından bir yud-:..m su 

içebilsem, yüzümü gözümü yıka 

yabilsem,, diye allaha yalvarırlar. 

e - KURUN'Un tLAVE81 

- Peki genç k.ızl::ır?. 
- Onlar da en büyük arzularının 

yerine gelmesi için dua ederler. 
Fakat dikkat ediyorum, yaşlılar bL 

rer gölgelikte yemeklerini atıştırırken 
gençler, ha·ıuz başında bir bayır sa • 
hibinin akıl edip getirdiği gramofona 
hep ıdans havaları koymasını yalvarı • 
yor, durup dinlenmeden dönüyorlar • 
dı. 

Kır kahvesinin bahçesinde büyük 
harflerle yazılmış şöyle levhalar var -
dı: 

.. Bahçede raiu içilemez.,. 
Lhveciye: 
- Bahçe dışında mı içmeli?. 
Deıdim. 

- Yok beyim, yok, hiçbir yerde i~ 
çilmiyor. İçilse belki bize de karı o • 
lur amma biz karından çoktan vazgeç. 
tik. Bir de sarhoş naraları dinliyece
ğiz. 

- Gizlice içenler olmuyor mu?. 
- Komiser bey böylelerine göz aç.. 

tınnıyor. Allah razı olsun ... Biz de ra
hat ediyoruz .. . ... ~ 

Hava kararıncaya kadar oturdum. 
Mum diken, ayazmanın buz gibi şifa. 
h suyu ile yüzünü gözünü yıkayan ve 
saatlerce yorulmak bilmeden dans e. 
den gençler, neşe ve huzur içinde ev. 
lerine dönüyorlardı. 

Karanlık tepelere baktım ve yüz. 
lerce sene evvelki bir Eecevi. manas • 

tmn kahn duvarları 
nin kucağına atılan 
kızları düşündüm. 

arkasında gece
günahkar genç 

N.A. 

Dünyanın en pk, en zarif ve en ida· 

reJi kadınları siyah rengin öteki ren.klc 

re Hstün olduğunu d.aima iddia etmişler 
dir. Biz de resmimizde çok güzel bir si 

yah manto örnegi veriyoruz. Bu man-; 
toJ·a üstü tüllü Vagner biçimi bir şap ' 

ia C<>k .RÜ.ıel vakısır. 

........ 

iklim ve havanın faydalarına dair 

Havanın tedavide rolü vardır 
Geçen yazımızda sayfiyelerden bah

sederken iklim ve havanın sağlık bakı. 
mındaki rolünü de ileri sürmüştük. 

:tlclim, bildiğimiz coğrafi iklimden 
başka l>irşey değildir. Her iklimin ken_ 
dine yakışacak karakterleri vardır. Ore:. 

da yetişenler o çevreden ayrılmakta 
güçlük çekerler. Fakat o ik1im çerçevesin 
de daima hava ve suyu iyi yerler arar -
lar. 

Hepimiz biliriz ki iklimler coğrafi 

bakımdan olduğu kadar sağlık durumun 
'dan da soğuk, sıcak, mutedil olarak dil. 
tünülür. Küremizin şimaline doğru olan 
yerler çok soğuk, istivada olanlar çok 
tJicak, soğuk ve sıcak arası:7da olan 
yerler de mutedilıdir. 

İnsanlar yaşayışlarını, adetlerini giyı 
nişlerini buna uydurdukları gibi sağlık 
§artlarını da buna uydurmak mecburi -
yetindedirler. Tabiat bile bunların ha • 
yatlarını ona göre tanzim etmiştir. Bu _ 

nu tetkik edersek pek çok misal
lerini görebiliriz: Sıcak memleketlerle 
soğuk ve mutedil memleketlerde yeti -
ıenlerıde bazı hususiyetler görürüz. · 

Çok sıcak memleketlerde neşvünema 
çok çabuk olur. 12 yaşındaki bir erkek. 
le 15 ~·aşındaki b:r c!elikanlı evlenebilir. 
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Bir kayakçı kafilesi Kaybolmuş te
peye çıkmak istemiş ve hakikaten kay 
bolmuş. lmdat kafileleri teşkil etmiş~ 
ler. Aramaları bütün Fraruoa heyecan
la. takip etmiş. Z\ihayet zavallıları aç. 
lıktan ve soğuktan ölür bir vaziyette 
bulmuşlar. İçlerinden biri de, en iyi 
dağcı olanlardan biri, yol bulayım dL 
ye arkadaşlarından ayrılmış, onlar
dan uzak bir yerde düşmüş, bacakları 
kırılmış. Onu da, binbir tehlike için. 
de, alıp alay mnlay otele getirmişler. 

- İyi oldu mu ? dedim. 

- Daha olmadı ama, olacak. Üç 
ameliyat yapıldı, birkaç ay hastahane 
de yattı. x şuaından geçirdiler, falan 
filan. Şimdi biraz yürümeye başladı 
ve iyi olduğu zaman yapacağı dağ se.. 
ferlerini düşünmekle meşgul .. . 

- Zavallı! 

- Ne zavallısı, bayım! Acınacak 
bir şey yok. Yakında tamamile iyi 
olup ayağa kalkacak. Ara sıra ondan 
da o mahut kazadan da bahsolunu. 
yor. Bu da tabii bizim lehimize. 
Bu sayede birkaç müşteri daha gelL 
yor. Şimdi artık meşhur olduk. Ben 
dememiş mi idim size.. 

Adamın yalnız kendi menfaatini 
düşiinmesine kızmıştım, tekrar: 

- Peki ama, o adam? diye sordum. 
- O mu? dedi. Acınacak bir hali 

yok onun da. Ölmedi ki, bilakis meş. 
bur oldu. Şimdi o da hemen hemen 
benim otelim kadar meşhur .• 

..............t,:; &. ot,.•~r Y• _ _ _... 

Halbuki çok soğuk memleketlerde bir 
kız 18 yaşından önce evlenemez. Çünkü 
tekemmül etmemiştir. 

Mutedil memleketler ise bunun orta
sını hesaplamalıdır. Çok sıcak memle. 
ketlerde yaşıyanlar çok hiddetli ve şedit 
olurlar. Fakat çok scğuk mernleketleride 
olanlar daha iradeli ve daha sakin olu:-. 
lar. Dağlık yerlerde yaşryanlar sert ve 

cesur ve hunhar olurlar. 

Velhasıl iklimin insanın yaradılışı 

üzerinde pek müessir olduğunu görüyo. 
ruz. Her iklim b<iyle tahdit edilmekle 
beraber havası yerine göre değişir. Bu 
hava değişmesi iklimin karakterini boz -
maz. Yalnız çevresine tesadüf e-den yer 

lerin hava cereyanlarından istifadesine 
talıi olur. Ayni iklim içinde batakhklı 

ve münhat yerlerin havasındakı de~işik. 

likler iklimin değişmesi dernek değildir. 
O yerdeki hava değişikliği, oranın yük
sek veya alçak olmasına. nüfus çoklu • 

ğunu, fabrika bçlluğu, bataklık, orman.. 
lık, temiz olmasına bava cereyanlarının 
iyi olup olmamasına bağ!Fdır. 

Şu halde iklimleri hararet derecesine 

göre ct:işünmek ~.;ap ettiğine göre, bir 
iklimin çevresinde değişik havalara te • 
sadüf edilebilece~i pek tabiidir. Şehri

mizde de bu hava değişiklikleri pek ala 
gözümüze çarpar. Aksarayla Ada hava. 

sını mukayese etmek bu işi bize pek 
güzel anlatabilir. 

Aksarayın yakıcı ve sıkıcı havasın -

dan usananlar, Ada ve Boğaziçini hayat 
verici havasına kavuştukları zaman ge • 
niş bir nefe~ alırlar; sinirleri düzelir, 

1şti:ıaları açılır, renkleri yerine gelir; 
zayıflıklannı giderirler. 

Işte şu mukayese bize pek iyi göste. 

riyor ki bir iklimin çevresinde birçok 

yerlerinde hava değişik olabilir. Bu ha. 

va değişikliklerinde mev~imlcrin d~ 

tesiri vardır. Kışrn pek göze çarpmaz, 

ilkbaharda da şöyle böyle. fakat yaza 

gelince pek bariz olarak göze çarpar. 

Buna da amil olan sıcaktır. Hele 

dayanılmaz sıcaklarda bu daha ziya 
de hisse-dilir. Telafisine uğraşmak için 

normal bir ilgi uyandırır. Yazın doyumaz 

zevklerini uyandırır. Herkesi 

kete getirir. Her şeyde ve her 
hare -
yerde 

olduğu gibi itidali aşmamak şartile o

lursa sağlık durumunu da takviye eı. 

der. 

Acaba havadan nası l ve ne aurctle 

istifade ederiz? .. 

Bu da bir sorgudur. Aşağı yukarı 

herkes havadan nasıl istifade edildiğini 

bilir. Biyolojik bir iştir. Gelecek uyı.ia 

bunun üzerinde de biraz görüşürüa. 

Dr. Necaetlin Ata~ 
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Bu otele kasa 
(Ust taralı s incid.e)l 

Cllp görmeJi istiyordu. Sadece gidip 
'görmek 1tmnamnak değil. Bunun üze. 
rlne Zermat& bir akındır bagladı; hL 
11 da. devam ediyor. 

- Ama. lıılonbli.n ! diye itiraz et
tim. 
Şu b6y0k Alim Horaa Benedikt de 

Soşür oraya. kaza olmadan çıktı. 
- Ne diyorsunuz, bayım\ llonblan 

kaza. rekorunu kırmıştır. Bugün artık 
olmuyor, o başka.. Fakat artık ismi 
meşhur oldu. Şöhreti temin edecek 
eey kurbanların ya çok olması, ya ka. 
r.alarm meraklı bir gekilde vuku bul. 
masıdtr. Şamuni de, Zermat gıöi, ka.. 
zalarm eöhrette ne büyük rolü oldu
ğunµ gösterecek bir mis&~. 

Kazalar hakkındaki bu izahatı ver. 
dikten sonra. yanımdan ayrıldı. Fakat 
odama çıktığım zaman meşhur dağ 

kazalan hakkında bir kitap buldum. 
Kitabın bazı sayfalarının keparları bü 
kU.lmüşt.tı. Bununla da Serven ve Mon~ 
blanda.kl kazalar işaret olwimwıtu. Bu 
suretle otel sahibi o akşam yeinektGıı 
evvel yaptığımız göril.şmeye devam 
ediyordu. 

* • "' 
Yatağıma çekilip istirahat. edecek 

yerde gece geç vakte kad4r kitabı 

ok~um. En meşhur kazalar beni o 
kadar sarmıştı ki!. 

Serven tepesine çıkmak için sene.. 
lerce uğraşmışlar. Tepeye İsviçre ta.. 
rafından da, ltalya tarafından da, 
yani hem Zermattan, hem Giomein. 
den çıkmağa teşebbils etmişler. Niha-

·yet 14 temmuz 1865 de, İngiliz dağcı. 
sı Vimper muvaffak oluyor. Bu İngi
liz bütün acı mağlubiyetlere rağmen 
sebat etmiş, büyük bir inat göster. 
mişti. Vimper tepeye çıktığı zaman 
İtalyanlar iki yüz metre geride kalmış 
lardı. Vimper Zermattan rastgele top. 
ladığı bir kafile ile hareket etmişti. 
Bunlar kendi milletinden üç kişi .idi: 
Hudson, Dugla.s ve henüz daha on do
kuZ ya§ID.da olan Hadov. Bu çocuk da. 
ha ilk defa olarak bir dağa tırmanı. 
yordu. Yanlarına iki de kılavuz al
mışlardı: Saınuniden Kroz, Zermattan 
da ihtiyar Tavgvalder. 

Mişel Kroz yorgunluk ve tehlike ne. 
dir bilmiyenlerden biri idi. En tehli. 
~eli anlarda insan kendisine emniyet 
edebilir. Grandekas ve "Çü.riik dağ,, 
tepelerine ilk: defa olarak o çıkmıştı. 

Fakat Tavgvalder artık ihtiyar bir 
kılavuzdu ve daha fazla meşhur olan 
genç rakibini kıskanıyordu. 

Vimperin yanında.ki diğer üç 1ngi
lize gelince, seyyah hiçbirini tanımı
yordu. Fakat, Mişel Kroza gilTendiği 
Vimper onların hepsini bu.sefere teş. 
vik etmişti. Dört kişiye iki kılavuz 
vardı: Bu dört kişiden üçü de dağa 

hiç çıkmamışlardı. O z8ıİıan için bir 
dağa tırmanmanın ne mUŞkiiiatlı bir 
iş olc{uğu da düşünülürse kllavuiların 
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az olduğu anlqtlır. . 
Serven tepesi ele geçiriliyor, fakat 

tepe de çok geçmeden intikamını ~ 
Y!Jr· 

Tepeden aeağı inerlerken Had.ovun 
ayağı kayıyor, dtlitlyor ve en önde gi
den Krozun Uzerine yuvarlanıyor. 
Kroz birdenbire tedbir alamıyor. yal. 
mz bağırıyor, arkadakilere haber ve. 
riyor. lpin diğer ucunda bağlı ol.an 
Vımper ile Ta.vgvalder de, iki adamm 
ağırlığı ile yuvarlanacaklardır. Kro
zun bağırmasııu işitiyorlar ve bir ka.
yaya tutunuyorlar. Aşağıya. yuvarla.. 
nan arkadaşlarını acaba tutabilecek• 
1er mi? 

Bu strada ip birdenbire kopuyor ve 
dördü birden uçuruma yuvarlanıyor. 
lar. 

lıılonblanm da ondan aşağı kalır ye. 
rl yok. Bu dağa evvell 18 inci asrm. 
aonunda Jak Ba1ma çıkmıştır ve ilk 
kurbanlar da. 20 ağustos 1820 de baş
lamıgtır. Facialar sırasını açan dok. 
tor Hamelin kafilesi olmuetur. Rws 
Çannm milp.vlri ve birçok ilim bir. 
liklerinin azası olan doktor Bam.el 
Horas Benedikt dö Sosnrün muvaffa
ldyetini gölgede bırakmak ve Alpler 
kralının boynuna kadar tırmanmak 
istiyordu. 

Doktor Hamel iki tecrllbeli kılavuz 
ola.n. Ma.tiö Balına ile Jozef Ma.ri Ku
teyi bu seferi hazırlamaya memur 
ediyor. Ondan evvel dağa çıkan mes. 
lektqr da bu kılavuzlardan istifade 
etmiff;i. 
18 ağustosta yola çıkıyorlar. Akşam 

&eri birdenbire hopan bir fırtına ka.. 
fileyi Koca Develere çekilmeye mec. 
bur ediyar. Sabahleyin şafak sökünce 
kılavuzlar: 

-Derhal geri dönelim! diyorlar. 
Doktor Hamel ise: 
- Vakit kaybetmeden tepeye tırma. 

na.lrm., diyor. 

l4i.inakaıa başlıyor, kavga çıkıyor 
ve doktor i§f, kılavuzları alçaklıkla it. 
ham etmeye kadar vardırıyor. 

İşte, Hamel tepeye varmak için, 
lnlavuzlarmm sözüntt dinlemiyerek, 
büyük bir inat göstermişti. Muvaffak 
olunca da .fııadmda herkes kendisin! 
haklı bulmll§tu. Fakat töhret, taç giy
direceği bqı öyle kolay kolay intihap 
etmez.. 

İkinci bir seferinde dağda yatmağa 
mecbur kalıyorlar. Bir diğerinde ce. 
sur dağcılar tekrar tırmanmağa baş. 
lıyorlar. Bu, güzel bir gündür. Buse
fer kılavuzlar da doktorun emirlerine 
itiraz edemiyorlar. Son tehlikeli yer 
olan Grand Krevastan g~rken bir. 
denbire boğuk bir giirilltü işitiliyor: 
Çiğ düşüyor ve en başta giden üç ki
§İyi alıp götürüyor. Arkada kalanlar 
arkadaşlannı boşuna anyorlar. 

• • • 
Ertesi sabah otel sahibi ile görüşe. 

bilmek için da.ha ~eni§ maliimata sa.. 

lö.zım 
bip bulunuyordum. Fakat kazalar -yal 
mz Serven ve Monblan kamlarmda.n• 
ibaret değildi. Şu veya bu dağ oteli.0

1 

Din şöhretini temin eden ve her sene 
binlerce milşterl gönderen kazaları 
bana birer birer anlattı: 

GUlümsedim: 
- O halde, dedim, burası için öyle 

b1r kaza temenni etmek llzmı gele
c:ek. 

- Ta.bit, dedi. böyle bir kaz.a. ~ 
m benim başıma. Otelci durm.U§ bana 
bakıyor, her tarafı sttzilyordu: Sanki 
benim onun bu kadar istediği böyle 
bir kazaya kurban gitmeme inıkan vazo 
mı yok mu diye bakıyordu. 
Yemeği iştaha ile yedim. Sonra hey, 

bemi aldım., sopamı aldun. 
Otelci, büyUk bir ali.ka gösterdi.: 
- Kılavumuz mu gidiyorsunuz1 

dedi. 
- Nereye gidiyorum? diye 80l't 

dum. 
- Kaybolmuş tepeye, değil mi ı 
- l'Jayır! Aşağı iniyorum.. 

- - Aşağı mı iniyorsunuz? Bu gUael 
havada vadiye inilir mi hiç? 

Beni kandırmaya çalışıyordu. Beni 
dağa., kazaay davet ediyordu. Belld 
bir taş d\laer, belki ayağım kayar .. 
ŞüpheSiz, beni takip edecek, bana bU.. 
tün adanılan ile yardım.da. bulunaca.r.. 
tı. İstediği benim ölmem değildi. Bir 
~,:acağırnµı kınlınası, bir iki kaburga 
kemiğimin çatlaması onun için ktiI 
idi. 

Elverir ki beni tutsunlar getirs~ 
ler ve gazeteler bu kaza.dan bahsetsin.. 
Belki kay:bolmamı ve beni iki, üç güıı 
aramalarını tercih ederdi. Halkı evve. 
la boşa çıkan, sonra muvaffak ola.n bu 

"' gibi aramalar kadar bir gey ali.kadar 
etmez. GUnlerce gazeteler hemen he.. 
men o zamana kadar ismini kimsenin 
duymadığı bu otelden bahsedecekler 
ve otel derhal meşhur olacaktı. 

Fakat ben kanmadım ve bu parlalıf 
rolü reddettim. 

Ertesi sene o civarda bulunuyor
dum, gide~ bakayım bizim otel ne 
oldu dedim. Hayret! Otel ağzına ka. 
dar dolu idi . . Boş biı; tek oda kalma.,, 
mıştı. Otel sahibi b~ kendi dairesin 
deki küçilk bir odayı verdi, kabul et• 
tim. 

Güliim.siyerek sordum: 
- E, anlatın bakayım: Galiba kaza 

olmadan muvaffak oldunuz? 
...., Kaza olmadan mı? 

ğum:::;:ma:;;O~=I 
canım! 

- MWtemmel hatırlıyorum. Fakat 
kaza olmadı değil, bizim de kazamm 
oldu. Demok bilmiyorsunuz ha? 
Bilmediğim için özür. diledim: Ga?'

bl Mrikada uzun bir seyahat yapmış. 
tnn, o mUddet zarfında .J?azeteleri o
kuyama~ 

, 

~ 

Benim bilmedi-
. ~ . .. 

,gım ve gorme-
Cliği m dostlarım 
l 

Y a z an 
Con Krovf ord 

Me,hur sinema yıldızı 

Filın sanatinin bqlanğıcmda. akıl YG 

hayal alaımyacak kadar korkan, endiıe
Jer içinde titreyen bir genç kız vana, 
o da bendim. lnkisarlardan inkisarlara 
'düşüyordum ve yapayatnırorm. Holivud-ı 
aaıı vaz geçip tekrar Nev Yorka dönef"! 
aem ·daha iyi yapacağımı sanıyordum. 

Nihayet olan oldu. 1 

Bir gün oda hizmetçimiz yanıma gelo-
J<ek: 

- Size bir mektup var dedi. 
İnanınız: o dakikada ·birisi çıka gelip: 
- . Size bir milyon dolar verilecek, de-

ae o kadar memnun olmazdım. 
O zamana kadar ben, filmlerde kı;içük 

ve ehemmiyetsiz roller alıyordum. Acaba 
kimsenin dikkatini çekebilmiş miydim? 

Evet, birisi vardı. Milyon1arca insanlar, 
arasında benimle meşgul olan birisi var
dı. Beni takdir eden birisi ... 

Gelen mektubun liir' çok cesaret veri.:i 
sözleri arasında şu cümleyi hiÇ ·unuta
mam. 

"Sakın yılına .. Film hayatin.dan çekil
miyesin. Sen büyük bir istikbale namzed
ain. Bütün arzularım seninle beraber .. " 

Hem o mektublardan neler öğrenilıiieı t 

yarabbi! Ne cesaret ve ilhamlar alınmaz( 
Mcsell, N ev York tchrinin seksen dok

san katlı binalarının birinde bir bayan 
sekreter var ki. kendisini hiç görmemi
fimdir. Belki de hiç gönniycceğim. Bu
nunla beraber, bu gençlaz, beni~ en iyi 
arkadaşlarımdan biridir. 

Tam altı senedenberi onun mektubla
n benim için bir zevk menbaı teşkil et
miştir. Bu genç kız, benimle, her ikimi
zin hayatile alakadar teferrüatı görüşür, 
iyi öğüdler verebilecek bir yaradılışta

drr. Hülasa, bu tanımadığım kıza çok şey 
ler borçluyum. 

Londrada da artrk saçlan ağarmağa 

yüz tutan bir bayan öğretmen vardır. Bllt 
apartmanın katında v~ kendi başına otu.o 
ruyor. Ben 'bu bayanın penceresinin kena
rında bulunan çiçek saksılarını, talebeleri 
ni, sıhhatini, endişelerini :her şeyini bili
yorum. Kendisini hayatımda bir kerecik 
hile görmediğim halde, kendime dahi bir 
öğretmen olarak: tanıyorum. Bana cesa
retin manasını öğretmiştir. 

Yine böyle tanıdıklarım arasın.da Ari
zonada yaşayan bir telefon santralı var 
ki, dünyanın en mesud insanlarından biri 
dir. diyebilirim. Yakın.da bir benzin istaa
yonunda çalışmakta olan bir delikanlı ile 
evlenecek. Küçük bir ahşab ev satın al-

_... Devamı 12 incidı 
O mektubu hfila saklanın. Benim en 

kiymetli eşyam arasındadır. Nasıl sakla
aıayım ki. hayatımın en kuvvetli muvaffa 
kiyet ilacını teşkil etmiş, cesaretimi en 
§iddetle kamçılayan şey olmuştur. 

Bir gaz modası 

İşte o mektubdan sonradır ki Holivud
:da kalmağa karar verdim. Çalışmağa, o 
kadar fazla çalışmağa azmetmiştim ki, ni· 
bayet bugünkü yıldızların göklerine yük 
aelinceye kadar uğra!}Jllaktan geri kalma
dım. 

Bel:U de sadece bir tesadüf eseridir. Fa· 
kat mektubun gelmesinden bir hafta son
ra filmlerde hakikaten ehemmiyetli rol al· 
mağa başladım. 

Ondan sonrada, M. G, M. kumpanyası 
tarafından uzun bir mukavele ile angaje 
edildim. 

Bunlar üzerinden kısa bir zaman geç
mişti ki, film .dünyası hakikatini aydınla
tan büyük bir sır keşfettim, 

O sır da şudur: Filin yıldızlarım vücu 
aa getiren Holivud değildJ 
Film yıldızlannı yapan, bana mek:tıfp ya
zan genç kadın gibi halk içinden insan
lardır. Bir aktör ve a~trisin muvaffaki
yetini veya hezimetini ölçecel~ şey, aı;.:ak 

onların mektup.Iarıdır. MektuÇJar azaldı
ğı vakit, gözden düştüğüı;ıüzi,i çoğalı,lığı 

.raman göze girdiğinizi anlıyors;upuz. 

Mavi gözlükler 
Renkli gözlükleri artık herkes kulla

nıyor. Hatti bir muharrir, btinun aley
hinde bir fıkra bile yazmrı, parlak gü
ne§i güzel güzel seyretmek dururken, 
herkesin gözlerini renkli camlar araka· 
sında hapsetmenin manasızlığına işa
ret etmişti. 

Bunu okuyan bir delikanlı diyordu 
ki: 

- Güneşi bilmeme ama, billıassa 
plajde renkli gözlükler, etrafı seyret
mek için çok rahat ... 

Madem ki kullanıyoruz, bari .göz}Jk. 
lerin rengini, maneviyat üzerinde iyi 
bir tesir yapacak cinsten seçelim. 
Hem insan gözlük taktığı zaman adeta 
şahsiyet değiştirmiş olduğnu sanıyor. 

Size öyle geliyor ki gözlük bir maske
~ir ve siz kalabalık arasında, kimse
ye görünmeden dolaşıyorsunuz; göz
le :ni kapatığı zaman etraftakilerin ken 

disini germediklerini sanan bir ç<>cuk 
gibi, siz de etraftakilere görünmeden 
onları gördüğüıı.üzfr sanıyorsunuz. 

Gözlüğün bir faydasş daha var: göz
ler •.:an sıkıntısını, hastalığı, yorgunlu
ğu aksettiren birer aynadırlar. Onun 
için gözlüklil bir bayan "ne kadar yor
gun görünüyor." gibi mülahazalar., ya
hut "haısta mısm ayol, gözlerin çôk yor 
gun'" gibi sualler işitmekter, de kurtu
lur. 

Bunları yazarken aklıma bir şey da
ha geldi. Bayanlar tenlerinin rengine 
uygun gözlük taksalar acaba nasil o
lur? Mesela esmerler siyah, pembe b::
yazlar kırmızımtrak, sarışınlar sarıya 

mail gözlük camı kullansalar .. 
Fakat cevabı yine kendim buldum : 

güneş banyoları her zamankinden faz
la moda olduğuna göre, eninde sonun· 
da yine siyah gözlük takmak lazım ge· 
lecek ua. 
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