
COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARJ<ASI 

MUVAFFAKIYET ••• 
Erkekler, tabii güzelliği 

tercih ederler. işte bu gü· 
zclliği de, COTY pudra· 
aının inceliği, fazla yapış· 
kanlığı ve cazip gençlik 
rc.nkJeri temin eder. 

COTY PUDRAS 
Gençliğın pudrasıd:ı 

Ziraat ankası 
'\ 

-...._ __ 

,, ... 

TRHTı -
HURULRR/1 

kurlu/unu. 

Türk Hava K UfilU 

Büyük Piyangosu 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek· 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarınCla en az 50 lirası 
]ulunan/ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
:·ılacaktır: 

• 
ll Aded 1,000 liralık 4,000 Lirv 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 ,, sp " ~ s,ooo ,, 
~20 " 40 4,800 ,, 
160 " 

20 ·:: · 3,2t>o" · ,, 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN 'AŞAcl DOŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde% 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
de çekilecektir. 

m?:&.'lllllmmll ...... mıı: ...... 9 uncu işletme müdürlüğiioden: 

3. üncü keşide 11 1 em muz 938 dedir. 
<&1@~ HeB<nmn 
l)r. Şükrü Ertan 

Muhammen bedeli 2341,60 lira olan 21 kalem muhtelif elektrik teli 
nçıl{ eksiltme usun ile 18-7-938 pazartesi gUnü saat 15,30 da Sirkecide 9 
ncu İşletme binasında satın alınacaktır. 

Büyük ikramiye 50.0JO Lira:lır. 
Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. !ı 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şercfettin 
epartımanı 

Bu işe girmek lstlycnlerln % 7,5 nlsbetinde teminat ve nizami Ye
sikalariyle bereber komisyona. müra caalları 111.zımdır. Şartnameler para-

••••••••••••- sız olarak komisyondan verllmektedl r. (4133) 

r Gizli pamuk 
harbi 

lJo~crll ıııUterclru bay Hııwdl 
Vur 

Oğlunun Antuao Zlşkadan dl· 
Uıııtı 
d e ı:ovlrdlğl bu eser :,ugUnkU 
llııya hadtselerlnln kaynakları. 

na varab llnıek lc;ln okunması şart 

olan başlıca kitaplardan biridir. 
Dun ve y 
dan 

66 
arın tercOnıe kll!Jlyatın· 

lncısı olarak c;ıktı. Her ki 
tapc;ıda buı un ur. 

-------~ 
-----------------· l>oktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Oalıiliye Mütehassısı 
pazardan başka günlerde öğleden 
sonra aaat: (2,S tan 6 ya) kadar 
tstanbuda Divanyounda ( 104) nu-

maralı bıtsusi kabincsnje b"•t 1 .... a arını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12., saatleri hakiki 

ftıkara)'I mahsustur, Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. --- _ ............. -. ......... ~ 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Soıı defa neşre
dilen Bizans Tm. 
pfJratorluğu tarı 

hi ile 66 cilt ta 
manılanmı~tır. 

Başlı başına u 
bütlln ilim sever. 
Zeri doyuracok dı· 
TCCCf1

• (1 ii ~r1 oıa : 
bu kütüp1ume '
çinde ikt1sadi, ~ 

dcM ve ilmi me.. 
zular il.zerine yo 
eılmış en w·nı J 

topları bıllıtTS•ı

nuz, Terciimelı ~ 

Tıi.rk okuyttru. 
nmn çok vak~ ... 
dan taıııdıyı ~r>Jı,, 

siyetler tarafı' 
dan yapılmışı., 

lWapUın toptı •. 
ve muhtelif .~erik, 
ri perakende (lfa 
rak alanlara t ~· 
~il.(it yapılır. l'll· 
ra.oaat veri: f3. 
tembul - Vcıkit 

Yurdu .. 

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

28 ŞEnT..OK HOJ,1\fF.:S tŞnAŞJNDA 

lluyır. azizim Vatson .. Yerde gördüğümüz 
vo oldukça derinden yer etmiş olan iz, asıl slklc
tın bulunduğu nrkn tekerleğin izidir. Dikkat edi
yor musun. izlerin bir kısmı belirsiz, bir kısmı 
ı.Jt.ha derince .. Deme~ oluyor ki, bu mechul bisik
lete binen mektepten hareket etmiştir. Bizim tah
klkatımızla allı.kası ya vardır, ya yoktur. O baş. 
ka mesele .. Fakat biz şimdi, ileriye doğru bunu 
takip "tmcktensc, mcnşeine doğru izleyeceğiz .. " 

Öyle yaptık. Gerisin geriye döndük ve Uc yUı 
metrelik bir mesafanln sonunda yaylanın batnk
lık kısmından çıkar çıkmaz da bisiklet izlerini 
Jrnybettik. Gene yolumuza de\·am ettik. Bir başka 
noktaya geldik. Burada ufak hlr kaynak çağla. 

~·ordu ve tekrar, belli bollrsfz bir şeklldo uzanan 
ve kaybolan bisiklet izlerini gördtik. GörUnürde 
başka aH\.ınet falan yoktu ve yol da mektebin ar
kasına isabet eden ağaçlığa kadar ulaşıyordu. 

Holmes bir tümseğe oturaral~ ceneslni avucuna 
aldı ve ben iki sigara içinceye kadar da o \•azlyct 
te kaldı, souunda: 

- Zeki, kurnaz bir adamın bisiklet lAstlklcrl
n değiştirerek sahte izler bırakmayı düşünmesi 

muhtemeldir. Böyle düşünen bir cani, kendisiyle 
uğraşmaktan zcvknlncağım, iftihar duyabileceğim 
bir adamdır. Şlmdl, bu meseleyi de bir neticeye 
bağlamadan, tekrar bataklığa dönmeliyiz, dostum. 
Zira daha keşfedilmedik birçok şeyler var .. dedi. 
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, lls izlerini tnkip etmiş, çadırlarını araştırmış VE 

bunu bulmuş. 
- Çingeneler ne demişler? .. 
- Kem küm etmişler, bir sllrU yalnnlnr kıvır-

Alışlar ve sonunda da, şapkayı salı sabahı cölde 
bulduklarını söylemişler. Mcl'unlar, cocuğun ne. 
rede olduğunu biliyorlar nmn, söylcmeyorlar. Ya 
lı:anunun pençesi, veyahut da dukun kesesi onları 
bülbüle döndUrecck .. Bu, muhakkak .. 

Doktor odadan cıkınca, Holmes: 
- Buraya kadar mükemmel, dedi. Hic olmaz. 

sn, bu suretle, işin hal cihetini, bu tarafın da Lo
'en GiU çölUnde aramak 10.zımgcldlğlnl tesbit et
miş olduk. Polis, bu clngenelerl tevkif etmiş ol-

.maktan başka bir şey yapmış değildir, doğru u· 
nu istersen .. Şuı:aya da dikkat et, Vatson. Bnk bu
radan bir de.su geclyor. Su yolu var. Harltafln. i a· 
ret etmişler. Bazı yerlerinde ı:;enlşleyor ve lldctn 
bataklık halini alıyor. Buna bilhassa mektep ile 

Holdcrness şatosu nrasındh rnstıayoruı. Blnnen
nl yb, b6ylc kuru bir havada iz aramak için ba 
ka tarafa bakmaya lUzum yok ve aklıma gelen de 
şu: Burada her halde alakaya değer bir fz bul 1-

cağız. Yarın sabah erkenden sana gelirim de, bir. 
liktc bu muammanın hiç olmazsa bir düğümUnll 
cözcbllir miyiz bakalım, Vııtson ! .. 

Şefak daha yeni st>kuyordu ki, inrc, uzun. t· 

rım gibi boyu ile Holmcsi başucumda. buldum. 



• 
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H R 
istasyonları 

1Y ' o· 'd azı ınar a 
Geçiriniz. 

Bütün sporlar 
~olf - Tenis - Yachting 

ESSt 1 ·-------
Dinard 

1 Haziranda açılmıştır. 

le Grand Holel 
60 Franktan başlar. 

Pen - Guen 
Pen Saint - Cast yakınında 

Guen (Şimal Kutupkri) 

Celtic - Hotel 
200 oda, büyük konfor, mutedil 
fiyatlar. güzel plaj, ince kum, 

golf, tenis, cazip ve güzel 

mevki, Radyo aktivitcli memba 

suyu. 
ÇOCUKLAR CENNETi 

1 Evaux - Les - Beins 
Romatizma, Kadın hastalıkları 

En müessir istasyon 
Le Grand Hotcl 

Rents 5, R. Cardinal - Mercier, 
Faris . -

Tatilinizi 
Giinr.ş memleketinde 

!.!CÇ rinız 
Ve.şimdi:lcn 35, Avenue de 
L'opera, OPE. 66-95 adresin
deki. 

LA MAISON de la COTE 
" D'AZUR 

Müessesesinden malt1m<.tt iste
y:niz. Uzun ikametler için gö· 
tiırü şeraitini gösteren ve SYN
DiCA TE D'İNİTİAT1VE' de 
CANNES et MENTON tarafın 
dan tertip edilen kataloğomuzu 

talep ediniz. 1 
~-·--~-=-:ısz:::a:=-~-

11 ................................. .......,.,,... .. ~ ....... ._m:ıı:..m::s:m .. ... 

~>;_ ~RA 
iLE 

ÇOl'i MAL 

d I I 'aun/,m 

Mezat idaresi Sandal Bedesteni kayıt ve satış saatleri: Saat 8 den 11 
re kadar kayıt muamelesi. 11,30 da mezat başlar. (B) {4116) 

Jandarma genel komutanhğı Ankara sa
tınalma komisyonundan: 

ı -- Bir tanesine on bir lira kıy met biçilen sekiz yüz hayvan vclcnse
sl lrnpah zarf eksiltmesinden pazarlığa talıvilen 18-7-9!;8 pazartesi günü 
saat onda satın alınacaktır. 

- Birincı sın ıl Operatör -

ll>r. CAFER 1'A YY A ttı 
Umumi cerraht ve sinir. dimağ estetık 

cerrahisi mütehassısı -
PARIS TIP FAKOLTESJ S. 

ASlSTANl 
Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetık ''yüz .. meme, karın buruşuk· 

luğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaıye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahları M e c r ~ nen 
8 den 10 a kadar lı U 

Oğleden sonra ücretlidir. Tel 44118! 

ttM 

Kadın ve Çocuğun istasyonu. 

LUXEUIL k:İ~J S 
1938 senesinde 8,000,000 Frank 
sarfile tamamen tecdit edil· 
miştir. 1 S Hazirttnda açılmıştır. 

Luxcuil - de - Bains 
Otel, METROPOLE, ILICA ve 

Tennaletablisimaaı 

PARKI 
karşısında (mükem

mel) pansiyon : 60 Franktan 
itibaren 

Bagnolcs - de - Ornc 
Matbah ve odal"rı mobilyalı 

küçük apartımaniar aylıkla ki
raya verilir. Tafsilat için Guil
mard. Les Lierrcs adresine 

yazılması 

L'Auvergne 

1 

1 

~Vü~INJ 
HEN ISTA5YO~U 
Mayıs - T eşrinievvcl 
Termal Etablisimanı 

CACHAT MENBAI 
Pliij, Golf, Teniş, Gazino 1 

L'Ern1ıtage D'Evıan 
OTELi 

İdeal bir muhit arasında her 
türlü konforu temin için sayısız 
mefruşat ile ycnilcştirilen ve ı 
güzelleştirilen meşhur ev. Ye
meklerinin nefasetile maruf lo-

' 

kantası, tecl.avinizi kolaylaştıra
caktır. 

Thermale 
CHA TELGLl.YON : Barsak ve Kaı·aciğcr - ROYAT: K.alb, Şiryanlar. _ 

1.E MONT - DORE : Nefes c!arkğı, Akciğer boruları. -
SAINT - NECTAIRE : Böbrekler 

Gaıet Radyo Aktiviteli ve Tanınmrş Zengin Arsenikli 
Suları ile meşhurdur. B uemsalsiz tarzı tedavi:den isti

fade etmek istiyenler için e;n mükemmel ve ideal ist4ı'.>ycndur. 
Çocuklar, .teneffüs cihazlnn, sinir bezleri, cilt, fazla yorgunluk, 

kansızlık ve şeker hnstalıih NUMUNELiK ÇOCUK PARKI 
Tafsilat için Syndicat D'ınitiative dec; Stations Direktörlügüne mürrı::aat. 
FF 1 ldl .. D*ll .. l•ll!IBIJ~!lı:ISIJllll~mJ .. lmiİ 

' Sahibi ASIM US Z -- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pazarlr
ğa gtrmcl~ istiycnlerin 660 liralık teminat ve şartnamede yazılı belgeler 
elinde bulunduğu halde tam vaktinde komisyona başvurmalarr. · 

HP\' ııiilu P:11m::ıkl.:;ını Hnmt'li h:ın 1 

.. !ml!'.!!l:ZR .......... . 
Ne~ri~ at mlidürü Refik A. RevengH il 1 

ÇOCUKLARIN17 ıN 

E:ı güzel bir kitap 

Türk ik·z eri (410l) (2153) 

--- -· ----------
- K\JHUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -

26 ŞEIU.ı0l{ HOL~fES İŞBAŞINDA 

H al ve tavrınllan, sokağa çıkmışa beıızeyordu. Zi
ra glylnl k idi. 

- Şöyle bir çimenliğe ve sundurmaya kadar 
uzandım. Haggcd Sha\"I da bir kolaçan ettim. Bi
tişik odada kakao hazırlattım. Çok rica ederim. 
Biraz acele davran. Zira bugün bak neler, neler 
olacak. 

Dl)'Cn_ Şerlok llolnıcsiıı, gözleri parlayor, \"0 

işini daha şimdiden halletmişe benzeyen bir Usta
dm hC'yecan Ye hararetiyle yanakları pembe pem
be allaşıyordu. Karşımda duran Holmes, Balcer 
Streck'in. htllynlı. uyuşuk ndnmı clcğll, yeni bir 
koku almış, enerji ilo müteharrik, faal ve yC'ııl 

başladığı gunUnü iyice kullanmak iste.ren Ye be
cerebilecek olan bir Şerlok Holıneuti. 

Buna rn ;'.;men !{tinlımtiz hiç de hoş başlamadı. 
tc;lmlzde bin türlü ümitler olduğu halde, biıılerce 
keçi yollarilc biilUnmilş yayH'ıdan gcçcır~k. geniş 
botaklık araziye gE'ldik. Hiç .,Uphe yok ki, çocuk 
evine kaçmış ols.L) dr, Hold('l'lless şatosuna ulaşan 
bu yoldan geç("cc;k 'o bittabi ayn}\larıııın izini de 
b ı rakacaktı. Halbuki, burada ne kendisinin, ne de 
hocasının Nı kliçlıl• bir izine bile rastlamadık. Dos
tum llo1m<'s gc>mlleri bııtmış lıir tiiC'C'nr glhl. asık 
)üzüyle, etrafını kolaçan ede ede ylirilmeye bnşln
dı. ÖnUmUzde birJblrino karışan koyu n ayakları
nın izleri uzanıyordu. Birlrnc ldlometre daha ileri-

, 
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ele de buralardan ökilzlC"rln geçtiğini gösteren alfı
ınctler gördülc 

Holnıes, çölliıı gittikçe uzayan ıssızlığına ke-
derle bakarak: 

- Yaz, dostum, dedi.. Numara bir .. Bak. ile

ride bir bataklık daha var ve liüçilk de bir döne
meç görünüyor ... Vay \·ay vay .. Du ne? ... dC'di 

önümüzdeki kn•rılan, c1önE'n bir hat vardı \"0 

bu hattın tam ortasında. kavruk toprakta bir bi
sikletin vazih izleri uzanıyordu. 

- Yaşasın. bulduk .. dlyn haykırdım. 
Pakat IIolmes, haşını sallnyor, yUzlıncle d<' ne

ı;.cden ziyade lınyrc-t ve inanmazlık c>ınarcicri 

Yardı. 

- E \·et, bir bisiklet ama .. Bizim aradığımız 
değil ... dedi. 42 türlU tclrnrlck izi tanırım . Bu, fnr
kcttiğln gibi Duıılop tekerlcffe;i.. Bak, clış H'ıstiktc, 
dikiş l i yanın nH\metl var. Almnıı hocanın kullan
<!ığı bisilcletln Hl.stililcri J>a tmers'dir. Çubuk ı::u
bulctur onlar. Binaenaleyh, bu bisikletle buradan 
geçen Alınnn Heidegger değildir. 

- O halde, çocuk geçmiştir!. .. 
- İhtimal. l•'akat bu da, onun bUyle bir bisik-

lete malik olduğun.u isbat ctmeğ'e bnf;lı. Bunu da 
yapacak \'nziyC'ttc acı;lliz. nu iz, :ınlayncağ'ın glhl 
nrnlct<'P istllrnmetinclen giden blri~lnin kullnnrh
ğı bisiklete aittir. 

- Veyahut ela mektebe doğru giden birisinin. 

Biz.ons 1 mpara· 
torlua unun 
Tarihi 

Hıza n <ı 111l"l,Zı111 

ı·r.ım 111/lıır tıyrı 

'"V' tdl."1k ue te
ır1>11;1 edilmı~ lıtr 

•ı.t ıızu '>ftiıı(/11 hat
ıÜJ bugiin lıile atı· 

Juılrılılmamı~ bır
çnk trımf/ıırı ı·ur. 

dır. Teı·fik l'etim
linijlll frıra f ın<lan 
lisanımıza çe1ni-
fon fJizrımı lmpa-
rııtnrlıığunım ta-
rihi adlr ldtap 
bıı uyclınlaf!lma-

(.'ocuk B:.lr~cıııc l\uruıııunun 

,·nktile hlr nilc ı,uıüphorıc:-;I oın

r·nk hn~ıırılır•ı lldı.l<.'r -;crlslrııle 
~ 

dııyıluj;uıııız hıı ot.ı-lldiğl hu gü. 

7.CI \C rP.,.lıııli lıÜ~ ül( hil,fı) C ldtn

hı ile <lcılılıırıılııııı-;; hıılııyorı11~ 

Kültür bakanlığı eseri tetkik 

etııılş, tik okul çağındaki tocuk
lar için raydnlı eser olduğunu tns-

dlk etmiştir. 
Ar.kara cnddcslndo Vakit Kitap 

e\•lnde arayınız: }<'lalı 60 kuruş; 
poı.uı için 4 kuruş 111\"P Priınız. 

I
~ . -;:-=-

Göz t-te ima 

Dr. Murat [{an1i Aydın 
Muayenehane ini Tnksim-Talimaııe 

Tarlaba!)ı Cad. URFA Apt. nma 
nakletmiştir. Tel: 41G53 

Pazardan mnadn hergün: Öğleden 
sonr:ı saat ikiden altıya kadar 

rnı~ taraf/an tes
~it etmrT•te ve bii
tiın Bizamı tariht
no tema.<; edere], 

Şarl.:i Avru7ıa im. l•••••••••••••m•• 
para lorluğunun :::::::::wc .... ::::::::::::::: :r:>:ı:::::::::::::::: 

bin 'ienelik vuı•u- :.~~.: nr. ırfan Kayra s.·=·;=:.· 

atını hildiııe et. 

"'";:;:::· yüz k,,. ıı :.:~:kö~~~:~~::~•:• ten 7 !l 
ru.ş olııp lıer 1\i- E~ )'e kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- !1

1 taprırla b.~ılıınur · 1 ~~ conker soknkta Aslaner apartıman 1 
Toptnn muraraat 1:: No. 8-10 if 
ınahalli: - lstan- ; ............................... ?. •• 3 ... :K'"""':tt:··x 
bul, Valcit Yurdıı. ••••••••••·••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• ... 

I 
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Bir güzellik miifahassısı diqor ki: - - - - - --- - - - " 

Kadın i~in kırkını aşmamak 

Kırk ·yaş kadınlann en kork
tukları çağdır. Fakat, bugün tu· 
valet, zamanı durdunnak imka
nın elde etmiş gibidir. Meşhur 

bir kadın güzellik mütehassısı • 
nın bu hu sustaki bir yazısını ay

nen aşağıya .naklediyoruz: 
Tuvaletini bilen kırklık bir 

kadın otuz beşten fazla göster
mez; elli yaşında otuz yedi gös
terir; hatta, elli beş yaşında 
kırk ikiden fazla göstermiyenler 
vardır. 

Yaş ne kadar ilerlerse, tuva
letle onu az göstermek o nisbet
te mümkündür. Bu hesaba göre, 
kadın için kırkını B§mamak 
mümkündür. 

Bu, üç noktaya dıkkat ederek 
elde edilecek bir sırdır: 

CilJ, adale, saç. 
Esas olan, bunların üçünü de 

canlandırmaktır. Çünkü yaşlı 

kadınlar için tuvalette dikk~t 

edilecek şey güzel göstermek 
değil, tazelendirmcktir. 

Cild, adale ve saç ihtiyarla
mıştır. Bunlan ne kadar güzel 
göstermeye çalışsanız yine ihti • 
yarlıkları belli olur. Halbuki, on 
!ara can verirseniz güzellikkri 
kendiliğinden gelir .. 

Bugün iyi tuvalet müstahza -
ratı bu canlandırmayı temin ede
cek bir kabiliyettedir. Vitamin 
esası üzerine yapılmış, krttn ve 
saç suları, hakikaten, onlara can 
verir ve bununla deri ve saçın 
tazelikleri temin olunur. Adale 
canlılığı için de bilhassa beden 
hareketleri tavsiye edilir. 

İnsanı ihtiyar gösteren şey -
lerden biri de cild zehirlenmesi
dir. Bu, elimizde olmayan se
beplerden ileri gelir: Güneş. ı.u, 

rüzgar deriyi daima bozan ve 
zehirliyen amillerdir. Sıcak bir 
yerden soğuk bir yere çıkarken 
veya güneşli bir yerden karanlık 
ve serin bir yere girerken yüzü
nüzün yandığını hissedersiniz. 
işte o anda yüzünüzün cildi ze· 
hirlenmektedir. Bu, hava, ha,ra
ret veya suyun, cildiniz üzerin· 
de terden hasıl olan yağ habbe-

Uzerindeki tesirinden ileri 

•• . k. •• d.. ' mum un ur. 
Bu kimyevi zehirlenme hadise 

sini giderecek şekilde tuvalet 

müstahzaratı vardır. Cild tazeli
ğini muhafaza için tavsiye cdi • 

len iyi krem ve diğer tuvalet 
malzemesi de, eğer bu esasa göre .. 
yapıl~ı ise, cildin bu en büyük 
düşmanı ile mücadele eder •. 

Cild tedavisinde her gün sarf 
e dilecek iki saat ile, bir hafta 
içinde bir ya1_ kazanmak müm
k ündür. 

* • • 
Adalenin canlılığını temin e

decek olan da her şeyden evvel 
beden hareketleri idmanlan de-

miştik. Bununla beraber, masaj -
larda ihmal edilmemelidir. 

Bundan başka, fazla şişmanlık 
her i:ğdakinden d::ha fazla orta 
yaşlarda güze11ik üzerine fena 

bir darbe indirir. Mesela, bütün 
güzelliği mahvetmek için çifte 

gerdan ve kalın. ense, şişman bir 
sırt kafi :.lir. 

Bunların izalesi hususi teda • 
vilerle kabildir. Bunların başında 
masaj ve banyo gelmektedir. 

Saçların canlılığını kurtaraca_k 
olan da şüphesiz iyi bir saç su

yudur. Yukarda söylediğimiz gi
bi. içinde vitamin bulunan saç 

suları saçlara büyük bir canlılık 
verir. 

Saçlara tazelik gelince de, 
renkleri kendiliğinden eski si

yah veya kumralhğını kazanır. 

Bununla beraber, tazdiğini tek· 

rar almış olan bir saçı boyamak 
hiç :Je ~ayri tabii bir manzara 
göstermez. Bilhassa, teninize si-

yah saç giderse saçınızı siyaha 
b~yamakta hiç tereddüt etmeyin. 
En tabii görünen boyalı saç, si-

yahtır. Çünkü, sarışın ve kumral 
saçlıların bile yaşlan ilerledikçe 
siyah saçlı oldukfarı malCımdur. 

Bununla beraber, cild ve ada
leniz taze bulundukça, saçlarını
zın yaşlılıktan karardığını kim

se aklına getirmiyecektir. Buna 
mukabil. ağarmış saç. derha1 ya-

1 
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· Bunun için ilk defa olinak üzere · yapılacak · 
musabakalara, 10 memleket iştirak etmekt.dir ... 

Oete•lerde l'rauacla &7&ktopu dtlD 
J& fUDplJOlllais mlubalialan ppd 
.. " bİtb QON1llaiıa al&kuıiu .. 
JUı1m1L 81m4l AJmU)'ada J&pllacak 
eltofll tlQa ,..»17oDJulu mlaaba • 
b1ift .... laam•aallmaktaclır. ao. 
P ...,_ tU,ıapi1oıaliatu için, Dk defa 
DliPak ..... :ailalt&ka7a alrllllfıor. . - .. .. ' . . 
· .,. ;_..,. aruında bu, cerci 6 

-.~~~er 4eiHle de, llıa&-· 
~ ~ır;fli amı11or. _pot.•~~. 
ra ~:.. ·:~e b..,~·memlelEet 

• --~~· beatni'M•melr._. 
B''"~·~fada el apol"IJe .tu-

.~ •""! .m;:llWbr. ı.•. ıe ,:~
• ·J1 lllel -~ . , O~: b.aUa-'-t• ·Ahla• ~··. 4ftlal'Jabl&I' ' auıe kal ..... c .... cle Alman. 

tar ~·· İlmdt · A:netul'J& 
1Uma7.&P ilhak e4Jllllllf.~ oldatua 

ı .. ~ UU:,blr n!lm, bir llak· 
llJSıık olücl•. Ben de ••l ~7or. 
hm: aealn tola 4eU olmattum. Teh· 
ilkeyi Hldim·; · HDden · uuklaftım. 
907Je icap edl7ordu. DltlD ki l»en, 
llQ&tta:al cocullle ,.aıa ....... lttr 
kUJJWq. 9vet. senden IOllra blrlatle 
evlencllm. J'&kat mukaclder. bG7le •• 
Ne clelQrf ·• NUaa1et oaullla 4~ aJ&. 
ta•acbli: blrk• ay 90llr& a1:ft)tıll .. 
lbadl lote blyle. GGrdQla gtba~ •• 
. OOıdmal lı:aldll'dı; ~a Ut IOrdl·· 
llm ıelUtn atılllle gOSlerbDbl tol•• 
~---- JW& o Jı:&.ımdı. 

, e k&param- btr J'AI'~ Yardi, 

-·~···- . 

} .. ·~~·~elet blrblrl•ise blrfe1 •· 
...... •...S• ~· 7&1'14U~ BtıU 
• . ._.,.aoklllarak. 814İ7°'4•· V1c11-
ı -- . •':-. •'. - ·-_ . - . . . ' ~ 

••• -~ldd>ldne 4etltor' .. Kolu•• 
~.-.- :~4ım, oa11 belladen tat. 

1a~ ~·~ SlrJrU bir hareket 7&P. 
11;. drml10r muaD ! .. Blse bat11or-
l~~ ~edl~ Ort~b~ 11:.ararmıt. ~la
·l'Dl ~Is~:~. ttll' ~ cıbt, 701lan. 

=-··-.,.~~ hayali. ka.. 
ara: IU'İflllltCLr 

' ~~ar sGr&mD87.or _kf ~cledlm. Bt.. 
.. ~-~ajeeb,Jlalnler ... · .. · _., 

~İJ''e ~qi,ı t~: -C.SrcU;;,. ,~• 
~- ~ı-.tri4aa r~.a.tıl11 ı• 
twaiek:-·:-,.·;· '~·-'· ~ - - . -
il - .'Bak •• 4edl, o sfJrlJOr ... 
. · ._.,. oerirdlm; llaflf '&T.-rt•iıatla 

_enu eehrealae · baktım. Ne· ince ve 
,-.r ctqlJerl.. ~ •em " aı..u ba
~arı vardıt:· ~· tm laUuiıa gibi 
~ sarclr. ... , ,. . . 

,. -{ ···. . .··.. .~ ··- . . -·- ',,. . 
,...., ......... ; llal:' ........ .. 

-~···~ .. ·.:.. ... ; . i ... :·. ~< ... _,.. ~ 
'.,;.-....... ~~ , ............ ~ ..... 
~'J .. ~ :atmliif_:.;a.... ;'ı ...... 

löre, A•wu 8ltopu sporuna millllm 
'lr mı.-· elan AvustUJ'1alılann da 
Jiatııln..U.. Almanya bu spor sabasın. 
.. dala& nnetleıımlf sanJmütadır. 
Dol&Jlllle J&kıllda 7apdacak pmpl • 
~ •llıkkumda kuanacakJa
~ knı.U. aumaı veren Alman. 
ı.r • .,.._ U lmls, en kuvvetli rülp 
*'1i;. tı10rıar. Bununla '8ra1Mr., 41-
IH .ııı.u.rta, ltu ·arada tılatlllledla 

,• • I . 

.,.,-.•• tok . tlerledfklerl · ileeaba 
k_.._ aerektlr. llmautıer, klf1ar1 
k eltoana llollerbade ~tNnmanıar 
,_.ali RreUJe, maharetle~ arttır 
••-dalla fula saman anrmatta • 
4ırlal'. . · .. 

llltop11 4b7a tamplyonl'lll1a ...... 
ltakatamı~ ıo memleket tabmJan a,. 
tlrat e4ecektlr. Jllu mU.bak&Ja 
teliaddllm edea mtllabakalatm. LaJP. 

a7k11 glrml1ordu. Yatatm tctnae J>u. 
rıafclım; pencerenin Gnllle se14tm. 
Dıtarcla 71ldrllı _ve a1dınlık bir gece 
vardı. Ataotarın altı, derin ve dur
gun bir g&l gtbl, korkunc ve taran. 
ilk görllıllyor; yıldı• bGceklerlnla · a
oılrp kapan~n ıtıltıları, gGkJldlıUn 
oraya ateetmlt ha7aH gGslere a&kb 
ve 4algmJık vftlyordu. . . 

Seaahı gece, ruhuma tartp 1.ar ·11u. 
eall7et l'ermlttl. Onunli '- ·c1efa. bir 
catı altında )'atmak. oaua teaeff08 
e~tlll hava7f koklamak. kanona maun 
mevcudl1etln4e• blrteJ kant17or 
Yehmlnl Terljor; onun kİanaı iart.aa 
atee, )'tlretıme tatlı btr .h~eean gibi 
ctoıu101'4u. Bura4ap onllD mahrem 
ta4mlıtının 1ap.ctrtı ba eycle, onun 
elhıtn defdlfl · ba J&talm ıoııi4e, o
tlu.il varhltyle blrleşmlt glbl kalbim, 
··~temellllk heyecanı ile car~ıyor; 
teneffla ettlt\m havada. batımı ıı:o1· 
4111Um ,.P.Atlkta, onun 'Yleudundan 
llnmlt b,.••f bir orlsan 11.ok.,... n· 
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llumu t --h . • ç ediyor: b~ı ~1l411'1· 
;\trdo ... · 

Dlf&rda bir •• oldu; merdi.enler· 
elen birisi lnl7or gibi geldi. Nefealml 
tuttum, Jlrellm carparaıı: . ctlnlecllm. 

· Haftf bir oıtırdı oıu1_or: uaun bir da
kika 11e11 kealll1ordu. He1ec&DJı bir 
saniye . geleli; tapnnn önbde bir 1la-
7al görlnd8. Be7u lpe1' kombtneso
nun lçlncle, o, bir kadın cletll, bir tl· 
lr, bir 1'17• 141!. Gklerlm karardı ... 

Usalllardan pJl)-or,, .peeı.rlD tel• 
den ealror jltı. · ıauı ~e i)t!J&71eı blr ...: ' 

tslg, DessaT, V&78!1flfeJs, lılagdeburs. 
tehlrlerblcle 7afllİllua kararla.,tuıl, 
mııtrr. · Lanmiıde Almanya - Çelıcıe • 
inak)"&. ~· llacarlstU • nam.. 
marka, Va11Jiafelecle· tnlcre • Poıoa, 
,.. .ve Jlqdeb11rcda ela Romanya • 
Ltlbenbura. hvec • Holanda tatım .. 
lan kartJlqaeaklardır. Jlascleborsd• 
J&Pılacak blr ara tunıuTuı m&ateaaa 
elmalt IMre, bltb ftna1 alıl&büal&o 
rmia 7&P•laa•lr "r· B~r. lllU 
mlaaltakalara tetacldl• ~eeek lll 
mU.Uataıar~ 7 temmuscta laatlJ1&, 
eak, 10 temmasda da Beru.cte oUm .. 
pl7a4 atacl1umunda 7apııarat. laer. 
kartıl~ nth&l .. ııce. aımmva . el ... 
tın drecekUr. Bir misabalia. lkl ... 
ta· usatlldrtı halele ıaetlce abaamuu. 
gallp gelen taraf, t11r•a lle taantm. 
edecektlt!! .• - · 

- Şair ruhunu var •• coli laa1..,.. 
reetll•IL .. 

- Jlt'et hatkm var. Jlademlll lleD 

benim loln ha7al oldwı. •• , 
- Pa'kat bak, &rttk ha7al 4et1Um, 

Yanrndayun ••• 
Bir a&Ddaı1e cektt: pencerenin O. 

Dinde kartmıa oturdu. D ellmta 1-
alllde, baflDı duvara d&)'UDJf, deila 
derin 16slerlmln lel•e bak!JOl'da, . 

- 8611•, dedi, nlotn 11111mu1ornat 
- NUll 1l'J11J'&TJm t totnde he1ee• 

olan •1ar mut... : 
-:- Heyecan neden!.. . 
~ Ne blle;rlm T ••. •ili dala& ,ı,ı tak. 

dlr edenin ••• 
- Nlota ellerin t1tr11orT .... ,., •• 
ıwıf .. 

- Ottıyonam, gel, beni ısıt ... 
Sanda17eafnl cektl, beni koJJarıam 

aruına aldı. Dudakları, bir lbtlru 
at8'1 lol•cl• 7anQ'ord1i.. o da aJnl n. 
an aordu: 

- Ntola 4a4aklarm la• -.cıar • 
eak t •• basta m181D T •• 

- Hastnıl'I .. bana fifa Termea -" 
alll! •• 

- Atk &eçer.~ olmu! .. 
aqm1· olbuuaa 4a1am..._ bqcm 

g&slerlnl sO&lerlm• 4lkmlf, iten~ 
den g90l1or glbl, boluk. Te b91~, 
bir ee1le: 

- aıJU beni. cUJortu. Bea-- ı• 
raa k_...4eltllllf.. 

SlDırıl. t>tr . M.,elieUe bll'4HblM. 
. kollarnara ardlll4aa-m1n1ar•k kalk - . . . . ,,.. . 

b: ~ 
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Koclı lar mektebinin 
kadın\ara. \avsiyesı 

--------------~---~---~---..-----------.------------------

lt.arl\crinc kendilerini anlata -
manuş kocalar için LoDdrada 
bir mektep açılmıştır. Buraya, 
kanlarından şikayet~ olan, on-

1-\ ,srı ,n 
Macera 

büyük 
adamı 

Linkoln larla geçinemiyen, bunda da bü· 
tiin kabahati anlaşmazlıkta 

bulan evli erkekler yazılıyor. 

Mektepte bu koca bebeklerr. ka-

Trebiç 
Casusluğa artık veda mı ediyor ? 

E'ılarma kendilerini nasıl anlatabi 
Iecekleri, iyi geçinmek için ne 
yapmaları lbım geldiği öğreti· 

Jyor. 
Fakat, mektep ,esasen bu gibi 

erkekler tarafından kurulduğu i
çin dersler karşılıklı dert yanma
lar halini alıyor ve hepsi karıla· 
rından §ikiyet ediyorlarmı§. Bu 
görüşmeler esnasında bazı cihet
lerde dertlerinin müşterek olduk 
lannt anlıyorlar ve buna karşı 

müşterek bir usul takibini karar
laştmyorlarmış .. 

Yalnız, geçenlerde, kendilerin· 
ce, mühim bir karar vermişler

dir, "Evli kadınlar, tavsiyeler,, is 
mi altında bir kitap çıkaıacaklar 
ve bunda, kocaları ile iyi geçin· 
meleri, .:ulan anlamaları için, 
kadınlara öğüt verecekler. 

Fakat, sözlerini kendi ağızlan 
ile dinletemiyen bu erkekler ki
tapla dinlet_ebilecekler mi? 

.Ne va !r~ ne y ok? 

Greta Gar boya 
geçmiş olsun 

Greta Garbo 
ile kocası Stoko 
vski neredeler? 

Belki bunun 
cevabını bugün 
yine vermek ka
bil olmayacaktı. 

Fakat bir otcmo 
bil kazası oÔla
nn nerede olduk 
!arını meydana 

. ... çıkardı: 
isveçte imişleı. 
Kaza. artistle kocasının başın· 

dan geçmiştir .. Bir gün, kendile
rinin kullandığı otomobille gider 
ken, bir ağaca çarpıyorlar. Oto· 
mobil tepe taklak oluyor. Fakat 
bir tesarlüf eseri, Greta Garbo 
da, kocası da, burunları bile ka
namadan, ot::mobilin altından 
kalkıyorlar .. 

Bu, kaza, daha fazla, otomobi
lin başından geçmiştir. Fakat, 
adet yerini bulsun diye, Greta 
Garboya da, kocasın:ı geçmiş ol
sun demek tazım .. 

"Otostop,. modası 
nedir? 

Amerikadaki bu usul geçen 
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Geçen gün Budapeşteye gelen 
bir Çinli kadın rahip Macaris
tan hükumetinden, Çan Tung is
mindeki bir Çinli rahibin mem
lekete kabulü için müsaade iste
miştir. 

Buda dininin bu rahibi Maca
ristanda ne arıyor? 
. Bu herhalde merakı mucip bir 
şeydir. Fakat işin daha meraklı 
tarafı, bu adamın aslen ~acaris
tanlı olmasıdır. 

Macaristanın Paks şehrinde, 

aslen yahudi bir tüccarın oğlu 

olan Trebiç, zeki bir çocuk ola
rak yetişmiş ve Fransızca, İngi
lizce, Almanca öğrendikten son
ra, seviştiği bir İngiliz kadını 

ile beraber, Londraya gitmiş

tir. 
''Asrın en büyük macera ada

mi,, ismi verilen Trebiçin asıl 

hayatı bundan sonra başlıyor. 
Londrada Trebiç Llnkoln ismi 

ile tanınan genç, parlamentoya 
aza olmuş ve umumi harp başla
dığı zaman da Entelicens Servi!ie 
geçmiştir. 

Bir müddet İngiltere hesabı

na casusuluk eden Trebiç sonra, 
lngilterenin sırlarını Almanyaya 
satarak o tarafa hizmete ba~la

mıştır. Fakat Almanlara da .sa· 
dık kalmamış, onların sırlarını 

da Amerikaya satouştrr. 
Amerikayı da Meksika ile alda 

tan Trebiç harpten sonra tekrar 
Almanyaya geçmiş ve orada, Ma-

l caristanda birçck hadiselerde rol 
oynadıktan sonra Hindistana, 

, Çine geçmiş, bu memleketlerde 
de dahili isyanlara iştirak etmiş-
tir. 

En sonra Çinde Çang Kay Şe
kin hizmetinde çalışırken, Lon-

sene Fransada da moda olmuı· 
tu: 

Pazar günleri, yaya olarak 
gezmeye çıkmıg olan gençler, 

yolda giden bir otomobil gördü
ler mi, ilerliyorlar: 

- Affedersiniz, diyorlar, içe.r 
de yer var mı? 

Otomobilin müşterisi bile olsa 
içerde yer oldu mu, derhal atlı
yorlar ve bedava gidiyorlar. 

Bı.t, bir moda haline gelmiş· 

tir. Pazar günü esasen herkes 
eğlencede olduğu için, bu hare
ketleri hoş görüyorlar. Otom~ 

Trebiç Linkoln 

drada bulunan oğlunun, İngiliz 

divanı harbi tarafından idama 
mahkum edildiğini haber alıyor' 
ve kurtarmak için derhal yola 
çıkıyor. İngiltere hükumetine 

satacağı birçok sırlan olduğuna 
göre, buna mukabil oğlunu kur· 
taracağına emindir. 

Fakat, yolda hava bozuyor, 

vapur geç kalıyor ve tngiltereye 
geldiği zaman oğlu çoktan kur
şuna dizilmiştir. 

Bunun üzerine tekrar Çine dö
nen Trebiç Linkoln vazifesin· 
den ayrılıyor ve bir manastıra 

!capanarak dünyadan elini eteği
ni çekiyor. 

işte bugün de, asıl memleketi 
olan Macaristana gelip ömrünün 
son günlerini orada geçirmek ar
zusundadır .. 

Fakat, bunda da samimi olup 
olmadığı ıdüşünülmektedir 

bile giren yabancı derhal içer
dekilerle ahbap oluyor, gülüp 
söylüyorlar. 

Buna Amerikalılar "otostop,, 
ismini vermişlerdi .. 
Şimdi Pariste başka bir moda 

çıkmış: 

Cumartesi ve pazar günleri 
ıehirde sahipsiz otomobil kalmı
yor: Köşe başına bıraktığınız 

otomobili biraz sonra yerinde 
bulmanın imkanı yoktur. Fakat 
bir iki gün sabredin: Pazartesi 
günü otomobilinizi yine olduğu 
yerde bulacaksınız, - ltem ıde te· 

Deve oJan paralar 
nereye gitti? 

Amrikalı bir açıkgöz, zengia, 
fakat saf bir F.ransızı bulmuı~ 

onu şöyle kandırauı: 
- Ben, bir makine yaptnnı 

demiş. İçine bir İngiliz lirası k04 
yuyorsun, iki İngiliz lirası alı~ 

yorsun? 
-Fransız parası olsa olmaz 

mı? 

- Hayır, olmaz. Kalıp öyle 
yapılmış. Sen ıde ne kadar İngiliz 
lirası varsa getir. Onun iki mis
lini çıkarırız. Fazla olarak elde 
ettiğimiz paranın da yansını sa
na veririm. 

Fransız hemen gitmiş, bir fo .. 
giliz bankasındaki paralarını al
ını§. Bu, bizim paramızla 300000 
lira kadar bir para imiş. 

Paralan getiriyor. Amerikalı 

"mucit,, onları makineye koydu
ğunu söylüyor. 'Uç gün sonra 
kuluçkadan civcivler çıkacak l 

İki gün, Amerikalı mucidilc 
Fransız zengininin içtiği su ayrı 
gitmiyor. ikinci günü akşatn1t 

otelin gazinosunda otururlarken 
garson geliyor, Amerikalıyı te
lefondan çağırdıklarını söylü
yor. 

Amerikalı kalkıp gidiyor. işte 
gidiş o gi'diş. Saatler geçiyor, gö
rünmiyor. Sabah oluyor, yine 
ortada yok! 

Fransız aldatıldığını ancak o 
zaman anlıyor. Fakat 300 bin li· 
ra çoktan uçmuştur! 

Şimdi İngiliz ve Fransız polisi 
bu paraları deve yapan AmeriKa 
hyı arıyorlar! 

mi.zlenmiş, tekrar \:ıenzini doldu· 
rutmuş, hatta teşekkür makamın 
da, içine bir demet de çiçek hıra 

kılmış bir halde. 
"çünkü, otomobili kaçıranlar 

adi hırsızlar değildir. Gezmek 
için alıp götürmüşler Ye işted 
bittikten sonra getirip bırakmı!f 
lardır .. 

Şüphesiz ki bu, "otostop,, tan 
daha fena bir moıdadır. Onun 
için polis bu hareketi hırsızlıkla 

bir tutmaktadır. Bu gibi şakala-' 
rı yapanların çcğu ceza gönnüf" 
tür. Şimdi tekrar ''otostopu a dö-ı 

1 

nüleceği zannediliyor .. 

600 LiRA iLE 

~ ==-w E,i; 

Bir devrialem 
segaha iz 

gapabilirszniz? 

Bu seyahat zarfında 
muhtelif şehirlerde 
biray kadar kat,mak-

ta mümkündür 

Devrialem seyahati.. Küçüktenberi 
her zihni işgal eden, üzerinde romanlar 
yazılan bu mevzu bugün en kolay bir iş 
haline gelmiştir: Yolcu tayyareleri ile 
on beş gün içinde dünyayı dolaşmak ka

bildir. 
jül Vcmin seksen günde devrialemi 

ise, vapur ye tren kullanarak, daha ucu
za mal olabilecek bir yolculukla yapıla

bilir. 
Fakat, en ucuz olarak, bir dünya se

yahati acaba kaça çıkar ve kaç günde ya· 
pılabilir? 

Bunu, hesapla bulmak kabildir. Fakat 
hesapta yanılmak ihtimali vardır. Onun 
için, böyle bir seyahati bizzat yapmış 

olan bir adamın, ettiği masraf ve gidip 
geldiği yollar takip edilirse herhalde da
ha istHadeli olur. 

Goridon Kuper ismindeki bu İngiliz 

seyyahı, 90 İngiliz lirası (yani bizim pa
ramızla 400-500 lira kadar bir para) ile 
bir dünya seyahati yapmıştır. Bu, ne 
lüks şerait içinde geçen bir seyahattir, 
ne de gittiği yerlerde kart bastırarak 
para toplayan veya öteberi satarak geçi
nen serseri seyyahların yaptığı seyaht· 

lerdendir. 
127 gün (yani dört aydan biraz fazla) 

süren bu yolculuk esnasında seyyah ayak 
bastığı yerlerde orta bir hayat yaşamış, 
en ucuz vasıtalardan istifade etmiştir. 

Londradan kalkan seyyah evvelfi A· 
merı!rnya gidiyor. Londradan Ncvyorl:a 
vapur masrafı ve yolculuk esnasındaki 

Dört ayda 

diğer masraflar 50 lira kadardır ve sey.ı 
hat 10 gün sürmüştür. 

Yoluna devam eden seyyah Nevyork· 
tan Niagaraya Detroite ve Şikagoya ge
çiyor ve cradan Denuer - Grand Kanyon 
Los Ancelos yolu ile San Fransiskoya 
geliyor. Nevyorktan buraya kadar da 
130 lira kadar bir para harcamı~tır. Hep
si 150 lira ediyor. Bu arada da bir ay 
geçmiştir. 

San Fransisko (şimali garbi Amerika) 
dan Yokohama (Japonya) ya geçiyor. 
Bunun masrafı da 65 lira.dır. Yirmi gün 
de bu yolculukta geçmiştir ve Londra· 
dan yola çıkalı tam iki ay olmuştur. 

Japcnyadan kalkan seyyah Kobeden 
Şanghaya geçiyor: Bu hafta zarfında da 
35 lira harcamıştır. 

Bir hafta daha geçiyor, yine Çin".le 
Hong Konga ı:cliyor. Yine 35 lira git 
miııtir. Hongkongtan kalkıyor Soygona 
geliyor. 6 sünliıl; bir. yolculuk. Fakat 

*· 
*) 

*I 

* 

yine 35 lira harcamı'itır, Çünku bu ta· 
rafları biraz daha pahalıdır. 

Saygon:dan Singapura gelinceye ka
dar ela iki hafta geçiyor ve 100 lira hnr
cıyor. Şimdi bütün masraf 31 O lira et· 
miştir. Halbuki seyyah sona ermek fü:e· 
redir .. 

(801111 15 inC'i roy:f<U':<ı) 
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Deniz kızı korsan kadın 
(8 in<,; BflY&ffllllln deva•} 

fırlıyor ve kıyamet kopuyor! 
• • • 

O NDAN sonra avukatla k&1'181, 
bir daha ancak senelerden sonra 

ban§mak üzere ayrrJıyorJar. 
K8dm aynJdJktan bir iki ay sonra 

~yaya bir çocuk getiriyor. Avukat 
yaptığına pişman olmuştur ve karısı L 
le ·mnşmak arzusundadır. Haber gön. 
deriyor. Kadın barışmıyor. Fakat. c;o
cuğu memeden kestikten sonra kendi. 
sine vermeye razı oluyor. 

İki sene sonra ((OCuğu babası almış. 
tır. An çok sevimli bir kı:- çocuğudur. 

Fakat babası, bunu darılmış hatta bo. 
Şt.dığmı ilin etmiş olduğu karısının ço. 
cuğu olduğunu kimseye söylemiyor: 
Onu, ilerde servetini bırakmak içic al
dığı bir trkek çocuk olarak tanıtıyor. 

· An, ond&n sonra erkek çocuk elbisesi 
ile büyüyor ... Saçlarını oğlan gibi kesi. 
yorlar ... Bir erkek çocuk terbiyesi alı. 
yor .... 

AltJ, yedi yaşlarında iken An ele avu. 
ca sığmaz, vurduğu vurduk, kırdığı kır. 
dık, afacan bir çocuk olmuştur. Gören. 
ler için kendisini bir kız çocuk zannet. 
menin imkanı yoktur. Bütün hal ve et. 
varı ile bir erkek çocuktur ... 

Bir müddet sonra avukat, İngiltere
den kalkıp Karolina'ya gidiyor ve ya. 
nma kızı ile beraber, bu sefer karısını 
da alıyor. Bu seyahat münasebetile ka. 
n koca nihayet barışıyorlar ve kadın, 
bu büyük değişiklikten sonra, kızının 
~a artık erkek kıyafetinden çıkarılma. 
mnı istiyor. 

Bir gün, ozamanki birçok İngilizler 
gibi, onlar (ia İngilterenin bu yeni müs. 
-temlekes~e gidiyorlar. Orada yerleşip 
yeni. ·bir, hayat yaşamak arzusundadır. ••r .. 

Fakat, ömür An'm anasına vefa et
miyor. Kadıncağız kızını kız kıyafetin. 
de görmeden gözlerini di!nyaya kapı •. 
yor. 

Bu~dan sonra, avukat, karısının ar. 
K.UlUIJU :bir~ olsun yerine getirmek i. 
Ji)fl An'ııı saçlarını uzun bırakıyor. Fa. 
~t, kız, yine bir erkek çocuk gibi bü
.jfimf'ktedir. Esasen o zamana kadar al. 
dtğ; terbi)•e dolayısiyle b:ışka türlü h::ı. 
reketine imkAn yoktur. 

Yabancı blr memleketin hür ıre yarı 
vahşi havası için An tam kendine ol. 
gun bir yer bulmuttur. Ata binmekler, 
ava çıkmaklar, denizlerde dolaşmaklar 
hep onun içindir ... 

Bütün bunlar da, daima erkek kıya. 
feti iledir. Başının Ü7.erinde toplamış 
olduğu ,.e sırf annesinin hatırası ic;in 
muhafaza ettiği saçlarını da geniş lfır 
şapka içinde saklamaktadır. 

• • • 
B iN yedi yüz ee~elerl, on sekizin. 

ci asrın bu ilk yıllan; Amerika
nın kcrsanlık devridir. Amerikan sa . 
hUJm daima Jı:orsant:ırm silahı altındı 

tJtremektedlr. Böyle bir maceralı de. 
virde yetifinlf olan An, f(lphesiz ki 
göalUna bir deni7.ciye, hem de korsan 
olan bir denU.Ciye .kaptıracaktır. 

Bonney, oaun hayalinde yaşattığı gi. 
bi, eli .siJihlı, beli kamalı, bir deniz kur. 
dudur, devrinin en "kahraman,, kor. 
sanlarından biridir ... 

Bonney de bu ata binen, sili.h .kulla· 
nan, avlarda kurşununu hiç boşa atını. 
yan, korkunç havalarda, dalgalarla bo. 
ğuşa boğuşa balık avına çıkan bu kıza 
derhal 8.şık oluyor. 

An, izdivaç teklifi karşısında onunla 
ancak bir şartla evlenebileceğini söy • 
lüyor: Erkek kıyafetini muhafaza ede. 
cek, onunla beraber, bir erkekmiş gibi, 
korsan seferlerine iştirak edecek ... Ve 
herkes onu erkek bileeek ... 

:Bonncy bunu kabul ediyor. Bir geoo 
An, babasının evini gizlice terkederek 
korsanla beraber kaçıyor .: Ver elini de. 
nizler ... 

An, bu deniz kızı korsan kadın, yeni 
atıldığı hayatta muvaffakiyetlerini 
göstermekte gecikmiyor: 

Bir gece, enginlerde dolaşırken, u
zaktan bir yelkenli görüyorlar. Hücum 
edelim mi, etmiyelim mi? Diye düşünü. 
yorlar. An: 

- Ne duruyorsunuz! diyor. Bundan 
iyi fırsat olur mu? Siz isteme7.5eniz ben 
tek başıma saldırırım ... 

Bu sözleri söyliyerek derhal ileri a· 
tıhyor. Kocası da arkasından. Onlaı da 
bütün gemi takip ediyor. 
Düşman gafil avlanmıştır. Gemide 

hemen hemen herkes uyumaktadır. Ar. 
kadaşları güvertede uyuyanları esir et. 
meye koşarlarken An ile kocası alt ka. 
maraya dalıyorlar. 

Orada, üstüste asma yataklarda iki 
kişi uyumaktadır. Kapı kırılınca bir
denbire yerlerinden fırlayıp gözlerini 
açıyorlar: An'ın yere koyduğu bilyük 
fen erin J§rldan karşısmda gözleri ka. 
maşırken bir yandan da tu.erJerine kı. 
Jıç ve tabancaların doğrulmu.'J olduğu. 
nu görüyorlar. 

An bağırıyor: 
- Ses çıkarmayın, beyninizi patla.. 

tınm! 

Eller derhal yukarı kalkıyor. 
;- Anahtarlar nerede? Çabuk söyle. 

yin .. 
Adanılardan 'biri derhal söylüyor: 
- Benim yastığın altmda ... 
An,, bur~ya tevekkeli gelmemiştir: 

Burada ~atanların, altın kasalan.nı 
muhafaza ettiklerini biliyor. İki ı;emi
ciye yatak vazifesini gören yerlerin al. 
tı da sandık şeklindedir \'e altınlar bu. 
rada saklıdır. 

Anahtarları aldıktan sonra sandiğı 
açmak ve altmlnrı ele geçirmek en ba. 
sit bir iştir ... 

• • • 
A N'IN korsanlığı senelerce de.vam 

erliyor. Meksikada altm arayıcıJ 
larmın birbirini ~!dürdüğü ve .. altma 

hücum., edildiği o devirde, korsanlar 
da denime, Avrupaya nakledilmekte o. 
lan hazır allmlan, olmua bir meyva gi· 
bi.. ellerine geçirmek için çarpışıyor. 
lardı. 

An'ın mensup olduğu korsan gemiai 
de bunların içinde en muvaffakiyet ka., 
zanan ve bUtUn gözleri korkutan gemi 
idi... 

Deniz kw korsan kadının kocası bu 
f arpışmalardan birind~ ölmüştü. Bun. 
dan sonra onun yanında en cesur bir ar. ' 
kadaş olarak başkası görünmeye başla. 

1 

mıştı. Bu da, cesareti ve cüreti ile An'a 
çok iyi bir arkadaşlık ediyordu ve ikisi, 
her mücadelenin başında geliyorlardı. 

Biraz sonra An bu kahraman gemi· 
· ciyi sevdiğini hissetti ve, o zamana ka. 

dar en kıymetli şeyi olarak sakladığı 
bir sırrı kendisine açmağa karar ver. 
di. Çünkü, biliyordu ve emindi ki, feda 
ettiği bu sırra karşı büyük bir saadet 
kazanacaktı: Con onunla derhal evle. 
necekti. Zira, gemicinin ona daima, 
sanki kendisinin kadın olduğunu his. 
setmiş gibi bir bakışı vardı. Bu, birbi. 
cinden ayrı cinste olanların bakışlarfn•. 
dandı ... 

Fakat, An, kendisinin kadın olduğu. 
nu arkadaşına "itiraf ettiği zaman, bey. 
ninden vurulmuşa döndü: 

Karşısındaki de kendisine: 
- Ben de kadınım! Diye cevap ver. 

.mişti ... 
Gemide Con ismi ile tanınan bu ikin. 

ci korsan kadın: 
- Evet, diye devam etti. ismim Me. 

ri ... ~enelerce kendimi ve asıl hüviye
timi bu elbise içinde, bu kılıç ve silahın 
yardımı ile sakladım. Seninle anlaşma. 
mız da ve iyi arkadaşlık etmemiz de 
belki ikimizin de kadın olmamızın tesi.. 
ri vardır. Bundan sonra da, birbirimi. 

zin sırrını bilerek, fakat bunu yine 
saklıyarak, beraber çarp13acağız. Şim. 

diye kadar içimizde bir sır taşıyorduk, 
şimden sonra iki. fakat ikisi de ayni o. 
lan sır taşıyacağız ... 

An ile Meri, hakikaten bu sırlarına 
sadık olarak yaşamışlar ve yine ı:arpış
malarmda dr··~rn <'t ..... ;- ·•n~-1;, . 

Onla,.ır :· •, rn:.ak elle. 
rinin \ı ı zinci. e vurulması 
olmu~t ur. Bı:- ,,.>k korsanlar gibi, niha. 
yet ele geçen ve. hükumet tarafından 
korsanlara karşı açılan mücadelede ni. 
hayet mağlup olan bu iki deniz kızının 
sırrı. zincirlere vurulduğu 1.aman acığa 
çıkmıştır. 

Meri kürek cezasına çarpılmış fakat 
sonra kurtulmuştur. An ise, gebe oldu. 
ğunu söyliyerek tamamiyle cezadan u.. 
zak kalmıştır. Kendisinin gebe olmadı;. 
ğı sonradan anlaşılmıştır. Fakat, nere. 
ye gittiği öğreniJ~memir;: ve bir daha 
bulunamamıştır ... 

Ne 1.aman ve nasıl öldüğü de bilin. 
mi yor ..• 

.. 

Bir zamanlar zevk ve neş'e yatağı olan 

Haliç s .ahilleri 
H ALlÇ, Boğuiçinden daha çok 

hadiselere sahne olmuş bir yer. 
dir. 

Buranın efsanede bHe adı geçer. Ha. 
yatı ebedileştiren abıhayatı aramağa 

karar verenler, Haliçte bir saman çö. 
pünü deni2e atmışlar ~ o çöpU talQp 
ederek iiibıhayatın ·bulunduğu adayı &

ramağa çıkmışlar .. 

1615 te ilk tersane kurulduktan son. 
ra 1stanbu1Juları titreten zindan, Ka. 
sımpaşada senelerce zincir sesleri ile 
§akırdadı. 

Fakat bütün bunlar. Halicin sembolü 
olamadı. Haliç. tarihin en mutantan 
zevk ve ~fa~arına sahne oldu. 

lstanbulun zaptında, Fatihin Kasım • 
paşa sırtlarından indirdiği gemilerin 
en korkunç harplerini yaptıkları Haliç 

sulan, sonraları naz ve işve ile mehtap 
alemleri yapan güzellerin sandal alem. 
leri ile dillere destan oldu. 

Kağıthancnin binbir eğlenceleri, Ha
licin durgun_sulahiyle kat kat artıyor. 
du. Padişahlar, bu sulara gimdürdük. 

leri büyük küplere nişan atarlardı. Bü. 
tün Haliç boyunu süsli,yen lalelerin göl. 
geleri, Halicin durgun sularında titre. 
şirdi. 

Tarih, uyu5turucu bir madde gibi si. 
, nirlcre sinen bu eğlencelerin, milleti 
yavaş yavaş felakete sürüklediğini gös. 
terdi. 

Haliç, sultanlarla beraber cezasını 

gördü. Hfili. çekiyor. Yalnız zevk ve 

yalnız sefahate sahne olan Haliç sula. 
r.ı, gittikçe durgunlaştı, gittikçe kim. 
sesiz kaldı. Yalılar birer iskelet olup 
yıkıldılar. Lale ba~ıçelerinin sakSiları 

kırıldı V<' :vahl.,r•n t-ış1 arı yosun bağla. 
dı. 

:":imdi Hnli~:tstanbulun sınai mınta. 
kaz· oı arnk iki tnnıfma bacaları tüten 
fr' 

E. 
ı-"' ; .,. 

.... ,,_,": 
·•\er söyle diyor: 

cvliidı olduk. ls-
tanbullulnr hazan ışıktan, elektrikten 

. Şikayet ederler. Duyar ve güleriz. Is -

tanbullularm deriz, şikayet edecek bir. 
kaç Ş<.'ylr.ri var ama bizim sayılacak bir 
iki iyi tnrnfmuz kalmadı. s~-- \ . --fa 

oturanlar medeniyetin nimetlerinden 
dC' i.ct.ifade edemiyorlar. Şöyle akşam 

tistü sinemaya. tiyatroya gitmek, güzel 

gezme yerlerinde bir gün geçirmek he. 
men hemen im!·.ansı:r~ .• 

Eyüplü sözlerini şöyle bitirdi: 
·- Haliç suları ne~ ise kokmağa 

baslıyacak. "' 

- Merak etmC'yin, dedirn bütün Ha. 
lir f""lllcnecC'k. H ''n bir fabrikalar ku. 
ruls•ın .. 

- KC'aki.. Çocuklarımı1,.görseydiler, 

Biz vıııarın payına sevınç duyar ve 
bu teselli ile övünürdük. 

e • • 

Haliç, lsta~bulun sönük bir semti de
ğil, ölil bir kısmı oldu. Pazar günleri 
yapılan Kağıthane gezintileri yorgun. 
luğuna değmiyor. 

Güzel lstanbulun her tarafı gcmıe 

yeridir. Fakir, bakımsız, sulan kokma. 
ğa bakan Haliç cidden imara muht~ 
tır ve bu ancak buralarda kurulacak 
bacaları tütecek fabrikalarla olacaktır .. 

Bir öpüşme 
125 kuruş! 

Aşıklar için, şüphesiz ki, busenin 
değeri para ile ölçülemez. Fakat, 1ngil. 
lt'redc busenin harcıalem kıymeti 

125 kuruş olarak tesbit edilmis .. Gibi. 
dir. 

Bunu bize bir hadise gostcriyor: 
Londranm büyük bir caddesinde bir 

akşam sağa sola çı>rpıla çarpıla giden 
bir otomobil görülüyor. Caddedeki bir 

polis memuru derhal motosikletine ut. 
hyor ve otomobili takibe başlıyor. 

O zaman. otomobilin içinde bir erkek, 
bir kadın iki kişi olduğunu görüyor. 

Otomobili kullanan kadındır. yanında 

da bir erkek oturmuştur ve onu müte. 

madiyen kucaklamakta, öpmektedir ... 

Polis memuru derhal motosikletini 
hızlaştırıyor ve otomobilin önüne geçi. 

yor. Otom:>bildekikr onu gördükleri 
halde, yine öpüşerek yollarına devam 
ediyorlar. 

Bunun ü1..erine polis, derhal otomobi· 

l 
li durdunıyor \•e erk<'kle kadın hakkın. 

da 1.abıt ''arakası tutarak mahkemeyP 
verivor. 

Mahkeme bugün kararını ~rmiş t 
lunuyor: Otomobilde dümeni kullan 

makta olan Mis Merri Vud, he.r blll:e 
başına 5 şiling (125 kuruş kadar bir 

para) vermeye mahkum ediliyor. 

Yolda kaç kere öpüştüklerini de po. 
lis memuru söyljyecektir ... 
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B UNDAN üç yüz sene evvel ... Ka. 
dm henüz bugünkü gibi serbest 

bir hayata kavuşmuş değildi. Fakat, yi· 
ne macıera hevesi, kadınlar arasında 

kahraman yetiştirmekten geri kalmı
yordu. 

An Bonney bunlardan biridir. 
' On yedinci asrın· son senelerinde ..• 
lıngilterede Kork şehrinde meşlwr bir 
avukat vardı ... Bu adam karısı ile ilk 
samanlar iyi geçinmiş, fakat sonra a... 
ralarında geçimsizlik başlamıştı. Ka. 
om, ekseriya, kocası ile ettiği kavga. 
Jardan sonra, evini bırakır kaçar, h1-
ennlarmtn yanma giderdi. 

Kendisi evde yokken, ev işlerini Me
ri isminde genç bir hizmetçi kız görür-

ı Ciu. Fakat. bu, yaramaz bir kızdı ve eve 
birçok erkek arkadaştan dadanmıştı. 
Bunların çoğu da ahlaksız kimselerdi. 
içlerinde hele bir tanesi vardı ki, işsiz 
güçsüz bir r.damdı ve çalıp çırpmakla 
geçinirdi. 

ı Böyle bir adam bir zengin evine gider 
de eli boş çıkar mı? Viks ismindeki bu 
genç, 1Meri'yi görmeye geldiği bir gUn, 
çıkarken üç tane de gümüş kaşık alıp 
öyle gidiyor. 
· Fakat sonra düşünüyor ki, evin sa· 
bibi avukattır ... Hırsızlığı meydana çı. 
kacak olursa onu cezaya <:arptırmakta 
herhangi bir kimseden daha fazla ikti. 
dar ve salahiyet sahibidir ... 

8 - lnJRUN' ·nn tT~AVF..Rf 

Deniz 
Kızı 

KORSAN 
KADIN t 

Olruyncıığuus "de 
.nb kızı korsan ka
dm,, hikayesi tan. 
hl hikAyeler JU. 
malda tanınmış o. 
lan bir muharrlrill 
eseridir. Resimler 
yine tanmmış bir 
ressam olan Matan-
1• tarafından çfzO. 
mlştlr. HlkA7ede se. 
nelerce erkek elbt. 
sesi içinde korsan
ldt eden bir kadının 
hayatını okopcak. 
smız. Bu sırrını 

korsan kadm acaba 
nasd orta7a kof• 

... 

Viks, bu düşünce ile, gilmil§ . kaşık

ları satmaktan vazgeçiyor ve götürüp 
gizlice aldığı yere bırakmağı kararlaş· 
tmyor. 

Fakat, bir kolayını bulup aldığı yere 
bırakamıyor. Yalnız, Meri bir aralık 
dışarı çıktığı vakit, kaşıkları himıetçi 
kızın yatağının içine bırakıyor... On
dan sonra Meriye Allahaısmarladık de
yip gidiyor. 

• • • 
1 K1 üç gün sonra avukatın kan. 

sı, kocası ile barışıp tekrar evi. 
ne gelmiştir. Viks yine, eve gelip git. 
mektedir. Tesadüfen ogün de gelmiştir. 
Çapkın ~nç, kadının gözüne girmek l· 
çin, birisinin evden üç gümUş kaşığı na
sıl aşırdığını, kendisinin bunları alıp 

eve nasıl getirdiğini ve hırsız diye onu 
tutmalarından korkarak nasıl Merinin 
yatağının içine attığını anlatıyor. 
Kadın soruyor: 
- Kaç gün oldu? 
Viks biraz dUşünUyor, sonra: 
- Uç, dört gün var, diyor. 
- Peki, teşekkür ederim. Şimdi ba· 

karım ... 
Viks gittikten sonra avukatın ::arısı 

heme~n ?.ferinin yatak odasına koşuyor 
ve hakikaten kaşıklan yatağın içinde 
buluyor. Ve hayret ediyor: Kaşıklar 

şiltenin :.ltına değil, yatakla yorganın 
arasına konmuştur. O halde, aradan Uç 

- do? 1 
BlkA7ede öğrene. 

ceğlnb esrarlardaa 
işte b irisi ı. 

+ 
dört gün geçtiği halde, Meri bunıan 

niçin görmemiş? Görmeye esasen lU.. 
zum yok: fr.san bunların Ü7.erine ba. 
kınca oracia kaş k olduğunu hisseder. 
Kadın kendi kendine: 
"Demek ki, diyor, ben yokken Meri 

bu odada yatmıyordu .•. Anlaşıldı mese.· 
le!,, 

Kendisi evde yokken hizmetçisinin, 
kocası ile bera er yattığını iyice anla
mış olan J..adn, kocasını suç üstünde 
yakalamak içir bir tuzak kuruyor: 

Gece, kocasından habersiz, Meriyi u-' 
zak bir yere yollayor. Sonra kocasına, 
başka bir ,,., ... ıTııt: j 

~ - r dışarı Çllitl, geç gele. 
cekm · •r bırakıyor. 

O saatler, avukatın eve gelme saat. 
teridir. Kapıda kendisini karşılayan U• 

eak ona, bayanm evde olmadığım ve 
geç geleceğini haber veriyor. Bu sıra,; 
da da avukat Merinin yatak odasında 
ışık görUnce, doğnı oraya çıkıyor •.• 

Kocasının kapıya yaklaştığını hisse. 
den kadın, derhal lambayı söndürüyor 
ve karanlıkta yatağa uzanıyor. 

Avukat, düştüğü tuzaktan bihaber, 
odanın kapısını açıyor... Yavaş yavaş 
giriyor ... Yatağa doğru ilerliyor ve: 

- Mericiğim ! Diye kadının boynuna 
sanlıyor. 

O zaman avukatın karısı yataktan i 
'/Soa 10 uncu sayfada) 

• 

• 

Artist olmak için yatan 

B OTUN Artistlerden bah· 
solun urken : 

''Daha küçüklüğünde artistli • 
~e istidadı olduğu belli idi,, de
n !r. 

Halbuki bu kaidenin dıpnda 

kalan bir tek istisna vardır: Klo
det• Kolbert. 

O, hayatını anlatırken §Öyle 
CJiyor : 

"'Artist olacağımı aklımi bile 
getinnemittim. Rüyamda gör
sem inanmazdım.. Çocukluğum • 
~ hiçbir hareketim ilerde bir 
.. oyuncu kızı,, olacağımı göster· 
mezdi. 

Hatta, bir iki kere tecrübeler
ae aksi netice almıı ve aley
himde "fena bir aktris,, numarası 
yerilmişti.. 

llk defa sahneye çıkıtım mek· 
tepte olmuştu. Mektepte talebe 
bir temsil veriycrdu. Ben biç ha
sırlanmamıştım. Çünkü hiçbir 
alaka duymuyordum. Bende bu 
ite ne bir heves vardı, ne de is
tidat. 

Fakat aksiliğe bakın: Tam 
temsil edileceği giln, rol alan ar· 
kadaşlardan biri hasta olmaz 
nıı? Yerine kim çıkacak diye dii
tünürlerken beni gösterdiler. 
Rol icabı benden baıkası çıka

mazmı1-

Kabul ettim. Fakat ketki ka
bul etmez olaydım. Hem ben, 
rezil oldum, hem bütün temsil.. 

Neyse, o 8yle geçmit olsun. 
Pakat, yine yüze duramamaktan 
bir ikinci tecrübeye daha giriş

tim. Esasen aradan on bet sene 
kadar geçmiıti, belki ilk muvaf
fakiyetsizliğimi unutmuıtum bi· 
le .• 

Pariste, bir mektepli kıza 

fransızca ders veriyordum. Onun 
tanıdığı bir piyes muharriri var
mıt- Onu bana tanıttırdı. Çok 
iyi arkadat old-.ık. 

t . t ... 

Bir gün, bu muharrir bana, 
yeni yazdığı bir piyeste bir rol 
teklif etti. Adeti imit: Yazdığı 

piyesi evvela arkadaşlarına oyna 

mecb.uııgetidemı var? 

.. 

tır, tecrübesini yapannrş. 
Ben de yüze duramadım, eser-

deki kadın rolünü kabul ettim. 
Herkes beni çok beğendik!e· 

rini söylediler. Fakat, ben Sok 
fena oynadıinm anlamıfbm. 
Mahcup oldum.. 

Fakat, ondan sonra içimde ... 
aktriı olmaak arzusu uYaıumıb. 
Çünkti, yapamadığımı biuetti
ğim bu itte muvaffak olmak . ben 
de sabit bir fikir haline ıelmiı
ti. Muvaffak olamazsam içim ra
hat etmiyecekti. 

Bu arzu ile Amerikaya git~ 
ğim zaman bana ilk öğrettikleri 
1ey, yalan söylemek oldu. 

- Kim bilecek 1 dediler. Lon
dradaki birçok tiyatrolarda oy
nadım, de. 

Halbuki Londraya ayak bu
mamııtım. İngilizceyi de hemen 
hemen Amerikaya gelinceye ka· 
dar yolda öğrenmiştim. 

Fakat, ne yapacakaımz: "'Mes
lek icabı,, yalan da söyledik. tık 
karşısına çıktı~ım stüdyo miidü
rU 

- Çok güzel İngilizce . konu 
ıuyorsunuz, dedi. Fakat lngiliz 
1iyvesi ile konuıuyorsunuz. Bu· 
rada Amerikan ıiyvesi ister. 

Amerikan şiyvtsini de öğre~ 
dikten sonra artık mesele kalma
mıştı. Beni derhal bir film çevir
mek Uzere taahhüt altına aldı· 

tar. 


